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RESUMO

Este trabalho trata de um problema atual: matrizes históricas dos
ovimentos sociais, entre a cidadania nos marcos do capital e a busca pela

emancipação humana. A argumentação se assenta em autores como Marx (200 Ia,
_002a, 2002b), Lukács (1979a, 1979b), Mészáros (1981, 1989a, 1989b, 2002),
Lessa (1997a, 1997b, 2002), contrapostos a autores como Touraine (1996, 1999),
Mellucci (1992), Gorz (1980), Kurz (1992, 2002), affe (1989) e Habermas (1990).
Recuperando a historicidade desses movimentos e sua importância para a
transformação da sociedade, em suas relações sócio-econômicas, o texto refaz a
trajetória da luta dos trabalhadores por conquistas e melhorias de vida e trabalho e
seu vínculo intrínseco com um projeto de uma sociedade para além do capital. Na
análise desse processo de luta de classes, a pesquisa tenta traçar as linhas gerais
dos chamados novos movimentos sociais (NMS), que congregam um importante
número de indivíduos, unidos em tomo de reivindicações específicas, em geral o
acesso a direitos políticos e civis, negados ou obstruídos pelas relações sociais,
entretanto, organizando-se e propondo métodos de luta pretensamente deslocados
dos choques de classes. Almejam, portanto, a cidadania nos marcos da sociedade
burguesa, embora esta, por suas contradições sociais e econômicas, gerem mazelas
como miséria, fome e desemprego, acabem por restringir o acesso aos direitos
previstos na ordem jurídica estatal burguesa. A cidadania tem, pois, laços com a
sociedade burguesa e, pode-se afirmar, foi com ela que se forjou a sua concepção
moderna de acesso aos direitos civis, políticos e sociais, sob garantia do Estado,
desde que não questionados os pilares fundamentais da ordem do capital. a
trabalho contrapõe a cidadania, inscrita na sociedade de classes, à emancipação
humana, na linha de argumentação proposta por Marx (2001 a), quando analisa, em
Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, a emancipação política burguesa e
sua superação pela luta emancipatória de toda forma de dominação econômico-
social. A emancipação humana representa, portanto, um horizonte superior, mais
profundo, uma transformação pela raiz, e não apenas uma restrita reforma, da
ordem vigente. Ela significa a associação, em toda a sua complexidade, da luta por
melhorias de vida e trabalho, com a mudança radical (pela raiz) da sociedade
burguesa em direção ao socialismo, à associação livre, em que os indivíduos
tenham o controle da produção e dos produtos, mas o controlem em todas as suas
etapas e de forma consciente e possam desenvolver suas potencialidades humanas.
A pesquisa analisou como a idéia d cidadania tem seduzido o campo da educação,
de modo que se tem defendido a consecução de uma "escola cidadã", que forme
uma consciência de direitos e deveres. Contraposta a essa idéia, a emancipação
humana coloca tarefas mais complexas para a educação, na mediação entre
indivíduos e sociedade e a contextualiza no processo da luta de classes e do
socialismo.



AllSTRACT

This work to present na actual problem: is foundation in history of
social movcments, between the stake of capital and the citizen in search of hurnan
emancipation. The argumentation hare his base in a writers like Marx (2001a,

02a, 2002b), Lukács (1979a, 1979b), Mészáros (1981, 1989a, 19891), 2002),
Lessa (1997a, 1997b, 2002), to confront of autors like Touraine (1996, 1999),
.. Iellucci (1992), Gorz (1980), Kurz (1992,2002), Offe (1989) e Habennas (1990).
Recuperate the history by those movernents and their importance to the
lransformation of society, in yours relationship sharer econornics, the text to
remake the trajectory from the contest ofworkman through conquests and pragress
of life and work and his vinculum intrinsic with one project about an society in
order to beyond of the money. In analysis of that process frorn contest of classes,
the research try to draw the lines general about news moviments social (NMS),
which convoke an important number of individuais, joined lathe by revindications
specifics, in general the access to rights political and civils, denying or obstruct
along relations socials, however, organize and propose methods of contest
pretending displace from the collision of c1ass. To long for thercfore, the citizen
stay in thc stake of society commom, although this, about hers contradiction
societies and economics, to develop wounds like misery, hunger and
unemployment , ending for restricting the access in the rights prevision in juridical

_order pertaining to the state common. Acoording to the citizen have, then, laces
withthe society commom and, to be able to confirm, it to be whit her that have
forge yours modem concept of access to the rights citizens, politician and
societies, under state guarantee, since that not inquire the pillares essentials to the
order of capital. This work comfront the citizen, inscribe in the society of class, in .
the emancipation of the human being, in line of argumentation propose by Marx
(2001 a), when he analyze in Manuscript Economic-philosophical in 1844, the
emancipation politics common and her surmount for the contest emancipation
about all kind of domination cconomic-socicty. Thc human cmacipation rcpresent,
consequently, one higher horizon, more profound, one transforination by the root,
and not only one restrict reform, of order in vigor. She means thc association, in
all your complescity, of contest for improvement of life and job, with the radical
change (along basis) of society common upon to socialism, the association free, by
the individuais have the control of production and the product, however the control~~
in all of stage by the aware form and they can develop theirs human potenciais.
The rcscarch analysed how one idea of citizen have been scduce the field of
education, in one mode that have been defended the obtainment about the "citizem
scool", that can take a concience by rights and obligcd. The countcr project ofthis
idea, the emancipation of human being collocate jobs more complex to the
education, to mediate betwecn individuais and society and in the context in
process ffrom the contest of class and the socialismo

~
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•.
L"lRODUÇAO

Pois é preciso que de muitas coisas sejam inquiri dores os
ho•.....•ens .••.....•.•ntes da sabedoria (U.•••.~"I:." Sobre a_.LA..I.""'* """"-*..t.~ •.. U ~ ~_ .••..•.w. ..•...•.-..... •..•.-...- •.v, "..., .
Natureza)

Não há estrada real para a ciência, e só têm probabilidade de
chegar a seus cimos luminosos, aqueles que enfrentam a
canseira para galgá-los por veredas abruptas (Marx,
Prefácio da Edição Francesa de O Capital).

A presente pesquisa pretende analisar as matrizes históricas dos movimentos
sociais, articulando as relações e contradições entre as categorias de cidadania e

emancipação humana, tendo como eixo nortcador a centralidade do trabalho.

Centralidade esta, cuja defesa se constituiu alhures um reforço aos movimentos sociais

como ponte para a construção de uma nova sociedade, não assentada em relações de

odução capitalistas de exploração do trabalho pelo capital, como ocorre hodiernamente.

É fruto, em primeiro lugar, de uma reflexão iniciada há algum tempo na seara

da educação e movimentos sociais, iluminada pela teoria marxista e referendada pela

experiência pessoal, cuja trajetória estende-se desde o ingresso nas Comunidades

Eclesiais de Base (CEBs), nos anos 1980, passando pelo movimento estudantil na

Universidade Federal do Ceará (UFC) , enquanto integrante do Centro Acadêmico de

Pedagogia, durante duas gestões, até a militância em urna das primeiras organizações

polítieas trotskistas saída do Partido dos Trabalhadores (PT), denominada Causa

Operária (CO), bem como na tendência pelo Partido Operário Revolucionário (POR), no

seio do movimento de estudantes e professores.

Inscreve-se, portanto, no campo da reflexão crítica dos movimentos sociais,

em particular, aqueles ligados à perspectiva de transformação da sociedade capitalista em

direção a uma nova sociabilidade, baseada não na exploração, mas na associação livre

dos indivíduos, em que os mesmos possam, através da produção social, desenvolver suas

aptidões e potencial idades humanas.

Na atualidade, os novos movimentos sociais, que agrupam indivíduos que

lutam por questões como ecologia, igualdade entre homens e mulheres, contra a

discriminação sexual, enfim, que se restringem às reivindicações específicas de cada UJn

desses setores, isolados um do outro, supostamente por fora das lutas e conflitos sociais

entre capital e trabalho e circunscritos à cidadania burguesa, têm um papel importante na

aglutinação de pessoa, em tomo de demanda, específica, de cada grupo. Como se

observará adiante, a análise pretende pôr em destaque duas categorias que emergem das
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;.déias e das práticas sociais desses novos movimentos, quais sejam, cidadania e

ancipação humana, que, quando articuladas e confrontadas, expõem os limites e

_ ssibilidades reais de efetivação ou não de suas reivindicações no marco da ordem do

ital.

Essas categorias a serem examinadas e confrontadas com os movimentos

iais, no decorrer do trabalho, estão hoje imbricadas, ligadas umbilicalmente, de modo

que analisar a relação e o sentido dos novos movimentos sociais e a educação passa-se,

necessariamente, pelo debate em torno da centralidade do trabalho na vida

contemporânea e a possibilidade mesma de através do movimento soda I dos

trabalhadores de construir relações sociais humanas e potencialmente geradoras de uma

sociedade justa fora da órbita do capitaL

Com isso, pretende-se aproximar duas áreas do conhecimento educacional

que, aparentemente, têm sido analisadas de forma estanque, distantes uma da outra, quais

sejam: movimentos sociais e educação; e, trabalho e educação. Entretanto, na história

contemporânea, têm andado de mãos dadas e sua compreensão se torna indispensável

para aprofundar a problemática dos novos movimentos sociais.

Com base nas pesquisas sobre as novas tendências dos movimentos sociais,

temos observado que algo de fundamental ocorreu nos últimos anos, que lançou as bases

para a critica das formas anteriores de organização do movimento operário, como centro

irradiador das lutas por demandas sociais e econômicas, como veículo de constituição de

novas relações societárias. Os novos movimentos sociais potencializaram-se, forjando

análises e métodos de reivindicação, que ora tendem para a afirmação de uma forma de

cidadania', nos marcos do capital, ora expõem as contradições de urna sociedade, que

bloqueia o gozo pleno de direitos, apontando, portanto, para a perspectiva da luta. pela

emancipação humana.

ICompreende-se, no trabalho, como se verá adiante, a categoria cidadania como a possibilidade de acesso
aos direitos civis, políticos e sociais no âmbito da institucionalidade burguesa, portanto, nos limites
impostos pela sociedade capitalista. A idéia moderna de cidadania surge, como analisaremos corri mais
profundidade no último capitulo da tese, no âmbito da aRCenAA.Oda classe burguesa contra ORprivilégios e
as reminiscências do feudalismo e os interesses de classe da nobreza e do clero. Portanto, a cidadania nos
marcos do capital, no máximo, corno defende Marli. (2001a) nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de
lM4, pode levar à emancipação política limitada da própria classe capitalista, que, de fato, tem, pelas suas
condições econômicas, sociais e políticas, acesso às liberdades e direitos garantidos pela ordem dominante,
enquanto, os trabalhadores encontram obstáculos ao acesso a esses direitos. Por isso, Marx faz uma
distinção entre emancipação politica, nos marcos do capital, e emancipação humana de todas as formas de
exploração, que poderá ocorre, pela sua própria essência com a transformação, pela raiz, das relações de
produção capitalistas e a construção do socialismo e de novas relações sociais, econômicas, políticas e
culturais entre os homens.
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o movimento .dos jrabalhadores, ,com .S_~1,lS métodos históricos .de luta, .por

demandas educacionais ou por reivindicações específicas de setores da sociedade, .tais

egros, mulheres, homossexuais e ecologistas, põem de forma contraditória· a

ceeessidade de defesa e concretização de interesses mais imediatos, relacionados à

L-;;:-·~...r-.Jçãoda vida social (como, por exemplo, salários, melhores condições de trabalho,

ae. educação, moradia) com a necessidade de transformar as bases sOCHUS~

ômicas, que restringem ou limitam o acesso aos direitos e conquistas.

O foco central dessa nova disputa teórica e prática, que se manifesta no seio

adicionais movimentos sociais dos trabalhadores e se projeta sobre as perspectivas

J chamados novos movimentos sociais, dá-se em torno da questão do trabalho. E, nesse

erim, do movin~ento operário ,como matriz .agregadora, a partir da própria posição

upada pelos trabalhadores no processo de produção capitalista, como viabilizadores .da

. âmica de acumulação do capital através da extração demais-valia.processo que-define

e projeta possibilidades de transformação das condições sócio-político-econômicas e

educacionais do sistema produtor de mercadorias. Este, no mundo atual, tem passado por

transformações econômicas, políticas e culturais, embora o centro de sua permanência, a

exploração do capital sobre o trabalho, tenha se acirrado cada vez mais, inclusive com a

extinção de direitos e conquistas sociais ocorridas no periodo do Estado de Bem-estar

Social (welfare state).

Essa problemática é muito complexa, demandando um estudo aprofundado,

para que se possa desvelar os .elos. de ligação, entre. a ,el1J,~~·gêu.cia.dos 1l0V:OS .movimentos

sociais e as .teorias questionadoras do trabalho .como fundamento da sociabilidade

humana. Ao mesmo tempo em que adentra na compreensão dos movimentos sociais, na

atualidade, a partir de seu ponto mais conflitante com as relaç-ões de produção

dominantes, qual seja o movimento dos trabalhadores, toma-se imprescindível ir a fundo

nos clássicos do marxismo, em particular o pensamento de Karl Marx e as contribuições

de outros pensadores corno Lukács (1979a, 1979b) e Mészáros (1981, 1989a, 1989b,2902),

para compreendermos as potencialidades esboçadas pelo marxismo, e como a

reafinnação da categoria trabalho pode contribuir para explicitar a construção de relações

sociais radicalmente superadoras das existentes.

Para tanto, há na pesquisa uma interpenetração das categorias de movimentos

sociais e trabalho, com as categorias principais cidadania e emancipação humana. Essas

dimensões encontram-se articuladas de modo a verificar como as possibilidades do

mundo do trabalho contribuem decisivamente para a fundamentação e reorganização dos
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novos movimentos sociais, tendo como base não simplesmente a reivindicação de

demandas corporativas e dissociadas do conjunto dos interesses das camadas exc1uidas,

.~",taordem do capital, mas pela vinculação da luta pelas necessidades mais imediatas

rma postura critico. radical das relações de produção capitalista.

Qual a relação historicamente construída entre os movimentos sociais e a

cação? Até que ponto o questionamento da categoria trabalho como fundante do ser

ial, constitui-se hodiernamente base para a teorização dos novos movimentos sociais?

_ ais as implicações entre cidadania e emancipação humana e suas articulações com a

a concreta dos novos movimentos sociais? Em que sentido, as condições concretas

em impulsionar os novos movimentos sociais para além da cidadania, pela superação

.;- ordem do capital? Eis alguns questionamentos que esta proposta de investigação

loca e que a pesquisa se propõe a desenvolver, para extrair de forma mais geral a

portância dos novos movimentos sociais no processo de emancipação humana. Com

~~•.eza, não há a pretensão de esgotar o objeto de estudo, dada a própria natureza do

••balho científico de abrir caminho e jogar luzes a novos estudos.

Daí a importância de se analisar com profundidade esses novos movimentos

ocais, suas bases teóricas, suas criticas às posturas historicamente construí das pelos

ovimentos sociais anteriores e como se poderia articular a luta pelas demandas

ediatas à construção de uma nova sociedade, que supere as relações de produção

pitalistas. Essa perspectiva emerge das próprias contradições dos movimentos sociais,

que guardam em si, as questões especificas e gerais, imediatas e mediatas, econômicas e

políticas, porquanto sua luta se faz no contexto histórico da dominação do capital sobre o

trabalho.

o marco em que se dá a pesquisa caracteriza-se por uma profunda crise do

ema capitalista de produção que, mesmo diante de um intenso avanço tecnológico e

ientífico, não consegue resolver os problemas sociais germinados pela exploração. Ao

ontrário, a miséria, a opressão, o desemprego e a fome, continuam presentes no

cotidiano da sociedade de classes. Por mais que em teoria se queiram negligenciar esses

aspectos da realidade econômica e social do mundo contemporâneo, amiúde os conflitos

irrompem de forma cada vez mais dramáticos. É bem verdade que alguns teóricos

colocam-se explicitamente em defesa dos interesses da classe dominante, como por

exemplo o neoliberal Friedman (1988) ou Fukuyama (1992), nomes relacionados ao

pensamento conservador atual.



A constatação histórica dos fracassos escolares sucessivos, dos índices de

evasão, repetência, baixa qualidade do ensino e da formação de professores podem ser

manifestação de urna escola condicionada pelo modo capitalista da exploração do

balho, particularmente em país de capitalismo atrasado, em que a educação está ligada

umbilicalmente às necessidades do mercado e do mundo do trabalho. Essas questões

estão correlacionadas com a progressiva desagregação do ensino público por ações e

omissões do Estado, corno parte de urna política mais geral de atendimento dos interesses

de uma parcela do capital ligada ao ensino privado.

E o ideário da "pás-modernidade", com toda a sua fragmentação, tem

hegado com rapidez aos educadores, impondo condições em relação à formação e a

qualificação, que não ultrapassam os limites de uma formação para a reprodução das

relações sociais de produção capitalista. Também os novos movimentos sociais sofrem as

conseqüências dessa visão atomizada de mundo e das relações sociais, criando urna série

de movimentos particulares, articulado, cada qual com suas demandas próprias, isolados

uns dos outros, na ausência de referenciais comuns, ainda que as causas que afetam as

condições de vida sejam particularmente parte da forma de organização da sociedade

capitalista.

A importância da realização dessa pesquisa consiste na compreensão dos

novos movimentos sociais, em meio às transformações ocorridas na economia, a

globalização dos mercados e a expansão da educação privada, ampliando as perspectivas

de consumo como verdadeira mercadoria, e, particularmente sua relação com a crítica da

categoria trabalho e todas as conseqüências advindas dessa contestação, particularmente

Quanto à relacão movimentos sociais e educacão. '"•. . f
s estudos atuais não conseguem produzir uma leitura crítica e emancipatória~ .

dos movimentos sociais e da educação, transformando-se em ambientes propícios à

justificação dos mecanismos de dominação do capital sobre o trabalho e das formas de

manutenção do sistema capitalista, como a propriedade privada, a liberdade de comércio

e livre iniciativa econômica, as relações contratuais e de trabalho aviltante:JPor aí se

percebe a importância da pesquisa crítica no campo das ciências sociais, em particular, a

educação. Significa, ela mesma, uma superação de posturas hegemônicas, trazendo para a

ordem das discussões a necessidade da transformação da própria sociedade pela raiz.

A pesquisa caracteriza-se por um estudo de natureza teórico-bibliográfico,

como reflexão crítica sobre a experiência histórica. Nesse sentido, procuramos refletir e

discutir tanto idéias veiculadas por autores nacionais, quanto estrangeiros clássicos e

11
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contemporâneos, tais como Karl Marx (2001a, 2002, 2002a, 2002b) e Friedrích Engels

(1975a, 1975b, 1976, 1991), e pensadores mais atuais como Lukács (1979a, 1979b),

Mészáros (1981,1989a, 1989b, 2002), Alberto Mellucci (1992) e Alain Touraine

(1996,1999), cujas posições em tomo dessas questões são diferentes e, de certa forma,

representam posturas adotadas no seio dos próprios movimentos sociais.

A reflexão acerca dessas formulações teóricas dá-se a partir de sua

contextualização social, de modo que a experiência e o conjunto de acontecimentos de

transcendência histórica sejam determinantes no entendimento do problema investigado.

Procuramos estudar livros, resenhas, documentos, revistas, entre outros, que contribuem

para a constituição do referencial teórico e permitem a compreensão da realidade social.

A metodologia adotada não pretende fornecer respostas acabadas e definitivas

sobre o tema, ainda mais quando se trata de um problema envolto em incertezas e

contradições, que permitem diversas interpretações a partir da posição filosófica que os

pesquisadores assumam perante a realidade social. O critério de escolha do presente

método de pesquisa deu-se pelo fato da posição teórica dialética nos proporcionar uma

visão ampla e próxima da realidade social.

Essa postura implica a incorporação das formulações de Marx., Lukács,

Mészáros(1981, 1989a, 1989b, 2002, 2004), Lessa (1997a, 1997b, 2002) e Tonet (1997,

2001), nas quais se compreendem os movimentos sociais como fenômeno complexo,

contextualizado nas relações de produção capitalista, numa perspectiva da transformação

da sociedade atual, idéias que se chocam com determinadas orientações teóricas na

atualidade, que se distanciaram de uma discussão profunda da sociedade capitalista e as

possibilidades de construção de uma nova sociabilidade e, portanto, de uma nova

educação. Contribuíram, outrossim, para o entendimento da atual tendência do

metabolismo do capital e sua crise estrutural. Tonet esclarece com propriedade os

fundamentos epistemológicos da situação de encruzilhada que a educação se encontra em

meio à profunda crise do capital.

Tendo em vista as modificações ocorridas na sociedade contemporânea, faz-

se necessário perceber como os movimentos sociais têm reorganizado suas concepções de

luta e sociedade. Abordaremos as conseqüências da discussão e da prática dos novos

movimentos sociais no seio da educação e como esses conceitos vêm sendo assimilados

pelos educadores envolvidos nesses movimentos, apropriando-se da construção elaborada

por Marx, que considera a importância dos aspectos coletivos em que estão inseridos os

sujeitos socais que lutam por demandas dentro do capitalismo, mas que nesse processo
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histórico e de seus atos, não podem se contentar com conquista ou reivindicações

pontuais, que nem sequer arranha a estrutura do capital.

Serão valiosos os ensinamentos da historia dos movimentos sociais realizados

por Gohn (1982, 1997, 1991, 1995a, 1995b, 2001), que fornece um apanhado histórico

das variadas concepções e vertentes dos movimentos sociais, apesar de não tomar

explicitamente uma posição por uma visão emancipatória dos movimentos sociais, porém

oferece subsídios para a compreensão da temática, Antunes (1997, 2001) é importante,

quanto ao debate contemporâneo sobre movimentos sociais, relativamente aos conceitos,

formação e potencialidades de construção de uma nova sociabilidade. Antunes se destaca

particularmente por apontar para as possibilidades de uma efetiva transformação a partir

das revoltas e inconfonnismo dos movimentos sociais de caráter classista.

Dessa forma, a investigação está dividida em três capítulos: o primeiro

capítulo trata das concepções históricas dos movimentos sociais e suas novas

configurações, procurando evidenciar o conflito de posições existentes no âmbito dessa

questão. Não há unanimidade quanto ao conceito de novos movimentos sociais, nem

quanto aos interesses em tomo do qual se formam, nem quanto à sua relação com o modo

de produção capitalista, por isso, sua análise repõe necessariamente uma correlação com

os movimentos sociais dos trabalhadores que, mesmo tendo reivindicações a conquistar,

tendem a relacionar sua luta cotidiana por melhores condições de vida e de trabalho com

a luta mais geral por uma nova sociabilidade;

No segundo capítulo, tenta-se relacionar os novos movimentos sociais com a

problemática da critica à categoria trabalho, foco de muitas discussões na última década e

cujo desenvolvimento do debate tem revelado uma proximidade das teorias com a

adaptação ou com a crítica mais radical, ao processo de dominação do homem pelo

homem no âmbito do capital. A temática poderia ser apenas mais um elemento de análise

dos movimentos sociais contemporâneos, entretanto, pela sua amplitude e importância

central, colocou para a pesquisa a irnprescindibilidade de a tratarmos em capítulo

específico, esboçando os argumentos e objeções às críticas ao trabalho;

Analisar-se-ão, no terceiro capitulo, as mediações, que possam ocorrer entre a

educação e os movimentos sociais, através das lutas nesse campo, impulsionadas pelos

educadores organizados, o que tem revelado que os movimentos sociais de educadores,

ao vincularem suas reivindicações de uma educação de qualidade, pública e gratuita,

chocam-se permanentemente com os interesses do capital, particularmente quando a luta

está vinculada a um projeto de sociedade para além do capital, possibilitando desvelar os
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.- cados oferecidos pelos espaços não-formais de educação, como ocorre com os

vimentos sociais. Neste mesmo capitulo situamos o binômio educação e cidadania,

·~.•.e tendência no seio da educação a partir da década de 1980, estimulando vários

rricos a se debruçarem no estudo dessa relação.

Essa proflcua discussão na seara do marxismo é vista como campo

~_LatinOSO, devendo necessariamente ser analisada criticamente, para não cair na

adilha do discurso liberal de democracia e cidadania. Finalmente o estudo aponta para

ponto importante qual seja a educação e emancipação humana. Portanto, o estudo a

ser realizado procura, ao colocar as bases teóricas e históricas dos novos movimentos

íais, articulá-Ios com a luta histórica dos trabalhadores por novas relações sociais,

•...:peradoradas atuais.
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CAPÍTULO I

CONCEPÇÕES mSTÓRICAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

E SUAS (NOVAS) CONFIGURAÇÕES

Devemos também lembrar que, em meio à atual crise, a
desmobilização UOS movimentos contestadores da ordem
vigente, em especial do movimento operário, 'tem
diminuído o impacto social das teorias que .propõem a
superação do capital, em especial do oampo teórioo
marxista, Sem um movimento social que lhe dê suporte, a
crítica teórica do capital perde muito de sua força,
possibilitando que, no debate contemporâneo, adquiram
legitimidade propostas que, 'há poucas décadas, nem sequer
seriam consideradas seriamente.
Sérgio Lessa, Mundo dos Homens

• ..1... Para compreender os movimentos sociais

Para além de buscar um conceito dos movimentos sociais e suas novas

nfigurações, é necessário compreender as suas ligações com o desdobramento

istórico, particularmente no mundo atual, marcado por profundas contradições sociais e

econômicas, que têm requerido de quantos procurem compreendê-lo, uma sólida análise

cas transformações operadas na ordem do capital e as perspectivas .para o trabalho.

Por isso, torna-se imprescindível analisarmosas .principais contribuições no

campo -dos -rnovimentos sociais.ida sua historicidade, -da-diversidade -de-concepções -edo

pel axial do marxismo no desvelamento dos chamados novos movimentos sociais, no

contextohistórico em que emergem e se desenvolvem, particularmente quanto às relações

e contradições entre a luta pela cidadania nos mais do capital e a 'busca pela emancipação

humana. supcradora das relações econômico-sociais vigentes.

Guhn (1997) especifica que não há urna definição única t: universalizante de

movimentos sociais. Não obstante, entendemos que movimentos sociais representam um

conjunto de ações coletivas de indivíduos, dirigidas tanto à reivindicação de melhores

condições de trabalho e vida,portanto de caráter reivindicatórío e contestatórío, quanto à
transformação ria-sociedade.

Quando esses homense suas ações sãoinspiradosnão só em reivindicações

imediatas, relacionadas portanto ,à suas vidas como indivíduos ou classes, mas 'se

projetam para ohorizonte da superação das causa" de seus problemas sociais, econômicos

e políticos, pela construção de uma nova sociabilidade humana, gariham um contorno
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entemente de transformação. isto significa, em última análise, a postulação de

mudanças pela raiz de suas condições atuais, fundadas na exploração do trabalho pelo

•.••_.ta1.

Por isso, uma análise dos movimentos sociais deve ser realizada no contexto

ocíedade capitalista. Estes movimentos não podem ser plenamente compreendidos

a -compreensãodas -conseqüências sociais ·que ·essemodode produção .acarreta nas

adas mais afetadasdasociedade. A'Iutaeoslimites dos chamados novos movimentos

__ciais, mais ainda, tomam-se incompreensíveis sem os contextualizarmosno "tecido
ial causador dos problemas contra os quaislutarn, e que nega amiúde possibilidades

afirmação das potencial idades humanas, como ocorre com a sociedade burguesa. O

italismo, a partir desse ponto de vista, como diz Mandei, funda-se sobre

a apropriação privada dos grandes meios de produção e de subsistência
(instrumentos de trabalho, terra, víveresjpelos capitalistas (ou seja, os
proprietários de grandes somas de dinheiro). Eles utilizam parte de seu
capital' para comprar a força de trabalho deurna outra classe social.ipois
não tem mais acesso aos meios de produção .para .produzir sua
subsistência. É essa relação antagônica ~ULI~ u capital e u trabalho
assalariado, 'tomada' possívelpela generalização da 'produção mercantil
(a transformação dos meios de. produção e da força de trabalho em
mercadorias), que funda o novo modo de produção (2001, p.09).

'Esse é o ponto de partida, em torno do qual, dialogaremos com autores, que

influenciam os novos movimentos sociais como Tourainc (19965 1999) c Offc (l989)~ ou.

pensadores como Marx (2001a, 2002) e Lukács (1979a, 1979b), por exemplo), que

ealçam como axial a categoria trabalho e as potencialidades de transformação social das

classes sociais oprimidas pelo capital. Autores tão diferentes, cujas teorias, na realidade

concreta, confrontam-se, que propuseram-se a estudar os movimentos sociais em seu

desenvolvimento histórico, na sua composição social, em sua dinâmica interna, em seu

metabolismo com o poder, enfim em sua capacidade de não só imprimir novas

configurações às relações sociais, mas nas suas potencialidades transformadoras e

reconstrutivas de uma nova sociabilidade. Por aí se percehe claramente a diferença de

perspectiva não só quanto aos referenciais, às análises e aos projetos de sociedade.

Muitas vezes, chega-se por vias questionáveis a proclamar o fim das classes

sociais, e, por conseqüência, defender que não há mais espaço para a constituição de

movimentos sociais calcados em projetos diferentes dos historicamente dominantes de

sociedade, nem seria possível por conta disso, transformar a sociabilidade capitalista.

Essas idéias têm tido uma grande aceitação no seio da academia, na medida em que
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ressaltam que os movimentos sociais devem abandonar as antigas formas de luta e

reinventar feições organizativas para os problemas gestados pelo neoliberalismo. As

ciências sociais contemporâneas não raras vezes são marcadas por um certo modismo, em

que autores aparecem num dia para desvanecerem noutro, deixam, entretanto, muitas

dúvidas e confusões teóricas, e a convicção de que para superarmos teorias ou idéias

elaboradas por um autor clássico é necessário que nos apropriemos de suas aquisições e

as relacionemos com a história e a realidade em transformação.

A supressão da categoria classes sociais ou luta de classes apenas em

pensamento configura-se numa atividade lógico-formal que se esvai diante da realidade

da sociedade capitalista hodierna, marcada, outrossim, por profundas desigualdades

sociais e econômicas, em que uma. minoria. de pessoas, dona dos meios de produção, se

apropria de um maior número- de riquezas; em detrimento de uma- quantidade maior de

pessoas, vivendo' na precariedade:

Aliás, essa visão do fim das classes sociais não é recente, conforme afirma

Chauvel (2002), tal visão remonta a estudos realizados nos anos cinquenta, cuja fonte

originária são as pesquisas de Robert Nisbert, publicados na Pacific SociologicaJ Review.
Intitulados "Declínio e queda das classes sociais", representam a primeira tentativa de

rejeição fundada numa argumentação empírica, a partir de dados fornecidos por pesquisas

sobre mudanças macrossociológicas nas sociedades industriais avançadas. Trazem, em

essência, a idéia de que as classes teriam deixado de existir pelo simples fato de ter

havido. nos países de economia. avançada, uma melhoria. no padrão. educacional e.

econômico particularmente das-classes- médias: Segundo Chauvel, a argumentação sobre

o fim das classes sociais, provémtouproviriajde:

1) na esfera polltica, da difusão do poder no seio do conjunto da
população e da desestruturação dos comportamentos. políticos em
função dos extratos sociais; 2) na esfera econômica. do aumento do
setor terciário, no qual os empregos, na maior parte das vezes, não
correspondem a um sistema de classes-perfeitamente claro; 3) da
elevação do nível e de consumo que conduzem ao desaparecimento de
extratos de consumo claramente diferenciáveis, tornando pouco
vercssimila-intensificaçãodaluta-de c1asses-(CHAUVEL, 2002, p;58),

Dessa forma, podem-se encontrar orientações a representar vários

paradígmas; com os quais se.procura. apreender. os movimentos sociais ou .intervir. em. seu.

processo; destacando-se, por um lado; as-leituras. empreendidas por Marx (2002, 19860;

1986c), Lukács (1979a; 1979b), Mészaros (198-1, 1989a, 1989b; 2002, 2004), Hobsbawm
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(2000,. 2002a,. 2002b),. e mais recentemente; por. outro lado; os· ideólogos. dos.

denominados- novos movimentos sociais; Claus- Offe (1989); Habermas- (l987a; 1987,

1987c; 1990), Touraine( 1996; 1999).

Tal denominação, na perspectiva de Gohn (1997; p.12J:-123), foi expressão

cunhada na Europa, a partir das análises de autores como Claus Offe, Touraine e Melucci

e, como afirmou-se cima, diz respeito aos movimentos sociais ecológicos, das mulheres e

pela paz. Os novos movimentos sociais se caracterizariam por se contrapor, na teoria e

nos métodos de lutas, aos velhos movimentos sociais, em suas práticas e objetivos, ou

seja, se contrapõem ao movimento operário-sindical, organizado a partir do mundo do

trabalho. Esses novos movimentos se apoiariam em concepções que põem em evidência

aspectos supostamente. secundarizados pelos velhos movimentos; tais como a.cultura; a.

subjetividade, a individualidade, da diversidade e multiplieidade.

A típificaçãoesboçada pelos expoentes dos novos movimentos sociais, acima
realçados, particularmente quanto à classificação em velhos e novos, pode representar,

em si mesma, UIl1 outro olhar em relação às formas históricas de organização e

mobilização da classe trabalhadora; caracterizadas como algo a ser repensado e; em

última análise, deslocado do atual contexto histérico, objetivando-se que as formas de

organização dos novos movimentos sociais sejam incorporados pelo movimento dos

trabalhadores, colocando em segundo plano a exigência de uma nova sociabilidade,
"

superadora do capitalismo.

Nesse. sentido, torna-se- fundamental. analisar outros autores como Meszáros..

Antunes (1997; 2001) e Lessa (1997a, 1997b), cujaperspectiva supera a- visão de

movimento social ede organização de classe, em uma direção corporativa e localizada,

para projetar-se como realidade que vivencia os problemas concretos e específicos, mas

que tem objetivos comuns com outros movimentos, na medida em que apontam para a

superação da sociabilidade do sistema destrutivo do capital.

É evidente que as transformações havidas no mundo trabalho e na sociedade

são primordiais para entendermos o que ocorre atualmente no seio da classe trabalhadora.

Por exemplo, os métodos de organização do trabalho criados e introduzidos a partir. da

grande crise econômica iniciada na década de 1970 juntamente com os acontecimentos da

ex-União Soviética e Leste Europeu traduziram-se em fragmentação dos movimentos

operários; na debilitação das organizações- sindicais; naconfusào 'dos- militantes de

esquerda, na propaganda ideológica no sentido de confundir as teorias de Marx com as
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acões do stalinismo, enfim, numerosos acontecimentos tiveram uma influência

.íebilitadora da força organizativa dos movimentos sociais.

Para o marxismo, os movimentos sociais, expressos na luta dos trabalhadores

mais oprimidos contra lógica do capital, entram frcqücntcmcntc em conflito com a

sociabilidade dominante, na medida em que superam os mecanismos que os restringem

.> interesses imediatos e particularizados, dirigindo-se para a constituição de novas

re'ações sociais e econômicas. Portanto, na visão de Marx, os movimentos sociais podem

••constituir numa força capaz de imprimir grandes transformações na realidade social. E,

'" fato, historicamente foi responsável por conquistas valiosas, impondo limites à sanha

igorosa do capital na exploração da força de trabalho.

Ao contrário, portanto, de análises que tratam as conquistas SOCIaIScomo

verdadeiras dádivas da sociedade de mercado ou daqueles que encaram as conquistas

orno uma humanização da ordem do capital, Marx tem uma visão muito clara, esboçada

il O Capital, de que as conquistas históricas da classe trabalhadora são resultados da

":.Itade classes. As aquisições no marco do capitalismo, corno a emergência de leis

reguladoras da exploração social, são analisadas da seguinte forma por Marx:

o estabelecimento de uma jornada normal de trabalho é o resultado de
uma luta multissecular entre o capitalista e o trabalhador. A história
dessa luta revela duas tendências opostas. Compare-se, por exemplo, a
legislação inglesa do século XTVaté à metade do XVTTT.Enquanto a
legislação fabril moderna reduz compulsoriamente a jornada de
trabalho, aqueles estatutos procuram prolongá-Ia de forma coercitiva.
Sem dúvida, as pretensões do capital no seu estado embrionário,quando
começa a crescer e se assegura o direito de sugar uma quantidade
suficiente de trabalho excedente não através da força das condições
econômicas, mas, através da ajuda do poder do Estado se apresentam
bastante modestas, caso comparadas com a jornada de trabalho
resultante das concessões que, rosnando e resistindo, tem de fazer na
idade adulta (2002, p.307). .

Mais adiante, em sua análise penetrante do capitalismo, n' O Capital, Marx

esclarece, de forma lapidar, que

A história da regulamentação da jornada de trabalho em alguns ramos
da produção e a luta que ainda prossegue em outros para se obter essa
regulamentação, demonstra palpaveImente que o trabalhador isolado, o
trabalhador como vendedor "livre" de sua força de trabalho sucumbe
sem qualquer resistência a certo nível de desenvolvimento da produção
capitalista. A instituição de uma jornada normal de trabalho é, por isso,
o resultado de uma guerra civil de longa duração, mais ou menos oculta,
entre a classe capitalista e a classe trabalhadora. Começando essa luta



As possibilidades de uma efetiva emancipação humana ainda podem
encontrar concretude, e. viahilidade, social a. partir das, revoltas. e_
rebeliões que se originam centralmente no mundo do trabal-ho; um
processo de emancipação simultaneamente do trabalho, no trabalho e
pelo. trabalho.. Essa. rebeldia. e. contestação. não. excluem ....neru.suprirue.
outras, igualmente importantes. Mas, vivendo numa sociedade que
produz mercadorias, valores de troca, as revoltas do trabalho acabam
lendo estatuto de.centralidade.i'Todo o amplo leque-de-assalariados que-
compreendem o setor de serviços. mais os "trabalhadores terceirizados',
os trabalhadores do mercado informal, os "trabalhadores domésticos",
os desempregados, os· sue-empregados etc., pode somar-se aos
trabaíhadores diretamente produtivos e por isso. amando como classe.
constituir no segmento social- dotado de maior potencialídade
anticapitalista (2001, p.216).
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no domínio da indústria moderna, travou-se primeiro na terra natal
dessa indústria, li Inglaterra (2002, p.341).

Daí a busca, na linha de uma elaboração marxista, de que os chamados

.•os" movimentos sociais adquiram um significado para além das relações sociais

is na medida em que assumam um projeto social, político e econômico que aponte

~ a construção de uma sociabilidade plena de sentido e diferenciada das relações de

lução e de dominação política do capital, criando assim as condições Rara o

senvolvimento real das potencialidades e da subjetividade humana.

Isso porque, alerta Antunes, apesar da heterogeneização, complexização e

entaçãodaclasse trabalhadora;

Continua o mesmo autor,

Do IU~SIIlO modo, a lu.la ecológica, o moviruenío feminista ~ t.anlus
outros novos movimentos sociais têm maior vitalidade quando
conseguem articular suas reivindicações singulares e autênticas com a
denúncia à lógica destrutiva do capital (no caso do movimento
ecologista) e· ao caráter fetichizado, estranhado e' des-realizador .do
gênero humano gerado pela lógica societal do capital (no caso do
movimento feminista) (Idem, Ibidem),

Essa visão crítica que procura aproximar os novos movimentos sociais .de

uma .perspectiva .para .além das relações de produção existentes, da mera luta .por uma

cidadania nosmarcos daexploração -docapital sobre trabalho, -nabusca pele emancipação

humana total. marca uma Iinha divisória na forma de conceber as potencialidades desses

movimentos e os desdobramentos de uma concepção de sociedade dentro das

potencialidades ontológicas do trabalho. Não se trata, portanto, de uma confrontação de
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teorias, que tratam de forma diferente sobre uma mesma realidade. Porém, de vincular a.

compreensão desses movimentos no contexto da história da luta de classes em nosso pais,

e das perspectivas abertas pela crise que o capital tem enfrentado nas últimas décadas.

1.2~Movimentos sociais na história

A,história -tern.nos-possibilitado-temarcensciênciade .que a contínua erupção

de movimentos sociais ao longo do evolver da humanidade,ao contrário do que se

imagina, não é uma coisa esporádica ou uma anormalidade no desenvolvimento pacífico

da sociedade de classes. Na verdade, desde o aparecimento de desigualdades de riquezas

entre homens, através do surgimento da propriedade privada, processo longo, complexo e

tortuoso, e a partir da formação de classes sociais com interesses. antagônicos, não só em

relação às questões econômicas, mas quanto à própria forma de organização da

sociedade, observamos a emergência de movimentos sociais cada vez mais explosivos e

questionadores do status (jUG.

É patente,também,que ·3 .análise xlessas .revoltas e rebeliões contra .a

exploração e a opressão figuraram, até praticamente o século XL~,de -forma secundária,

corno se fossem rmanifestações de 'urna situação de anormalidade 'no 'interior da

convivência social. Muitos pensadores sequer compreendiam muito bem o papel que

esses acontecimentos tiveram ao longo da história, vez que representavam, para eles, uma

exceção frente-à cbservância-ucnnal-das regras da sociedade.
As -várias-formaçõeshistóricas baseadas em classes soci-ais não deixaram, por

outro lado, de produzir indivíduos que idealizaram, a partir das profundas contradições de

sua época, modelos de sociedades. Outros tantos lutaram em vários períodos históricos

contra a dominação, propugnando por relações sociais diferentes, revoltando-se contra a

opressão e os privilégios. Essas revoltas ocorreram no Egito, Roma e Grécia antigas, no

Oriente, na Europa feudal e na sociedade capitalista, até os dias atuais.

Na antiguidade clássica, Aristófanes escreveu comédias sobre a vida em

Atenas, na Grécia, sobre as relações entre as classes sociais, os conflitos polítiç.os e

econômicos existentes e costumes. As lições de Aristófanes, conforme diz Beer (1968),

desfaz. a sedução que a democracia grega, da- antiguidade clássica, causa entre alguns

estudiosos do assunto', pois, em verdade, a democracia ateniense foi- possibilitada pela

existência' de uma classe social submetida à escravidão, que produzia as condições

materiais necessárias ao florescimento da vida cultural e. política. Béer cita um diálogo
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produzido por Arisrófanes entre uma mulher de nome Praxágora e seu marido Blepino,

que retrata muito-claramente essa realidade:

Praxágora: peço' que' me' ouças' com' atenção: Não' me' interrompas até"
que eu termine. Vê o meu plano. Oriento-me pelo seguinte princípio:
todos .devem ser iguais e usufruir -da -mesma .forma dos bens da terra. É
preciso que não aconteça o que vemos hoje. É preciso evitar que um
sejam ricos c outros pobres; que uns tenham grandes extensões de terras

'-equeoutros'não'possuamsequer'umcampo'paracavar as-suas-próprias
sepulturas; que uns possuam cem servos e outros não tenha um só. lüdo
isto deve ser modificado. Nós queremos igualar as condições de vida
dos homens.
Blepino: como esperas realizar este plano?"
Praxágora..em primeiro. lugar, .transformaremos.o, dinheiro, .a. terra. e· as.
riquezas em geral em propriedade coletiva de toda a sociedade, isto 'é,

num fundo público pertencente a todos os homens. Depois da formaçãó
deste. fundo. público.. corno somos boas- donas de casa, poderemos
administrar os bens sociais de maneiraavestir, .alimentar.retc .:a todos
os homens.
Blepino: sim acho justo o que dizes sobre a terra. Isso é- evidentemente
necessário. Ninguém pode negá-h Más, corno farásparasocíalizaro
ouro e a prata?'
Praxágora: os bens de todos os cidadãos serão recolhidos ao tesouro.
Blepino: mas, se os ricos esconderem? Não podemos obrigá-los a
entregar os bens, mesmo que jurem, pois sabemos com que facilidade
eles fazem falso juramentos e enganam o Estado. Não foi justamente
graças à fraude e ao engano que conseguiram tão grandes fotlliílàS?
Praxágora: tens razão, mas suas fortunas perderão todo o valor, porque
a miséria desaparecerá. Os cidadãos poderão ter tudo o que
necessitarem, mesmo sem dinheiro: nozes, castanhas, pão, róupa, vinho,
flores, peixes e etc. Cada qual poderá retirar tudo o que quiser dos
annazénspúblicos. Portanto, ninguém terá necessidade de acumular
haveres. Por que motivo os ricos pensarão em guardar as riquezas que
adquiriram por meios desonestos se essas riquezas não terão mais valor?
Blepino: não acredito que os indivíduos mais ricos que são exatamente
os mais desonestos sejam capazes de renunciar facilmente ao roubo e a
patifaria.
Praxágora: sem dúvida. Se o antigo regime continuasse a existir era isto
que inevitavelmente iria acontecer. Mas, como o novo regime, por que
motivo os homens pensarão em acumular riquezas, se todas as coisas
serão postas' à disposição de·todos( 1%~,p:~O-g2) .:

E como parece atual esse diálogo! O que há então de concreto nesta sociedade

que vislumbramos ainda hoje na ordem do capital? Parece-nos que lá, ao contrário do que

pensa o senso comum teórico, havia conflitos dctcrminantcs em tomo de interesses

materiais e sobre a forma como a sociedade encontrava-se onranizada. Havia movimento..,

e lutas sociais para mudar essa realidade. Havia inconformismo diante da dominação.

Vários movimentos importantes são anotados durante a antiguidade clássica;

entre os mais candentes, o protagonizado por Spartacus contra as cruéis e desumanas
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relações de escravidão e a luta das massas populares contra os usurários e os

espoliadores, os plebeus contra os patrícios ou proprietários de terras. Quase todas as

tarefas, desde as produtivas, até as domésticas e algumas técnicas eram realizadas pelos

escravos, provindos ora da subjugação de pequenos artesã os e comerciantes por conta de

dividas, como da captura de estrangeiros e membros de outras tribos em guerras.

As principais reivindicações, por exemplo, nas lutas sociais em Roma era o

cancelamento de dívidas, divisão de terras. Essas lutas de idéias e as relações concretas

entre classes sociais antagônicas se refletem na filosofia, particularmente nos escritos de

Platão e Aristóteles, além de números escritores romanos como Políbio, um escravo

liberto que escreveu uma História de Rorr.a.2

Esses pensadores da antiguidade, principalmente Aristóteles, apesar de

legitimarem a existência da escravidão, inclusive com a tese de que o "homem que, por

natureza, não pertence a si mesmo, mas a um outro, é escravo por natureza: é uma posse e

um instrumento para agir separadamente e sob as ordens de seu senhor" (1998, p.11) e

pois que "não é apenas necessário, mas também vantajoso que haja mando por um lado e

obediência por outro; e todos os seres, desde o primeiro instante do nascimento, são, por

assim dizer, marcados pela natureza, uns para comandar, outros para obedecer" (Idem, p.

12), não deixam de reconhecer que essas relações sociais e econômicas não eram

encaradas com unanimidade por todos os pensadores e pelos indivíduos que a elas

estavam submetidos, tendo o filósofo estagirita dito que outras pessoas

consideram que o poder senhoriai não tem nenhum fundamento na
natureza e pretendem que esta nos criou a todos livres, e a escravidão só
foi introduzida pela lei do mais forte e é, por si mesma, injusta como um
puro efeito da violência (Idem, p. iO).

o império romano minado em suas bases pela incapacidade de desenvolver as

forças produtivas geradas ao longo de sua existência, pois se ancorava em relações de

produção baseadas na escravidão, deu lugar à fragmentação da propriedade rural, do

poder político e o enfraquecimentos dos centros urbanos. Na formação econômico-social

2 Esses e outros relatos sobre as lutas e movimentos sociais em Grécia e Roma da antiguidade estão
minuciosamente tratados na obra História do Socialismo e das Lutas Sociais escrita por Beer (1968), um
dos livros mais importantes sobre o assunto. O autor faz uma análise das principais lutas a partir do
momento em que as sociedades antigas pa!:!:aram a ser segmentadas em classes sociais, após um longo
desenvolvimento da propriedade privada e a constituição de instituições como o Estado e as regras
impostas para manter !I ordem social e econômica. O autor aborda ~SS!l questão na Palestina antiga, !I

relação entre as crenças e as desigualdades sociais, bem como as tentativas de mudanças, fala sobre os
profundos fossos de classes na Grécia e as ações de legisladores como Licurgo, em Esparta, e Sólon, em
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eudal, marca da pelo antagonismo entre os grandes proprietários de terras, a nobreza e o

lero, por relações de servidão e vassalagem, pela exploração de camponeses pobres,

iversas revoltas camponesas ocorreram, muitas delas muito sangrentas, lutas

otagonizadas por gmpos inteiros de pessoas que estavam obrigados, petas relações

sociais existentes, a trabalhar durante longas jornadas nas terras do senhor, o proprietário

das terras em que viviam.

A vida dos camponeses pobres era extremamente estafante', ainda que, com o

processo de desagregação do sistema feudal, as relações de servidão tivessem também de

passar por transformações, a ponto de existirem camponeses em condições melhores,

produzindo em suas pequenas propriedades para o sustento de suas famílias. Na visão de

Marx e Engels, a propriedade feudal não mais se organizava em torno da escravidão

como em Roma e Grécia antigas, mas

Nos pequenos camponeses submetidos à servidão que constituem a
classe diretamente produtiva. Simultaneamente à completa formação do
feudalismo salienta-se, ainda, a oposição às cidades. A estrutura
hierárquica da propriedade fundiária e a snserania militar que a
acompanhava conferiam à nobreza o poder absoluto sobre os servos.
Essa estrutura feudal, exatamente do mesmo modo que a antiga
propriedade comunal, era uma associação contra a classe produtora
dominada, só que a forma de associação e as relações com os
produtores são diferentes pelo fato de serem diferentes as condições de
produção (2002a, p.16).

Podemos citar entre outras as revoltas camponesas flamengas em Flandres, de

Jaquerie", as insurreições na Inglaterra em 1831 e na Alemanha no século XV, contra as

relações de exploração e opressão a que estavam submetidos no século XIV, culminando

em uma insurreição camponesa. É possfvel, a partir das análises dos protestos e das

queixas levantadas pelos insurretos que eles lutavam, em verdade, contra as relações de

dominação, ao tempo em que pretendiam abolir outras fontes de renda que não fossem o

trabalho. Apesar de alcançarem vitórias importantes, os camponeses de Flandres, em sua

luta contra a dominação francesa, acabariam sufocados. Conta Beer (1968) que a

Atenas, com reformas relacionadas à divisão de terras, as lulas entre patricios e plebeus em Roma, as
diversas revoltas de escravos, tratando ainda da formação do cristianismo primitivo. Cf Beer (196~).
j Huberman relata que "O camponês vivia numa choça do tipo mais miserável. Trabalhando longa é
arduamente em suas faixas de terras espalhadas (todas juntas tinham, em média, uma extensão de 6 a 12
hectares, na Inglaterra, e 15 a 20, na França), conseguia arrancar do solo apenas o suficiente para uma vida
miserável. Teria vivido melhor não fora o fato de que, dois ou três dias por semana, tinha que trabalhar a
terra do senhor" (1986, p.06).
4 Os nobres franceses chamavam os camponeses de os Jacques.
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princípio os insurrctos alcançaram brilhantes vitórias. O país ÍntCÍíO
parecia estar ao seu lado. Mas as intrigas dos nobres e patrícios
refugiados na França levaram os reis da França, Carlos TV (1:l21-2R) e
I'elipe de Valois (1328-1350), a organizar uma expedição armada contra
os rebeldes que, diziam eles, 'ameaçavam subverter a ordem social'.
Logo depois da sua ascensão ao trono, Felipe de Valois reuniu forças
consideráveis e, em junho de 1328, marchou contra Flandres, através de
Arras. E, com o auxilio das tropas que Gand lhe pôs à disposição,
venceu os insurretos em Chasel (28 de agosto de !328). Cerca de 9.000
camponeses e artesãos tombaram no campo de batalha (1%8, p.234).

o processo de aparecimento do capitalismo foi, em si mesmo, um período de

intensa e desmedida expropriação de trabalhadores, camponeses e artesãos arruinados, de

suas terras, posses e instrumentos de trabalho, a fim de que fossem criadas as condições

para a sedimentação das relações capitalistas de produção, quais sejam: a) que os

trabalhadores não tivessem qualquer meio de produção ou instrumentos de trabalho, para

garantir a sua sobrevivência e de suas famílias, a não ser a própria força de trabalho,

sendo, por isso, obrigados a colocar sua força de trabalho, agora formalmente livre, ao

alcance dos homens de negócio; b) que os meios de produção, tais como terras,

instrumentos de trabalho, fábricas e indústrias, fossem apropriadas individualmente pelos

capitalistas. A expressão da luta de classe, nesse período histÓ11CO,foram as guerras

camponesas na .Alemanha, período este de intensas transformações sociais, econômicas e

políticas.

Marx ê Engels haviam observado essa tendência histórica que vinha se

desenvolvendo há bastante tempo no seio da própria organização sociai burguesa: a

presença ao longo desse processo de transformações e lutas de movimentos populares

através da defesa de consignas igualitárias e democráticas. Recorde-se, por exemplo, a

corrente dos anabatistas e de Thornas Münzer, à época da Reforma; na Revolução

inglesa, os levellers ou niveladores; na Revolução Francesa, Gracus Babeuf e a

conspiração dos iguais.

Esses movimentos ganharam, ao mesmo tempo, expressões na literatura que

propugnava por sociedades ideais como a Utopia de Tomas Morus (século XVI) e Cidade

do Sol tCivitas ,)'oli) de Tommaso Campanella (século XVII), A Comunidade de Oceana

de James Harrington, ou concepções marcadamente comunistas, corno as de Morelly e

Mabley, no século XVIII. Isso tudo aconteceu antes mesmo dos modernos socialistas

utópicos, marcando profundamente o pensamento e a prática socialista posterior.

Postas as condições para o desenvolvimento do capitalismo em sua plenitude,

particularmente com o desenvolvimento da indústria c das trocas internacionais,
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constitui-se uma classe social, produto mesmo do capitalismo industrial, submetida a um

processo de exploração social de sua força de trabalho, a partir da qual é constantemente

gerada a riqueza acumulada por uma minoria. Essa classe social foi denominada por

Marx de proletariado, enquanto os homens de negócios, donos dos meios de produção,

que vivem da exploração da força de trabalho, foram chamados de capitalistas.

Como relata Marx (1986b, 1986c, 2002b), o proletariado inicialmente era, do

ponto de vista político, uma classe desorganizada, uma classe em si, que não tinha ainda

uma consciência clara sobre suas reivindicações sobre sua vida e trabalho, que

instintivamente ia se diferenciando do conjunto da população, particularmente da

burguesia. Tanto que juntamente com a burguesia, camponeses e artesãos pobres, os

trabalhadores faziam parte daquilo que os autores liberais chamavam de terceiro estado,

aquela parte da população que desejava o fim dos privilégios da nobreza feudal e lutava

por mudanças na política e no poder, principalmente no processo revolucionário francês.

As lutas iniciais dos trabalhadores dirigiram-se basicamente a reivindicações de extensão

dos direitos humanos, proclamados pela burguesia em sua célebre declaração de 1789, as

parcelas mais brutalizadas pela sociedade nascente.

Essas primeiras lutas em prol de transformações políticas, levadas adiante

pelos trabalhadores, mas dirigidas pela burguesia, classe economicamente dominante, não

deixaram de sofrer resistências por parte das classes no poder, clero e nobreza. A

resistência à transformação, tanto no campo prático como na teoria, por parte das classes

que se encontram no poder, é uma questão corrente na história das formações sociais.

Exemplo marcante foram exatamente os obstáculos transpostos pela aristocracia feudal e

pela Igreja à luta da burguesia pelo poder, mesmo após a Revolução Francesa de 1789,

procurando constantemente retroceder ao periodo anterior. Marx, em () Capital, relata as

contendas entre "os governos agrupados em torno da Santa Aliança, apoiados pelas forças

feudais, e a massa popular conduzida pela burguesia" (2002, p.23).

Em 1792, forma-se em Londres a London Corresponding Socicty; que

defendia entre outras consignas: menor jomada de trabalho, fim dos abusos contra as

pessoas humildes, honestidade no Parlamento, fim das pensões atribuídas. pelo

parlamento aos membros da classe dominante, redução de impostos, sufrágio universal,

entrega de terras comunais aos camponeses e igualdade de representação. Eis um

momento histórico que findará com a criação da primeira organização política operária
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expressiva, o cartismo inglês", que conquistou a jornada de trabalho de dez horas, através

de intensas manifestações e, inclusive, greve, no ano de 1847. O cartismo foi assim

intitulado por ser um movimento baseado na Carta do Povo, proclamada em 1838. Essas

e outras organizações operárias foram duramente perseguidas pelos governos burgueses.

Segundo Beer (1968), o cartismo era um movimento social

democrata na mais pura acepção da palavra, porque visava ao mesmo
tempo finalidades democráticas e socialistas. A partir de 1837, o
cartismo tomou-se um movimento de massas orientado para fi conquista
do poder. Mas, durante toda a sua existência, o seu maior defeito foi não
conseguir organizar solidamente as massas. De fato, a legislação das
associações proibia a fundação de organizações nacionais que
agrupassem seções regionais. Os cartistas, por isso, não puderam criar
senão organizações locais, que não mantinham entre si a menor ligação

- •. (1.(\68 A ••••.::)orgamca L' ,-p...•_; .

A situação degradante em que viviam os trabalhadores, no curso .da

Revolução Industrial, fez nascer vários movimentos sociais, que na teoria projetou-se nas

primeiras décadas do século XIX, através dos pensadores socialistas utópicos",

particularmente Robert Owen, Henri Sant-Simon, Auguste Blanqui, Charles Fourier e

Villcgardcllc, que começavam a contestar a situação social, econômica c política dos

trabalhadores contra a visão naturalista elaborada pelos pensadores burgueses de que o

capitalismo e a situação degradante dos operários eram algo natural.

Essas visões tão díspares de sociedade, de classes c de história em relação às

idéias dominantes refletiam as transformações que vinham sendo processadas na ordem

do capital. Marx buscava superar as concepções reinantes de socialismo utópico,

sentimental ou filosófico, que apelava para a sensibilidade moral e a racionalidade da

classe burguesa educada, fabricando planos idealistas de organização social e

implementando experiências pontuais em pequena escala. Como exemplos, citam-se os

5 Primeira organização de massas de operários na Inglaterra, que fundamenta-se numa Carta de princípios,
organizada e proclamada em 1838, exigindo direitos democráticos como o sufrágio universal, abolição de
critérios econômico para voto, pagamento aos membros do Parlamento (a permitir o ingresso de
trabalhadores), controle e revogabilidade de mandatos. O Cartismo organizou vários movimentos
importantes como a greve de 1842, em que participaram cerca de 50 mil trabalhadores, desenvolvimentos
métodos de luta como os piquetes Em 1R47, o Cartismo conquista a jornada de 10 horas, mas
enfraqueci da, em 18'18, perde força no movimento operário. Segundo Huberrnan, o movimento cartista
defendia entre outras reivindicações as seguintes. "1. Sufrágio universal para os homens; 2. Pagamento aos
membros eleitos da Câmara dos Comuns (o que tornaria possível aos pobrres se candidatarern ao posto); :3.
Parlamentos anuais; 4. Nenhuma restrição de propriedade para os candidatos; 5. Sufrágio secreto, para
evitar intimidações; 6. Igualdade dos distritos eleitorais" (1986, p. 173).
6 Para Mcl.ellan "o socialismo utópico francês começou a ter influência dentro da Alemanha durante a
década de 1830. Na própria Trier (onde Marx nasceu), Ludwig Gal! difundia as idéias de Fourier; mas em
Berlim os poemas de Heine e as aulas de Gans atingiam um público maior. O primeiro livro de um
comunista alemão nativo foi A história sagrada da humanidade, escrito por Moses Hess" (1990, p.67).
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[alanstérios isolados, espécie de colônia socialista pensada por Charles Fourier; a

pequena Içaria ou país utópico de Étienne Cabet (1788-1856), a sua colônia comunista na

América, e as home colonies de Robert Owen.

A história acabou mostrando que essas formas utópicas de socialismo, para

além de sua importância para a luta dos trabalhadores do século XLX, restariam

fracassados e teoricamente superados pelas análises de Marx, elaboradas a partir de uma

profunda compreensão da organização da produção capitalista, da constituição das classes

sociais, dos fundamentos da propriedade privada, da estrutura de produção e reprodução

econômica da sociedade burguesa, dos mecanismos jurídicos de dominação, construindo,

dessa forma, um fundamento teórico sólido para a intervenção consciente dos

trabalhadores no processo histórico:

Os sistemas socialistas e comunistas propriamente ditos, os de Sant-
Sirnon, Fourier, Owen etc., aparecem no primeiro período da luta entre
O proletariado e a burguesia, período anteriormente descrito (ver
"Burgueses e proletários"). Os fundadores desses sistemas
compreendem bem o antagonismo das classes, assim como a ação dos
elementos dissolventes na própria sociedade dominante. Mas nãu
percebem no proletariado nenhuma iniciativa histórica, nenhum
movimento político que lhe seja peculiar. Como o desenvolvimento dos
antagonismos de classes acompanha o desenvolvimento da indústria,
não distinguem tampouco as condições materiais da emancipação do
proletariado e põem-se à procura de uma ciência social, de leis sociais
que permitam criar estas condições. (...) Mas a forma rudimentar da luta
de classes e sua própria posição social os levam a considerar-se muito
acima de qualquer antagonismo de classe. Desejam melhorar as
condições materiais de vida de todos os membros da sociedade, mesmo
dos mais privilegiados (MARX e ENGELS,2002b, p.66).

Os socialistas utópicos tinham algo essencial que os diferenciavam de

concepções e práticas meramente burguesas: para eles não bastavam, simplesmente, a

iuualdade de condicões políticas e a extincão de nriviléuios de classe. era imnrescindíve1.
'-' " , J. V ~.l I

para superar as mazelas processadas pelo avanço do capital, a igualdade de condições

socioeconômicas e a abolição de diferenças de classes.

As contribuições teóricas e as experiências dos utopistas chamaram a atenção

de Marx e Engels, que buscaram compreender e superar a forma como os mesmos

procuravam solucionar os problemas sociais, através de seus métodos de luta e programas

de ação, e suas visões de capitalismo e das relações entre as classes sociais. Ao fazerem

isso, Marx e Engels tinham em mente não só a qualificação do socialismo, superando o

seu caráter utópico, em todas as suas variantes, mas, principalmente, construir uma sólida
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fundamentação histórica sobre a origem e desenvolvimento do capital, em sua dinâmica

interna e tendo em vista suas contradições sociais.'

A classe trabalhadora começa, pois, a se organizar em sindicatos e associações

de apoio mútuo, procurando se fortalecer diante das tendências crescente de exploração

da força de trabalho e degradação das condições de vida. As várias tentativas de

organização de trabalhadores eram sempre reprimidas pelos governos. Marx relatou que

as "coligações operárias foram incluídas na categoria dos maiores crimes desde o século

XlV, até 1824" (2000, p.55). Adiante, Marx diz também que as

atrozes leis contra as coligações caíram em 1825 diante da atitude
ameaçadora do proletariado; não obstante, não se fez tábua raza delas.
Alguns belos restos desses estatutos não desapareceram senão em 1859
(Idem, p.58).8

Para acumular cada vez mais riquezas, os capitalistas aumentavam a jornada

de trabalho e introduziam máquinas, tendo em vista o incremento da produção de

mercadorias. A primeira forma de extração de lucros no sistema do capital dos

trabalhadores foi realizada através da mais-valia absoluta, que significa a extensão da

jornada de trabalho, que, em muitos lugares, chegavam até mais de 15 horas de trabalho

diárias. A Revolução lndustrial havia, dessa forma, criado também uma realidade social

de miséria e aglomeração de homens, mulheres e crianças em situação desumana. Engels

assinalou que a industrialização deu ensejo

a toda uma série de graves calamidades sociais: amontoamento, nos
bairros mais sórdidos das grandes cidades, de urna população arrancada
do seu solo; dissolução de todos os laços tradicionais dos costumes, da
submissão patriarcal e da família; prolongamento abusivo do trabalho,

7 Ao lado da crit ica aos socialistas utópicos, em todas as suas variantes, observa-se um abandono
progressivo pelos comunistas do pensamento idealista, expresso no socialismo de Weitling, principalmente
entre os londrinos, mas havia ainda uma resistência quanto à ação efetivamente revolucionária, pois, na
visão de um comunista chamado Karl Schapper, a tarefa da Liga dos Justos (sociedade secreta. que
aglutinava os comunistas e socialistas da época) seria o "esclarecimento do povo e propaganda pela
comunidade de bens". Entretanto, havia "o sentimento crescente que, após a rejeição do comunismo de
Cabet e Weitling, eram necessários fundamentos teóricos mais firmes para a Liga. Aos 20 de janeiro de
1R47 o Comitê de Correspondência de T.ondres decidiu enviar Mol1 (cujos pontos. de vista eram claramente
mais próximos de Marx do que os de Schapper) a Bruxelas para pedir a ajuda de Marx e convidá-lo para
ingressarna Liga" (lvlC'"LELLAN,1990, p.IS7). No CO!lb'l~SSU ÓêI Liga ÓUS Justos de junho de 1847, do qual
Marx não pôde participar, em que estiverem presentes Engels e Wilhelm wolf, ambos ligados a Marx, o
nome da Liga mudou para Liga dos Comunistas e o slogan passou a ser "Proletários de todos os paises.
uni-vos!".
~ Marx afirma que "só de má vontade e sob a pressão ameaçadora das massas, o parlamento inglês
renuncia às leis contra as coligações (sindicatos) e as frade unions, depois de ter ele mesmo. com um
cinismo despudorado, durante cinco séculos, desempenhado o papel de uma trade 1I11ion permanente dos
capitalistas contra os trabalhadores" (2000, p.59).
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que, sobretudo entre as mulheres e as crianças, assumia proporções
aterradoras; desmoralização em massa da classe trabalhadora, lançada
de súbito a condições de vida totalmente novas - do campo para a
cidade, da agricultura para a indústria, de uma situação estável para
outra constantemente variável e insegura (l975a, p34).

Essas condições soeiais e econômicas levavam constantemente os

trabalhadores a resistirem contra a exploração e a opressão a que estavam submetidos,

Essas revoltas iniciais deram-se por meio de qucbradciras em fábricas, tendo em vista que

os operários não conseguiam ainda compreender que não eram as máquina 'i as

verdadeiras resoonsáveis nela C"TJ<r situação de miséri.~ mas os canitalistas cOJTJI"i ",l,;r""",r 'wi u..c:: _ .•. _ .•. t-'-v l' "" t-'-... o:J\..6U .•.•• wa .•..•. "'-, .•..•.- ..., ..., .t" .•.•• ~ •. - .•..•..•. _ .•....•. _~u .....

social dominante.

Desde o século XVII, até aproximadamente as duas primeiras décadas do

século XIX, os trabalhadores levaram a efeito uma destruição de máquinas, esclarecendo

Marx que era indispensável "tempo e experiência para o trabalhador aprender a distinguir

a maquinaria de sua aplicação capitalista e atacar não os meios materiais de produção,

ma, a forma social em que são explorados" (2002, p.489).

Posteriormente, os trabalhadores superaram esse inconformismo inicial com

relação às máquinas e instrumentos de trabalho", passando a construir outras formas de

lutas, corno a organização de associações operárias, entre elas se sobressaem a T.iga dos

Justos, que em 1846 se transformou em Liga dos Comunistas, bem como grupos

operários sindicalistas, atuando em vários países e cidades da Europa. Daí ter Marx

afirmado que, quando

a rebeldia crescente da classe trabalhadora forçou o Estado a diminuir
coercitivamente o tempo de trabalho, começando por impor às fábricas
propriamente ditas um dia normal de trabalho, quando, portanto, se
tornou impossível aumenta! a produção da mais-valia, prolongando o
dia de trabalho, lançou-se o capital, com plena consciência e com todas
as suas forças, à produção da mais-valia relativa, acelerando o
desenvolvimento do sistema de máquinas (2002, p.467).

Os trabalhadores começavam a lutar pela redução da jornada de trabalho e

pela melhoria das condições de suas atividades nos locais de trabalho, leis que Marx

denominou, em O Capital, de "limites legais à exploração" 01.1 "restrições legais ao

capital" (2002, p.282), observadas na Inglaterra no século XIX. Marx cita várias delas

'i A esse respeito, IIuberman diz que "Máquinas de tecer renda, de tecer meias, máquinas de fiar - todas as
máquinas pareciam a certos trabalhadores em certos lugares terem provocado a miséria e a fome - foram
destruídas, esmagadas ou queimadas" (1986, p.170). A lei depressa foi utilizada para proteger a
propriedade privada, corninando a p-enade morte aos manifestantes que destruíssem as máquinas e fábricas.
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tais como as que reduziram a jornada de trabalho de crianças menores de 13 anos para ó

horas, que tornavam a instrução eiementar critério de admissão de menores de 14 anos

em indústrias, que diminuíam a jornada para 12 horas em UB2 e para 10 horas em 1847

em fábricas de algodão, lã, seda e linho etc. (2002. p.425).

Os capitalistas encontravam formas cada vez mais tsutis de não cumprír

concretamente as leis que estabeleciam as condições de exploração da for-çade trabalho,

seja falseando a idade de criança, que trabalhavam nas fábricas e indústrias.vseja

subornando inspetores e profissionais responsáveis pela fiscalização e declaração das

idades e condições de emprego do trabalho de crianças, jovens e mulheres.

Não tendo como permanecer nessa situação de burla contínua das normas
sobre as condições de trabalho, os capitalistas ampliaram a introdução de máquinas,

instrumentos e técnicas, cada vez mais aperfeiçoadas em suas empresas, de modo a

intensificar a extração de mais-valia, desta vez em sua versão relativa. Portanto, diante da

limitação da jornada de trabalho, não havia outra possibilidade de aumentar lucros senão

intensificando no período de exploração da força de trabalho o ritmo em escala crescente

da atividade do operário. Perceberam mesmo que a simples redução da jornada de

trabalho e a introdução de maquinaria mais aperfeiçoada, ao invés de diminuir, tinham

aumentado seus lucros.

A organização mais ampla do movimento operário, para além das fronteiras

dos países, com a fundação da Liga dos Comunistas, que sobreviveria até 1850 em meio a

perseguições dos governos europeus, da qual fizeram parte Marx e Engels, continha em

seus estatutos os seguintes termos, conforme diz Beer:

I - O objetivo da Liga é derrubar a burguesia, levar o proletariado à
situação de classe dominante, suprimir a velha sociedade baseada na
dominação de classe e instaurar uma sociedade nova, sem classes e sem
propriedade privada;
2 - Para fazer parte da Liga é necessário preencher as condições
seguintes: a) viver e agir de acordo com as finalidades da Liga; b) ser
enérgico e abnegado na propaganda; c) aderir aos princípios do
comunismo; d) não fazer parte de qualquer associação anticomunista,
política, Ou nacional; e} submeter-se às decisões da Liga; 1) manter
absoluta discrição acerca de todas as questões da Liga; g) ser aceito
unanimemente por todas as seções da Liga;
3 - Todos os membros da Liga devem considerar-se irmãos e devem
ajudar-se mutuamente, em caso de necessidade (1968, p.497).

A Associação Internacional dos Trabalhadores, .a Primeira Internacional, foi

fundada a 25 de setembro de 1864, tendo permanecido ataante entre 1865 e 1873,

dissolvida em 1876, na qual tiveram uma profunda influência Marx e Engels .. Essa
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organização de trabalhadores e intelectuais comprometidos com a causa operária

ignificou o fortalecimento das lutas sociais e de choques mais profundos com as relações

e dominação da sociedade burguesa. Participaram de sua fundação várias delegações de

operários e representantes de outros movimentos e associações, vindas de países como a

Inglaterra, Itália, Alemanha e França. Sua sede foi criada em Londres.

Em seu seio participavam diversos grupos de socialistas, inclusive

. ak.uninistas e proudhonianos'". Foram, ao longo de sua existência, realizados cinco

Congressos, em Genebra (1866), Lausanne (1867), l3ruxelas (1868) e l3asiléia (1869).

Entre outras consignas defendidas pela Associação figuravam: organização do

proletariado em partido de classe, luta pela legislação social, criação de cooperativas

operárias, luta contra a diplomacia secreta, união dos proletários de todos os países,

extinção do domínio de classe, libertação econômica da classe operária, bem como a

ocialização do solo e dos meios de transportes.

Em 1871 ocorre a primeira grande revolução operária de que se tem notícia

na história, que deu ensejo à construção da Comuna de Paris na França. Apesar do exíguo

tempo em que os trabalhadores se mantiveram no poder, promoveram várias medidas que

muito inspiraram Marx. A partir da observação da comuna, elaborou a obra A Guerra

Civil na França, sob recomendação do Conselho Geral da Associação Internacional dos

Trabalhadores, desenvolvendo suas idéias sobre a revolução socialista e o Estado,

influenciando o pensamento teórico posterior na Europa, na Rússia e na América.

A partir daí várias organizações são formadas em vários países tais como o

Partido Social Democrata Alemã, que na época tinha urna perspectiva eminentemente

socialista. Marx e Engels foram militantes dessa agremiação e protagonistas de várias

discussões em torno do programa partidário e das reivindicações a serem defendidas

pelos trabalhadores. Na perspectiva do movimento operário de então, refletindo as teorias

de Marx, as reivindicações sociais, econômicas e políticas eram parte de um projeto mais

10 Os bakuninistas eram anarquistas seguidores do russo Mikhail Bakunin (1814- 1866), que eram contra a
toda e qualquer idéia de Estado, defendendo sua abolição imediata no processo revolucionário e a idéia de
liberdade individual sem limites. Nesses aspectos, confrontaram-se com Marx e Engels e socialistas no
âmbito da Primeira Internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, pois os marxistas
defendiam que entre a tomada do poder pelo proletariado e o comunismo evoluido, mediava uma fase
chamada de ditadura do proletariado, em que de posse do poder do Estado, construir-se-iam as condições
sociais, econômicas, políticas e culturais para a destruição do Estado, enquanto tal, t para minar a
resistência da classe burguesa em luta contra o poder operário. Os proudhonianos eram adeptos do
pensamento do publicista, sociólogo e economista francês Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), um dos
fundadores do anarquismo, que defendia em seu livro A Filosofia da Miséria a idéia de que a propriedade
era um roubo e a constituição de um banco popular para possibilitar o crédito aos trabalhadores. Suas
tentativas fracassaram, devido à competição dos bancos capitalistas. Em A Miséria da Filosofia, Marx
combater as idéias sem fundamento de Proudhon, mostrando como elas eram expressão dos interesses da
classe média francesa e como estavam distantes da luta proletária.
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geral de sociedade, o que significava lutar pela transformação pela raiz da sociedade

capitalista, em direção ao socialismo.
, .

E evidente que dentro do próprio movimento O1"\~"~"";"}-'VJ.lA.J..1.V havia , .varras

endências, tais como os anarquistas, que se digladiavarn com os adeptos do marxismo,

além de outros tantos socialistas que, vez por outra, tentavam refonnular essa abordagem,

entando imprimir aos movimentos operários uma feição nitidamente economicista, ou

seja, de luta isolada por melhores condições de vida e trabalho, sem qualquer

transformação social pela raiz da ordem do capital. O confronto entre essas duas

perspectivas se fizeram presentes no seio dos partidos socialistas dos países Europeus.

São conhecidas, por exemplo, as criticas realizadas por Marx em seu escrito Crítica ao

Programa de Ghota, em que denunciava as tentativas de transformar o partido socialista

alemão em uma agremiação puramente reformista.

Esse confronto, que se desenrola entre os anos de '1875e 1900, irá findar com

o rompimento e a formação de uma ala no seio do movimento operário, protagonizada

por Eduard Bernstein, autor de um livro bastante conhecido chamado Socialismo

Evolucionário, cujo título denuncia em si o caráter dessa nova tendência: Evolução

gradual, segura e sem traumas, em vez de Revolução. Essa tendência irá ter grande

influência no campo da Segunda Internacional Socialista, atuante entre 1889 a 1914, e no

seio de sindicatos e demais organização da classe trabalhadora.

O Congresso de fundação da Segunda Internacional dos trabalhadores,

ocorrido em 1889, votou o dia 1° de Maio como comemorativo do Dia Internacional do

Trabalho. Durante sua vida foram realizados, incluindo o da fundação, oito Congressos,

entre os quais podemos citar os de Bruxelas (1891), Zurich (1893), Londres (1896), Paris

(1900), Amsterdam (1904), Stuttgart (1907), Copenhague (1910) e Basiléia (1912).

Por causa da experiência da primeira internacional, em que se digladíaram,

marxistas e anarquistas, com orientações quanto à atividade revolucionária

completamente diferente, inclusive quanto às reivindicações, a Segunda Internacional

procurou, em tL.'11 primeiro momento, demarcar suas posições entre o marxismo e o

anarquismo, para em seguida posicionar-se sobre a questão da luta de classes .e as

posições políticas do partidos ligados ao movimento operário diante do Estado. Como a

internacional socialista conviveu com um pertodo de armarnentismo por parte dos

governos e a ameaça constante de uma guerra mundial com conseqüências catastróficas, a

internacional teve necessariamente de discutir em seu seio qual posição a adotar frente

aos interesses e à guerra.

1{13~13c2G1 c--:
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As crises profundas da economia capitalista e suas mazelas sociais,

ramente com a tendência armamentista dos países e da ameaça da guerra, fizeram

eclodir vários movimentos sociais no mundo, em particular na Europa e América, em que

-; colocavam contra a guerra e os interesses de conquistas das potências. O período

zaediatamenre anterior a Primeira Guerra Mundial (19 i4-19 i8) é marcado por uma

. Ia discussão das tendências no seio da Tnternacional, debate que esclareceria o caráter

socialismo evolucionário e sua visão reformista e o caráter do marxismo
'olucionário f" tl"~";I"\'; rnl':'''''''~ ~~ n 11' t.",TVI.UVLV.1J.U.L.1 ,,,,,,,onuu..I.J.V u. 5U\oI1..I.U, U\"I CO.1..1.qulS",as.

A ala identificada com o socialismo de reformas sagrou suas relações com os

:::~;emos nacionais votando a favor dos créditos de guerra, apoiando as tendências

licosas. De outro lado, os revolucionários colocaram-se frontalmente contra a guerra e

~~ interesses de conquistas dos governos. Os marxistas diziam que enquanto houvesse

-opnedade privada, capitalismo e concorrência, o risco da guerra seria uma constante,

as as vezes que se esgotassem as possibilidades de expansão dos mercados.

Daí essa contradição entre patriotismo e internacionaiismo se enfrentarem no

seio da internacional, sendo que seus princípios da luta por um socialismo de caráter

mternacional só foram efetivamente aplicados com consistência e energia pelos

revol ucionári os. Nessa internacional intervieram nomes como Rosa Luxemburgo,

'ladimir Lênin e Augusto Bebe!. Segundo Max Beer

Infelizmente, a psicose guerreira, que atacou os dirigentes e as massas
nos primeiros dias de agosto de 1914, foi mais forte que todas as
decisões dos Congressos. Só algumas pequenas frações do movimento
operário começaram pouco a pouco a aplicar os princípios da luta de
classes. Mas só os bolchcviqucs russos aplicaram tais princípios do
modo conseqüente e enérgico. A guerra mundial (1914-1918)
despedaçou a Segunda Internacional. Ou melhor, a Segunda
Internacional foi vítima da contradição entre o patriotismo e o
intemacionalismo que trazia em si mesma (1968, p.541).

Nesse período de longas discussões no seio da Internacional, um dos

acontecimentos mais importantes do início do século XX eclodiria na Rússia: a

Revolução de 1905. Esse movimento seria uma primeira manifestação da importância

aue a classe onerária e os camooneses nobres tiveram ao manifestar seu.1. .l .l J,.

descontentamento com a situação política e social do país.

Organizações de trabalhadores começavam a se fortalecer, como ocorreu com

o Partido Bolchevique, do qual fazia parte Lênin e que próximo à Revolução de 1917 foi

fortalecido com o ingresso de Leon Trotski. Durante a primeira guerra, os movimentos
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sociais na Rússia se impulsionam até que os trabalhadores em união com camponeses

chegam ao poder, derrubando o czarismo e o governo provisório de Kerenski em 7 de

novembro de 1917. As consignas com as quais os revolucionários russos mobilizavam as

massas nas vésperas da insurreição eram as seguintes: "Fim imediato da guerra"],

"Divisão das terras"], "Todo poder aos Soviets"!

Em vários outros lugares, ocorreram grandes movimentos como a Revolução

frustrada na Alemanha que rebentou em 30 de outubro de 1919, em que Rosa

Luxemburgo foi morta. Lênin tinha esperanças que a 'vitória da Revolução alemã pudesse

fortalecer a luta mundial pelo socialismo e facilitar o tortuoso caminho que deveria seguir

a Rússia para eliminar o profundo atraso econômico e social, a fim de criar as condições

necessárias para o avanço de relações de produção socialistas.

A revolução na Alemanha expandiu-se da cidade de Kiel, passando por

Stuttgart, Munich e, por último, chegando a Berlim. Após várias resistências e a

sublevação de setores da marinha e do exército, o príncipe Marx de Baden entregou o

poder a Frederico Ebert, político da confiança do Partido Social-Democrata, sendo

proclamada a República Alemã. Entretanto, a parte fundamental desse partido que antes

se encontrava sob a influência de Marx e Engels, já num estágio intenso de adaptação à

política parlamentar e eleitoral, retirou de cogitação qualquer tentativa de socializar os

meios de produção e fortalecer as organizações sociais do proletariado.

Um grupo iiderado por Rosa Luxemburgo, chamado Espártaco, defendeu a

constituição de um governo operário. Os mais imporantes dirigentes da revolução Karl

Liebknecht, Rosa Luxemburgo e Kurt Eisner foram assassinados juntamente com outros

tantos lutadores (\ sangue de "Dos" timbrou .•...,.,.., se•.......•..rc " destino ria rcvolucão\. \. lU\. VJ.'-'. '-' (..LU '-' "".1.'- U. \.I. J..1U }JUJ.U '-'.1J.1}..11 V "" u! V U l'-'VVJ y""v,

significou a ruína de uma grande esperança. O máximo que esse governo de coalizão

conseguiu foi elaborar uma Constituição aprovada em 11 de agosto de 1919, que passou

para a história como a carta da República de Weimer. O capitalismo continuou,

entretanto, rei absoluto das relações econômico-sociais, embora suas crises também

tendessem a ser cada vez mais profundas.

É preciso dizer, outrossim, que a Revolução Russa de 1917 sofreu a partir de

1924 um grande retrocesso histórico, particularmente com a subida de Josef StaIin ao

poder e a morte de Lênin. Stalin era um membro inexpressivo do Partido Bolchevique.

Após o processo revolucionário, a Rússia foi combatida veementemente pelas forças

reacionárias das potências, tentando restabelecer o poder. A resistência do povo russo foi
fundamental para a derrota das forças conservadoras.
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Lênin organizou a Terceira Internacional Comunista a partir de 1919, para

superar o isolamento da revolução e fortalecer o apoio dos trabalhadores de todo o mundo

aos esforços de construção de uma sociedade socialista. Entretanto, após a chegada de

Stalin ao poder, a rota da revolução foi completamente desviada em função de uma tese

que se tomaria dominante pouco a pouco: a de que era possível construir o socialismo em

um só pais e que a revolução deveria ser construí da gradualmente e por etapas.

Depois da Segunda Guerra Mundial, várias outras revoluções aconteceram

em vários países como na China em 1949 e em Cuba 1959. Destaque-se também os

movimentos de libertação nacional das colônias na África e Ásia contra as potências

européias. Esses grandes movimentos foram sempre combatidos friamente pela classe

dominante, tanto no campo ideológico como no campo prático, seja pela propaganda ou

por políticas e medidas de isolamento econômico, no sentido de fazer recuar ao status

quo antenor.

Mesmo com esses retrocessos, a classe operária de muitos países conseguiu

através de seus próprios métodos de lutas, tais como greves, manifestações, piquetes,

ocupações e paralisações, muitas conquistas sociais, após a segunda Guerra Mundial. Foi

o período do capitalismo do século XX chamado de Estado de Bem-estar social (welfare

statei. Várias conquistas na área da previdência e trabalhista foram sendo arrancadas aos

capitalistas pela pressão social e pelo receio de expansão da revolução socialista por todo

o mundo.

Esse período está sendo aos poucos desagregado pelos governos: mediante a

privatização do patrimônio público, a flexibilização de relações trabalhistas, a redução de

verbas para as políticas sociais, criando critérios mais rígidos de acesso à aposentadoria c

aos benefícios previdenciários, dando maior liberdade de movimentação ao capital

financeiro nacional e internacional. Essa tendência se fortalece com o chamado consenso

neoliberal'", impondo-se políticas antioperárias e antipopulares intensas e desumanas.

II O chamado Consenso de Washington e seus desdobramentos posteriores em vários países, através de
medidas econômico-financeiras, diz respeito à reunião realizada na Capital dos Estados Unidos da América
(EUA), entre representantes do governo americano e de organismos internacionais como o Fundo
Monetário Internacional (Flvll), o Banco Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BlD). Ü encontro foi organizado pelo lnstitute for lnternational Economics, para discutir a temática de
ajustes nas economias dos países latino-americanos, a fim de adaptá-Ias aos interesses econômicos do
capital financeiro internacional e as reformas realizadas e necessárias. Estiveram presentes também
economistas de vários países da América Latina. O Consenso de Washington é o conjunto de conclusões
tiradas dessa reunião, quais sejam, da indispensabilidade de realização pelos governos dos países latino-
americanos das reformas neoliberais na educação, na saúde, na previdência, nas relações de trabalho, nas
organizações sindicais, na política econômica e financeira e na estrutura do Estado. No Brasil, as reformas
começariam a partir de trágico Governo Fernando Colher de Melo, sendo continuadas peles governos
posteriores, em particular, por Fernando Henrique Cardoso.
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1.3. O Brasil e os movimentos sociais

No Brasil, os movimentos sociais são um campo aberto para o estudo e a

squisa em todos os níveis, por serem muito ricos e complexos, pois suas contribuições

para a história ainda não foram devidamente exploradas. Como diz Gohn, observa-se "a

quase completa ausência de textos na literatura brasileira que tenham se dedicado ao

estudo das +p"•.ias '" •.PSPP1·t" dos movimentos SO";"'l'S" (100'7 •..•('\0\~i..i.... Ll· "~Vl.1." U. l.V "" l..V UV 1..1...1. ••..l..l.1.J.:\Ju.\.v V1.u. .a.../'" I, p.v/).

Há, entretanto, um avanço quanto ao interesse por essa área do conhecimento

e. mais ainda, pela análise dos desdobramentos concretos da intervenção dos diversos

movimentos sociais, desde os movimentos de mulheres, negros, homossexuais, quanto

aos movimentos urbanos e rurais.
Desd .. rl l' - d '+"ues e os pnmetros anos ca coiomzaçao portuguesa, quan o nosso pais 101

incorporado ao domínio colonial europeu, fundado pela burguesia comercial a partir do

século XVI, passando pela fase do império até os periodos republicanos, intercalados por

governos autoritários, os movimentos sociais tiveram um papel de destaque na luta contra

a opressão social.

Uma das primeiras resistências à dominação em nosso pais se deu em relação

aos colonizadores, que, ao chegarem à nossa terra, encontraram amplas faixas de terras,

recursos naturais abundantes, condições climáticas favoráveis ao cultivo, uma flora e

fauna diversificada, bem como grupos étnicos habitando as terras recém "descobertas".

A nova colônia era então agora incorporada ao processo de acumulação

primitiva do capital, marcado pela extração de matérias-primas c recursos naturais pelos
colonizadores, em meio a uma onda de expropriação dos trabalhadores e pequenos

artesãos europeus, que possibilitaria a industrialização e a sedimentação das relações de

produção capitalistas. As tentativas iniciais de imposições aos nossos índios não foram

asseguradas senão depois de uma grande exploração, massacre e imposição de trabalho

forçado.

Paralelamente, a colonização foi auxiliada pela Igreja, mediante o tortuoso

processo de aculturação desenvolvido peios jesuítas. Estima-se que em apenas quarenta

anos de colonização mais de dois milhões de índios haviam sido exterminados.

Interessante que a história .oficial, contada pelos dominadores, apresenta uma imagem do

índio completamente distorcida da realidade da época, de modo a legitimar o processo de
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inação desses indivíduos. Dessa forma, os escritos sobre a saga dos colonizadores,

stacam, sobretudo

a figura do índio bom, daquele que docilmente aceitou o domínio dos
senhores do além-mar; os outros são vistos como ferozes canibais.
Aliás, esse tipo de narração foi e ainda é usual também nos Estados
Unidos da América; basta recordar os filmes de faroeste onde o
'mocinho' branco peleja contra centenas de selvagens índios e sempre
os vence. Quase nada se diz dos seus sacrifícios, das suas lutas e do seu
heroismo para defender a sua terra, os seus costumes, de suas famílias,
contra um invasor infinitamente mais forte (DEL ROlO, 1986, p. 10).

Não obtendo êxito pleno na imposição de trabalho forçado aos indígenas, o

. alho escravo renasceria em nossas terras mediante a captura e compra de pessoas

azidas de várias regiões da África, para trabalhar na produção do açúcar. Trata-se de

a das páginas mais horrendas de nossa história, trazendo à tona a transformação de

nnens, mulheres e crianças em meros instrumentos de trabalho, quando a escravidão já

-. 'ia, há séculos, desaparecido como relação social na Europa, embora a própria

Iaglaterra, como potência econômica maior do período, tivesse sido um dos países que

is exploraram o tráfico de escravos, enquanto o mesmo era conveniente e lucrativo.

Foram muitas as rebeliões de escravos, mediante fugas para regiões em que---
-on",.,.., f",...,"",,,rl,...,, os ouilornbos ",nt •.", ",1",,, rv (")"1.10""']..,"" dos P,,1""'''''PSI2 <l1,!,.,.., rlp inúmeras

.I..I.~J.J...I. .l..V.1.1..I..1.\...•..""'-'''"' '1".1..1. J..LUV, "'.1..1.\•.••", "' .•."".., v '<." J. .I.J.J.uv tr".t. "'.L Ur.LJ..L.LU..&."" ,\.4-.l"".lJ..l """"" J..l.LY.I...L.l 1.\.4

outras formas de resistência à violência e aos desmandos dos senhores e morte de

oprietários suicídios. O trabalho escravo foi utilizado a serviço da acumulação dos

colonizadores e gradualmente a formação de um minoritário capital interno, necessário,

aliás, para a construção de relações capitalistas, posteriormente.

Entre as revoltas de escravos ou a favor da abolição da escravatura em nosso

país podemos destacar, principalmente, os seguintes: Revoltas Populares de Mulatos e

Negros na Bania em I787, Revoltas de Escravos na Bahia iniciadas em 1807 até 1835,

Revolta de Escravos em Alagoas em 1814, Movimento Cabanagem em Belém do Pará

entre 1835 e 1836, na qual participaram negros, mulatos, mestiços e índios, Revolta dos

Malês de 1835, na Bahia, Revoltas Escravas em Minas Gerais e Maranhão em 1838,

I; Os qui lombos eram o refúgio não só de negros foragidos das grandes propriedades de terras, mas de
pobres e até índios. O Quilornbo de PaImares foi considerado a mais importantes comunidade de negros da
época colonial do Brasil, cuja população chegada em teme de 20 mil habitantes. Constituído em
aproximadamente 1629, o quilornbo era governado por um rei e um conselho de pessoas, chefes dos
quilombos e situava-se entre Pernambuco e Alagoas. Um de seus primeiros líderes foi um quilombola
chamado Ganga-Zumba, assassinato pelo fato de tentar conciliar com as autoridades coloniais. Zumbi foi.
sem dúvida, seu maior líder, ficando no comando do quilombo por 16 anos, ao largo dos quais enfrentou a
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Greve de Escravos operários em 1857 no Rio de Janeiro, Movimento Abolicionista entre

1878-1888, Movimento Antiescravista Caifazes de 1880 em São Paulo, Movimento dos

Jangadeiros em 1881 no Ceará, em que esses trabalhadores se negaram a transportar

scravos, seus protestos foram organizados pela Sociedade Cearense Libertadora,

ulminando com a declaração de libertação dos escravos na Província do Ceará em 188i.

O Brasil, como parte da economia internacional capitalista em expansão no

século XIX, sofria enorme influência dos acontecimentos europeus, principalmente do

oensamento da Revolução Francesa de 1789 e seus princípios liberais, bem como dos

movimentos liberais ingleses e americanos e da expansão da indústria, particularmente na

Inglaterra, cuja hegemonia econômica era inegável, Filhos da classe dominante, que

tinham a oportunidade de estudar em universidades européias, voltavam entusiasmados

com as novas idéias de liberdade, igualdade e fraternidade da sociedade burguesa em

desenvolvimento.

Um desses movimentos em prol da independência da colônia brasileira em

relação à metrópole portuguesa foi a Inconfidência Mineira de 1789, que defendia entre

outras reivindicações o fim da pesada cobrança de impostos pela coroa portuguesa, maior

liberdade política, contrapondo-se à arbitrariedade do governo de Minas. Seus integrantes

eram intelectuais, mineradores e ricos proprietários rurais. Seu principal líder, o alferes

Joaquim José da Silva Xavier ("Tiradentes"), foi enforcado e esquartejado.

Os movimentos políticos republicanos, entre os quais podemos destacar a

Conjuração do Rio de Janeiro (1794-95), Conspiração dos Alfaiates na Bahia em 1798,

Revolução Pernambucana (1817), a Confederação do Equador (1824), em Recife, A

Sabinada (1837) na Bahia, c o Movimento Republicano (1880-89) tornaram-se cada vez

mais comuns, sendo evidentemente sufocados no interior do Império.

As reivindicações mais importantes dos repubiícanos eram ampla liberdade

de pensamento, de associação, direitos civis e políticos, de comércio e separação da

Igreja do Estado. Em meio a esses movimentos, esboçam-se muitas vezes insatisfações de

caráter social contra por ""'cm•...1" ., utilização ,:l" ,.,..,:;",:l" 01-.•.., "s" •..,',., pela\.IU1Ut: J. " .1.1 VJ..l\..1, \.IA ,l1'p V, U. YU ..l.l U UV U,", !.l1UV-y.\.I- V.1U "" \,Il.uvu. ""'.lu.

implementação do trabalho assalariado, num ambiente de total esgotamento do

escravísrno, frente o desenvolvimento da indústria na Europa e nos Estados Unidos.

Realce-se que no período corresponde às três últimas décadas do século XTX

ocorreu um movimento social de grande transcendência para a história de nosso país,

qual seja, a Revolta de Canudos, entre os anos 1893 e 1897. Esse movimento popular já

repressão colonial. As tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho, financiado pela autoridade colonial,
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--= objeto de muitos estudos, entre os quais podemos destacar a grande obra de Euc1ides

Cunha, Os Sertões. Trata-se de um movimento que, apesar de sua expressão religiosa,

a na 'verdadecomo causa a miséria crescente da população nordestina, em meio ao

aouso de poder e da predominância das oligarquias dos proprietários rurais. Liderado por

onio Conselheiro, esse movimento foi constituído inicialmente por pessoas que

:..avam contra as altas cobranças de impostos, mas a ele se juntaram levas inteiras de

__.. anejos pobres e famintos. A população do Arraial de Canudos chegou a 10 mil

bitantes.

Devido ao seu crescimento e sua Iorma de organização, passou a contrariar

ateresses da classe dominante nacional e local, fazendo com que a repressão se instalasse

om toda a força. O motivo encontrado pelos novos republicanos no poder foi tachar o

movimento de anti-republicano e de que estariam embutidas tentativas-de restauração da
I"\nf')""""'~~ A 1"'\A ,,'''''';f:\ ~ ~ edicõe de fi .•.. r.\ militar ""'f'V\'t"\l"\rlt)'t"\~"t'V\.'; d~' ,1•• VI.Ul,",l"&.lU.. I\.}'vS .,a'lus ""Xp", 'y",,,,S '" OlÇU.S 1111 lu.ueS, CVlllyVI\.U""'-O .t.als ...J mil

soldados e armamentos pesados, sob os auspícios do Governo Federal e das [orças

dominantes locais, grande parte da população de Canudos foi exterminada de forma

sangrenta. Suas lições, particularmente, os aspectos sociais envolvidos, no entanto, têm

influenciado os que lutam por uma nova sociedade.

De fato, após numerosos movimentos, a República seria declarada em 1889,

através de iniciativas de grupos militares, embora, em sua essência, fosse produto de

-ários acontecimentos anteriores e movimentos republicanos, em que muitas vozes foram

caladas, que não podem ser ignoradas. O nosso país ainda era uma economia

eminentemente agro-exportadora, particularmente de monoculturas e matérias-primas.

Observou-se um esgotamento da indústria açucarcira, a abundância c mesmo

superprodução de algodão, a diminuição de recursos minerais como ouro e diamante,

bem como problemas na produção do cate. As relações políticas eram, nesse sentido,

projetadas em meio às relações econômico-sociais: o poder se alternava entre setores da

classe dominante de São Paulo e Minas Gerais, não havendo, portanto, projetos de caráter

nacional, que pudessem desenvolver do ponto de vista capitalista as bases de nossa

economia.

Já no final do século XIX, com a vinda dos primeiros imigrantes para o nosso

país e o processo de constituição do mercado de trabalho assalariado, inicia-se a criação

das primeiras organizações ligadas aos trabalhadores assalariados. Observa-se, por

exemplo, a formação de associações como a Associação Beneficente dos Funcionários

arrasou o quilombo e matou seu líder.
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licos em 1888 em São Paulo, Sociedade Humanitária dos Funcionários do Comércio

1888 em São Paulo, Sociedade Italiana de Beneficência em 1897 em Santos,

Associação de Socorros Mútuos Artes e Ofícios e a Sociedade Beneficente dos

peleiros em 1889 em São Paulo, União Operária em 1890 em Santos, Partidos

- aalistas em 1890 em São Paulo e Porto Alegre, ocorrências dos primeiros movimentos

- .. rvistas em 1892 em setores fabris e de serviços coletivos, Sociedade dos Empregados

Estradas de Ferro em 1895 e outros.

Com a imigração e o processo de urbanização, os movimentos sociais dos

zrabalhadores assalariados se avultam, dirigidos principalmente por militantes sob

nfluência do anarquismo e anarco-sindicalismo. Novas reivindicações passaram a fazer

e do cotidiano das lutas sociais, tais como a diminuição da jornada de trabalho,

elhores condições de trabalho nos setores fabris e de serviços, congelamento dos

ores dos aluguéis, entre outros. É um período de organização das forças populares, em

• e são estruturadas Federações e Confederações de trabalhadores, criadas associações e

..•indicatos, construí das greves, realizadas discussões sobre a realidade social e econômica

o país e do capitalismo internacional. É ao mesmo tempo um período de difusão cultural

e novas idéias, de discussão sobre o problema da educação e de teses sobre a igualdade

entre homens e mulheres.

Essa nova realidade leva as classes dominantes a investirem na repressão às

anifestações e greves dos assalariados, nas restrições às organizações operárias e à

imigração, na criação de formas de controle social a fim de afastar os operários do

assédio dos militantes e sindicalistas. Gohn relata que nesse período o Estado brasileiro

conduzirá a questão social como

questão de polícia. As greves, nos vários setores da vida nacional, serão
uma constante. O controle social por meio de políticas e leis restritivas à
entrada de trabalhadores imigrantes, a criação de programas sociais
integrativos, pelos empresários - vilas operárias, por exemplo -, pela
Igreja Católica - sessões de cinema mudo -, ou pelo próprio Estado -
controle sanitário da população-, constituem respostas por parte das
elites dominantes à organização das camadas pobres e oprimidas,
particularmente às ações dos imigrantes, por meio do anarco-
sindicalismo (1995, p.62).

Criavam-se as condições para o desdobramento das relações de

assalariamento, condições sine qua non para a sedimentação de relações de produção

capitalistas em nosso país. Após inúmeras revoltas e descontentamentos, inclusive no seio

das forças militares, como a Revolta do Forte de Copacabana em 1922, acompanhadas de
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um processo intenso de imigração de grupos vindos de países europeus, como a Itália, a

formação de grupos que se reivindicavam socialistas, em grande parte de influência

anarquista, e a chegada de informações sobre acontecimentos de dimensão mundial,

como a Revolução Russa de 1917, e os levantes revolucionários na Europa, os

movimentos sociais se reforçam.

Essa nova conjuntura política e social começa a mudar o cenário da economia

nacional, reforçando as ações em apoio a transformações políticas e econômicas em

direção à criação de bases para desenvolvimento da indústria, ampliação das trocas

comerciais e a formação de um proletariado industrial.

Nesse período, que vai de 1900 a 1930, observa-se a formação de várias

organizações operárias e movimentos políticos de contestação, tais como: Sociedade

Beneficentes de Pedreiros e Carpinteiros em 1900, Centro Beneficente de Empregados de

Locomotivas da Cia. Paulista em 1901 em São Paulo, II Congresso Socialista Brasileiro

em 1902, no qual se decidiu pela fundação do Partido Socialista Brasileiro (PSB), atos de

comemoração do 1° de Maio em 1902, criação da União de Trabalhadores Gráficos em

1904, em São Paulo, Federação Operária do Rio de Janeiro em 1906, ocorrência de lutas,

movimentos e greves operárias entre 1912 e 1917, criação da Confederação Operária

Brasileira e 1913, em São Paulo, de influência anarco-sindicalista, movimentos da Ligas

Operárias em 1916, em São Paulo, uma Greve Geral em São Paulo no ano de 1917.

Desta, participaram mais de 30 mil trabalhadores, formados principalmente

por têxteis e gráficos, as categorias mais bem organizadas da época, lutando por jornada

de 8 horas, aumento de salário, melhores condições de trabalho e diminuição dos

aluguéis, bem como de contestação sobre as condições de trabalho de mulheres e

crianças. Além de inúmeras greves, pode-se destacar ainda a Coluna Prestes liderada pelo, .

então militar Luis Carlos Prestes, atuante de 1925 a 1927, percorrendo vários Estados do

país, formada por cerca de 1.500 pessoas.

A Revolução Política de 1930, no marco das transformações da economia em

nosso país, levaria ao poder Getúlio Vargas, representante dessa nova tendência nas

relações econômico-sociais, no sentido da industrialização e desenvolvimento de relações

capitalistas. Vargas permaneceria no poder até 1945, tendo governado em um período

bastante conturbado da economia e da política mundial.

Ainda no processo que levaria Vargas ao poder, a economia internacional

passava por uma profunda crise, cuja maior manifestação mais concreta foi a quebra da

bolsa nos Estados Unidos que se estendeu de 1929 a 1932. Essa crise se refletiu também



43

em nosso país, com conseqüências e mazelas sociais que atingiram as classes

trabalhadoras.

Destacam-se, no período que vai de 1930 a 1945, da chamada Era Vargas, os

seguintes movimentos e acontecimentos importantes: Revolta do Caldeirão, no Ceará, em

que inúmeros sertanejos, liderados pelo beato Lourenço, organizaram ocupações de terras

e estimularam o povo a produzir para a auto-subsistência da comunidade, contrariando

. teresses das oligarquias locais, o que significou uma repressão ao movimento pela

polícia em 1936 e 1938.

A Era Vargas é marcada pela regulação de algumas reivindicações sociais e

trabalhistas, sob o impulso da economia mundial e dos movimentos políticos que levaram

a inúmeras revoluções na Europa. O processo de solidificação de relações capitalistas em

nosso país leva necessariamente à criação de uma Consolidação das Leis do Trabalho

(CLT) pelo governo Vargas, regulando as relações entre capital e trabalho.

Evidentemente, não se tratava de uma dádiva da classe dominante aos

trabalhadores. É produto de uma nova realidade econômica e política e do receio de

expansão das idéias socialistas e revolucionárias. Além disso, os trabalhadores estavam

em processo de organização muito intenso, o que os levavam freqüentemente a enfrentar

a sanha do lucro do capital em formação e a repressão dos governos.

A fase que vai de 1945 a 1964 é marcada pelo chamado nacional-

desenvolvimentismo, iniciado com o processo de democratização com o fim do governo

autoritàrio de Getúlio Vargas. A volta da liberdade formal abriu espaço para a

reorganização dos movimentos sociais, particularmente do movimento operário, além da

criação de várias agremiações partidárias de direita e de esquerda. A urbanização

acelerada e o crescimento da indústria levaram também a reivindicações sociais na área

da educação, da saúde, da moradia e emprego.

A defesa de reformas de base e a luta por melhores condições de vida e

trabalho movimentam os grandes centros urbanos e capitais, estimulando também a

crítica às velhas relações políticas das oligarquias rurais. É, portanto, um período de

continuidades de obras e ações do Estado, visando criar as condições para a sedimentação

da indústria e das relações entre capital e trabalho, possibilitando as bases para a

acumulação de capitais. Constroem-se estradas, rodovias, usinas, siderúrgicas,

companhias para geração de energia, instalam-se indústrias de bens de capital.

A discussão internacional em tomo da relação entre Estados Unidos e a Ex-

União Soviética ganha força em nosso país, de modo que os intelectuais começaram a se
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definir quanto à conjuntura e desenvolver suas opções políticas no plano da teoria. O

Estado, por sua vez, investia em condições para atrair o capital internacional e instalações

de indústrias e fábricas. Há também um processo de migração intensa do campo para a

cidade, em busca de emprego, fugindo da seca, formando nas periferias, bairros populares

e favelas em condições desumanas.

Entre os movimentos e acontecimentos políticos desse período, podemos

citar: Greve Geral em 1953, com participação de 300.000 trabalhadores, na defesa do

direito de greve; ocupações e conflitos agrários em 1955 na região de Goiás, em que

pessoas fundaram associações para a defesa da ocupação, resistindo às pressões e à

repressão até as vésperas do Golpe Militar de 1964; grande número de greves no país, no

período de 1961 a 1964, e a atuação de várias tendências políticas em seu seio, levando a

discussão sobre a economia, a política e as formas de transformação da realidade

brasileira.

Ocorreram movimentos no Campo pela Reforma Agrária de 1958 a 1964,

propugnando por transformações amplas que não se restringiam às relações entre

camponeses e proprietários de terra. Por suas potencialidades conflitivas esses

movimentos foram profundamente combatidos e reprimidos; constata-se a criação de

Ligas Camponesas no Nordeste em 1961, que foram extintas pela ditadura militar em

1964; várias organizações operárias e socialistas foram criadas nesse período tais como: a

Política Operária-POLOP em 1961, o Partido Comunista do Brasil (PCB) em 1962, a

Ação Popular-AP.

Essa erupção de conflitos e movimentos em nosso país pode ser claramente

compreendida pela análise abaixo:

Em 1963, foi constituída a Frente de Mobilização Popular. Era uma
tentativa de criar uma frente orgânica de todas as estruturas de massa,
compreendendo CGT, CONTAG, UNE, Ligas, FPN, partidos,
agrupações etc. Enquanto o movimento popular se esforçava para
aumentar a sua organização e unidade em defesa da democracia e de um
melhor futuro para a pátria, a conspiração reacionária, golpista e
antipatriótica ganhava força. O governo norte-americano, traumatizado
com a Revolução Cubana (1959) e humilhado pela derrota que. havia
sofrido quando tropas mercenárias, preparadas por ele, foram
despedaçadas em Playa Giron (1961), ajudava com todas as Suas forças
a contra-revolução em marcha no Brasil. Um dos instrumentos de
cobertura, que serviu para uma farta distribuição de fundos a jornais,
parlamentares, empresários, foi o Instituto Brasileiro de Ação
Democrática (IBAD). Um grupo de empresários formou o Instituto de
Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), para mobilizar a burguesia para o
golpe. Foram reforçadas organizações paramilitares como Tradição,
Familia e Propriedade (TFP) ou Comando de Caça aos Comunistas
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(CCC) etc. Foi desencadeada uma imponente campanha da imprensa
contra o governo, sindicatos e a reforma agrária, da qual participaram
ativamente as altas hierarquias da Igreja Católica. No interior das
Forças Armadas, o centro da subversão era a Escola Superior de Guerra
que abertamente articulava o golpe (DEL ROlO, 1986, p. 76).

o período seguinte, que podemos datar de 1964 até 1984, configura a época

Ditadura Militar instaurada no ano de 1964. Foi produto de uma grande aliança de

etores do capital nacional, das forças militares e do capital internacional, mediante o

atrocínio dos Estados Unidos da América. É verdade que o período anterior, marcado

10 populismo e por grupos nacionalistas, não deixou de ser timbrado pela instabilidade

política, particularmente quando alguma medida e a pressão constante dos movimentos

ociais limitavam interesses do capital internacional.

O receio de uma eventual expansão da influência do movimento

revolucionário cubano de 1959 na América Latina também acabou se tornando um álibi

ara o golpe. A ditadura teve várias passagens, que vão de uma repressão potencial à

efetiva utilização da força como meio de desmobilizar vários movimentos sociais no

campo e na cidade, difundir o medo entre os simpatizantes, bem como prisões, torturas,

desaparecimento e expulsão de militantes do país.

Durante este período da história, pessoas ligadas aos movimentos SOCIaIS

sofreram abusos, perseguição, violência física e psicológica, além da propaganda

ideológica dos governos no sentido de inculcar na sociedade a idéia de ordem e de

progresso, de desenvolvimento econômico, chamado de "milagre brasileiro" (1968-

1973), considerada a fase mais repressiva do regime, inaugurada com a publicação do

Ato Institucional n" S (AIS).

As pessoas, mesmo vivendo em condições sociais difíceis, apesar da ampla

divulgação do crescimento, não podiam se manifestar publicamente, nem forjar

organizações e sindicatos com atuação forte. A prática assistencialista e a submissão dos

sindicatos ao poder político eram mantidas, mediante a aplicação da força e da repressão.

O fato é que a partir de 1973, o milagre começa a se esvair, ingressando a nossa

economia numa nova crise, fortalecida pelos acontecimentos internacionais, como a crise

do petróleo da década de 1970.

Essa fase de poucos espaços para a militância e para a discussão sobre a

realidade do país é contraditoriamente um momento de erupção da militância de várias

tendências políticas de esquerda, que vão da luta isolada de grupos formados basicamente

por estudantes e setores da classe média, com pouco ou nenhum vínculo com o
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movimento operário e camponês, manifestações e atividades de base dirigidas pelos

setores mais avançados da Igreja Católica, até movimentos desorganizados, mas

potencialmente ofensivos à ditadura.

Podemos citar a atuação de grupos como a Ala Vermelha, com atuação em

São Paulo e Centro-Sul, e o Partido Comunista Revolucionário (PCR) com intervenção

em Estados Nordestinos, ambos surgindo de cisões no PCdoB a partir de 1966. A Ala

Vermelha se subdividiu, posteriormente, em Movimento Revolucionário Tiradentes

(MRT) e Movimento Revolucionário Marxista (MRM), o qual passou depois a se chamar

Organização Operária-Classe Operária Revolucionária (OP-COR). Temos a Ação

Libertadora Nacional (ALN), dirigida por Carlos Marighela, Movimento Revolucionário

8 de Outubro (MR8), que tem esse nome em homenagem ao dia do desaparecimento de

Che Guevara, o Partido Comunista Brasileiro (PCBR), da divisão da ALN surgiu em,.

1971 o Movimento de Libertação Popular (MOLIPO) e a Tendência Leninista (TL). Uma

das ações mais ousadas desses gupos (ALN e MR8) foi o seqüestro do embaixador norte-

americano em 1969, fato que ganhou as páginas dos jornais e do qual participaram, por

exemplo, o Deputado Federal Fernando Gabeira.

Esses movimentos são marcados por duas características básicas: a) uma

insuficiente compreensão do programa da revolução socialista em nosso país, o que os

fizeram adotar de forma quase que mecânica posturas relacionadas à Revolução Cubana e

ao maoísmo, evidentemente, sem a base social que esses movimentos tiveram para se

impor frente à dominação do capital nacional e internacional; b) isolamento desses

grupos do trabalho operário, estudantil e camponês, o que, de certa forma, os fragilizaram

diante da repressão, ainda que posteriormente alguns setores desses grupos tenham

abandonado a luta armada isolada (chamado pela esquerda revolucionária de foquismo)

em favor de um trabalho mais próximo dos trabalhadores.

Podemos ainda citar uma variedade de movimentos e acontecimentos

políticos de grande importância nesse período: movimento estudantil e reforço das lutas

no período de 1964 a 1968; greves e manifestações operárias em Osasco-São Paulo e em

Contagem-Belo Horizonte, em 1967; a Guerrilha do Araguaia em 1967, ações armadas de

um grupo organizado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) como forma de

resistência à repressão do regime, tendo sido combatidos veementemente pelas forças

militares, sendo que vários desses militantes foram mortos e outros desapareceram, sem

deixar vestígios.
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Surgiram ainda Movimentos das Comunidades Ec1esiais de Base (CEB's) da

era Católica, com a participação de membros da igreja junto aos movimentos

__pulares ou em apoio aos militantes de esquerda, irrompendo a partir daí a chamada

logia da Libertação, teoricamente desenvolvida por Leonardo Boff e outros; primeiros

imentos pela democratização do país e pela anistia, reforçados pelos resultados

_..eitorais obtidos pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em 1974, que

clminariarn com as Diretas-Já.

Os movimentos operários começaram a se fortalecer novamente a partir de

~eados da década de 1970, principalmente na região do ABCD Paulista. Neles se

ressavam várias tendências políticas, que iam de um sindicalismo que propugnava por

:.nas meramente economicistas, por reformas sociais e políticas, bem como setores mais

radicais defensores de um sindicalismo que unisse as reivindicações econômicas à

formação pela raiz da sociedade capitalista. A partir de 1978, esses movimentos de

ziassas fortalecem-se cada vez mais com a adesão de parcelas maiores do proletariado

ano. Daí o ressurgimento das greves como métodos de reivindicação e luta operária,

sendo dirigidas pelo setor operário mais progressista dos metalúrgicos de São Paulo.

Em 1979, começam a ser plantadas as sementes do Movimento dos

rabalhadores Rurais Sem-Terras (MST), a partir da ocupação da Fazenda Macali, em

Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, em 7 de setembro daquele ano, por 110 famílias. O

üetivo central do movimento é realizar a reforma agrária, através da distribuição das

terras aos camponeses pobres. Em plena Ditadura Militar, o movimento contou com o

poio da Comissão Pastoral da Terra (CPT), na intermediação com os governos e

utoridades, para evitar a repressão armada contra as ocupações.

O primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra ocorreu

nos dias 20 a 22 de janeiro de 1984, em Cascavel, no Estado do Paraná. Participaram

lideranças e trabalhadores de 12 estados brasileiros, entre os quais, Rio Grande do Sul,

anta Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Pará,

Goiás, Rondônia, Acre e Roraima, além de representantes da Central Única dos

Trabalhadores (CUT), da Associação Brasileira de Reforma Agrária (Abra), da Comissão

Indigenista Missionária (Cimi) e da Pastoral Operária de São Paulo.

Esse movimento ganhou força política e social muito grande na década de

1990 para 23 estados da Federação, expandindo-se depois para os demais Estados. Seus

métodos de luta, baseados na ação direta de massas, ocupações de terras e prédios

públicos e privados, os bloqueios de estradas, caminhadas, manifestações, bem corno o
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trabalho de intensa formação de lideranças e difusão de suas bandeiras, tornaram esse

movimento social, um dos mais importantes acontecimentos da história dos movimentos

sociais em todo o mundo, com o lema "Ocupar é a única solução".

Em 1989, em seu 5° Encontro Nacional, o MST aprova a palavra de ordem

"Ocupar, resistir, produzir!", incrementando o número de ocupações. Foram 33

ocupações de agosto a setembro daquele ano em 13 estados, com 9.133 famílias

participando das ações, no total de 50 mil pessoas. Entretanto, suas lutas têm se chocado

freqüentem ente com a estrutura fundiária historicamente consolidada em nosso país, bem

como as promessas de reformas agrárias em vários governos. É combatido

veementemente pela União Democrática Ruralista (UDR) cujo braço parlamentar no

Congresso Nacional e nos Estados tem pressionado constantemente o governo a adotar

métodos de combate repressivos e judiciais contra a liberdade e manifestação das

lideranças camponesas com prisões, assassinatos e impunidades de seus mandantes.

Durante a história das lutas do campo não faltaram assassinatos de

trabalhadores por jagunços, pagos pelos proprietários de terra e grileiros. Os mais

trágicos foram o massacre de Corumbiara, em Rondônia. Cerca de 514 famílias ocuparam

no dia 15 de julho de 1995 a Fazenda Santa Elina. Munidos de mandado de reintegração

de posse, de um magistrado, 300 policiais se dirigiram à fazenda ocupada, invadindo-a na

madrugada do dia 9 de agosto, quando os camponeses se encontravam dormindo,

realizando uma chacina cruel de 9 trabalhadores, entre eles uma menina de apenas 7 anos,

além de inúmeros feridos e desaparecidos.

No mesmo ano, cerca de 2 mil família acamparam em Curionópolis, Pará,

com o objetivo de ocupar a Fazenda Macaxeira, demonstrando o caráter improdutivo

daquelas terras sob propriedade de fazendeiros. Não encontrando respostas do Governo

Estadual, os trabalhadores resolveram ocupar definitivamente as terras. Após a ocupação,

o Governo Estadual prometeu assentar as famílias e assisti-Ias com alimentos. Não

cumpridas as promessas, os sem-terras resolverem, em 16 de abril de 1996, marchar para

Belém com o intuito de pressionar as autoridades a cumprir as promessas feitas aos

assentados. Em Carajás, os trabalhadores famintos e cansados decidiram levantar um

acampamento e bloquear a estrada até que suas reivindicação fosse atendida. Diante de

novas promessas de alimentos e veículos para levá-los à Capital, desbloquearam a

estrada.

Em reunião no palácio do governo, as autoridades do Estado do Pará

resolveram remover os sem-terras através da força, descumprindo novamente as
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promessas de alimentos. No dia 17 de abril, 155 policiais de Parauapebas e Marabá se

dirigiram ao acampamento e agiram com violência brutal, usando armas pesadas como

metralhadoras e gás lacrimogêneo. Os trabalhadores, de outro, não tinham outra saída

senão a autodefesa com paus e pedras. Os camponeses passaram a ser executados, no

total de 19 mortes, 69 feridos, 7 desaparecidos e torturados.

Hoje o MST tem defendido uma reforma agrária, a ser implementada pelo

Governo, sob a pressão dos trabalhadores rurais, que possa, conforme assinala Morissawa

(2001, p.168), garantir trabalho para todos, combinando com distribuição de renda;

produzir alimentação farta, barata e de qualidade à população brasileira, em especial à das

cidades, gerando segurança alimentar para toda a sociedade; garantir o bem-estar social e

a melhoria das condições de vida de forma igualitária para todos os brasileiros, em

especial aos trabalhadores e prioritariamente aos mais pobres; buscar permanentemente a

justiça social, a igualdade de direitos em todos os aspectos: econômico, político, social,

cultural e espiritual; difundir a prática dos valores humanistas e socialistas nas relações

entre as pessoas, eliminando as práticas de discriminação racial, religiosa e de gênero;

contribuir para criar condições objetivas de participação igualitária da mulher na

sociedade, garantindo-lhe direitos sociais; preservar e recuperar os recursos naturais,

como solo, águas e florestas, para um desenvolvimento auto-sustentável; e, implementar

a agroindústria e a indústria como os principais meios de desenvolvimento do interior do

país.

Tal proposta de reforma agrária, reconhece explicitamente o MST, não

implica numa transformação pela raiz da ordem do capital, mas promove uma "alteração

na atual estrutura capitalista de organização da produção", representando, segundo a

proposta do movimento, a concreção de "parte dos anseios da classe trabalhadora

brasileira de construir uma nova sociedade: igualitária e socialista". A realização dessa

proposta de reforma agrária implicaria algumas mudanças, tais como a democratização da

propriedade da terra e dos meios de produção.

No sistema econômico, dever-se-ia buscar a eliminação de todas as formas de

_exploração e de opressão do capital sobre o trabalho; a democratização da terra, por meio

de desapropriações, indenizando os proprietários, e expropriações, sem indenização a

grileiros, criminosos, cultivadores de drogas, contrabandistas, ou que utilizam trabalho

escravo; uma política agrícola do Estado, que proporcione aos camponeses preços

compensatórios, acima da produção, que garanta renda para os pequenos e médios

agricultores, transporte e armazenagem, seguro agrícola, crédito rural dos bancos
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públicos e formação de bancos de sementes; irrigação e combate à seca no Nordeste,

através da distribuição dos camponeses em terras próximas aos rios, açudes, canais e

barragens, de um programa de irrigação, construção de reservatórios, garantia da compra

da produção e democratização da água.

No campo do desenvolvimento tecnológico, a produção e disponibilização de

técnicas e recursos para a reforma agrária, promova pesquisa e democratize o acesso ao

material genético vegetal e animal, além da preservação da tlora e da fauna, No

desenvolvimento social, a alfabetização de todos, jovens e adultos, escola pública e

gratuita até o ensino médio, em todos os municípios, com ensino adequado à realidade

local e métodos pedagógicos novos, acesso e capacitação técnica ao ensino superior a

todos os jovens, valorização dos professores no meio rural, com remuneração justa e

integrando-os às atividádes da comunidade, atendimento médico-hospitalar e programas

de saúde preventiva e medicina alternativa gratuitos, implementação da construção de

moradias para todo o povo, programa massivo de cultura e lazer que represente a

democratização e o acesso à cultura a todos os trabalhadores do meio rural,

democratização dos meios de comunicação.

Por se confrontar com as estruturas econômicas, políticas e SOCIaIS

estabelecidas, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra entende que somente

com a mobilização popular, que congregue milhões de explorados e estejam preocupados

com as mudanças na sociedade e na correlação de forças políticas e garanta a participação

da população pobre não só na conquista, mas na efetivação do programa de reforma

agrária. A mudança na correlação política implica na perspectiva de que o Estado tem um

papel importante na implementação desse projeto, desde que seus poderes legislativo,

executivo e judiciário coloquem-se a favor de sua concreção. Trata-se, portanto, de

acordo com o projeto de reforma agrária do MST, um Estado administrado

democraticamente, que se abra à participação das massas e que objetivo sobretudo o bem

comum.

Paralelamente à luta pela terra no campo, foi criado em 1980, o Partido dos

Trabalhadores (PT) por militantes, intelectuais e parcelas do movimento operário e

estudantil, antes atuantes de forma desorganizada e isolada das massas. O partido abrigou

várias tendências de esquerda, desde as mais comprometidas com reformas puramente

econômicas e políticas no seio do próprio capitalismo, como as que lutavam pela

transformação da ordem do capital. O PT vai ao longo dos anos de 1980 e 1990
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reformulando seu programa, visando adaptá-I o às regras do jogo da democracia formal e

eleitoral.

As teses de um governo dos trabalhadores no âmbito do capitalismo,

mediante a conquista do poder por métodos puramente eleitorais, ao estilo dos partidos

identificados com a ordem, que levariam o PT a abandonar completamente as consignas

mais radicais. Paralelamente, as várias correntes políticas, tais como a Convergência

Socialista (CS), a Causa Operária (CO) e a Tendência pelo Partido Operário

Revolucionário (TPOR) acabaram sendo restringidos em suas intervenções internas e

conseqüentemente levados à ruptura. A Convergência Socialista juntamente com outras

correntes construiria o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU).

Várias organizações de trabalhadores são criadas no âmbito nacional como a

Central Única dos Trabalhadores (CUT), construí da por militantes e sindicalistas ligados

ao Partido dos Trabalhadores (PT), a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT),

composta por sindicalistas apoiados por setores ligados ao Partido do Movimento

Democrático Brasileiro (pMDB) e ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) e outras

tendências moderadas. Essas organizações protagonizaram a defesa da redemocratização

no país, movimento que passou para a historio.como Diretas Jál, que levou à eleição

indireta de Tancredo Neves para Presidente da República, cuja súbita morte, conduziu ao

poder José Sarney.

Tancredo Neves tinha uma longa trajetória política nacional, como Primeiro-

Ministro do Parlamentarismo casuístico, implantado no Brasil, durante o Governo de

João Goulart, tendo sido eleito por um Colégio Eleitoral de 15 de janeiro de 1985, para a

Presidência da República, após a redemocratização do país e o movimento Diretas Jál,

derrotando o candidato das forças militares e dos setores mais conservadores, Paulo

Maluf, com as promessas de redemocratização do país, do controle do poder pelos civis,

de observância das liberdades democráticas. A Nova República tinha pela frente

problemas sociais e econômicos importantes como as desigualdades sociais, a infl.ação,

dívida externa, aumento do desemprego, falta de crescimento econômico, entre outros.

Falecido a 21 de abril de 1985, Tancredo Neves foi substituído pelo político José Sarney,

cujo mandato foi marcado por inflação desenfreada e pelo aumento constante dos preços,

o que levou o governo a implementar Planos Econômicos de choque como o Plano

Cruzado.

o movimento de redemocratização desembocou no processo da Constituinte,

instalada em 1° de fevereiro de 1987, sob a presidência de Ulisses Guimarães, dos
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quadros do PMDB-SP. Grandes lobbies foram instaurados no interior da Constituinte,

como os que representavam a UDR (União Democrática Ruralista), que tentativa minar

as discussões sobre reforma agrária, e dos militares, em tomo de seus interesses

estratégicos de manutenção da ordem interna, sem conflitos abertos. Parlamentares

organizados em tomo do Presidente José Sarney, chamados de "Centrão", bloquearam a

aprovação do regime parlamentarista e aprovaram o mandato presidencial de 5 anos. A

Constituição foi promulgada a 5 de outubro de 1988, com a grande maioria de suas

normas dependentes de aprovação de leis para pôr em prática suas previsões.

Nos anos 1990, o Brasil passa por sucessivos governos corno Fernando Collor

de Melo, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, caracterizados por reformas no

âmbito do Estado, direcionadas à adaptação da economia do país e da superestrutura

jurídica às necessidades da ordem do capital em crise. Muitas mudanças foram

implementadas no âmbito da legislação e da Constituição de 1988, sob influxo das idéias

neoliberais e as exigências do capital financeiro internacional.

As políticas neoliberais foram atingindo as condições de vida e de trabalho da

população trabalhadora, com destruição de direitos e conquistas sociais, pela corrosão

salarial, por taxas de juros altas, pela contenção de investimentos na produção e na

criação de empregos, por urna carga de impostos, por superávits fiscais, com corte em

verbas para políticas sociais, para cumprimento de metas traçadas com os organismos

financeiros, em particular o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A debilitação das condições de vida dos trabalhadores produziu,

dialeticamente, uma insatisfação com os governos neoliberais, o que conduziu à ascensão

do Partido dos Trabalhadores (PT), através de sua liderança Luis lnácio Lula da Silva.

Através de inúmeras rupturas e reformulações em seu programa, '0 PT passava a se

constituir urna alternativa não só às grandes e acumuladas demandas históricas da classe

trabalhadora, mas também aos setores da classe média, cujas condições de vida se

arruinaram com as reformas neoliberais e a entrega do patrimônio público à iniciativa

privada, bem como ganhou certa aceitação em grupos econômicos nacional.

Diante da desconfiança dos investidores estrangeiros com uma possível

vitória, o PT assinou a chamada Cartas aos Brasileiros em que se dispõe a manter os

acordos firmados anteriormente pelos governos, em particular de Fernando Henrique

Cardoso, com os credores internacionais, bem como manter as bases mais gerais da

política econômica em curso, pautadas pelo superávit fiscal e o controle sobre as contas e

despesas públicas, taxas de juros compatíveis com os interesses dos investidores,
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estabilidade monetária e a implementação de reformas nas áreas de educação, trabalhista,

sindical, previdenciária, política e tributária. Por outro lado, veio ao encontro das

demandas sociais, as promessas de fim da fome, de realização de uma reforma agrária

pacífica, através da política de assentamento rural, já iniciada no governo anterior,

assessoramento e investimentos no campo, e criação de dez milhões de emprego.

O contexto atual dos movimentos sociais no Brasil é de indefinição quanto ao

futuro do governo de Luis Inácio Lula da Silva. As denúncias de corrupções no

financiamento de campanha eleitoral, repartição de cargos na estrutura do Estado, além

da suposta compra de votos dos parlamentares através do chamado mensalão expressam

um conflito acirrado dos Partidos em tomo do Estado e do parlamento. Por um lado, o

governo tem mantido a política econômica anterior em seus pilares fundamentais e não

acena para mudanças expressivas na economia e nas relações com os organismos

financeiros. Por outro lado, os movimentos sociais, historicamente sob a influência. dos

partidos, que ora se encontram no governo, tem mantido uma posição de expectativa

frente às tendências políticas do governo.

1.4. Visões e vertentes dos (novos) movimentos sociais

Destaque-se, em primeiro lugar, que após a redemocratização, entraram na

cena dos movimentos sociais vários grupos e organizações não ligados umbilicalmente às

lutas mais gerais dos trabalhadores, que passam a caminhar por conta própria na defesa

de interesses específicos como meio ambiente, direitos das mulheres, dos negros, dos

homossexuais e organizações não-governamentais (ONG's).

Esses agrupamentos em torno de reivindicações específicas e supostamente

desligadas da questão das classes sociais e das lutas entre elas, reforçando o discurso que

passou a viger a partir de então sobre a responsabilidade da sociedade civi.l na-proposição

e execução de políticas públieasrfinanciadas pelo Estado ou de-maneira voluntária irão

ganhar uma força bastante.expressiva na dinâmica política.dos movimentos sociais.

Por suas características mais essenciais, passaram a ser denominados. de

Novos Movimentos Sociais (NMS), estes preocupados com suas demandas específicas,

isoladas das lutas mais amplas pela transformação das relações sociais de produção e de

trabalho, protagonizando métodos de luta no campo da institucionalidade e da pressão

parlamentar, concretizando programas e projetos sob financiamento do Estado, enfim,

restringindo suas lutas e reivindicações ao campo da cidadania burguesa.
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1.4.1. Bases históricas dos novos movimentos sociais

É preciso contextualizar os novos movimentos sociais nas mudanças

verificadas na sociedade atual, tanto de ordem econômica, como política, social e

tecnológica, numa fase em que o capitalismo vivencia uma crise estrutural, a partir da

década de 1970.

Essa crise tem sido objeto de estudo pelos teóricos do marxismo, em

particular István Mészáros (1989b, 2002, 2004), em obras mais recentes como Para Além

do Capital: rumo a uma teoria da transição e O Poder da Ideologia e Produção

destrutiva e Estado Capitalista. Mas, no Manifesto Comunista de 1848 e em um texto

intitulado As crises econômicas do capitalismo, Marx e Engels já haviam discorrido sobre

a essência das crises econômicas do modo de produção dominante.

O capitalismo é um modo de produção que não só tende a expansão

permanente, em busca de novos mercadores de consumo para as suas mercadorias, como

no processo de seu metabolismo, no seu intrínseco desenvolvimento, conhece fases de

aquecimento como de contenção da produção. Paralelamente à sua internacionalização, a

ordem do capital desenvolveu intensamente as forças produtivas (organização do

trabalho, maquinaria, técnica), aplicando-as à produção, o que acarretou historicamente a

diminuição do tempo socialmente necessária à produção de mercadorias e a dispensa de

força de trabalho, substituída pelas máquinas modernas.

Marx e Engels, no Manifesto Comunista, analisam o caráter das crises do

capital, mostrando como, em sua dinâmica, a ordem econômico-social engendra os

mecanismo de suas própria superação, embora reconhecessem a necessidade da. ação

revolucionária como instrumento de transformação pela raiz da sociedade capitalista em

direção ao socialismo. Dessa forma, observam:

A sociedade burguesa, com suas relações de produção e de troca, o
regime burguês de propriedade, a sociedade burguesa moderna, que
conjurou gigantescos meios de produção e de troca, assemelha-se ao
feiticeiro que já não pode controlar os poderes infernais que invocou.
Há dezenas de anos, a história da industria de do comércio não é senão
a história da revolta das forças produtivas modernas contra as modernas
relações de produção, contra as relações de propriedade que
condicionam a existência da burguesia e seu domínio. Basta mencionar
as crises comerciais que repetindo-se periodicamente, ameaçam cada
vez mais a existência da sociedade burguesa Cada crise destrói
regularmente não só uma grande massa de produtos fabricados, mas
também uma grande parte das próprias forças produtivas já criadas.
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Uma epidemia, que em qualquer época teria parecido um paradoxo,
desaba sobre a sociedade - a epidemia da superprodução. As forças
produtiva de que dispõe não mais favorecem o desenvolvimento das
relações burguesas de propriedade; pelo contrário, tornaram-se
poderosas demais para estas condições. passam a ser tolhidas por elas; e
assim que se libertam desses entraves, lançam na desordem a sociedade
inteira e ameaçam a existência da propriedade burguesa. O sistema
burguês tornou-se demasiado estreito para conter as riquezas criadas em
seu seio. E de que maneira consegue a burguesia vencer essas crises?
De um lado, pela destruição de grande quantidade de forças produtivas;
de outro, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais
intensa dos antigos. A que leva isso? Ao preparo de crises mais
extensas e mais destruidoras e à diminuição dos meios de evitá-Ias
(MARX e ENGELS, 2002b, p.45).

As crises do capitalismo do final do século XIX e começos do século XX

expressavam claramente o seu caráter de crise de superprodução, quer dizer, a ordem do

capital aperfeiçoa a tecnologia, incrementa sua capacidade produtiva em larga escala, mas

contraditoriamente, restringe os mercadores consumidores com a dispensa de força de
J

trabalho e com a crescente miséria social mundial. A crise de mercados coloca a

necessidade de recomposição das forças políticas mundial e redivisão dos mercados entre

as potências, levando à crescente militarização e à ameaça da guerra.

As duas guerras mundiais do século XX foram resultado do acúmulo desses

elementos de crise internacional da sociedade mercantil, cuja maior expressão foi a

quebra da bolsa de Nova York em 1929, cujas conseqüências econômicas e sociais, com

a quebra de numerosos bancos e empresas, o alto índice de desemprego, o aumento da

exploração nas fábricas, enfim o sacrificio imposto aos trabalhadores foram

determinantes para a mudança de perspectiva nas políticas econômicas do pós-guerra.

O processo de reconstrução da Europa destruí da, após a Segunda Guerra

Mundial, e o receio de expansão de movimentos sociais revolucionário pela Europa e

América, levaram os governos das potências a ímplementarem políticas econômico-

sociais e mudanças na superestrutura estatal, reconhecendo direitos e conquistas

trabalhistas, elevando os salários de uma parte dos trabalhadores, proporcionando o

acesso a bens de consumo, enfim assumindo tarefas e atividades estratégicas para as

economias, que passaram a serem exploradas por empresas públicas, e estruturação de

uma previdência pública, que garantia uma aposentadoria na velhice aos trabalhadores.

Estas conquistas sociais não foram uma mera dádiva da classe dominante, à frente do

Estado burguês, mas produto das lutas e da relação de classes nos diversos países.

Durantes as décadas de 1950 a 1970, período denominado Era de Ouro do

Capitalismo, o Estado assumiu uma série de obrigações com políticas públicas e na
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exploração de atividades econômicas. No Brasil, o Estado assumiu a incumbência de

promover a industrialização, através da criação da indústria de base, corno a Companhia

Siderúrgica Nacional, na produção de aço, a Companhia Vale do Rio Doce, na

exploração de minérios, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, na geração de

energia, a Petrobrás e o setor químico. Essa indústria serviu de base para a expansão do

capitalismo industrial no país.

A partir da década de 1970, em meio à crise internacional do petróleo, a

ordem do capital ingressa numa nova crise, agora de caráter estrutural, responsável pela

tendência de queda da taxa de lucro. Em meio à restrição dos mercados consumidores, à

revolução tecnológica na microeletrônica, o capital, para assegurar seus lucros, promove

mudanças profundas nas relações de trabalho, através da substituição gradual do modelo

fordista/taylorista de produção, própria do pós-guerra, baseada na produção em série,

padronizada e na organização rígida das relações de trabalho nas industrias e fábricas,

pela produção flexível, ou toyotismo, pela diversificação dos produtos, automação dos

setores de produção com tecnologia moderna, flexibilização das relações de trabalho,

limitação, ou extinção, de direitos e conquistas sociais, enfim, pela privatização do.

patrimônio estatal e pelo assenhorarnento de atividades antes proporcionada pelo Estado

corno políticas públicas corno a educação e a saúde, através do processo de

mercantilização crescente.

Evidentemente, a crise estrutural do capital, rnarcada pela contradição entre

as forças produtivas, notadamente a técnica e a organização do trabalho, altamente

evoluída, e as relações de produção, baseadas na propriedade privada dos meios de

produção, na troca e no dinheiro corno mediação das relações sociais e econômicas, e na

apropriação privada da riqueza social, promove uma descomunal ofensiva contra os

trabalhadores, destruindo direitos e conquistas sociais.

Notadamente, a ideologia dominante tenta obscurecer a crise estrutural com a

idéia de globalização econômica, contra a qual não há remédio possível de tolher, suas

conseqüências, nem adiantaria resistir. Para tanto, é imprescindível clarificar os

elementos da globalização, expondo o processo de crise enfrentada pelo sistema produtor

de mercadorias. Na visão de Antunes (200 I),

expansionista, desde seu microcosmo até sua conformação mais
totalizante, mundializado, dada a expansão e abrangência do mercado
global, destrutivo e, no limite, incontrolável, o sistema de metabolismo
social do capital vem assumindo cada vez mais uma estruturação critica
profunda. Sua continuidade, vigência e expansão não podem mais
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ocorrer sem revelar uma crescente tendência de .crise estrutural que
atinge a totalidade de seu mecanismo. Ao contrário dos ciclos de
expansão alternados com crises, presencia de um depressed continuum
que, diferentemente de um desenvolvimento auto-sustentado, exibe as
características de uma crise cumulativa endêmica, mais ou menos uma
crise permanente e crônica, com uma perspectiva de uma profunda crise
estrutural. Por isso é crescente, no interior dos países capitalistas'
avançados, o desenvolvimento de mecanismos de "administração das
crises", como parte especial da ação do capital e do Estado visando
deslocar e transferir as suas maiores contradições atuais (2001, p. 27:),~

~ .•.

. ~

É certo que os novos movimentos sociais diferem dos movimentos históricos

dos trabalhadores e demais indivíduos identificados com a transformação social do'

capitalismo, tendo em vista que esses novos movimentos, conforme Torres (2003, p.284)

apresentam aspectos fundamentais quanto: à ideologia, na medida em que luta por

qualidade de vida em oposição a crescimento e redistribuição; base de sustentação,

fincada em interesses diversos e redes emergentes, em oposição a classes sociais

relacionadas ao trabalho industrial e à agricultura; motivações para participação, de

caráter mais idealista, em oposição a interesses sociais objetivos; estrutura

organizacional, descentralizada, em oposição à supostamente burocrática atuação dos

anteriores movimentos. Mas, em que contexto esses novos movimentos podem se

expressar e reivindicar seus interesses imediatos? Só pode ser no sistema produtor de

mercadorias, qual seja o capitalismo, no contexto da aludida globalização.

O termo global teria surgido nos Estados Unidos, e expandido-se para todos

os rincões do mundo. Desde o começo dos anos 80, as universidades americanas

trabalham o termo dentro de uma perspectiva de mercado, de administração de empresas,

principalmente no âmbito dos grandes grupos internacionais. As maiores escolas de

administração de empresas de Harvard, Columbia, Stanford, entre outras popularizaram o

termo. Em pouco tempo tomou conta dos discursos que tentam legitimar teoricamente a

prática política neoliberal. Os escritores nas áreas da economia e da política financeira

acolheram sem precauções nem limitações o termo global, apesar de impreciso

(CHESNAIS, 1996, p.23).

Marx e Engels já haviam, no Manifesto Comunista, em 1848, colocado

elementos que possibilitam no horizonte de desenvolvimento do capitalismo analisar a

tendência crescente de internacionalização das relações econômico-sociais em escala

mundial. Uma das passagens do Manifesto expõe claramente o processo de

mundialização do capital com conseqüência sobre os Estados-nações, sobre a cultura e a

-~:.\. .•.
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vida das pessoas. Na concepção de Marx e Engels o desenvolvimento das relações de

produção capitalistas

tornou a concorrência universal (ela representa a liberdade comercial
prática, e as medidas alfandegárias protecionistas representam para elas
apenas um paliativo, uma anna de defesa no interior da liberdade do ,-
comércio), estabeleceu os meios de comunicação e o mercado mundial
moderno, colocou o comércio sob o seu domínio, transformou todo o
capital em capital industrial e deu origem, assim, á circulação
(aperfeiçoamento do sistema monetário) e à centralização rápida de'
capitais. Por meio da concorrência universal, ela forçou todos os
indivíduos a uma tensão máxima de sua energia. Aniquilou o mais
possível a ideologia, a religião, a moral etc. e, quando isso lhe era
impossível, fez delas mentiras flagrantes. Foi ela que criou de fato a
história mundial, na medida em que fez depender do mundo inteiro cada
nação civilizada, e cada indivíduo para satisfazer suas necessidades, e
na medida em que aniquilou nas diversas nações a identidade própria
que até então lhes era natural. Subordinou a ciência da natureza ao
capital e privou a divisão do trabalho de sua última aparência de
fenômeno natural (2002a, p.70).

Normalmente, a globalização é associada ao progresso técnico, por isso tende

a ser encarada como necessária e benéfica para todos os povos civilizados. Neste sentido,

na ótica dominante, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento deveriam por

esse motivo adaptar-se sem restrições à dinâmica e aos propósitos da proposta global.

A globalização seria, com efeito, o produto mais acabado da economia de

mercado do final do século, como meio das grandes economias mundiais exercerem o seu

poder. Já não existem dois mundos como na época da guerra fria, em que blocos de

poder, o soviético e o americano se ameaçavam. E não foram poucos os fatos históricos

que surpreenderam todo o mundo no final da década de 1980, e início dos anos 90. Entre

eles destacamos: a queda do muro de Berlim em 1989, o fim da denominada Guerra Fria.

entre Estados Unidos e União Soviética, o desmoronamento da URSS em 1991 e a..- ...•.. '"

formação de váriôs Estados Soberanos Ucrânia, Rússia, Lituânía, Letônia.,

Mészáros destaca que a implosão do sistema soviético, em conjunto com as

várias mudanças ocorridas na economia e na política nas décadas de 1970 e 1980, teve "

_~a influência muito grande sobre os movimentos sociais no plano internacional.

Entretanto, como se disse, a derrocada soviética e dos segmentos ligados ao stalinismo Óz •••••••• :.'

exige explicações adicionais, não podendo ser usado como a 'causa
original' do recuo político dolorosamente óbvio da esquerda, tanto no
Leste quanto no Ocidente. Esse tipo de explicação, caracterizado pela
inversão das relações causais, hoje é freqüentemente apresentado nas
discussões ideológicas, representando uma tentativa ilegítima de
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justificar a virada completa daqueles que antes não apenas se afirmavam
socialistas (ou 'socialistas realmente existentes'), mas até concediam-se
o mandato de juízes inquestionáveis das credenciais de outros na
esquerda (MÉSZAROS, 2Ó04,p.14).

Como expressão das forças econômicas, a adaptação dos países deveria ser

levada a efeito mediante a liberalização e deeresulamentação, çm que as empresas
internacionais pudessem ter liberdade de ação e movimento e que todos os setores da vida

humana sejam condicionados pelo mercado. Em verdade, o que se encontra sob a

aparência de progresso, pretere uma questão fundamental da produção capitalista, que,

segundo Rodolsky (2001)? se distingue radicalmente em

relação a todos os modos de produção anteriores é o seu caráter
universal, seu impulso em direção a uma permanente revolução das
forças produtivasmateriais. As etapas pré-capitalistas da produção - por
seus métodos de trabalho primitivos, não desenvolvidos - nunca
eenseguiram desenvolver o trabalho para muito além do neeessárie à
manutenção imediata da vida 'O sentido histórico do capital' consiste
precisamente em 'criar o trabalho excedente, trabalho supérfluo do
ponto de vista do mero valor de uso, da mera subsistência'. O capital
cumpre essa missão ao desenvolver de modo sem precedentes as forças
produtivas sociais, de um lado, e as necessidades e capacidades de
trabalho dos homens, de outro (2001, p.352).

Apesar da enorme taxa de desemprego que se abate sobre os países

principalmente os de economia atrasada, e mesmo diante da crise social e financeira pela

qual passa a maioria das nações, os organismos internacionais reconhecem esses

fenômenos como contingências pelas quais devem passar os Estados para gozar os

beneficies Q.ª globalízação, conforme a Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).

lanni (1995, 1996) chega a dizer que são diversas e antigas as instituições e

indicações mais ou menos notáveis de globalizações, e que a atual etapa significa um

grau maior de internacionalização da economia. A internacionalização da produção, a

revolução tecnológica nas comunicações, o avanço da infonnática no processo produtivo,
a reestruturação da relação capital e trabalho têm influenciado a questão educacional:

tudo isso interferiu nos valores, as crenças, a lógica, o pensamento e as práticas.

O primeiro elemento realçado pelos autores acima seria a tendência à

formação de blocos internacionais de poder, a fim de regulamentarem as relações

econômicas entre os mesmos e aprofundar a circulação de bens, capitais e serviços. As
condições para isso deveriam ser criadas pelos Estados no campo institucional, de modo a
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proporcionar padrões para as novas relações econômicas. Com essas mudanças, as

condições de vida e de consumo da população em geral melhorariam. Entretanto, os

dados revelam profundas contradições sociais e o incremento sem precedente das

desigualdades, apesar de se tentar em teoria demonstrar que o capitalismo conseguiu nas

últimas décadas incorporar as massas ao consumo de mercadorias.

Coggiola (2002) expressa de forma clara que, ao longo da história da

dominação burguesa, tenta-se passar a idéia de que as medidas adotadas pelos governos

pretendem humanizar o capitalismo, porém essa visão não é desinteressada ou neutra,

p01S

Marx diz que a taxa geral de lucro é a força impulsora da produção
capitalista, e constituí a lei reguladora da sociedade capitalista. Pela
mesma razão, para Marx, a lei fundamental da concorrência capitalista
não é a lei da oferta e a demanda entre mercadorias (os preços de
mercado) mas a lei que rege a concorrência entre capitalistas (a taxa de
lucro média), que regula a distribuição de mais-valia entre eles, segundo
a massa de capital com que cada um participa no comum negócio de
explorar trabalho assalariado. Numa situação com tendência para o
aumento da taxa de lucro, a inversão em capital fixo e circulante
aumenta, o desemprego cai diante da conseqüente maior oferta de
emprego. O capital está em condições econômicas de conceder
melhorias aos trabalhadores. No ponto mais alto da fase expansiva, e
imediatamente depois da crise, quando a economia capitalista entra na
fase de crescimento lento, parte do capital adicional começa a ser
expulso da produção porque a taxa de lucro não compensa seu
investimento, o desemprego aumenta na mesma proporção em que o
crescimento da inversão cai. É o momento em que os capitalistas
iniciam sua ofensiva sobre as condições de vida e de trabalho dos
assalariados(2002, p.1 02-1 03).

A linguagem acadêmica, em geral, parece realçar apenas a questão do

mercado, como se esta categoria fosse a única na realidade atual. Os blocos econômicos

são associações de países, muitas vezes, fazendo parte de uma mesma região geográfica,

como Europa, Ásia e América. Esses países que formam grandes blocos estabelecem

através de tratados internacionais e relações comerciais privilegiadas entre si, e atuam em

"conjunto" no mercado. Planejam formar zonas de livre comércio pela diminuição

gradual das barreiras alfandegárias, estreitando as relações econômicas entre os países,

aumentando a interdependência.

Outra marca da Globalização seria a denominada Revolução Tecnocientíflca,

cuja tônica embeleza os autores, que significaria a rápida transformação técnica

principalmente na área da informática e da microeletrônica, comunicação e transportes.

Essas inovações serviram para incrementar o comércio e a circulação de capitais no plano
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mundial e têm desencadeado mudanças nos padrões de organização do- trabalho e da-

produção de mercadorias e serviços.

Essas mudanças expressam sobretudo uma busca de respostas do capital à
crisede. acumulação. a partir dos avanços tecnológicos. Ocorre, que a sofisticação dos

métodos de produção nada mais faz que aumentar consideravelmente a capacidade de

produção de mercadorias, em menos tempo, sem que haja condições para sua absorção

pelos mercados cada vez mais disputados.

O método fordista de organização fabril e industrial, que se caracterizava por

produção em massa de bens, aumento do rendimento.dos ..trabalhadores para promover o

incremento do consumo no mercado, rigidez na localização das fábricas e nos métodos de

produção de mercadorias, foi, aos poucos, perdendo espaço para o modelo japonês

toyotista que se caracteriza pela flexibilização dos padrões de produção de bens e

serviços, pelo aumento da produtividade mediante baixos custos e diminuição de salários,

deslocamento de ramos inteiros da produção de países para outros, de acordo com as

condições oferecidas pelos países onde irão se instalar, liberdade de contratação em todos

os países. Segundo Antunes (2001), entende-se por fordismo/taylorísmo

Como sendo expressão do sistema produtor e do seu. respectivo
processo de trabalho que dominaram a grande indústria capitalista ao
longo de boa parte do século xx. fundado na produção em massa,
responsável por uma produção mais homogeneizada. Esse binôrnio
caracterizou-se pelo mescla da produção em série fordista com o
cronômetro taylorista, além de fundar-se no trabalho parcelar e
fragmentado, com uma linha demarcatória nítida entre elaboração e
execução. Desse processo produtivo de trabalho cent:radona grande
indústria concentrada e verticalizada expandiu-se o operário - massa, o
trabalhador coletivo das grandes empresas fortemente hierarquizada
(2001, p.229).

o aperfeiçoamento dos meios de comunicação teria tomado conta da vida de

milhões de pessoas, modelando suas condutas e modo de pensar. relacionando a

experiêrcia particular aos accntecimentos internacionais. No campo educacionªt. as
políticas têm variado no período de avanço das teenologias. Mas, desde a década de 70-,

iniciou-se um processo de-introdução da tecnologia educacional na profissionalização e·

formação.

Em nossa época, entretanto. emergem novos debates. em tomo da formação e

da tecnologia, a partir da critica dass concepções reinantes sobre o tema, superando a visão

simplista anterior. O que se pretentie agora é a formação de educa-dores crítieos,

engajados no movimento pela escola pública de qualidade, enfim, pessoas que reflitam
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sobre a realidade social e sua própria prática, determinada por uma sobrecarga de

trabalho e por um aviltante salário.

Ainda, na teoria política e na História têm surgido concepções e idéias que

expressam bem a que ponto chegou a justificação filosófica e política da Globalização e

de seu segmento político propriamente dito: o neoliberalismo. Proclamou-se o fim da

história, e o começo de uma nova era, como fez Francis Fukuyama (1992). A hegemonia

de um único sistema: o americano. O fim das ideologias: o envelhecimento do marxismo.

Coisas que só poderiam vir de especuladores.

No campo social mundial, o Estado de Bem-estar Social estaria em declínio,

em razão de sua crise histórica, fazendo-se aflorar, segundo os asseclas do

neoliberalismo, a necessidade de um Estado mínimo, no sentido de que o Estado deveria

se ausentar do mercado e deixar que as atividades econômicas fossem desenvolvidas

pelos agentes da economia: capital c trabalho. A partir do final da década de 1970 vários

governos de caráter eminentemente conservador chegam ao poder, particularmente na

Inclaterra (Marcareth Thatcher) e Estados Unidos (Ronald Reacan). dando enseio à
•••.•• '" ""'" '" ,...... /~ ,J

aplicação do que entrou para a história recente como consenso neoliberal.

Várias políticas econômicas são introduzidas no sentido de privatizar

empresas antes públicas, lançando-as nas mãos dos grandes conglomerados econômico-

financeiros nacionais e internacionais, a destruição de conquistas e avanços sociais

resultantes do avanço dos movimentos sociais no pós-guerra, reformas na previdência a

fim de dificultar o acesso de um número maior de pessoas à aposentadoria, aumentando

prazos e condições, abrindo as fronteiras nacionais para a movimentação livre de capitais

financeiros cspcculativos, enfim. diminuindo os gastos estatais com serviços públicos e

políticas sociais. Conforme Antunes, a sociedade contemporânea vem presenciando

( ... ) profundas transformações, tanto nas formas de materialidade quanto
na esfera da subjetividade, dadas as complexas relações entre essas
formas de ser e existir da sociabilidade humana. A crise experimentada
pelo capital, bem corno suas respostas, das quais 9 neoliberalismo e ª
reestruturação produtiva da era da acumulação flexlvel são expressões,
têm acarretado, entre tantas conseqüências, profundas mutações no
interior do mundo do trabalho. Dentre elas podemos inicialmente
mencionar (1 enorme dç:~ç:mprç:g(1ç:~trutw~l; um crescente contingente
de trabelhedores em condições precarizadas além de uma degradação
que se amplia, na relação metabólica entre o homem e B. natureza,
conduzi da pela lógica societal voltada prioritariamente para a produção
de mercadorias e para a valori zação do capital (200 i, p. i5).
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Nesse contexto, observa-se, então, que (J direcionamento dado à política

educacional tem imprimido a data intenção de subordinar o sistema educacional aos

imperativos dó modelo econômico. Tal ptüéédirtiétifó tém éxptessãdõ o descasõ êórti ós

problemas educacionais e as soluções apresenta "<iasnão os têm resolvido, A política

neoliberal, no contexto da crise do capital, tem se manifestado no campo da educação

através do fenômeno da mercantilização do ensino", que ocorre em várias direções,

através de financiamento público de ensine privado.

1.4.2. Posições sobre os novos movimentos sociais

Para compreender O' discurso e os métodos adorados pelos novos movimentos

sociais, que daqui para frente chamaremos pela sigla NMS, tema-se fundamental

conhecer a pluralidade das abordagens que O'Sfundamentam, intencionando compreendê-

1O'S e situar as implicações provocadas pelas análises nas novas configurações dO'S

movimentos sociais, a partir do momento em que esse discurso se torna força material,

istO' é, toma conta das lideranças e membros desses novos movimentos, fazendo-os

reproduzir concretamente em suas ações e intervenções na realidade concreta os

conceitos, análises e objetivos traçados no campO' das discussões sobre novos

movimentos.
Nesse intento, recorremos ao materialismo histórico-díalético, perspectiva

eminentemente histórico-crltica de análise dessa realidade, e ao confronto de perspectivas

dos vários autores, considerando que os novos movimentos sociais enfatizam a busca de

interesses individuais O'Ude grUpO'Sdescolados da construção de uma nova sociabilidade e

corno tal só podem ser compreendidos na medida em que estivermos convictos de que a

produção das idéias, das representações e da consciência está, a
principio, direta e intimamente ligada à atividade material e ao
comércio material dos homens; ela é a linguagem da vida real. As
representações, o pensamento, o comércio intelectual dos homens
aparecem aqui ainda como a emanação direta de seu comportamento
material, O mesmo acontece com a Pl'9ºllÇ~9 intelectual tal corno se

13 A mercanrllizacão do ensino em nosso pais está sendo gradualmente realizada por dentro e por fora da
educação publica. No âmbito das universidades, a mercantilização S€ expressa pela escassez de verbas, pela
desvalorização UOS docemes.peío estabelecimento de 'taxasem bibliotecas e restaurantes, pela criação de
cursos de especialização pagos, pela desagregação da estrutura física.Todas essas medidas vêm no sentido
de fortalecer cada vez mais o ensino privado no país. Por outro lado, a mercantilização do ensino ocorre
por fora da edu.cação pública, no âmbito do fortalecimento do ensino privado, com a participação do
próprio Estado, investindo verbas públicas através de financiamentos, através da compra de bolsas de
estudos, como ocorre como o chamado Pró-Uni, programa de acesso à universidade, o Fies, financiamento
para alunos das universidades privadas.
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apresenta na linguagem da política, na das leis, da moral, da religião, da
metafísica etc. de todo um povo. São os homens que produzem suas
representações, suas idéias etc. , mas os homens reais, atuantes, tais
como são condicionados por um determinado desenvolvimento de suas
forças produtivas e das relações que a elas correspondem, inclusive as
mais amplas formas que estas podem tomar. A consciência nunca pode
ser mais que o ser consciente; e o ser dos homens é o seu processo de
vida real (MARX e ENGELS, 2002a, p.18-19).

É preciso notar que há uma multiplicidade de concepções de autores diversos,

nacionais e internacionais, sobre os movimentos sociais das duas últimas décadas, dentre

os quais podemos destacar Touraine (1996,1999), Mellucci (1989,1994), Castells

(1972,1974, 1980), Offe (1989), Tarrow (1994), Gohn (1995, 1997), Scherer-Warren

(1996), que tematizam sobre os novos movimentos sociais, quanto ao seu aspecto

conceitual e, particularmente, quanto ao seu projeto de mudanças dentro ou para além das

condições societárias atuais. Não significa porém que haja qualquer unanimidade entre

esses intelectuais, quanto aos conceitos, métodos de luta, projetos de sociedade, bem

como em termos de horizontes e limites desses novos movimentos.

Embora as abordagens sejam distintas e heterogêneas, não podemos deixar de

tê-tas presentes no debate. É importante lembrar que Gohn (1997) faz algumas

interrogações àqueles que estudam a problemática dos movimentos sociais, ao perguntar-
se sobre o papel dos movimentos sociais na atualidade e o que ocorre de fato quando urna

ação coletiva expressa nos movimentos sociais se institucionaliza. Dessa forma, essa

autora considera as questões supramencionadas como não resolvidas do ponto de vista

teórico, necessitando serem aprofundadas.

Em seu livro Teoria dos Movimentos Sociais, a autora realiza: um itinerário

histórico-conceitual de diferentes paradigrnas, tais corno o paradigrna europeu, o

americano e latino-americano, aos quais supostamente se vinculariam, com suas

particularidades, autores de influencia no campo das ciências sociais e, principalmente,

nas análises sobre movimentos sociais.

o que preliminannente parece-nos claro é que as teorias sobre os 11oVOS

movimentos sociais ou dos movimentos sociais da atualidade arvoram-se do estatuto .de

teorias gerais que passam a ser aplicadas a todos os movimentos como verdadeiros

paradigrnas a serem seguidos, inclusive no seio do movimento operário, estudantil e

camponês. Essa questão tem urna implicação social grave, pois na medida em que os

teóricos dos novos movimentos sociais criticam os chamados paradígmas tradicionais,
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entre quais se incluiria o marxismo, elevam as suas visões de movimentos sociais à

condição de referencial geral, mantendo-se no círculo de contradições internas.
O dissenso dessas concepções sobre novas formas de organização dos sujeitos

sociais em tomo de interesses particulares com concepções de movimentos sociais

defendidas pelos autores de inspiração marxista está no marco de um debate em tomo do

papel dos movimentos sociais na superação das formas de dominação capitalistas e na

construção de uma nova sociabilidade. Estamos a indicar neste ponto que os movírsemos
sociais podem constituir espaços de conformação de uma nova sociabilidade, no sentido

de que são efetivamente potenciais de transformação da sociedade, na busca de uma

sociabilidade outra, para além da produção capitalista, orientada para a satisfação não só

de interesses individuais, mas para a satisfação das necessidades coletivas e para a

realização das potencialidades humanas. 14

Um ponto a ser destacado refere-se ao conceito de movimento social, como

esses são analisados quanto a sua formação, dinâmica interna e seu projeto de

sociabilidade, pois variados são os critérios utilizados pelos autores em sua

caracterização. E como diferenciar um movimento social de outras ações coletivas que

não uecesssnameere possam ser COiiSidéi'ádáS como movtmentos sociaiS? Por fiOVOS

movimentos sociais (NMS) compreendem-se os movimentos das mulheres, ecológicos,

de gays e lésbicas, negros, contra a fome e outros de natureza específica, sinalizando em

princípio um distanciamento do caráter classista que configura os movimentos sindicais e

operários, que gravitam em torno das questões ligadas ao mundo do trabalho e das

relações capitalistas de produção, o que evidentemente não os impedem de, eitl

determinados momentos históricos, assumir, em alguma medida, uma contraposição ao

sistema econômico e social vigente (movimentos contra a globalização), ou melhor, à sua

face mais desumana, o neoliberalismo, mas não ao sistema produtor de mercadorias

enquanto tal.

Efitrdántó, assevera G6hrt (1997) que os neves trtóvitrterlJós sociais se

contrapõem a que a autora considera como velhos e historicamente tradicionais

movimentos sociais em suas práticas e objetivos. Os novos movimentos sociais realçam

questões como a cultura, tendo esta categoria sido apropriada a partir de elementos das

análises empreendidas por Marx, acerca dos processos de consciência social, porém

14 Segundo Scherer-Warren, referindo-se aos movimentos sociais no campo, "sem sociabilidade política
não há MS nem projeto coletivo em tomo do que lutar. A participação direta das bases camponesas em
grupos de reflexão e em assembléias deliberativas, conforme tem sido estimulado, sobretudo, pelo trabalho
de mediação das pastorais, dos agentes das Igrejas progressistas e dos sindicatos combati vos, contribui para
o desenvolvimento de uma nova sociabilidade política" (1996, p.71)..
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depurada de qualquer aspecto da luta de classes e da diferença de interesses econômico-

sociais ligados à estrutura de classes da sociedade capitalista.

Por isso, os autores dos novos movimentos sociais são levados a negar o

marxismo como uma teoria social capaz de dar conta das novas configurações da

sociedade contemporânea, da ação dos indivíduos e dos grupos organizados. OOh11 (1997)

afirma que uma das bases fundamentais dos novos movimentos sociais diz respeito à

negação do marxismo como campo teórico capaz de dar conta da:
explicação da ação dos indivíduos e, por conseguinte, da ação coletiva
da' sociedade contemporânea tal como efetivamente ocorre: Apesar da
simpatia: dos teóricos dos NMS pelo neomarxismo, que enfatlza a
importância de consciência, ideologia, lutas sociais e solidariedade na
ação coletiva, o marxismo foi descartado porque trata da ação coletiva
apenas ne nível das esíruüíras, dá açãe dás classes, ifabãlliâ.tidõ ll.üill

universo de questões que prioriza as determinações macro da sociedade.
Por isso ele não daria conta de explicar as ações que advêm de outros
campos, tais como o político e, fundamentalmente, o cultural; o que
ocorre é uma subjugação desses campos ao domínio do econômico,
matando o que existe de inovador: o retorno e a recriação do ator, a
possibilidade de mudança a partir da ação do indivíduo, independente
dos condicionamentos das estruturas. É importante destacar que a
negação do marxismo refere-se a sua corrente clássica, tradicional, vista
como ortodoxia. Mas algumas de suas categorias básicas, como a da
ideologia, influenciaram a fundamentação de um conceito central dos
NMS. o de cultura (1997, p. 122)

Como conseqüência, os autores dos novos movimentos SOCiaISpassam a

questionar o papel do trabalho na sociedade moderna e a capacidade dos trabalhadores de

mudar a sociedade, a partir de suas próprias organizações e formas de luta." Categorias

eeme sujeito, identidade, subjetividade e cidadania ganham uma posição central nós
discursos. Para a autora acima, então, novos movimentos sociais poderiam ser defmidos,

a partir de seus referenciais como

ações coletivas de caráter sociopolítico, construidas por atores sociais
pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas
demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil.
Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e

15 Criticando a central idade da categoria trabalho na atualidade, o que tem levado muitos marxistas a
voltarem-se à obra de Marx (2001a, 2002), e de outros autores marxistas como Lukács (1979a, 1979b). a
fim de responder as ponderações e criticas à crise da sociedade do trabalho, Offe (1989) irá elaborar as
bases para os denominados novos movimentos sociais. Essa teoria será estudada com mais profundidade na
parte relacionada á categoria trabalho. mas é preciso estabelecer que para o citado autor, as bases sociais
desses novos movimentos seriam "a nova classe média, especialmente aqueles elementos que trabalham em
profissões de serviços humanos elou no setor público; elementos da velha classe média, e uma categoria da
população formada por gente a margem do mercado de trabalho ou em uma posição periférica respectivo a
ele" (1989, p.181).
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problemas em situações de: conflitos, litígios e disputas. As ações
desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma
identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum.
Esta identidade decorre da força do princípio da solidariedade e é
construída a partir da base referencial de valores culturais e políticos
compartilhados pelo grupo (t995b, p.44).

Os novos movimentos sociais desenvolveriam inúmeras ações

particularizadas, relacionadas a diversas dimensões da pretensa identidade humana,

deslocada das condições socioeconômicas predominantes, de modo que suas práticas a

rigor distanciam-se de um projeto de sociabilidade superador das relações sociais

capitalistas, ou seja, não se voltariam para a transformação das atuais formas de

dominação política e econômica, no sentido da construção de sociedade baseada na

organização coletiva e no desenvolvimento das potencialidades humanas na direção não-

capitalista.

Não obstante, por suas profundas contradições, há nos movimentos sociais

autores, como Luk.ács (1979a, 1979b) e Mészáros (1981, 1989a, 1989b, 2002, 2004), que

defendem categorias como classe social e luta de classes, enquanto outros difundem

categorias como pós-rnodernidade, a exemplo de Lyotard (1993), cidadania planetária e

terceira via. Segundo Scherer-Warren (1996) têm emergido na atual conjuntura histórica

novos movimentos sociais

que almejam atuar no sentido de estabelecer um novo equilíbrio de
forças entre Estado (aqui entendido como o campo da política
institucional: o governo, dos partidos e dos aparelhos burocráticos de
dominação) e sociedade civil (campo da organização social que se
realiza a partir das classes sociais ou de todas as outras espécies de
agrupamentos sociais fora do Estado enquanto aparelho), bem como no
interior da própria sociedade civil nas relações de força entre
dominantes c dominados, entre subordinantcs c subordinados(t 996,
p.49-50).

Gohn (1997) analisa as principais teorias sobre os movimentos sociais e o que

ela chama de paradígmas, em suas versões clássicas, contemporâneas e na época da

globalização, podendo-se destacar o paradigma norte-americano, os paradigmas europeus

e o paradigrna latino-americano. Em suas análises, a autora leva em consideração alguns

questionamentos feitos atualmente quando se estudam os movimentos sociais, tais como

o conceito de movimento social, o que caracteriza os novos movimentos sociais, o que

distingue um movimento social de outras ações coletivas e organizações sociais como as
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.Organizações Não-Governamentais (ONGs), o que ocorre quando um movimento social

se institucionaliza e qual o papel"dos movimentos sociais hoje.

o primeiro desses paradigmas na análise dos movimentos SOCIaIS sena a

elaboração de autores norte-americanos, que poderiam ser divididos em cinco correntes.

A Escola de Chicago e interacionistas simbólicos, sendo o maior representante dessa
. . .... . .. "

primeira corrente Herbert Blumer, além de outros como Robert Park, George H. Mead,

Everett C. Hughes, Erving Goffman, Kurt Lang e Ralph Turner. Esta escola foi fundada

em 1892 por um estudioso americano de sociologia de nome W. I. Thomas, no contexto

de grandes transformações do capitalismo liberal-concorrencial para o capitalismo

monopolista.

É uma época também de intensa organização de sindicatos, partidos operários

e associações de classe na Europa e América. As relações sociais capitalistas passavam

por crises cada vez mais intensas e o período áureo de crescimento econômico esvaia-se

em crises e na corrida armamentista entre os Estados, na tentativa de impor sua

hegemonia no mercado mundial. A Escola de Chicago, de linha positivista, realçando

sobretudo o interacionismo, defendia que a busca de um progresso passava por reformas

sociais que pudessem construir bases mais estáveis e harmoniosas para a sociedade

capitalista.

A segunda corrente, desenvolvida nos anos 1940 e 1950, corresponde às

teorias sobre as sociedades de massas, elaboradas por Eric Fromm, E. Hoffer e W.

Kornhauser, sendo que este último autor tinha uma visão reacionária sobre os

movimentos sociais, atribuindo-lhe um caráter antimoderno e considerando-os como

expressão de ações irracionais. Os agentes dos movimentos sociais estavam, portanto,

para esses autores desconectados das ações tradicionais e normais.

Esses comportamentos de contestação, de reivindicação, de inconformismo

eram encarados como uma anomia, provocada pelas carências e privações produzidas

pela sociedade. Essa corrente, atormentada pelos acontecimentos ocorridos na Alemanha

da época do nazismo e na Itália do fascismo, em cujo cenário despontavam ações de

manipulação das massas pelo aparato estatal fascista, foi bastante influenciada por um

teórico francês de nome Gustave Le Bon, que havia escrito sobre os episódios da

Revolução Francesa de 1789 e as ações irracionais das massas.

A terceira corrente, representada pelos trabalhos de Seymour M. Lipset

(1967) e RudolfHeberle teve uma certa influência nos anos 1950, formando-se a partir de

uma visão de movimentos sociais em que se relacionava as relações de produção com as
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classes sociais, de modo a entender tanto os movimentos revolucionários, partidários e as

ações coletivas, bem como os comportamentos diante das eleições e do poder político.
-Essa -corrente -surge-no -contexto -político -nascido-da Segunda Guerra Mundial, -em·que

duas potências econômicas e políticas despontavam no plano mundial: Estados Unidos da

América (EUA) e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (Ex-URSS).

Vários acontecimentos políticos na Europa preocupavam os detentores do

poder, particularmente a ameaça da expansão de idéias socialistas por todo o mundo. A

Revolução Chinesa acabava de explodir (1949) e a influência da URSS aumentava em

todos os recantos. Surge a partir daí uma reação vigorosa, dirigida pelos EUA, não só no

intuito de reconstruir a Europa devastada pela guerra, mas manter seu campo de

dominação. Os autores da corrente em comento se preocupam com as questões da

reforma e da revolução, com o caráter político dos movimentos sociais. As preocupações

de autores como S. Lipset e R. Heberle se voltam para a relação entre a produção e as

classes sociais, o comportamento dos movimentos diante do poder e das eleições. As

teses desses dois autores serão posteriormente retomadas por teóricos como Sidney

Tarrow (1994) e Scott Macnall nos anos 1980.

Tentando mesclar os trabalhos de Talcott Parsons e a Escola de Chicago,

tendo como seus principais representantes Gollman, Ralph Tumer e Killian, Neil J.

Smelser (1962) e David Aberle, a quarta corrente norte-americana sobre os movimentos

sociais procura distanciar-se da terceira escola, realçando-se principalmente a questão

psicossocial em oposição às estruturas e classes na análise de formas elementares de

ações coletivas até os grandes movimentos sociais. Essa escola se apoia na elaboração

conceitual de Talcott Parsons, sociólogo norte-americano, autor de uma teoria sistêmica

da sociedade, em que realça categorias como estrutura, função, diferenciação, valores,

normas e papéis. Essa visão de sociedade é levada em consideração pelos autores dessa

escola na compreensão das ações coletivas e movimentos sociais de sua época.

A ação do indivíduo ganha um caráter utilitarista e funcionalista, procurando

alcançar metas postas racionalmente, manejando meios econômicos para atender a

determinadas necessidades e maximização do equilíbrio desejado. Com a aplicação

dessas teses aos movimentos sociais, estes acabam sendo encarados como uma

anormalidade, como ações coletivas nascidas de um contexto social explosivo, de tensões

e rupturas. Suas conclusões são que os movimentos sociais, retomando a visão de Émile

Durkheim, representam uma anomia, que refletem a falta de controle e afrouxamento das

normas e formas de segurança da ordem.
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Enfim, a quinta corrente, expressa nos trabalhos de Joseph Gusfield e Philiph

Selzinick, Sheldon L. Messinger discute o caráter organizacional e institucional dos

movimentos sociais. Esses autores procuravam amparar-se nas teses de Marx Weber

sobre a burocracia e as organizações. Essa teoria daria ensejo à formação de uma outra

corrente, protagonizada por Mancur 01s011, John D. MacCarthy e Mayer Zald,

denominada Mobilização de Recursos (MR). Esses autores rejeitavam as teorias

tradicionais que enfatizavam ora fatores psicossociais, ora as relações de produção e

classes. Para eles, estas teorias não conseguiam mais explicar a emergência de ações

coletivas das décadas de 1950 e 1960, como as manifestações contra a Guerra do Vietnã,

as mobilizações feministas, a luta por direitos civis, procurando enfatizar o aspecto

organizacional.

Esse paradigma norte-americano encontra sua expressão mais moderna nos

trabalhos de Sidney Tarrow (1994), autor que tem participado dos debates sobre os

movimentos sociais nos Estados Unidos e Europa, mas que tem pouca penetração no

Brasil. Entre suas obras mais importantes destacam-se Democracy and Disorder,

publicado em 1980 e Power in Movement, que veio a lume em 1994. Suas preocupações

essenciais revelam-se na problematização das causas que levam os indivíduos a se

mobilizarem na luta por direitos e conquistas e como as lideranças elaboram suas

mensagens no interior dos movimentos.

Tais preocupações levaram Tarrow (1994) a perquirir as crenças e símbolos

presentes no seio dos movimentos e que inspiram suas organizações e mobilizações. Para

ele, os movimentos acabam construindo sistemas de crenças e símbolos, processo que

não é herdado do passado, mas constantemente construí dos pelos grupos. Nesse processo,

emergem novos significados, símbolos, repertórios de disputas, daí a necessidade de

estudar as mensagens produzidas pelas lideranças, os efeitos delas no movimento, as

divergências entre os membros do movimento, enfim a sua ligação com a mentalidade

cultural e política de uma determinada sociedade.

Tarrow (1994) desenvolve o que ele chama de ciclos de protestos, a sua maior

contribuição à discussão sobre os movimentos sociais, o que significa que. para

compreendermos as mensagens das lideranças, seus impactos, a simbologia e a cultura

política da comunidade, é preciso analisar os processos de mobilização durante um certo

período, ou seja, durante um determinado ciclo. Para tanto, nessa análise deve-se levar

em consideração dados empíricos da realidade dos movimentos sociais. O ciclo

constituiria uma fase de protestos, de lutas, de mobilizações, de conflitos nos sistemas
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sociais, produzindo urna expansão dos setores mais organizações e mobilizados para os

menos organizados, gerando novos conceitos, mensagens e ações. Esse acirramento pode

se dar em múltiplos espaços, tais como fábricas, indústrias, escolas, ruas, comunidades.

Para Tarrow (1994) os movimentos sociais surgem como expansão da

atividade política a partir do século XIX, defendendo interesses próprios, a fim de

provocar mudanças institucionais, utilizando-se de formas de organização e atuação não-

convencionais, ou seja, passeatas, atos de violência e protestos, conhecidos

historicamente como métodos de luta por melhores condições de vida e trabalho, que

acabam chocando-se com as formas democráticas de atuação parlamentar e com a

legalidade instituída.

Na análise do paradigma europeu Gohn (1997) destaca duas correntes de

pensamento presentes na abordagem dos movimentos sociais a partir da década de 1960,

quais sejam: a denominada neomarxista e a dos novos movimentos sociais (NMS),

também chamada de culturalista-acionalista, Entre os neomarxistas, destacam-se as

análises de historiadores como Eric Hobsbawm (1970a, 1970b, 1982, 2000, 2002a,

2002b), George Rude (1982) e E.P.Thompson (1981,1984,1987), bem como teóricos

mais atuantes nos anos 1970 e 1980, como Manuel Castells (1972,1974,1980), Jordi

Borja (1975), Jean Lojkine (1981). Quanto aos pensadores dos NMS, podem ser

destacados os que advogam uma linha histórico-política, como ocorre com Claus Offe

(1989), os que dão ênfase ao aspecto psicossocial, representada por Alberto Melucci

(1989, 1992, 1994), Ernest Lac1au (1980,1986) e Chantal Mouffe e a última chamada

acionalista protagonizada por Alain Touraine (1996,1999).

Na ótica de Touraine (1996,1999), movimentos sociais podem ser definidos

como ações coletivas associadas à luta por interesses ligados à organização social, a

mudanças na esfera social e cultural. Evidentemente, essa mobilização é realizada contra

um opositor, que resiste. Touraine é, sem dúvida, um dos intelectuais mais influentes nos

últimos anos, particularmente na análise das transformações contemporâneas e sobre os

movimentos sociais. Suas teorias têm sido defendidas no seio de organizações e

movimentos como meio de se contrapor a formas mais tradicionais de manifestação e

reivindicação dos trabalhadores, tais como as greves, piquetes, manifestações, ação direta

e paralisações. Touraine (1996,1999) publicou dois livros, como O que é a Democracia?

e Poderemos viver juntos?: iguais e diferentes, que retratam muito claramente sua visão

de movimentos sociais.
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Em sua análise sobre os movimentos sociais, Touraine assume a idéia de que

vivemos em uma sociedade pós-industrial, portanto não haveria mais antagonismo entre

capital e trabalho. Na sociedade industrial sobressaia-se um conflito central, qual seja a

dos trabalhadores contra os empregadores. Para Touraine, como as sociedades anteriores

que manifestavam um conflito central, a sociedade pós-industrial, informatizada,

programada, que tende a tornar os indivíduos consumidores passivos de uma massa de

informações produzidas pela economia globalizada, manifesta um específico conflito

central

que leva um sujeito em luta, de um lado, contra o triunfo do mercado e
das técnicas e, de outro lado, contra os poderes comunitários
autoritários, Acho que este conflito cultural é tão central hoje como foi
o conflito econômico da sociedade industrial e o conflito político que
dominou os primeiros séculos de nossa modernidade (1999, p.112),

Touraine adverte que se toma complicado teorizar sobre os movimentos

SOCIalSse os encararmos apenas como qualquer tipo de ação coletiva, vez que há

movimentos organizados ou incentivados por grupos dominantes para obstaculizar o

pmgre~~() ou estancar transformações sociais. Para se ter uma noção clara sobre

movimentos sociais seria preciso analisá-los não a partir de uma ação coletiva em geral,

mas de um tipo muito particular de ação coletiva expressa na ação de uma determinada

categoria social contra uma histórica forma de dominação social, contra a qual essa

categoria opõe valores e orientações gerais,

Por isso, o autor prefere utilizar a categoria de movimentos societais para

indicar ações coletivas tendentes a questionar orientações gerais de uma certa forma de

dominação. Touraine adverte que a noção de movimento social só é útil

se permitir pôr em evidência dum tipo muito partícular de ação coletiva,
aquele tipo pelo qual lima dominação social, simultaneamente particular
e geral, invocando contra ela valores e orientações gerais da sociedade,
que ela partilha com seu adversário, para privar este de legitimidade.
Pode-se inverter a fórmula e reconhecer também a existência de
I116\tÍii1eI1túSconduzidos por categorias domírrantes é dirigidos contra
categorias populares consideradas obstáculos à integração social ou ao
progresso econômico (Idem, p. 113).

Partindo dessa análise, o autor questiona a legitimidade das teorias

revolucionárias, entre as quais se incluiria o marxismo clássico, que aproximava a noção

de movimento social à idéia de luta de classes na sociedade industrial. Para ele, essa tese

própria da sociedade anterior não poderia ser usada para compreender os novos



73

movÍmentos, atores e conflitos sociais da atualidade. Para de, os teóricos que

identificavam os movimentos societais com uma luta de classes associada à consciência

nacional e ao otimismo histórico, tal como a

ideologia da época industrial conheceu e construiu, correm o risco de
não encontrar aqui, aplicada à sociedade atual, sua concepção dos
móviméntós sóéietáis, que de fatõ córréspõndêu á uníã situãçãõ Iiistóriá
bem diferente (1999. p.114).

Essa assertíva está ligada â concepção de 'roureínc da superação da forma de
sociedade industrial, segundo apresenta própria da época anterior na qual viveram

representantes das concepções revolucionárias burguesa e mesmo Marx, o que significa

também que a oposição fundamental entre capitalistas e trabalhadores, substituída

teoricamente por um conflito com o qual se defronta o sujeito hodierno, qual seja a vida

dividida e sua experíência fragmentada entre economia e cultura, que ele precisa
reconstruir. A visão dos revolucionários do passado encarava o sujeito popular como

portador de uma lógica positiva, como expressão de comunidade, trabalho, energia ou

povo.

Como algo que atuava na direção da história, portanto em sentido

progresstste, o sujeito popular sê contrapunha aos atores dornlnantes, que representavãrn
interesses particulares, privilégios ou lucros. Essa tese se aplicaria tanto aos intelectuais e

políticos identificados com a 'sociedade' burguesa instaurada 'com a Revolução Francesa

de '1789, em 'luta enc-arriiçlltla contra n antign 'regime e sulls classes (nobrez-a e clero),

quanto aos teóricos e militantes de estirpe marxista, em sua aposta na potencialidade

revolucionarta dos trabalhadores, como encamação das relações de produção cspíralisras,
e, nesse caso, uma classe social capaz de instaurar uma nova sociabilidade. Por isso,

destaca Touraine que a vitória desse

ator popular devia significar a reconciliação da sociedade consigo
mesma, a superação das contradições, o triunfo da igualdade, da
fraternidade e da justiça. Quanto maior a infelicidade dos dominados
mais era necessária a violência revolucionária para fazer triunfar a
unidade do povo. Tal foi a mensagem de todas as revoluções, desde a
Convenção na França até a revolução mexicana (cuja ideologia e
esperança Diego Rivera pintou em seus grandes afrescos do Ministério
da Educação Nacional), passando pela revolução cubana e pela
revolução cultural chinesa (Idem, p. 115).

Uma análise dos pressupostos considerados por Touraine, leva-nos a crer que

esse intelectual parte de uma visão bastante difundida em setores da esquerda atual: a
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confusão entre a experiência stalinista, encarada como representativa de todas as

tendências do movimento operário da época e a obra teórica de Marx. A partir daí, é

possível ao autor afirmar que a teoria revolucionária, supostamente superada,

pressupunha a existência de uma elite intelectual que, dirigindo o povo, estabeleceria a

rota dos movimentos sociais contra a dominação existente. Assim, o poder seria

comandado por esse grupo mais avançado em nome da classe operária, tomando o poder

mais autoritário quanto maior fosse o atraso econômico do país, 16

Para ele essa concepção histórica faz parte do passado, degradou-se.

decompôs-se, mesmo reconhecendo a importância que essa visão teve, por ter clareado

conflitos e por pretender superar contradições, em busca de igualdade. Nos países

atrasados, essa forma de encarar os movimentos teria feito deles uma maneira de

promover novas elites no poder, enquanto a revolução russa, que derrubou o czarismo,

teria imediatamente conduzido a uma ditadura de um partido único, contra as instituições

democráticas e à intervenção operária.

A realidade atual, para Touraine, particularmente dos países desenvolvidos é

marcada pela fragmentação política, mas em meio às manifestações, oposições e

reivindicações é possível captar a ação de novos sujeitos, num apelo à liberdade e à

cultura, o que se configuraria, por exemplo, nos movimentos de mulheres e das minorias.

O autor passa então a considerar que os movimentos sociais tradicionais, da sociedade

industrial, absorviam o sujeito, no sentido de que o coletivo era considerado como o

campo próprio da realização e da autoconstrução dos indivíduos.

Para Touraine, a sociedade atual, tornando-se cada vez mais cambiante, faz

com que não haja mais necessidade do sujeito estar condicionado pelo coletivo, passando

a reafirmar-se enquanto indivíduo, em sua subjetividade. Os movimentos sociais,

perdendo seu caráter combativo e transformador da ordem existente em direção a outra

sociabilidade, não pode ser mais, segundo entende o autor, alçado como qualitativamente

mais importante do que o indivíduo isolado e como lugar de autoconstrução humana.

Assim, em sociedades

16 É o que sobressai da leitura da seguinte passagem da obra de Touraíne: "Essa concepção revclucionârla
dos movimentos sociais atribui ao povo um papel bem determinado. Se dele se esperar que se subleve
contra uma dominação e uma exploração intoleráveis, é a elite intelectual e política que, sozinha, saberá
interpretar o sentido da história, submeter as práticas sociais à razão, realizar o progresso. Quanto mais
subdesenvolvida for a sociedade, mas fracas, dito cm outras palavras, são as forças endógcnas de
modernização e mais ditatorial será o poder dessas elites dirigentes que falam em nome de um povo
dividido e se porá ao serviço de interesses particulares que são os de um partido, de uma classe, de uma
etnia, de um chefe supremo.Assim, o movimento social estará sempre subordinado a uma ação e a uma
consciência vindas de fora. O próprio movimento operário esteve na maioria das vezes subordinado à
rlir~C:Ji(:\de lil11 p:ltfirlfi pCiJlfkt\ (1999; l' 11 ;")).
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inteiramente conduzidas e constantemente transformadas por sua
historicidade, por sua capacidade de se produzir e de se mudar, o sujeito
não pode mais se investir, e por isso se alienar numa ordem, numa
comunidade, num poder político. O sujeito deve ser mirado diretamente,
na sua luta contra os poderes que dominam o universo da
instnunentalidade e o da identidade, e não mais como princípio
fundador de uma ordem nova que aboliria a história ao atingir seu fim
ou ao voltar ao seu começo (1999, p. 117).

Na afirmação da mudança de perspectiva dos movimentos sociais, Touraine é

levado a defender, mesmo indiretamente, a predominância, em termos de importância

central na atualidade, do indivíduo em relação à comunidade, à coletividade, aos

movimentos sociais, concluindo portanto na tese de que os movimentos sociais

contemporâneos, perdendo seu caráter transformador da ordem do capital, transmuda-se

em movimento eminentemente moral, de luta por liberdade, por igualdade, por direitos no

âmbito das instituições existentes. Portanto, os movimentos sociais atuais estariam

centrados na figura do sujeito pessoal e não mais de um projeto coletivo. 17

Como fechamento de suas teses sobre os movimentos sociais tradicionais e os

novos movimentos sociais, Touraine aponta para a emergência do que ele chama de

movimentos históricos e culturais, quais sejam, aqueles que não lutam por uma nova

sociabilidade, mas se contrapõem apenas à elite no poder, na defesa de direitos, da

liberdade, da igualdade, de projetos culturais, de afirmação do sujeito. Os movimentos

históricos questionariam mais uma elite

do que uma classe dirigente e apelam para o povo contra o Estado, que
lhes dá uma grande força de mobilização, mas os priva também da
pureza dos movimentos societais, que exprimem claramente sua própria
natureza, a de seus adversários e a das apostas por cujo controle
conflito desencadeou-se. O movimento histórico é, pois, mais estável do
que o movimento societal, à medida que tende muitas vezes a se tomar
um instrumento nas mãos de uma contra-elite política ou, inversamente,
o meio de defesa de certos interesses adquiridos. Mas começam a se
formar movimentos históricos independentes em nível mundial como
resposta à globalização da economia. As grandes campanhas ecológicas
não atacam somente a política de um país ou de uma empresa, mas o
modo geral de desenvolvimento. Muitas ONGs, nos países pobre,
abandona o âmbito propriamente humanitário de sua missão e mostram

17 Segundo Touraine, as mudanças operadas na perspectiva dos movimentos sociais "desorienta todos os
que procuram ainda colocar o movimento popular ao serviço da construção de um partido político e,
sobretudo, de um poder neocomunitarista. Nos países mais industrializados não pode mais haver outro
movimento societal além das ações coletivas diretamente dirigi das para a afirmação e a defesa dos direitos
do sujeito. da sua liberdade e da sua igualdade. Neste sentido. pode-se dizer que os movimentos societais
tomaram-se movimentos morais, ao passo, no passado, tinham sido religiosos, políticos ou econômicos"
(1999, p.1l7).
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-com o dedo as formas autoritárias ou-corruptas de poder político e de
organização da economia mundial, responsáveis pela miséria que elas
devem mitigar. Formaram muitos dirigentes sociais e políticos
contestatórios e ocupam já um lugar comparável ao que tinha
conquistado o sindicalismo europeu ou americano durante a
industrialização de seus países (ldem, p. t 33).

o caráter propriamente propositivo dos movimentos sociais fica mais claro

nas análises de Castells (1974,1972,1980), a quem se dedica grande influência nas

produções sobre movimentos sociais brasileiros em décadas anteriores, para quem,

segundo nos indica Gohn (1995, p. 42), constituem os movimentos sociais "ações

coletivas propositivas as quais resultam, na vitória ou no fracasso, em transformações nos

valores e instituições da sociedade". Os movimentos sociais, portanto, assumindo

claramente as instituições parlamentares, como âmbito próprio de decisões, passam a

elaborar projetos, propor medidas e mudanças, para serem discutidas e aprovadas.

Castells irá dar mais realce aos movimentos sociais urbanos (MSU) e tentar

construir um novo objeto de estudo, dando ênfase às múltiplas relações sociais que se

estabelecem no espaço urbano. Para tanto, o autor dá importância na análise das relações

sociais à ação dos vários sujeitos e suas práticas sociais. Os movimentos sociais urbanos

são caracterizados pelas reivindicações em tomo da melhoria das condições de vida na

cidade, e, neste sentido, foram denominados também por Castells de movimentos pela

cidadania, citadinos ou de cidadãos.

Suas posições foram esboçadas em Lulas urbanas e poder político, publicado

em 1973. Neste livro, Castells arvora como problemática central de análise os

movimentos sociais urbanos, por isso sua obra passou a ser intitulada também de

Movimientos sociales urbanos em espanhol. Nele, o autor trabalha conceitos como

contradições urbanas, movimentos de resistência contra a renovação urbana na França,

manifestações em defesa do meio ambiente nos EUA, protestos em favor da moradia no

Chile.

Para o autor, torna-se fundamental analisar a dinâmica dos movimentos

sociais urbanos a partir da forma como se organizam, suas reivindicações, suas relações

com o poder e com o Estado, sua ação nas cidades, suas possibilidades e limites. Várias

críticas foram formuladas às teses de Castells, entre elas, as que o acusavam de dar muita

importância à questão do sistema, às contradições estruturais do capital monopolista e

suas tendências às crises, o choque de interesses entre o capital e a luta política de classe.

Evidentemente, as críticas trilhavam um caminho contrário, em direção às práticas sociais

dos sujeitos.
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De qualquer forma, num prefácio escrito em 1975 a sua obra mais conhecida

intitulada a Questão urbana, Castells procurou responder às críticas de autores como

Lojkine às suas teses, aduzindo que não havia possibilidade de transformações estruturais

sem uma articulação dos movimentos urbanos, em particular do movimento operário e

pela luta política de classes. Por meio de mudanças na correlação de forças entre as

classes sociais em pugna, poder-se-ia provocar alterações na configuração urbana, através

dos movimentos de massa.

Castells (1974,1972,1978,1980), a exemplo de numerosos outros autores que

se auto-intitulavam marxistas, vai gradualmente se afastando de suas teses originais e se

aproximando das análises empreendidas por teóricos como Alain Touraine. Dessa forma,

Castells apresenta uma outra caracterização sobre os movimentos sociais urbanos, no

sentido de que a história e a sociedade seriam formadas por uma articulação de

experiência, produção e poder. A primeira categoria, experiência, estaria ligada às

relações de gênero e sexo, a segunda, por sua vez, com as relações entre classes e o poder

que se estabelece a partir do Estado.

Com essa nova orientação, toma-se possível dizer que os movimentos sociais

tomam uma conotação de resistência e protesto, sendo que eles estão divididos em pelo

menos três vertentes: sindicais, que se mobilizam em torno de questões sobre infra-

estrutura urbana, relações de consumo coletivo e ao uso da terra; comunitários, tem como

fundo a luta em defesa das identidades culturais; e os movimentos de cidadãos, ligados a

decisões sobre a administração da cidade e à descentralização do poder. Portanto, os

movimentos sociais ganham para Castells uma feição de práticas coletivas direcionadas a

causar transformações nas questões urbanas, na cultura e no poder.

Uma outra corrente que se destaca na Europa compreende as análises de

Alberto Melucci (1980), que afirma em seus estudos a categoria da identidade coletiva.

Melucci resgata uma tendência dos movimentos sociais que enfoca a questão

psicossocial, a formação da identidade, a ênfase nas práticas dos indivíduos. Com a

publicação de seu artigo The New Social Movemenis: A Theoretical Approach em 1980,

Melucci constrói o conceito de novos movimentos sociais (NMS), procura demarcar. o

foco a partir do qual desenvolve suas reflexões, qual seja, a instância cultural e estabelece

as principais divergências entre as análises anteriores e suas abordagens dos movimentos

SOCIaIS.

Mclucci procura compatibilizar a dimensão individual (subjetiva) com as

experiências dos movimentos sociais, no contexto das condições políticas e ideológicas.
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Há de se registrar que a experiência pessoal do autor no campo da psicologia clínica

modela toda a sua análise, enfatizando as necessidades individuais. Os movimentos

sociais são analisados a partir da teoria da ação coletiva, no sentido de que eles

representam um conjunto de indivíduos ou grupos que apresentam características

similares, tomando-se um campo de produção de relacionamentos, em que os indivíduos

partícipes dessas ações conseguem atribuir um certo sentido às suas práticas. Os

movimentos sociais, como construção analítica, designariam formas de ações coletivas

que se apoiam na solidariedade e expõem conflitos.

Entretanto, Melucci retomará nos anos 1990 questões tratadas anteriormente

por autores norte-americanos, particularmente quanto à questão da formação da

identidade coletiva, no que se refere à construção de símbolos, sinais, valores e

significados nas relações entre os sujeitos. É levado a rechaçar as análises marxistas, que

enfocavam as contradições estruturais do modo de produção capitalista e os conflitos de

classes em torno de interesses fundamentais. Considera identidade coletiva como algo

construído pelos indivíduos em suas múltiplas interações no seio do movimento, a partir

da construção de referências, de trocas emocionais e afetivas.

Por sua vez, os movimentos sociais latino-americanos são ncos em suas

formas de lutas, em seus objetivos centrais, em sua organização, enfim, é muito dificil

enquadrá-I os em um paradigma, com características específicas, que pudesse englobar

todas as manifestações das lutas dos trabalhadores e demais camadas oprimidas social e

historicamente na América Latina. Desde a época das lutas pela libertação nacional do

jugo das metrópoles, que se conjugam no seio desses movimentos, reivindicações de

caráter social e econômica em favor do desenvolvimento autônomo. Entretanto, somente

com o processo de sedimentação de relações capitalistas de produção e a formação de

uma classe operária mais forte, com suas organizações políticas, foi possível relacionar

ao mesmo tempo a luta contra a opressão nacional, ou seja, contra as formas de

dominação das nações imperialista contra as nações economicamente atrasadas, com a

necessidade de transformações mais profunda nas condições sociais e econômicas.

Grandes movimentos sociais ocorreram ao longo do século :XX, entre os

quais podemos citar a Revolução Cubana de 1959, que rompeu com a influência e

dominação dos Estados Unidos da América na ilha caribenha, submetida a processo de

exploração intensa e pela subjugação política; a Revolução Boliviana de 1952, em que os

trabalhadores deste país, sob a direção da classe operária, tomaram o poder e instauram

um governo produto da insurreição, mas que depois cedeu às pressões externas e da

/
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burguesia nacional, retrocedendo às condições anteriores; as lutas no Brasil contra a

ditadura militar e a dominação externa, bem como por mudanças mais profundas na

ordem social e econômica; enfim, todos os grandes movimentos ligados à perspectiva de

emancipação humana e os movimentos populares na Nicarágua, EI Salvador, Colômbia e

Bolívia.

Do ponto de vista dos movimentos sociais na América, é preciso destacar

acontecimentos contemporâneos que tem repercussão internacional. No México, para

além da luta dos trabalhadores em tomo de suas reivindicações econômico-sociais,

destacam-se o movimento dos indígenas e camponeses em Chiapas, Guerrero e Oaxaca,

entre os quais o Movimento Zapatista, liderado pelo Comandante Marcos.

O Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) tem colocado em

discussão questões como o bloco econômico entre Estados Unidos, Canadá e México

(NAFTA) e a tentativa de estender o "livre comércio" para o restante da América Latina

através do Acordo de Livre Comércio das Américas (ALCA)18, sobre reforma agrária, .

que possibilite a fixação, a produção e o incentivo ao trabalho dos camponeses nas terras

e a melhoria das condições de vida e trabalho de milhões de pessoas em situação de

miséria. De maneira geral, o EZLN procura, através de uma compreensão política da

realidade mexicana, conciliar a luta por reformas sociais com a busca pela transformação

das relações sociais.

A posições de intelectuais, historicamente ligados às esquerdas mexicanas,

em relação aos movimentos indígenas e camponeses têm se caracterizado pelo apoio aos

objetivos traçados pelos movimentos, mas contrariando métodos de luta por meio da

violência armada. Petras (1999, p 151-154) traça um perfil da intelectualidade mexicana e

sua relação com o EZLN e demais movimentos camponeses. Afirma que essa relação tem

sido "complexa e volúvel", indo do apoio moderado ao confronto e hostilidades abertos.

De fato, apenas um pequeno número de intelectuais apóia abertamente a revolta zapatista

contra a opressão nacional e social das classes dominantes mexicanas.

IX O Acordo de Livre Comércio das Américas (ALCA) tem sido uma questão presente nos debates dos
movimentos sociais na América Latina, tendo em vista as conseqüências que pode trazer nos campos
sociais, político e econômico. É sabido que o bloco tem como maior interessado os Estados Unidos da
América (EUA), cuja industria altamente automatizada e desenvolvida dá a este país uma capacidade de
produção incomparavelmente maior, aumentando as condições de competição para suas empresas. Por
outro lado, os países da América Latina não só enfrentam um retrocesso econômico, em fase da imposição
das políticas neoliberais de abertura econômico-financeira para o capital internacional, como os níveis de
desigualdades os colocam em situação de extrema debilidade em relação aos países desenvolvidos. O
resultado da implantada da Área de Livre Comércio das América (ALCA) poderá ser a falência de
inúmeras empresas e industriais nacionais, como o aumento da miséria social nos países. Não à toa, nas
últimas semanas os estudantes e trabalhadores do Equador, em Quito, se confronto com o Governo Federal,
que, sob influência dos EUA, tenta implantar lima Lei de Livre Comércio no país.
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Quando o EZLN iniciou discussão com os governos, os intelectuais variaram

entre prestar solidariedade aos projetos econômicos, políticos, sociais e culturais

alternativos, enquanto outros se direcionaram à crítica à possibilidade de retomada da luta

armada pelo movimento, pressionando-o a renunciar à violência como método de

resistência contra as forças políticas dominantes, defendendo uma saída pacífica frente às

negociações com o Estado. A solidariedade às revoltas camponesas e indígenas limitava-:

se a encontros culturais, declarações assinadas, cartas e colunas em jornais. Não se

tratava, portanto, de uma solidariedade ativa, o fortalecimento da luta interna e da

solidariedade concreta internacional dos trabalhadores, mas de um apoio muito mais

formal e distanciado de um combate efetivo pela transformação das relações sociais

dominantes.

Na Bolívia, para além da tradição de radicalização dos movimentos

populares, que levaram a grandes convulsões sociais no século XX, entre elas a já

destacada Revolução de 1952, em que os trabalhadores armados, sob a liderança da classe

operária mineira, conquistam momentaneamente o poder político, desapropriando minas,

fábricas e terras. Sob a influência do Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR)

retrocede à pressão interna e internacional da classe dominante, mas tem se destacado

atualmente por grandes mobilizações de contingentes expressivos da população como

professores, operários, indígenas de diversas nacionalidades oprimidas e camponeses

pobres, além de estudantes e intelectuais identificados com causa da maioria miserável do

povo boliviano.

Os mineiros, apesar de se constituir em uma parcela reduzida dos

trabalhadores do país, em geral empregados em multínacionais, têm se destacado por

colocarem-se à frente de acontecimentos políticos decisivos na história do país. Ressalte-

se a relevância do movimento camponês e suas Asamblea por Ia Soberania de Ios

Pueblos (ASP), os sindicatos classistas em La Paz. A Central Operária Boliviana é o .

organismo nacional que congrega o movimento sindical, mas seus dirigentes têm, em .

geral, oscilado entre a organização dos movimentos espontâneos da população e as.

negociações de cúpula com os governos. A Bolívia é um dos países mais pobres da

América Latina, tendo uma industrialização bastante embrionária, a maioria do povo em

condições sociais miseráveis e um número expresso de analfabetos.

Além das lutas pela terra, autonomia indígena, esses movimentos têm

resistido às tentativas constantes dos conglomerados econômicos dos países capitalistas

avançados, de se apropriar das riquezas do país, particularmente do gás natural, e às
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medidas, patrocinadas pelos Estados Unidos da América, de limitar a produção de folha

de coca pelos camponeses e indigenas, umas das atividades mais importantes para a vida

da população boliviana. Essas medidas, que atingem as condições de trabalho e vida do

povo, são acompanhadas pela política econômica dirigida à satisfação dos interesses do

capital financeiro internacional, sob a liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI)

e Banco Mundial, através da dívida pública, da privatização e das reformas neoliberais

nas entranhas do Estado.

Esse processo culminou com a derrota dos partidos burgueses da Bolívia e a

ascensão do dirigente indígena, Evo Morales, da organização política Movimento ao

Socialismo (MAS). A Bolívia tem mais da metade da população formada por

nacionalidades indigenas historicamente oprimidas pela classe dominante interna e

externa. Tem uma tradição de movimentos sociais de luta e de resistência,

protagonizando grandes acontecimentos e experiências ao longo do século XX, com

repercussões na América Latina. O contexto atual é decisivo para o futuro do movimento

social latino-americano, lendo em vista que as pressões sobre o governo recém eleito

podem conduzir tanto às reprimendas internacional e nacional por parte dos setores

econômicos, como à radicalização cada vez maior do movimento operário e camponês,

com apoio expresso entre professores e estudantes do país. Essas contradições e relações

de força podem criar um ambiente propício a avanços profundos, como a transformação

pela raiz das relações de produção vigentes naquele país, ou a retrocessos políticos como

a adequação do novo governo de Evo Morales aos ditames dos organismos financeiros.

Na Venezuela, sob o influxo de mobilizações e pressão populares, Hugo

Chávez destaca-se como uma liderança nacionalista, que tem conduzido a política do país

a confrontos com o governo norte-americano de George W. Bush. Os Estados Unidos não

têm encarado com simpatia a ascensão de Chávez e o expressivo apoio popular de suas

bases, tendo em vista que a Venezuela tem manifestado uma posição de defesa dos

interesses estratégicos do país, quanto às riquezas produzidas em suas fronteiras, como do

Petróleo. A Venezuela é um dos maiores produtores dessa matéria-prima do mundo e,

amparando-se em suas reservas e na importância econômica do petróleo para a indústria

moderna, tem levado adiante investimentos em políticas públicas que mínimízem as

históricas privações da população venezuelana.

Ao mesmo tempo, do ponto de vista internacional, Chávez tem mantido uma

posição de criticas à estratégia dos Estados Unidos no mundo, particularmente às

investi das norte-americanas contra os países que se colocam em colisão- com seus
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interesses econômicos. É verdade, porém, que o governo Chávez não representa uma

transformação da estrutura econômica e social da Venezuela, nem uma ameaça às

relações capitalistas de produção, tendo em vista que mantém intocada a propriedade

privada. Afirma-se como um governo que revela as profundas contradições sociais e

políticas latino-americanas, de base nacionalista, que provocou reação interna e externa,

expressa na tentativa de golpe por setores da classe dominante, com apoio da embaixada

dos EUA, de meios de comunicação e entidades patronais.

Quanto à Colômbia, destaca-se por ter um dos movimentos de resistência

mais combativos da América Latina, que se encontra sob vigilância constante dos Estados

Unidos da América e do governo colombiano de Álvaro Uribe e Gutiérrez. As Forças

Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) enfrentam internamente milícias

paramilitares de direita, que conta com a conivência velada das classes dominantes, e

apresentam os programas de suposto combate ao tráfico, elaborados pela inteligência dos

EUA e concretizados pelo exército nacional, sob orientação de especialistas estrangeiros,

chamado de Plano Colômbia.

O movimento guerrilheiro congrega um número expressivo de indivíduos,

com apoio entre setores dos trabalhadores e camponeses. O governo colombiano tem

mantido uma posição irredutível quanto às reivindicações dos guerrilheiros, que,

enfrentando a hostilidade internacional e estatal, têm oferecido proteção aos camponeses

contra os ataques dos proprietários de terras e das forças militares, e apoiado ecocultivo

de produtos alimentícios e serviços sociais" (PETRAS, 1999, p. 143). A luta de guerrilha

foi iniciada ainda nos anos 1940, sob influência do regime soviético, e hoje, direcionam-

se mais para a luta em torno da reforma agrária e por mudanças democráticas.

O cenário da América Latina tem apontado, assim, para a ascensão de um

cicIo de governos liderados por partidos ou movimentos ligados aos movimentos sociais

urbanos ou organizações com base social no movimento camponês. Esses grupos

passaram, ao longo das últimas décadas, por refonnulações internas programáticas,

visando potencializar-se eleitoralmente e ganhar influência sobre setores da classe média

e grupos econômicos nacionais. Nas condições sócio-econômicas geradas. pela

implementação das políticas neoliberais em vários campos e pelo afastamento do Estado

das questões sociais, pelas privatizações das empresas públicas e setores estratégicos da

economia, esses grupos, movimentos e partidos alcançaram uma certa influência eleitoral

e, atualmente, encontram-se à frente do poder estatal. Essa virada tem ocorrido em países

como Argentina, Brasil, Bolívia, Venezuela e, mais recentemente, no Chile.



83

Não há entre eles uniformidade, mas ações em comum. Na verdade, em

alguns campos, como na política internacional ou na política macroeconômica, têm

tomado rumos diferentes, embora mantenham na população, anseios de mudanças

expressivas no rumo das políticas sociais e econômicas e na estrutura dos países. Não

obstante, parece-nos que a Venezuela, com Hugo Chávez, e a Bolívia, com Evo Morales,

têm apontado para perspectivas mais avançadas que o Brasil, com o governo de Luís

Inácio Lula da Silva, particularmente em relação às políticas econômicas, embora as

contradições desses governos, pela sua própria base social e política, possam oscilar entre

ações ousadas e a moderação.

Destaque-se, do ponto de vista da produção intelectual acadêmica, que as

pesquisas sobre os movimentos sociais na América Latina nem sempre corresponderam à

realidade dessas lutas e quase sempre representam as tendências desenvolvidas na Europa

e nos Estados Unidos. Os teóricos desses países continuaram a ter muita influência no

seio da pesquisa acadêmica, passando também a ser difundidos no campo dos novos

movimentos sociais, tomando-se referenciais para quem deseja compreender como esses

novos movimentos se organizam e se articulam na defesa de suas reivindicações sociais

na sociedade capitalista, particularmente no Brasil.

1.4.3. Os NMS no Brasil de 1985 à atualidade

A partir de 1985, com o processo de redemocratização ocorrido em nosso

país, vários setores da sociedade passaram a ganhar certa expressão tais como os grupos

ecológicos ligados ao meio ambiente, ao movimento de mulheres, o movimento negro

ligado à temática da etnia-raça, as lutas ligadas à questão da discriminação sexual, bem

como a disseminação de organizações, da sociedade ligadas aos direitos humanos. e à

prestação de serviços sociais.

No âmago desses movimentos, ressoa a luta por reivindicações parcial na

seara da cidadania burguesa, sem ligação com a luta mais geral pela superação das

relações de exploração do trabalho pelo capital. Como se verá, no próximo item, tratar-

se-á mais claramente sobre a relação entre cidadania e emancipação humana no evolver

dos movimentos sociais.

O revigoramento desses grupos e organizações é marcado por uma grande

contradição social: a) de um lado, observamos um processo não menos contraditório de

direcionamento dos movimentos sociais para o campo da institucionalidade, da luta em
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favor de temáticas específicas dentro das regras do jogo democrático; b) de outro, os

movimentos mais fortes e decisivos como os movimentos dos trabalhadores passam por

uma etapa de fragmentação e recrudescimento.

Alguns desses movimentos e organizações surgem em meio à luta contra a

ditadura militar, e são mesmo progressivamente revigorados pela erupção do movimento

operário, camponês e estudantil no final da década de 1970. É o caso do movimento

feminista e da luta das mulheres trabalhadoras. O movimento feminista, por exemplo, em

nosso país, também sofrendo influência de várias manifestações e movimentos

organizados em outros países na década de 1960, como os Estados Unidos da América e

Europa, começa a despontar a partir de 1975, em meio à retomada das lutas organizadas.

Podemos, entretanto, verificar que os movimentos de mulheres na história dos

movimentos sociais em nosso país não se reduzem ao período de 1985 à atualidade. De

fato, há várias passagens da luta feminina que criaram as condições para a explosão do

feminismo na década, no período sob análise. Numa primeira fase, que podemos datar até

a década de 1960, a questão de gênero não era a reivindicação principal. Os movimentos

de mulheres eram desencadeados sobretudo por mulheres da classe média emancipadas e

mulheres engajadas em movimentos das classes populares, Lutavam por reivindicações e

conquistas nos campos político, social e nas relações de trabalho, tais como direito ao

voto, direitos trabalhistas e proteção à maternidade.

Na visão de Conceição Paludo, as primeiras mobilizações e organizações de

mulheres ocorreram a partir da República, tais como:

adesão dos tecelões, categoria majoritariamente feminina à greve em
São Paulo em 1907; o jornal Anima Vita, dirigido às mulheres
publicado em 1910, conclamando a luta pela regulamentação do
trabalho feminino; a greve em 1919em que participaram 30.000 têxteis,
massivamente mulheres e crianças; passeata com quase 100.000
mulheres em 1917no Rio de Janeiro pelo direito ao voto (neste período
a luta pelo direito de voto da mulher era mundial); fundação em 1920da
Liga para Emancipação da Mulher; em 1922 é fundada a Federação
Brasileirapelo Progresso Feminino; em 1934 a Constituição incorpora o
voto feminino (pela primeira vez uma mulher participou da
Constituinte); em 1934 nasce a união feminina como parte integrante da
Aliança Nacional Libertadora; em 1945 surge o comitê das mulheres
pela democracia, elas desenvolveram também, neste ano, a luta pela
anistia e fundaram a Associação das Donas de Casa contra a Carestia;
em 1947 é criado ojornal Momento Feminino. que existiu por 10anos e
é criada a Federação das Mulheres no Brasil, cujo o primeiro congresso
se realizou em 1951; em 1948 as mulheres iniciaram a greve dos
ferroviários deitando-se sobre os trilhos; em 1952 foi realizada a
primeira assembléia nacional de mulheres pela defesa dos direitos da
mulher (especialmente da trabalhadora), da infância e pela paz mundial;
em 1953, em São Paulo as mulheres dirigiram uma manifestação contra
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a carestia de vida; em 1956, foi realizada a Conferência Nacional de
Trabalhadora; em 1960 foi fundada a Liga Feminina do Estado da
Guanabara, que chegou a organizar abaixo-assinados contra o alto custo
de vida com 100.000 assinaturas (2001, p. 221).

É a partir da década de 1960, sob o influxo dos movimentos de mulheres em

outros países (EUA e Europa) que a questão de gênero ganha envergadura, enquanto o

feminismo alcança certa legitimidade como representação das mobilizações e

organização das mulheres. Isso não significa que os movimentos em prol de

reivindicações sociais, políticas e econômicas cessassem. Ao contrário, vários encontros

de mulheres trabalhadoras foram organizados como o Encontro Nacional da Mulher

Trabalhadora em 1963, muitas delas participaram ativamente da resistência, inclusive

armada, à ditadura militar instaurada em 1964, em 1975 as mulheres lançaram o

Movimento Feminino pela Anistia política.

A questão de gênero começa a se destacar nas discussões, tanto que em 1975

essa idéia ganhará maior ressonância quanto à igualdade de direitos e a luta contra a

submissão da mulher, da qual resulta o primeiro Encontro da Mulher Brasileira, dando

ensejo à criação do Centro da Mulher Brasileira, respaldado no jornal Brasil Mulher de

tonalidade feminista. Também, pode-se destacar o Jornal Nós Mulheres fundado em

1976, a primeira manifestação de comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de

Março) depois do Golpe Militar.

Os movimentos feministas nasciam a partir de grupos de mulheres que se

reuniam em sindicatos, associações e organizações, como ocorreu com as mulheres

ligadas ao movimento dos trabalhadores bancários em São Paulo. Outras feministas que

haviam participado de lutas no exterior reagrupavam sob suas lideranças, movimentos de

reivindicação de condições melhores de vida, trabalho e de superação da discriminação

contra a mulher, além de discussão sobre as relações familiares. Segundo Gohn, as

principais causas do surgimento desses movimentos de mulheres em nosso país foram

as mudanças que se operavam na estrutura produtiva do país, com a
incorporação das mulheres ao mercado de trabalho, particularmente nos
anos do 'milagre econômico', e o segundo, de ordem conjuntural,
decorre da situação de asfixia e falta de liberdade política no país, e da
legitimidade que as reivindicações de mulheres, enquanto mães de
presos políticos e desaparecidos, tinham na sociedade (1995, p. 112-
113).

Dessa forma, é possível destacar o Primeiro Congresso da Mulher

Metalúrgica, ocorrido em São Bernardo do Campo no ano de 1978, em pleno
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revigoramento do movimento operário na região do ABCD paulista. 19 Esse

acontecimento foi muito importante, porque destacou as condições de vida e de trabalho

das mulheres trabalhadoras, ao mesmo tempo em que apontava para a possibilidade de

situar homens e mulheres na base de um conflito comum que se delineava contra o

capital, vez que ambos, apesar de suas particularidades, que são salutares, participam de

uma sociedade classista, em que homens e mulheres estão submetidos a processos de

exploração pelas relações capitalistas. Cerca de 300 mulheres discutiram os seus

problemas reais sob intensa pressão dos empresários da região, que chegavam a ameaçá-

tas de demissão, caso participassem do evento. Mesmo diante das adversidades, cerca de

800 pessoas se inscreveram no congresso.

Dessas primeiras manifestações podemos relacionar algumas reivindicações

das mulheres e movimentos feministas presentes na pauta de discussão, tais como: a)

igualdade salarial entre os sexos; b) acesso e ocupação de cargos, inclusive funções

políticas, e ao mercado de trabalho em condições iguais; c) crítica ao machismo e à

violência doméstica; d) creches para os filhos da mulher trabalhadora; e) proteção à

maternidade; t) direito ao divórcio. Em 1979, ocorreu em São Paulo e em Belo Horizonte

o Movimento de Lutas por Creches.

Essa reivindicação está ligada diretamente à conjuntura econômico-social das

mulheres, que, devido ao empobrecimento e a ruína das condições de vida das famílias

pobres, eram obrigadas a ingressar no mercado de trabalho para aumentar a renda

familiar, ainda que em condições diferenciadas dos homens, principalmente no aspecto

salarial. O reforço desse movimento ao longo da década de 1980 conseguiu elevar o

número de creches públicas em São Paulo de cinco para 500 unidades.

A grande diversidade dos movimentos feministas e a divergência em torno

dos projetos de luta e de sociedade promovem rupturas, entre as quais podemos destacar

os acontecimento do Terceiro Congresso Nacional da Mulher ocorrido em 1981 em São

Paulo, em que alguns grupos realçavam que as mulheres não deveriam se organiz~r de

forma autônoma e que suas reivindicações deveriam estar ligadas às lutas mais gerais dos

19 Esse período, conforme destaca Gohn (1995), é caracterizado pela retomadas das lutas sociais. e pela
realização de greves e manifestações por "diversas categorías socioeconômicas. A onda de greves que
assolou o país a partir de 1978 demarcou um ponto de inflexão na história política no Brasil. As
paralisações tiveram início no ABCD paulista e se propagaram rapidamente. Alguns analistas desse período
atribuem a eclosão desses acontecimentos a fatores de ordem moral. Tratou-se de uma reação para o resgate
da dignidade dos trabalhadores, que haviam sido desprezados nos anos anteriores, com as políticas de
arrocho salarial e repressão aos movimentos e demais ações sociais organizadas, As greves paralisaram o
país; estádios de futebol estiveram superlotados com assembléias gigantescas; o setor dos metalúrgicos, a
mola mestra da economia nacional, comandou as greves. Várias lideranças emergiram nos acontecimentos,
vindos a se tornar lideranças nacionais" (I 995, p. 114-115).
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trabalhadores, enquanto outros grupos defendiam que as mulheres deveriam constituir

movimentos independentes destacando a questão de gênero.

Há aqui uma separação entre as contradições de classes e as contradições de

gênero, as feministas e femininas, em que se dividiu o movimento. Não conseguiam

compatibilizar a luta contra a opressão de gênero com a luta contra a sociedade de

classes. Os movimentos feministas passam a realçar particularmente a questão do gênero.

A ênfase da década de 1990 passou a ser sobre a questão da violência

doméstica e da questão de gênero. Por um lado, os movimentos feministas passaram a

reivindicar medidas e políticas públicas por parte do Estado, inclusive sob a forma de

financiamento de atividades desenvolvidas por organizações não-governamentais

(ONG's) e instalação de delegacias e procedimentos específicos, para reduzir, senão

extinguir, a violência do homem contra a mulher no ambiente familiar e o abuso sexual,

em todos os recantos.

Portanto, os temas específicos das mulheres estavam relacionados ao

trabalho, sexualidade, saúde, violência, igualdade nas relações e discriminação. De outro,

realçou-se a questão do gênero, para além de classes sociais e condições

socioeconômicas, dos direitos da mulher em si, independente de fazer parte das classes

trabalhadoras ou da elite econômica, causando uma fragmentação na luta social entre

homens e mulheres.

Excetuando alguns grupos de mulheres ligados a organizações marxistas, a

discussão sobre as relações de classe dentro da sociedade capitalista, a opressão social

sobre as mulheres e a necessidade de uma aproximação com a luta mais geral contra a

exploração do capital sobre o trabalho, a grande maioria dos movimentos feministas

tendia a se fechar em suas próprias reivindicações, relegando a luta de classes, propondo

a unidade das mulheres em geral, burguesas e trabalhadoras, sem distinção de classe-com

reivindicações muito limitadas, absorvíveis pelas relações econômicas capitalistas.

Hoje há uma discussão sobre o exaurimento dessa posição inicial, assumida

pelas feministas, tendo em vista que, apesar dos avanços verificados, a opressão social

não diminuiu, senão que aumentou. As mulheres ocupam atualmente muitos cargos,

constituem uma parcela significativa da força de trabalho, entretanto as causas de sua

opressão continuam presentes. A transformação da sociedade capitalista toma-se a partir

de agora um ponto chave para a superação da opressão sobre a mulher.

Outro movimento importante desse período está relacionado à questão da

etnia-raça. Como analisamos anteriormente, a luta dos negros contra a espoliação remete
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à época da escravidão. Em todas as sociedades baseadas no trabalho escravo, os

indivíduos defrontavam-se com seus exploradores através de revoltas, fugas, violência e

suicídio, formando inclusive comunidades autônomas. A escravidão em nosso país

baseou-se na captura e compra de negros vindos da África para trabalhar na produção de

Cana de Açúcar, a partir do século XVI, com o início da divisão e exploração das terras

pela Coroa Portuguesa em Capitanias Hereditárias. A resistência dos negros ao processo

de escravização foi intensa, tendo formado comunidades, como os quilombos, a exemplo

de Palmares, em que se organizavam contra a opressão da autoridade central. A

escravidão permaneceria até o século XTX.

As transformações da economia no plano internacional, o processo de

industrialização, a introdução de relações de trabalho assalariado, as lutas e movimentos

abolicionistas, as rebeliões dos negros aceleraram o processo que tornariam livres todos

os negros no Brasil com a promulgação da Lei Áurea, em 1888. É preciso destacar que

esta lei não extinguia a escravidão, apenas tomava livres os escravos por um período de

100 anos. Somente no governo Sarney é que a lei foi revogada e extinta permanentemente

a escravidão. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU) existem ainda

em todo o mundo cerca de 200 milhões de pessoas trabalhando em regime de escravidão.

Nos anos 1960, os movimentos negros em luta contra as restrições raciais em

todos o mundo realçam principalmente a questão cultural, afirmando a identidade negra e

seus aspectos cultuais (negritude). Nesse ambiente, deparamos com vários discursos que

vão do campo da direita e à esquerda. Os conservadores adotam uma posição de que as

questões relacionadas a vida do negro poderiam ser solucionada apenas com a educação e

integração do mesmo na sociedade. A esquerda, guardadas suas divergências, realçava

que a questão do negro está ligada também às relações de classe, que o processo de

absorção e igualdade formal de direitos eram constantemente negadas pelas condições

econômico-sociais em que os trabalhadores negros viviam.

Os novos movimentos sociais ligados à questão negra realçam sobretudo a

questão da diferença, no sentido que os negros seriam diferentes por sua cultura, por suas

tradições, pela necessidade de preservação dos traços culturais africanos, pelo propósito

de lutar pelo direito à igualdade e acesso ás políticas públicas. Para isso, tornar-se-ia

necessária a criação de medidas políticas afirmativas, a fim de diminuir a distância

história que separa negros e brancos em todos os planos, seja na educação, na política, no

acesso aos cargos públicos etc. Essa posição fica clara na seguinte passagem de

Conceição Paludo:
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a discriminação preponderantemente negra e de gênero em nossa
sociedade transcende as classes sociais. Faz parte de uma cultura
fortemente arraigada e construída ao longo do tempo e tem como base
práticas sociais discriminatórias que perduram. Há, entretanto, clareza
por parte dos movimentos pesquisas de que as mulheres brancas e
pobres são duplamente discriminadas e as mulheres negras são
triplamente discriminadas por serem mulheres, por serem negras e por
serem pobres. Assim como os homens negros e pobres são duplamente
discriminados por serem pobres e negros. Neste sentido, os Movimentos
processam as discussões e a própria formação tematizando esta questão
em termos gerais e também no específico do cruzamento de gênero e
classe e de raça e classe. Valorizam, desta forma, ou melhor em função
desta compreensão as personalidades públicas e os movimentos da
sociedade civil que lutam pelo fim destas discriminações, tematizando-
as somente de forma geral (2001, p.2I3).

Destacam-se como acontecimentos importantes ligados à questão negra, o

Movimento Negro Unificado (MNU) em 1986, as manifestações de treze de maio, Dia

Nacional da Consciência Negra, a criação da primeira Delegacia Especializada em

Crimes Raciais em 1993 em São Paulo. Nos últimos tempos, o movimento tem centrado

suas lutas na aquisição de medidas afirmativo-compensatórias a serem postas em práticas

através de políticas públicas, propostas que aparecem no setor da educação com a tese de

reserva de cotas nas Universidades Públicas e de vagas nas Universidades Privadas,

através de bolsas de estudo.

Na lógica das Ações Afirmativas, está a visão, surgida nos Estados Unidos da

América (EUA), e difundida na Europa, Ásia e América, de que o Estado deve superar a

posição de neutralidade, que supostamente tem mantido na formação de políticas públicas

indistintas para todos os indivíduos, e considerar fatores como raça, sexo e cor, seja na

contratação de funcionários, através dos concursos, seja através de criação de

mecanismos que possibilitem o acesso à educação pública ou privada. Com isso, se

amenizaria a histórica e cultural discriminação contra os negros na sociedade atual. Tais

medidas são chamadas de "race-conscious measures" ou "race-sensitive-measures" ..

De uma tentativa de sensibilização do setor público e privado, quanto à

criação de oportunidade de ingresso de negros, em condições de igualdade, no mercado

de trabalho e no acesso à educação, passou-se a defender o estabelecimento de cotas, no

âmbito da legislação, pelo Estado. Hodiernamente, concebem-se as ações afirmativas

como políticas públicas, que possibilitem o comhate à discriminação racial e o acesso de

negros às instituições de ensino públicas e privadas e às políticas sociais. As políticas

afirmativas não atingem, de fato, as causas econômico-sociais e políticas da
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discriminação e da situação de miséria secular dos negros: as relações de produção

capitalistas e a exploração do capital sobre o trabalho.

Não significa, porém, que as reivindicações democráticas devam ser

colocadas em segundo plano. De maneira alguma, o que se questiona, é a ruptura entre a

postulação específica e o questionamento das causas sociais e econômicas que afetam,

indistintamente, a todos os trabalhadores. Portanto, refletir sobre essa ruptura significa ir

à raiz do problema da discriminação, enriquecer o debate, e, por fim, iluminar as ações

desses grupos, em unidade com a luta do trabalho contra o capital. É também fazer as

relações entre a cidadania nos marcos da ordem burguesa e a emancipação humana para

além do capital.

Os movimentos ecológicos, por sua vez, tomaram-se mais evidentes a partir

da Conferência das Nações Unidas (ECO-92) sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

ocorrido no Rio de Janeiro no ano de 1992. É claro que antes da ECO-92 a questão

ecológica já era plenamente debatida em diversas conferências e movimentos na Europa e

Estados Unidos da América. Aliás, os EUA são um dos principais países que lançam

anualmente gases e resíduos poluentes no meio ambiente, produzidos pelas indústrias. Os

países se comprometeram na ECO-92 reduzir os altos índices de poluentes, não obstante

os acordos assumidos durante o encontro sofreram graves obstáculos, particularmente

pelos EUA, que descumpriram constantemente o acordo.

Depois da ECO-92 ocorreram também o Fórum Global das Organizações

Não-Governamentais que trabalham com a questão do meio ambiente. Segundo dados

oficiais, cerca de 1.500 Organizações ligadas aos movimentos ecológicos participaram

desse fórum no Rio de Janeiro. Dentre os movimentos e organizações atuantes na área no

meio ambiente podemos destacar no plano nacional o Greenpeace e sua filial brasileira o

SOS-Mata Atlântica, as organizações de defesa dos oceanos, mares e rios, das espécies

em extinção, preservação dos ecossistemas de varias regiões, particularmente da região

da Amazônia.

O movimento de gays e lésbicas tem travado uma luta democrática contra a

discriminação homossexual, a violência que vitima um grande número de pessoas desses

grupos todos os anos, além de igualdade de direitos civis, em particular a união ou

parceria civil. Existe inclusive projeto sobre esta matéria no Congresso Nacional, tendo

sido uma temática recorrente na Parada Gay, que em São Paulo, reuniu em 2005 cerca de

2 milhões de pessoas. É claro que estas reivindicações, já reconhecidas e irnplementadas

em outros países como Holanda e Espanha, não constituem uma afronta às relações
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sociais capitalistas, até porque há uma tendência de reconhecimento internacional das

parcerias civis entre homossexuais, o que apenas constitui uma segurança maior às

relações de propriedade e de herança, além do que os homossexuais são uma parcela

potencial de consumo dentro da ordem do capital.

O problema axial é que esses movimentos acabam por transformar a questão

da sexualidade em algo central que determina supostamente o restante das relações, sem

visualizarem outras perspectivas senão a liberdade oferecida pelo capital e o horizonte da

sociabilidade burguesa. Como outros movimentos, não se consegue perceber que para

além das questões da igualdade de direitos e obrigações da ordem do capital, que são

certamente uma luta importante e que deve ser apoiado, há uma luta por uma

sociabilidade em que as potencialidades e aptidões dos seres humanos, sejam vistas para

além da mera liberdade formal e econômica, qual seja a construção de uma sociedade em

que não haja distâncias baseadas na riqueza entre pessoas, nem exploração baseada em

relações de classe.

Essa contradição está presente, também, em outro movimento de importância

global na atualidade, qual seja o Fórum Social Mundial (FSM). O FSM é um movimento

que tenta aglutinar organizações, movimentos específicos, organizações políticas e

indivíduos, de diversos matizes e concepções variadas sobre o contexto histórico atual e

formas de lutas capazes de expressar os anseios das populações oprimidas. Por sua

composição, o FSM teve necessariamente que enfrentar o debate em tomo da concepção

que move os indivíduos ao se aglutinarem em tal movimento e quais as formas de luta

que deveriam ser implementadas para que as iniciativas do Fórum não permanecessem

apenas no nível da discussão e da retórica, como evento ou mera discussão acadêmica.

Entretanto, as tendências políticas do Fórum têm se direcionado à luta contra

uma forma específica de dominação, chamada de globalízação neoliberal ou

neoliberalismo e não contra a ordem do capital. Essa visão tem estado presente não só

nos documentos elaborados pelo Fórum, mas nas temáticas e debates empreendidos

durante o evento. Aliás, um dos intelectuais mais engajados na perspectiva do FSM,

Boaventura de Sousa Santos (2005), em seu livro O Fórum Social Mundial: Manual de

uso, traduz claramente o caráter do FSM e os objetivos traçados nas séries de encontros.

Segundo o autor

o FSM é um dos pilares do movimento global que, há cerca de dez
anos atrás, começou a questionar a globalização neoliberal, a qual nessa
altura emergia como expressão do triunfo histórico do capitalismo com
a pretensão de prever o [uluro de todas 8S sociedades do mundo. Ao pôr
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em questão o destino histórico que a globalização neoliberal
proclamava simbolizar o movimento de protesto c a formulação de
alternativas então geradas apresentaram-se desde o início como um tipo
de globalização alternativa e contra-hegemônica, baseada na articulação
entre lutas sociais, nacionais e globais, conduzi das por movimentos
sociais e organizações não-governamentais, unidos pela convicção de
que um outro mundo é possível (2005, p.09).

Apesar de sua importância para os novos movimentos sociais, no contexto de

crise do capitalismo, o FSM tem se constituído em um conjunto de fóruns, sejam de

caráter regionais, locais, nacionais, temática ou mundiais, que se articulam em tomo de

uma Carta de Princípios. No Brasil, precisamente em Porto Alegre (RS), o Fórurn teve

quatro encontros, respectivamente em 2001, 2002, 2003 e 2005. O Fórum de 2004 foi

realizado em Mumbai, na Índia. Recentemente, em 2006, o encontro ocorreu em Caracas,

na Venezuela, sob influência dos últimos acontecimentos na América Latina, quais

sejam, a ascensão de governos como Hugo Chaves e Evo Morales (Bolívia).

De maneira geral, o FSM tem procurado se diferenciar dos movimentos

sociais tradicionais, tornando hegemônicas algumas idéias, tais como:

a) não se trata de um movimento que tenha como objetivo a construção de

uma organização político-partidária, embora nele intervenham indivíduos vinculados a

partidos e tendências de variados matizes e concepções;

b) não se autodenomina como uma organização não-governamental, embora

várias dessas organizações tenham contribuído para sua criação e fortalecimento;

c) tem negado a tese marxista de que os trabalhadores, por seu papel no

processo de produção social capitalista, é a classe potencialmente e historicamente

revolucionária, capaz de aglutinar em torna do programa da revolução proletária a

maioria nacional, tendo como objetivo central a destruição da ordem do capital. Portanto,

para o FSM não há sujeito histórico, mas indivíduos, que se reúnem para discutir e tirar

encaminhamentos;

d) não se define por uma concepção específica de mundo.

Neste sentido, Santos esclarece, como interlocutor da intelectualidade ligada

ao Fórum Social Mundial, que as lutas sociais que encontram expressão no FSM

não se ajustam adequadamente a nenhuma das vias de transformação
social sancionadas pela modemidade ocidental: reforma e revolução.
Para além do consenso sobre a não-violência, as suas formas de luta são
extremamente diversas e estão distribuídas num contínuo entre o pólo
da institucionalidade e o pólo da insurreição.
(...)
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Não há uma teoria única para guiar estrategicamente os movimentos,
pois o objetivo não é tanto conquistas o poder mas antes transformar as
muitas faces do poder, tal como se apresentam nas instituições e nas
sociabilidades (Idem, p. 38).

o horizonte atual do FSM é a busca pela cidadania e a concretização de

direitos e conquistas no campo da cidadania, por isso sua crítica, denúncias e

manifestações não se contrapõem diretamente à ordem do capital, mas a uma forma

específica de dominação, qual seja a globalização neoliberal, mostrando alternativas para

a construção de uma outra globalização. Em sua Carta de Princípios, o FSM manifesta-se

da seguinte forma:

As alternativas proposta" no Fórum Social Mundial contrapõem-se a um
processo dc globalização comandado pelas grandes corporaçõcs
multinacionais e pelos governos e instituições internacionais a serviço
de seus interesses, com a cumplicidade de governos nacionais. Elas
visam fazer prevalecer como uma nova etapa da história do mundo, uma
globalização solidária que respeite os direitos humanos e universais,
bem como os de todos (as) os (as) cidadãos e cidadãs em todas as
nações e o meio ambiente, apoiada em sistemas e instituições
internacionais democráticos a serviço da justiça social, da igualdade e
da soberania dos povos (SANTOS, 2005, p.156).

Como um movimento social em construção, marcado por uma pluralidade de

interesses e concepções, o FSM é um ambiente propício ao influxo de teorias sobre os

novos movimentos sociais, mas, ao mesmo tempo, marca-se como uma instância de

contradições, vez que se encontra contextualizado numa realidade mundial caracterizada

pela profunda exploração do capital sobre o trabalho e por uma crise social e econômica,

que, iniciada na década de 1970, tende a pressionar os movimentos contra a ordem do

capital e suas formas brutais de produção de miséria e desumanidades.

1.4.4. Novos Movimentos Sociais e Emancipação Humana

As teorias sobre os novos movimentos sociais predominantes não conseguem

visualizar a profunda complexidade da relação entre novos movimentos sociais e

emancipação humana, nem relacioná-Ia à realidade social, política e econômica, de modo

a buscar as raízcs desses novos movimentos em demandas negadas continuamente pela

sociedade de classes. Por isso, além dos teóricos dos novos movimentos sociais não

visualizarem as relações e implicações desses movimentos com as condições vividas

pelos trabalhadores assalariados, camponeses, estudantes pobres e a classe média
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arruinada, parcela que constitui efetivamente a maioria da população, a sofrer as mazelas

da ordem do capital, ainda mais reduzem a capacidade de manifestação e transformação

desses novos movimentos aos limites impostos pela institucionalidade burguesa.

O marxismo, por outro lado, não só pretende compreender a fundo as

dimensões organizativas, as demandas, as causas mais profundas desses novos

movimentos, mas, particularmente, relacioná-los com a forma como a sociedade

encontra-se organizada, as privações impostas por uma estrutura sócio-econômica

limitadora das aptidões e potencialidades humanas, relacionando-os com a luta mais geral

da maioria por uma sociabilidade superadora da ordem do capital.

Podemos observar isso, na forma como se encaram os novos movimentos

sociais, especificamente o movimento de mulheres, o movimento negro e movimento de

gays e lésbicas contra a discriminação sexuaL As reivindicações e bandeiras desses

movimentos são de fato muito importantes e devem ser apoiadas, particularmente aquelas

que desejam a igualdade de direitos e as liberdades civis. Entretanto, esses novos

movimentos reduzem suas lutas aos limites da sociabilidade burguesa, inclusive

prestando-se como alvo de campanhas de consumo do mercado.

É que ocorre atualmente com o movimento negro. Após a liberdade, milhares

de negros foram absorvidos como mão-de-obra assalariada nas fábricas e indústrias, às

vezes em condições diferentes de trabalhadores brancos ou imigrantes. É certo que a

discriminação contra o negro, como algo arraigado na cultura, deixou muitas marcas. A

simples liberação não foi capaz de a debelar completamente. Entretanto, as questões

econômicas e sociais, as diferenças de classes acirram e aprofundam as diferenças entre

os homens. De [ato, a abolição da escravatura não significou de forma plena a extinção da

opressão sobre os negros. No início da liberação essa parcela da população teve muita

dificuldade de ocupação no mercado de trabalho, tendo em vista a exigência de certos

conhecimentos no manuseio de máquinas e instrumentos de trabalho nas indústrias e

fábricas, além da disciplina fabril.

A grande maioria dos negros libertos foi levada a exercer as atividades

laboriosas menos remuneradas e mais pesadas, tais como carregadores, chapeados,

pedreiros, serventes e os pequenos serviços denominados de 'bicos'. Em princípio, os

escravos libertos irão constituir o contingente do exército indústria de reserva. Só

progressivamente, com o processo intenso de industrialização e o desenvolvimento do

comércio e o setor de serviços, a população negra fOI sendo absorvida, em parte, de
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acordo com as necessidades do mercado de trabalho, sob condições extremamente

desfavoráveis, embora ainda constitua um grande contingente de desempregados.

Hodiemamente, os negros constituem cerca de metade da população

brasileira, cerca de 45,5%, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE). Camadas do povo negro vivem em condições semelhantes às

população africanas, sem qualquer perspectiva de trabalho e renda, em meio à miséria

social e ao abandono. Os dados revelam certas diferenças em relação às condições de

vida do negro e do branco pobre, como a expectativa de vida, que para o negro pobre é de

59 anos e para o branco nas mesmas condições é de 64 anos, na qualidade de vida, em

que nosso país se enquadra no 1210 na classificação da Organização das Nações Unidas

em relação ao povo negro e em 630 lugar em relação aos pobres brancos, as condições de

moradia dos negros é quatro vezes pior que as condições dos brancos, além do maior

índice de analfabetismo e acesso diversos níveis de ensino, inclusive o superior, sendo

que do total dos brasileiros alfabetizados, cerca de 90 milhões de indivíduos, 37% são

constituídos de negros e 60% de brancos, além da violência policial e discriminação
judicial.

Um dado interessante é quanto à participação da população negra no total de

pessoas da população economicamente ativa, aptas a trabalhar. Segundo dados do IDGE,

cerca de 60,5% da população 'preta' fazem parte da População Economicamente Ativa

(PEA), contra 56,8% da população 'parda' e 56,3% da população 'branca'. Por outro

lado, o desemprego atinge mais os negros que a população branca. Em Salvador, o índice

de desemprego entre os negros é 45% maior que dos brancos, em São Paulo 41%, em

Porto Alegre, 35%, em Belo Horizonte, 29%, em Recife, 20% e no Distrito Federal, 17%.

A luta pela extinção de qualquer discriminação racial é uma luta democrática

e de grande transcendência para a realidade política nacional, porém em si mesma não

significa uma transformação profunda nas relações de produção. Os negros trabalhadores

são parte dessa ampla parcela da população submetida ao processo de exploração do

capital sobre o trabalho. Por isso, os sindicatos, junto às reivindicações referentes a todos

os trabalhadores, procuram realçar também medidas específicas para o mercado de

trabalho, tais como a exigência de políticas contra a discriminação racial através de

políticas anti-discriminatórias, oposição ao racismo velado nas empresas e clareza nos

critérios de anuncio de emprego e empregabilidade, que sejam consideradas as diferenças

de sexo, raça e idade nas formulações de políticas governamentais.
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Não obstante, a visão que prevalece no movimento negro seja a de que para a

superação das condições culturais, tais como a mudança dos costumes e mentalidade

racista, valorização da cultura afro, sociais, expressas pela diminuição da miséria e

opressão, priorização da população pobre negra; e econômicas, no sentido de minimizar

as desigualdades e distribuir rendas, basta colocar em prática políticas afirmativas e de

fomento de igualdade em todos os âmbitos, o que significa antes de tudo construir a

superação dos problemas sociais, econômicos e raciais no interior da ordem do capital.

Há visivelmente uma tendência de creditar aos governos a tarefa de resolver a questão

negra sob a pressão dos movimentos e organizações. O problema da exclusão do negro

estaria menos na ordem do capital e mais nas formas de governabilidade e de priorização
/

de suas reivindicações.

Outro movimento de grande significação para a atualidade é o ecológico. Sem

dúvida alguma o meio ambiente é fator essencial para a existência humana. Um

pressuposto para a reprodução da sociabilidade dos homens é exatamente a natureza

orgânica e inorgânica. Por isso, os movimentos ecológicos são legítimos e democráticos.

Evidentemente, esses movimentos, freqüentemente, não conseguem vislumbrar a relação

entre a devastação da natureza e a sanha pelo lucro do capital, razão pela qual os

movimentos e suas lutas acabam se tornando um paliativo às conseqüências da

industrialização e dos processos de transformação das matérias primas.

De fato, não se constitui em algo contrário à sociabilidade humana o processo

de compreensão e utilização das matérias fornecidas pela natureza. Ao contrário, a

evolução da humanidade, o desenvolvimento de qualidades nos seres humanos cada vez

mais sociais frente aos limites colocados pela natureza constitui um avanço e é

responsável pelos saltos de humanização dos homens em suas relações. O que não é

natural é a utilização da natureza e das forças produtivas alcançadas para incrementar

lucros de uma minoria de pessoas em detrimento da grande maioria da população.

Da mesma forma, o movimento feminista ergue a questão do gênero ?omo

algo central na luta pelos direitos e conquistas das mulheres em nosso país. Elas encaram

a situação da mulher sem levar em consideração as contradições de classe, a situação

econômica das mulheres trabalhadoras, a necessidade de unir a luta das mulheres como

parte da luta mais geral pela transformação da sociedade capitalista em sociedade

socialista. Crê-se que a problemática da mulher não tenha uma conotação política de luta

contra as distinções de classes e que pode ser resolvida nos estreitos limites da

institucionalidade burguesa.
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Enquanto as teorias sobre os novos movimentos sociais os enquadram na

ordem do capital e não vêem quaisquer possibilidades desses movimentos superarem sua

ótica específica e isolada de reivindicação, a teoria marxista concebe nesses novos

movimentos possibilidades amplas, desde que integrados no movimento mais amplo de

emancipação humana da ordem do capital, o que significa a superação do isolacionísmo,

do individualismo, do corporativismo e de qualquer elemento limitador de seus

potenciais.

É nessa última direção, ou seja, de reafmnar as potencialidades conflitivas

dos novos movimentos sociais diante das relações de produção capitalistas que ilumina o

pensamento marxista, que, através da práxis, da unidade entre teoria e ação, no seio

mesmo da organização dos movimentos, tentar afirmar que de fato não temos como

realizar e satisfazer os anseios por uma vida plena de sentido, sem uma transformação

radical da realidade social e econômica em que vivemos. É neste sentido que aponta o

pensamento de Antunes (1997), ao afirmar que

(...) outra s modalidades de luta social (como a ecológica, a feminista, a
dos negros, dos homossexuais, dos jovens etc.) são, como o mundo
contemporâneo tem mostrado em abundância, de grande significado, na
busca de uma individualidade e de uma sociabilidade dotada de sentido
(1997, p.86).

Note-se que uma visão de movimento social distanciado de uma concepção

classista e de um projeto global de sociedade, supostamente voltada para a subjetividade,

em si, poderia expressar uma preocupação com a condição do indivíduo. Entretanto, essa

visão de particularizar e individualizar os movimentos não leva em consideração que a

própria subjetividade e individualidade são forjadas numa teia de relações sociais, as

quais na presente ordem, permitem que a grande maioria dos indivíduos encontre-se

explorada pela lógica do capital.

Segundo Engels, uma das contribuições de Marx à teoria social moden:a foi

exatamente as suas análises sobre a luta de classes, embora os conceitos de classe social e

mesmo a visão de diferença de interesses entre elas já tivessem sido abordadas por

historiadores francesas anteriores a ele. Engels relata que Marx teve o mérito de ter

mostrado que

toda a história da humanidade, até hoje, é uma história de lutas de
classes, que todas as lutas políticas, tão variadas e complexas giram
unicamente em torno do poder social e político de umas e outras classes
sociais; por parte das classes caducas, para conservar o poder e, por
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parte da" classes novas, para conquistá-lo. E o que dá origem e
existência a essas classes? As condições materiais, tangíveis, em que a
sociedade de uma época dada produz e troca o necessário para seu
sustento (ENGELS, apud MARX e ENGELS, 1976, p.206).

Ao longo de suas obras como A Ideologia Alemã, o Manifesto Comunista, As

Lutas de Classes na França, A Guerra Civil na França, O 18 Brumário de Luis

Bonaparte, O Capital e parte de sua correspondência, os dois revolucionários

sintetizaram o papel da luta de classes, na história da humanidade, o que poderia ser

destacado na seguinte passagem do Manifesto:

A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das
lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal
e servo, mestre de corporacão e companheiro, em resumo, opressores e
oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta,
ora franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou sempre ou por uma
transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição
das duas classes em luta conflito. Nas mais remotas épocas da História,
verificamos, quase por toda parte, uma completa estruturação da
sociedade em classes distintas, uma múltipla gradação das posições
sociais. Na Roma antiga encontramos patrícios, cavaleiros, plebeus,
escravos; na Idade Média, senhores, vassalos, mestres das corporações,
aprendizes, companheiros, servos; e, em cada uma destas classes, outras
gradações particulares. A sociedade burguesa moderna, que brotou das
ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não
fez mais do que estabelecer novas classes, novas condições de opressão,
novas formas de luta em lugar das que existiram no passado (MARX e
ENGELS,2002b, p.40).

Assim sendo, qualquer movimento, que não tenha claros objetivos para além

da ruptura com a exploração, pode ser absorvido pela ínstitucionalidade e, mesmo,

assimilado como mantcncdor em última instância dc uma ilusória participação social na

estrutura do poder. Neste sentido, podemos observar as permanentes tentativas de

recolocar e condicionar os Movimentos dos Trabalhadores Rurais no Brasil aos desígnios

do projeto de reforma agrária oficial, o que significaria imprimir ao movimento. uma

feição nitidamente propositiva, ou seja, de suas práticas e seus objetivos se manterem nos

estritos limites das relações de produção capitalistas, chegando em última instância a

defesa da propriedade privada, embora explorada por uma coletividade sob os auspícios

do Estado.

Enquanto os métodos de financiamento e produção dos acampamentos rurais

não se chocam com os interesses dos grandes proprietários e se condicionam às relações

de mercado, nenhuma objeção encontra na institucionalidade e até são constantemente

incentivados. Na medida em que entram em confronto aberto com direito de propriedade,
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o que se dá através das ocupações, ultrapassam-se os limites da aceitabilidade oficial,

tendo o Estado que utiliza o aparelho de repressão policial para desmobilizar e

desarticular os movimentos sociais.

Na visão de Torres (2003), as teorias dos novos movimentos SOCIaIS

significariam uma ruptura com

A teoria marxista clássica, ao tentar compreender o relativo
deslocamento das políticas de distribuição para movimentos sociais
preocupados tanto com políticas de identidade quanto com a qualidade
de vida. A discussão centra-se em torno da contestada tese da
especificidade dos 'novos movimentos sociais', uma concepção
sobretudo de origem européia, que dá maior ênfase a fatores cognitivos
e ideológicos e à importância da sociedade civil como arena para a
mudança. Essa abordagem surgiu da tentativa (que começou no final
dos anos 60) de dar um sentido aos movimentos de protesto emergentes
que evidenciavam temas diferenciados e recrutavam novos tipos de
participantes: movimentos estudantis, movimentos pacifistas e
arnbientalistas, movimentos de mulheres, e assim por diante (20m,
p.283).

o capitalismo incentiva, promove e exalta o individualismo, O egoísmo, a

busca do lucro, da realização pessoal, como condição para a existência da totalidade, do

social, da coletividade. Evidentemente, essa forma de encarar a vida humana tem custado

à humanidade guerras, miséria, fome, doenças, exploração. Por outro lado, o capitalismo

significou um grande desenvolvimento das forças produtivas materiais, em particular da

organização do trabalho, da ciência e tecnologia, o que elevou a capacidade do homem de

produzir as condições materiais para uma existência melhor.

Entretanto, a forma como os homens produzem e as relações que mantêm

entre si. Na ordem do capital essas relações são marcadas pela propriedade privada e pela

apropriação individual da riqueza, impossibilita que a maior parte da população possa

superar os limites da necessidade e ter acesso ao que de bom foi até o presente momento

produzido pela humanidade.

Portanto, a organização e participação dos homens em processos coletivos,

para que ele possa vivenciar experiências, que promovam a consciência auto-

emancipadora e desperte-os para a busca da omnilateralidade, em suas várias dimensões

e potencialidades'", tornam-se primordial. Neste sentido, os movimentos sociais agem

inicialmente como mediadores no processo de busca de respostas às interrogações

20 Anlunes refere-se ao desenvolvimento de universalidade do ser - generidade, como consciência auto-
emancipadora, do seu ser para si mesmo, que se reconhece no outro e busca a omnilateralidade.
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suscitadas no cotidiano, projetando-se para uma perspectiva maior do que os problemas

da cotidianidade. Como afirma Antunes,

Decisivo aqui é referir que a consciência é originada no interior da vida
cotidiana. É na cotidianidade que as questões são suscitadas e as
respostas dos indivíduos e das classes são uma constante busca de
indagações que se originam na vida cotidiana, onde as questões lhes são
afloradas. As respostas às questões mais complexas são, entretanto,
mcdiatizadas (1997, p.117).

Esse processo de organização possibilita o reconhecimento do ser no outro e,

particularmente, no gênero humano, entretanto, as classes sociais no sistema capitalista,

segundo Antuncs (1997), particularizam c limitam o ser social, c a gcncridadc cai numa

profunda abstração, pois o homem que pertence a determinada classe não se reconhece no

outro, que pertence a outra classe. Na perspectiva do capital, os projetos individuais são

conformados aos interesses de uma classe social econômica e socialmente dominante,

fazendo-se crer que há liberdade para promover as potencialidades humanas. Na visão de

Lukács, citado por Antunes, os indivíduos

elevam-se até o ponto de adquirirem uma voz cada vez mais articulada,
até alcançarem a síntese ontológico-social de sua singularidade,
convertida em individualidade, como gênero humano, convertido neles,
por sua vez, em algo consciente de si (2001, p.118).

Os novos movimentos sociais para possibilitarem aos indivíduos a

sociabilidade coletiva e plena de sentido necessitam construir e desenvolver ações para

além das formas atuais de sociabilidade capitalistas, questionando a ordem do capital, não

se perdendo no campo de ações fenomênicas, imediatas e particularizadas. Essas ações

são importantes na medida em que estiverem vinculadas a um projeto mais amplo de

sociedade, que se constitua em superação do capital.

Se os movimentos se restringem às lutas cotidianas limitadas às

reivindicações setoriais, desarticuladas com outras mobilizações, passam a se configurar

como ações paliativas e insuficientes para possibilitar mudanças estruturais, fechando-se

em si mesmos. Para tanto, ressalta Antunes (1997, p.81) de forma acertada que é

imprescindível articular estas ações mais imediatas com um projeto global e alternativo

de organização societária, fundamentado numa lógica onde a produção de valores de

troca não encontre nenhuma possibilidade de se constituir num elemento estruturante.
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É nessa ótica que falamos em emancipação humana, a construção permanente

de uma nova sociabilidade, de pessoas livremente associadas, produzindo e tendo acesso

de forma coletiva e organizada aos resultados do trabalho humano, podendo desenvolver

suas potencialidade e aptidões, sem os grilhões do capital.
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CAPÍTULO II

(NOVOS) MOVIMENTOS SOCIAIS E A CRÍTICA DA CENTRALIDADE DO

TRABALHO: EM TORNO DE OUTRA (DA MESMA) SOCIABILIDADE

Dada a inseparabilidade das três dimensões do sistema do
capital, que são completamente articulados - capital,
trabalho e Estado-, é inconcebível emancipar o trabalho
sem simultaneamente superar o capital e também o Estado.
Isso porque, paradoxalmente, o material fundamental que
sustenta o pilar do capital não é o Estado, mas o trabalho,
em sua contínua dependência estrutural do capital [...].
Enquanto as funções controladoras vitais do
sóciometabilismo não forem efetivamente tomadas e
autonomamente exercidas pelos produtores associados,
mas permanecerem sob a autoridade de um controle social
separado (isto é, um novo tipo de personificação do
capital), o trabalho enquanto tal continuará reproduzindo o
poder do capital sobre si próprio, mantendo e ampliando
materialmente a regência da riqueza alienada sobre a
sociedade.
István Mészáros, Para além do Capital

2.1. A Centralidade do Trabalho posta em questão

Neste segundo capítulo, procuramos analisar especificamente as críticas à

centralidade do trabalho, que estão na base da constituição de novas teorias sobre os

movimentos sociais, bem como debateremos os argumentos que questionam a capacidade

do trabalho imprimir transformação nas relações de produção e dominação existentes. O

presente tópico poderia constituir apenas mais um ponto a ser discutido no âmbito da

temática do capítulo primeiro. A afirmação ou negação da centralidade do trabalho no

mundo contemporâneo é dos aspectos mais importantes na diferenciação entre os

movimentos sociais tradicionais e os chamados novos movimentos sociais.

Entretanto, a pesquisa considera essencial destacar e aprofundar os principais

argumentos e análises empreendidas por intelectuais como Habermas (1990),: Offe

(1989), Gorz (1980) e Kurz (1992, 2002), cujas idéias tiveram lima certa penetração no

seio dos novos movimentos sociais, na polêmica sobre o papel do trabalho no âmbito do

capitalismo hodierno. Trata-se de uma discussão axial para compreendermos a

importância da categoria trabalho e sua relação com os movimentos sociais, porque não

refere-se apenas ao confronto entre posições teóricas, o que poderia tornar a discussão

uma questão puramente escolástica.
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Efetivamente, a própria crítica realizada por esses autores à centralidade do

trabalho na sociedade contemporânea é fruto das transformações havidas na ordem do

capital, a partir da década de 1970, quando o capitalismo entra numa crise estrutural sem

precedentes, que, aliada à introdução de novas tecnologias no processo produtivo e à

reorganização das relações de trabalho, sob o influxo do toyotísmo, criam-se as condições

para a redução do contingente do operariado. A esse contexto, soma-se a desagregação da

URSS, acontecimento que potencializa a crise ideológico-política das tendências

influenciadas por esse regime.

Por isso, a presente discussão não se encontra resolvida." Não poderia ser de

outro modo, tendo em vista que não há verdades absolutas no campo das ciências sociais,

vez que se trata de um setor do conhecimento sobre uma realidade social contraditória e

marcada pela luta de classes. Marx, por exemplo, dedicou sua vida a elaborar uma

concepção que desse conta da ordem do capital, expondo seus aspectos contraditórios,

seu desenvolvimento e suas tendências desagregadoras. Nem por isso, idéias como

revolução, classes sociais e suas lutas, por mais que tenham uma base social e histórica

fundante encontram aceitação pacífica no seio da intelectualidade. Ainda mais em se

tratando da central idade do trabalho, que leva por várias mediações a desdobramentos na

esfera da luta de classes.

Por outro lado, em nosso entendimento, o debate em torno da centralidade do

trabalho na sociedade capitalista atual tem sido conduzido de forma incorreta pelos que a

criticam, fato este observado continuamente por autores marxistas como Antunes (1997;

2001), Lessa (1997a, 1997b, 2002, 2005) e Mészáros (1981, 1989a, 1989b, 2002, 2004).

Eles apontam corretamente o grave desvirtuamento que esta questão sofreu ao longo da

polêmica pelos críticos do trabalho, erros que aparecem na própria forma de colocar o

21 Tanto é verdade que a mesma discussão retoma sob outra roupagem em autores como Antonio Negri,
Michael Hardt e Maurizio Lazzarato, refletindo no Brasil nos escritos de Giuseppe Cocco. Para esses
autores, as transformações atuais do capitalismo, com a revolução tecnológica, acarretariam uma cisão com
a estrutura tradicional da ordem do capital, em que o conhecimento assume uma importância central,
ocasionando mudanças na própria configuração do trabalho vivo. Daí formularem a idéia de um capitalismo
cognitivo em oposição às anteriores relações de produção. Essa visão leva-os a forjar a tese do "trabalho
imaterial"., deduzindo-se daí que as relações entre capital e trabalho, historicamente marcadas pela luta de
classes, tomaram-se ultrapassadas, requerendo por certo uma nova teoria que seja capaz de dar conta dessas
mudanças e um novo sujeito social, evidentemente diferente da classe trahalhadora. Funções como
gerência, administração, planejamento, propaganda, concepção e desenvolvimento de novas tecnologias,
teriam se transformado tão produtivos quanto o trabalho que transforma a natureza. O conhecimento, como
fator essencial da produção, teria evaporado a categoria supostamente reducionista de trabalho,
anteriormente cunhada por Marx, tendo em vista que o trabalho perdera a sua material idade e teria se
convertido em trabalho imaterial. Por isso, remetemos o leitor às críticas realizadas por Lessa (2005) aos
principais argumentos daqueles intelectuais, particularmente quanto à teoria do trabalho imaterial e como
essa visão leva, por várias mediações, à negação da luta de classes, do caráter central do trabalho na vida
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problema, confundindo-se a centralidade ontológica do trabalho para a vida do homem,

em sociedade, com uma conjuntural centralidade política da classe trabalhadora ou a

centralidade cotidiana do emprego.

Do conjunto das análises empreendidas por Gorz (1980), Offe (1989) e

Habermas (1990), pode-se destacar os seguintes pontos questionáveis em suas críticas à

centralidade do trabalho:

a) não conseguem explicitar claramente o que entendem por trabalho e em

que sentido seus conceitos se conflitam ou se aproximam das análises realizadas por

Marx, em O Capital;

b) não conseguem marcar muito bem o caráter histórico do trabalho e como

tal as especificidades que esta categoria adquire nas várias formações histórico-sociais;

c) por conta disso, não delineiam, como deveriam fazer, a diferença

fundamental entre trabalho concreto e trabalho abstrato, entre trabalho como relação entre

homem e natureza na criação das condições básicas para a manutenção da vida social, e o

trabalho abstrato produtor de mercadorias e suas configurações no seio da ordem do

capital, portanto, as condições de exploração e alienação a que esta forma de trabalho, no

contexto do capitalismo, está submetida.

Daí sentir-se ser imprescindível tratar de forma mais demorada da

problemática da centralidade do trabalho, pois esta discussão está vinculada

intrinsecamente aos "novos" horizontes da classe trabalhadora e dos grupos ligados aos

novos movimentos sociais. Não se trata de esgotarmos o debate, o que de nenhuma forma

poderia se feito, vez que o conhecimento social deve ser marcado pela dialética,

entretanto, os argumentos centrais dos críticos do trabalho devem ser colocados, bem

como as objeções dos autores ligados ao pensamento marxista.

Trata-se de discussão crucial na atualidade, pois a denominada crise da

centralidade do mundo do trabalho supor como conseqüência direta o esgotamento das

potencialidades e das utopias da classe trabalhadora, de aglutinar em tomo do projeto de

uma nova sociedade os demais setores da vida social, que se identificam com

reivindicações mais particulares e imediatas como ocorre com os novos movimentos

sociais.

As obras de Habermas (1990), Offe (1989), Gorz (1980) e Kurz (1992, 2002),

entre as principais, versam sobre este problema central para o marxismo na atualidade e,

no essencial, percorrem trajetórias que os levam a supor que o trabalho, que para Marx

humana e a substituição da revolução social por uma revolução passiva, no sentido da transformação
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era uma atividade vital na relação metabólica do homem com a natureza, e entre os

próprios homens, para a própria sobrevivência física e socialmente organizada, passa a

ser relativizada e manifestar-se de forma marginal, no conjunto das teorias que procuram

compreender as relações sociais no capitalismo.

Por outro lado, o contexto histórico-político em que emergiram as teses

principais de crítica à atualidade do pensamento de Marx dá-se num período de crises da

experiência da antiga União Soviética, o país onde se deu a primeira revolução proletária

vitoriosa da história da humanidade e que mudou o horizonte do capitalismo no âmbito

mundial. O rumo que tomou o então bloco soviético+', o desgaste das idéias e da prática

pós-I924, culminando com o seu desmoronamento, provocou uma comoção em todas as

esferas dos movimentos sociais, levando à precipitada idéia de que a quebra do agregado

soviético significou a crise terminal do marxismo.

De outro, a esfera "marxista" oficial alinhada inicialmente à experiência russa

pós-1924, distribuída por vários países passaram a advogar a idéia de que a «crise do

marxismo" revelaria as suas insuficiências como aporte teórico e filosófico compreensivo

da realidade atual e que necessitaria, por conseqüência, de revisões, reformas,

reconstruções e adaptações, a fim de dar respostas convenientes às novas condições

criadas pela retomada da democracia formal em diversos países, pela desintegração da

Rússia, pela expansão das relações de mercado em todo o globo, enfim pela retomada de

teses oriundas do liberalismo, pautada pela valorização do mercado e da teoria

democrática de bases normativas.

Nesse sentido, o que era inicialmente uma crítica da categoria trabalho

fundada nas transformações do mundo do trabalho, ocasionadas pelo toyotismo, passa a

ser uma crítica com base numa visão dos conflitos sociais, produzidos pela sociabilidade

do capital, a partir de uma ótica particularmente individualista, portanto adaptáveis e

assimiláveis pela forma de organização social atual.

Teriam razão os pensadores que admitem essa tese, particularmente

Habermas, de supor que a categoria trabalho, na atualidade, estaria Iragilizada, no que

respeita à sua capacidade explicativa e na potencialidade de apontar alternativas à forma

societária de organização produzida pela economia de mercado e pelas relações sociais e

políticas que mediam a exploração de milhares de pessoas em todo o mundo?

~radual, contínua e sem rupturas com a ordem do capital.
2 Na apreciação de Mészáros "Os países pós-capitalistas, como a URSS à frente, mantiveram intactos os

elementos básicos constitutivos da divisão social e hierárquica do trabalho que configura o domínio do
capital. A "expropriação dos expropriadores", a eliminação "jurídico-politica" da propriedade, realizada
pelo sistema soviético, "deixou intacto o edifício do sistema de capital" (2002, p.l ó)
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Em que sentido, a categoria trabalho ter-se-ia "evaporado" com o avanço

tecnológico e com as novas formas de organização do trabalho? O simples interesse por

uma crítica do trabalho, como categoria fundante da sociabilidade, seria suficiente para

decretar a sua morte? Por que a grande maioria dos autores que sacrificam a categoria

trabalho, como não compreensiva do momento presente, supõe que significaria essa crise,

a própria crise do marxismo? O que, de fato, estaria em crise na atualidade: o marxismo,

o trabalho ou o capitalismo? Estariam esses autores criando as condições para a

legitimação das formas de sociabilidade capitalista ao anunciar a crise do marxismo e do

trabalho?

São perguntas que merecem uma atenção especial de tantos quantos queiram

seriamente refletir sobre os problemas e perspectivas da sociedade atual. Não significa

que tenhamos respostas definitivas para questões de tamanha amplitude. Pretendemos

sobretudo, contribuir embrionariamente para o debate dessas questões a partir de uma

análise de um dos autores mais proficuos no debate dos temas contemporâneos da

filosofia e da teoria social: Habermas.

O primeiro ponto deste segundo capítulo trata de questões relacionadas ao

esforço de Habermas para uma reconstrução do materialismo histórico, no qual o

trabalho joga um papel fundamental na exposição do desenvolvimento das formas sociais

atuais, mas que o autor procura relativizar, propondo inclusive o esgotamento de suas

energias utópicas. Quais as implicações da teoria do agir comunicativo na discussão da

centralidade do trabalho?

No segundo ponto, pretende-se ingressar especificamente na discussão sobre

a centralidade do trabalho, como categoria Iundante para a compreensão das relações

sociais e em que sentido se poderia afirmar que ela estaria em crise, ocasião em que

esboçaremos algumas respostas às questões enunciadas acima, sem querer esgotar o

debate. Colocaremos algumas possibilidades teóricas e históricas para a compreensão do

afastamento dos teóricos da fragilização do trabalho, das perspectivas emancipatórias da

sociedade exposta à exploração pelas formas sociais do capitalismo e em que sentido uma

volta à teoria de emancipação proposta por Marx e pelos propugnadores de um projeto

histórico de sociedade, mediante a superação do capitalismo, continua atual é

potencialmente concretizável.

e
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2.2.Marx e a Categoria Trabalho

o trabalho, como categoria do pensamento social, ou realidade concreta, tem

uma importância central na visão de Marx sobre o desenvolvimento da sociedade

humana. Ele se constitui uma práxis humana, fundamento da história e pressuposto

ontológico da sociabilidade. Uma análise das idéias elaboradas por Marx desde sua

juventude mostra-nos como este autor conseguiu progredir de uma critica e superação dos

adeptos do hegelianismo de esquerda, que defendiam uma visão intelectualista de mundo,

onde as idéias tinham por si só a capacidade de projetar transformações no real, até a

critica mais contundente e sistematizada da ordem do capital. Esse evolver de Marx é

paralelamente um progressivo reconhecimento das limitações da sociedade burguesa para

garantir uma existência plena aos trabalhadores e visualização de enormes possibilidades

criadas para construção de uma nova sociabil idade.

A problemática do trabalho, seja como categoria, seja como relação entre o

homem e a natureza, ganha um sentido essencial. Para Marx, o trabalho é uma contínua

relação metabólica do homem com a natureza, produzindo relações dos homens entre si.

É por meio dessa atividade através da qual os indivíduos extraem, produzem e

transformam as condições para existência da vida social. Esta atividade humana

possibilita, portanto, as condições materiais para que as relações sociais possam afastar

cada vez mais as barreiras que nos prendem à vida puramente biológica, instintiva.

Por intermédio dele, o homem sente a necessidade de conhecer e de se

apropriar de propriedades disponibilizadas pela natureza afim de colocá-Ias à disposição

das necessidades humanas. Para construir formas sociais cada vez mais avançadas o

homem tem, no entanto, de garantir continuamente os meios para viver, tem, neste

sentido, de comer, beber e vestir-se. Na própria Ideologia Alemã, Marx e Engels

aprofundam mais adiante sua concepção histórica, afirmando, contra os pensadores

anteriores, que

somos obrigados a começar pela constatação de um primeiro
pressuposto de toda a existência humana, e portanto de toda a história,
ou seja, o de que todos os homens devem ter condições de viver para
poder "fazer a história". Mas, para viver, é preciso antes de tudo beber,
comer, morar, vestir-se e algumas outras coisas mais. O primeiro fato
histórico é, portanto, a produção dos meios que permitem satisfazer
essas necessidades, a produção da própria vida material; e isso mesmo
constitui um fato histórico, uma condição fundamental de toda a história
que se deve, ainda hoje como há milhares de anos, preencher dia a dia,
hora a hora, simplesmente para manter os homens com vida l...j uma
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vez satisfeita a primeira necessidade, a ação de satisfazê-Ia e o
instrumento já adquirido com essa satisfação levam a novas
necessidades - e essa produção de novas necessidades é o primeiro ato
histórico (2002a. p.21-22).

Esse processo, potencializado pelo desenvolvimento de instrumentos de

trabalho mais aperfeiçoados e por métodos organizativos, proporcionam uma capacidade

ainda maior na relação homem-natureza. Por isso, a problemática do trabalho é, sem

dúvida, uma questão altamente complexa. Daí, numa síntese histórica fundamental, Marx

afirmou em O Capital, que o trabalho, considerado como categoria fundante da

sociabilidade humana, constitui

o trabalho, como criador de valores-de-uso, como trabalho útil, é
indispensável à existência do homem - qualquer que sejam as formas de
sociedade -, é necessidade natural e eterna de efetuar o intercâmbio
material entre o homem e a natureza e, portanto, de manter a vida
humana (2002, p.65).

Marx, no entanto, não se contenta apenas em reconhecer a importância do

trabalho na vida do homem e sua capacidade de desenvolver condições materiais para a

existência da sociabilidade, ele vai muito além dessa mera constatação. Em toda sua obra,

particularmente no Manifesto Comunista, A Ideologia Alemã e O Capital, eie fornece

elementos essenciais para a compreensão da forma que o trabalho assume nas diversas

formações históricas vivenciadas pela humanidade, desde as sociedades primitivas,

passando pela sociedade escravocrata da antiguidade, pelo feudalismo até o

estabelecimento das relações capitalistas de produção e o tecido social da sociedade

burguesa.

Portanto, o fato do trabalho ser uma relação imprescindível do homem com a

natureza, e com o próprio homem, não significa que esta relação esteja

descontextualizada da específica formação histórica em que está inserido. Ao contrário,

somente a partir de uma análise profunda, de como a ordem do capital está organizada, é

possível se entender que o trabalho, criador das condições materiais de existência,

encontra-se submetido às relações de exploração social intensa e a um processo de

alienação, em que aquilo que é produzido pelo trabalhador passa a ser apropriado de

forma individual pelo capitalista.

Na sociedade capitalista, a liberdade de trabalho é defendida como principio

crucial a partir do qual é possível tecer uma série de relações sociais entre capital e

trabalho. Para que esta sociedade pudesse se desenvolver em toda a sua plenitude foi
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preciso que os meios de produção, tais como terras, instrumentos de trabalho, indústrias,

fábricas, pudessem estar sob o domínio de uma classe particular em detrimento dos

trabalhadores, que não têm outra possibilidade de sobrevivência a não ser colocando a

sua força de trabalho à disposição do capitalista no mercado de trabalho. Marx nos diz

que para

extrair valor do consumo de uma mercadoria, nosso possuidor de
dinheiro deve ter a felicidade de descobrir, dentro da esfera da
circulação, no mercado, uma mercadoria cujo valor-de-uso possua a
propriedade peculiar de ser fonte de valor, de modo que consumi-Ia seja
realmente encarnar trabalho, criar valor, portanto. E o possuidor de
dinheiro encontra no mercado essa mercadoria especial: é a capacidade
de trabalho ou a força de trabalho. Por força de trabalho ou capacidade
de trabalho compreendemos o conjunto das faculdades físicas e mentais
existentes no corpo e na personalidade viva de um ser humano, as quais
ele põe em ação toda vez que produz valores-de-uso de qualquer
espécie (2002, p.197).

Esse processo toma-se para o trabalhador um meio de garantir sua vida e de

sua família, enquanto que, para o capital, representa a ampliação de lucros e a

acumulação cada vez maior de riquezas. O trabalhador encontra-se submetido a um

conjunto de relações em que sua força de trabalho, suas energias fisicas e espirituais são

cotidianamente sugadas pelo capital, o que se faz através do desenvolvimento de uma

série de instituições sociais capazes de garantir minimamente as condições adequadas à

dinâmica da relação entre capital e trabalho. Para Marx, nessa relação, o trabalhador

torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais à
sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador toma-se uma
mercadoria tanto mais barata, quanto maior número de bens produz [...].
O trabalho não produz apenas mercadorias; produz-se também a si
mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e justamente na mesma
proporção com que produz bens (200 Ia, p.111).

Marx, não obstante, dirá que na relação entre capital e trabalho, ao contrário

do que os pensadores burgueses defendiam, subsiste um processo de alienação, que na

atualidade se aprofunda cada vez mais, mediado por uma cadeia de outras tantas relações

sociais de legitimação do status quo, preterida também por ideólogos que se põem a

inventar argumentos, muitas vezes mirabolantes, com O intuito exclusivo de justificar

teoricamente que essa relação social denominada capital é algo natural e irnodificável

pela ação dos homens organizados.
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Por isso, em momentos de crises sociais profundas, que se projetam em todas

as dimensões da vida humana, como percebemos na atualidade, é possível ver autores

decretarem a morte do conhecimento racional e deixar-se levar pelo relativismo mais

excêntrico da chamada pós-modemidade, ou simplesmente se adaptarem completamente

ao jogo das forças sociais destinadas a manter o estado de coisas existentes.

Independente de negar-se a situação de exploração a que estão submetidos

trabalhadores de todo o mundo, ainda que para grande parte deles sequer há a

possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, nem muito menos perspectivas de

estabilidade ou de previsibilidade quanto às condições de existência, não se pode negar a

atualidade das críticas de Marx às relações de trabalho e à profunda alienação a que os

trabalhadores estão submetidos no interior da sociedade burguesa, seja tendo suas

energias e forças apropriadas pelo capital, seja pelo fato de passar por privações mais

intensas e diversificadas. Para Marx

o trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua
característica; portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si
mesmo, não se sente bem, mas, infeliz, não desenvolve livremente as
energias fisicas e mentais, mas esgota-se fisicamente e arruína o
espírito. Por conseguinte, ° trabalhador só se sente em si fora do
trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. Assim, o seu trabalho
não é voluntário, mas imposto, é trabalho forçado. Não constitui a
satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras
necessidades. O trabalho externo, o trabalho em que o homem se aliena,
é WIl trabalho de sacrificio de si mesmo, de martírio (...). Finalmente, a
exterioridade do trabalho para o trabalhador transparece no fato de que
ele não é O seu trabalho, mas o de outro, no fato de que não lhe
pertence, de que no trabalho ele não pertence a si mesmo, mas a outro
(2001a, p.1l4).

o trabalho no sistema do capital efetivamente não consegue proporcionar aos

homens que vivem dele senão uma vida privada do acesso a tudo o que de bom tem sido

produzido pela sociedade hodicrna, particularmente às últimas aquisições da ciência e aos

bens necessários ao desenvolvimento de suas potencialidades. O trabalho assume dessa

forma uma feição social de exploração, na qualidade de trabalho que tem como objetivo

primordial a produção de mercadorias, valores de troca, à disposição da geração de mais-

valia para apropriação privada de uma pequena minoria de indivíduos.

De nenhuma forma a condição do trabalho na sociedade capitalista pode ser

confundido com o trabalho em geral, nem com o sentido mais genérico e abstrato de

produtor de valores de uso, de relação do homem com a natureza, de criação de condições

materiais indispensáveis à existência humana.
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Antunes (2001), aliás, traça os elementos gerais de desenvolvimento do

trabalho ao longo das formações sociais, mostrando que o trabalho em sua concepção

mais genérica e abstrata não é mais que expressão de uma relação metabólica entre o ser

social e a natureza. Portanto, destaca Antunes, no seu

sentido primitivo e limitado, por meio do ato lahorativo, objetos
naturais são transformados em coisas úteis. Mas tarde, nas formas mais
desenvolvidas da práxis social, paralelamente à essa relação homem -
natureza, desenvolve-se inter-relações com outros seres sociais, também
com vistas à produção de valores de uso. Emerge aqui a práxis social
interativa, cujo objetivo é convencer outros seres sociais a realizar
determinado ato teleológico. Isso se dá porque o fundamento das
posições teleológicas intersubjetivas tem como finalidade a ação entre
seres sociais (200 I, p. 139).

As críticas à central idade do trabalho na vida moderna só pode ser

compreendida plenamente se contextualizada na rnultiplicidade de transformações

ocorridas na economia, na política e nas relações de trabalho nas últimas décadas . Face

essa crítica, coloca-se em duvida a própria atualidade das teses defendidas pelo

marxismo, entre as quais a natureza do trabalho como categoria ontologicamente

fundante do ser social, corno mediação no metabolismo do homem com a natureza e entre

os próprios homens.

Está sendo, por formas variadas, contestada como inaplicável à atual etapa do

capitalismo, marcado sobretudo pelo profundo avanço da técnica, por sua aplicação

acelerada ao processo de produção e pelas transformações na economia e na política,

manifestadas no discurso sobre globalização e na suposta vitória das formas organizativas

mercantis sobre a aspiração de urna sociedade pautada pela organização coletiva da

produção econômica, pelo envolvimento de amplas camadas dos explorados e' pela

realização plena das potencialidades humanas.

A luta de classes como expressão de interesses e projetos de sociedade

antagônicos passa a ser tratada como algo indiferente aos autores, como se tivessem

deixado de existir por urna artificiosa engrenagem teórica. Chauvel (2002) assinalou com

muita propriedade o que ocorre atualmente nas teorias que proclamam o fim das classes

sociais, afirmando ao contrário daqueles teóricos que

Um espectro assombra a sociedade - o espectro das classes sociais.
Tidas por mortas por numerosos sociólogos, elas retomam, por vezes,
para assombrar o mundo contemporâneo. Na França, as obras, os
artigos e as intervenções sociológicas em que as palavras "classe social"
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aparecem se fazem raras, se excluirmos a produção da sociologia
histórica ou a análise dos grandes fundadores da sociologia Assim, o
sintagma "classe social" tomou-se um desses "palavrões" cujo uso é
raro, se não for circunspeto [...]. Em todo caso, ela é nitidamente mais
presente que a hipótese inversa, a de seu reforço. É preciso então
interrogar-se sobre a validade dessa idéia que não é neutra
politicamente, é essencial sociologicamente e determinante socialmente
[...]. há pelo menos uns quinze anos, as provas de sua validade são cada
vez menos convincentes (2002, p.57).

Dentre as críticas ao pensamento de Marx e dos marxistas, a que tem

conduzido mais decisivamente ao centro de um debate é, nesse sentido, a de que a

categoria trabalho, eixo da teoria de uma sociedade pensada por Marx, estaria em franco

desgaste e não proporcionaria base para a permanência de uma análise do capitalismo

fundado na sua perspectiva.

A crítica da categoria trabalho, no fundo, ressuscitou as energias de uma

crítica mais ampla ao marxismo corno teoria social e corno fonte das aspirações de urna

organização social isenta da relação de exploração do homem pelo homem. As principais

motivações para esse questionamento da centralidade da categoria trabalho são a

diminuição numérica e do peso social do operariado fabril clássico, a crise do fordismo e

a derrocada do sistema soviético.

2.3.Habermas e a "reconstrução do materialismo histórico"

2.3.1.Colocação do problema

Poucos autores tiveram tanta influência nos meios acadêmicos, e até em

determinados campos dos movimentos sociais, como Habermas. Distanciando-se cada

vez mais de qualquer liame que o possa vincular ao pensamento marxista, pelo fato

mesmo de Marx ter defendido por toda a sua vida a transformação do capital em direção

à sociedade socialista, pela raiz, Habermas propõem a "reformulação" das formas de

exploração mercantis na perspectiva de sua humanização, ou seja a democratização das

instituições políticas, o avanço da democracia liberal e o incremento da cidadania, entre

outros.

As idéias desse autor adequaram-se bem ao processo de revisão de muitas

idéias defendidas anteriormente pela "esquerda" alinhada ao regime soviético de porte

stalinista, que de grandes e autodenominados únicos defensores do socialismo, passaram,
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de uns tempos para cá, a negar tudo que se relacione com o pensamento de Marx,

especificamente o seu caráter revolucionário.

O projeto esboçado por Habennas não é tão modesto, como parece ser:

pretende, na verdade, reconstruir as bases fundamentais de uma filosofia social surgida

no século XIX, que teve uma larga influência teórica no século passado e que se tomou

uma perspectiva de exposição da forma de organização social capitalista e as condições

para a sua superação, qual seja o pensamento de Karl Marx e as contribuições do

marxismo para a crítica da sociedade capitalista.

Habermas objetiva por assim dizer reconstruir o materialismo histórico, como

se deduz do título de uma de suas principais obras, denominada Zur Reconstruktion des

historischen Materialismus (Para a reconstrução do materialismo histórico), que foi

continuamente divulgada nos últimos anos, mas que tem gradualmente se consumido

como uma faísca. Entretanto, pelo caráter da obra de Habermas, urge que façamos um

apanhado de sua polêmica com o pensamento de Marx.

Para Habermas, o marxismo é sem dúvida uma das correntes de pensamento

mais importantes já produzidas, porém, como todo autor ligado umbilicalmente ao seu

contexto histórico, Marx teria posto através do conjunto de sua obra, as bases de uma

nova visão de mundo e de sociedade para a explicação de condições próprias do seu

tempo, e como toda perspectiva histórica relacionada à sua época, também o marxismo

necessitaria de reparos, para colocá-lo em condições de compreender a realidade atual,

marcada por profundas transformações no campo da economia., da política e das relações

de trabalho.

Essa proposta não casual de se reivindicar grandes mudanças na forma de

compreender o pensamento de Marx não surgiu do nada. É parte indissolúvel de um

processo geral de crise teórico-prática de um amplo setor dos movimentos sociais, ligado

principalmente às direções intelectuais, que se autodenominava de esquerda., que

definitivamente chegara à conclusão de que a perspectiva de transformação radical{pela

raiz) da forma de sociabilidade atual teria se tomado demasiadamente utópica e precisaria

ser ultrapassada pela análise dos acontecimentos ocorridos nos países do Leste Europeu e

na ex-URSS, onde teria fracassado o supostamente chamado "socialismo real".

Tonet (1997), numa síntese profunda, explica que os autores, que advogam a

necessidade de adaptar às idéias gerais de Marx à perspectivação de convivência pacífica

e harmoniosa com a lógica do Capital, partem do pressuposto que houve
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uma profunda mudança - econômica, política, social e ideológica - do
século XIX para o século xx, especialmente na segunda metade deste
último. Essa mudança resultou em transformações de tal ordem que o
mundo atual se apresenta radicalmente diferente daquele do século
anterior. Constatam, ainda, que os paradígmas teóricos elaborados no
século XIX não têm mais condições de dar conta da dinâmica e
complexa situação do mundo real (1997, p.186).

Nesse aspecto, a proposta de Habermas seria uma tentativa de elevar o

marxismo à condição de teoria compreensiva do mundo hodierno, não mais ligado à

tendência revolucionária que lhe era até então essencial e inspiradora dos movimentos

sociais, pois que o mundo contemporâneo, ao contrário do que teria havido no tempo de

Marx, seria agora pautado pelo gigantesco avanço da técnica e da ciência, ainda que

conjugados com a permanência de fraturas sociais.

Estas mudanças requerem, conforme o autor, da sociedade e seus integrantes

uma proposta viável de reconstrução da organização social, orientada dessa vez no

diálogo, no acordo, no consenso, da discussão, no argumento, no convencimento

permanente entre indivíduos com oportunidades comuns, sem os inconvenientes teóricos

do passado, marcado pela busca de uma transformação violenta da economia de mercado

e da estrutura social pela maioria da sociedade, sob a liderança do operariado, como

classe para si, ambiente do qual, para o marxismo tradicional, emergiria uma nova

sociabilidade fundada na organização coletiva do trabalho, da produção e da distribuição

dos bens sociais e pela elevação das potencialidades culturais, espirituais dos homens.

O desejo de reconstrução do materialismo histórico abriria as portas para o

questionamento das formas tradicionais de luta e de coesão das classes exploradas pelo

capital, das formas de transformação da realidade, do trabalho como a protoforma da

atividade humana em sua permanente relação com o mundo e o social, desencadeando

uma discussão em torno das perspectivas de superação possível da exploração econômica

e social, não mais a partir de uma perspectiva genuinamente marxista, ou seja, pela

Revolução Social.

2.3.2. Rumo à "Reconstrução do Materialismo Marxista"?

Em princípio, é preciso considerar o significado de reconstrução de uma

teoria social na acepção de Habermas, exposta em sua Zur Reconstruktion des

historischen Materialismus, e em que sentido o autor fala do pensamento de Marx, para

se entender quais os propósitos tcórico-mctodológicos levados a efeito pela abordagem
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habermasiana para introduzir a discussão em torno da necessidade de uma reformulação

de conceitos expostos pelo marxismo e, para ele, não mais possibilitar de uma

compreensão de uma realidade fundada numa pluralidade de problemas.

Para Habermas, reconstruir significa essencialmente desmontar a teoria

marxista e recompô-Ia de modo novo, a fim de preencher-lhe a lacuna, revisando aspectos

não explorados com profundidade e sistematizado pelo conjunto dessa perspectiva

filosófica. Como exemplo cita: a normatividade, a subjetividade ou a individualidade,

aprofundamentos cobrados insistentemente por teóricos que se colocam historicamente ao

lado da legitimação do Capital, mas que o marxismo não pôde, segundo o autor, dedicar-

se com afinco. Considera, que no momento seria candente a necessidade de se dedicar a
;

essas áreas não exploradas com rigor pelas obras de Marx.

Nesse sentido, Habermas explica em que consiste o seu empreendimento

intelectual, e o que significaria essa reconstrução das bases do pensamento marxista:

Trata-se de diversas tentativas de encaminhar a elaboração de uma
formulação teórica que entendo como reconstrução do materialismo
histórico. Restauração significaria o retorno a um ponto de partida que,
nesse meio tempo, ter-se-ia corroído: mas meu interesse por Marx e
Engels não é dogmático e nem mesmo histórico-filo lógico.
Renascimento significaria a renovação de uma tradição que, nesse meio
tempo, teria estado sepultada: o marxismo não precisa disso.
Reconstrução significa, em nosso contexto, que uma teoria é
desmontada e recomposta de modo novo, a fim de melhor atingir a meta
que ela própria se fixou: esse é o modo normal (quero dizer: normal
também para os marxistas) de se comportar diante de uma teoria que,
sob diversos aspectos carece de revisão, mas cujo potencial de estímulo
não chegou ainda a se esgotar (1990, p.11).

Essa preocupação de Habermas surge em meio à elaboração de uma teoria

compreensiva das questões colocadas pela atualidade, a que o autor dá o nome de Teoria

da Açiio Comunicativa. Essa elaboração teórica importante para o entendimento das

tendências atuais do pensamento filosófico, apesar de sua vinculação com questões

cruciais de natureza mais teórica ao estilo das discussões metafisicas tradicionais, não

deixou de exigir de Habermas um posicionarnento na discussão de uma teoria. da

evolução social, como requisito fundamental de conformidade de sua teoria do agir

comunicativo, com as transformações evidenciadas na sociedade contemporânea, fruto de

todo um processo anterior.

Dando ênfase às estruturas normativas da sociedade, quais sejam, morais e

jurídicas, Habermas realça o perigo constante de se cair numa concepção cientificista da
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ciência, quando se retoma a discussão do materialismo histórico de Marx, produto de

continuidades e descontinuidades de uma evolução filosófica anterior. O positivismo teria

se manifestado no marxismo sobretudo quando se sufocou a discussão de problemas

teóricos em favor de uma explicação cientificista das relações econômicas e sociais,

tendência supostamente presente na própria obra de Marx, muitas vezes não aceita pelos

teóricos tradicionais do marxismo.

Essa tradição objetivista, freqüentemente limitadora da liberdade de conduzir

o processo histórico, rebaixando-o frente ao caráter detenuinista das relações

econômicas, que, independente das variações do comportamento dos homens, seguiam

um rumo histórico objetivo, teria sido retomada e desenvolvida por teóricos do campo

marxista como Kautsky, na esteira das obras produzida pela intelectual idade soviética em

suas academias, muito difundidas em todo o mundo pelos seus defensores.

Por isso, evitando esses deslizes, defende Habermas, seria perfeitamente

possível retomar algumas considerações essenciais da teoria do materialismo histórico de

Marx, desde que se faça essa retomada

com a máxima atenção. Atenção que não pode consistir, porém, em
tomar emprestado de uma metodologia inspirada no modelo da física
tabelas de proibições que bloqueiam o caminho hoje percorrido pelas
teorias do desenvolvimento nas ciências sociais, quando tais teorias
seguem os programas de pesquisas encaminhados e estimulados por
Freud, Mead, Piaget e Chomsky. Mas a atenção tem novamente de se
voltar para a escolha dos conceitos básicos que fixam a esfera objetual
do agir comunicativo. Com efeito, é essa passagem que decide tipo de
conhecimentos que o materialismo histórico pode se attihuir (Idem, p.
12).

Diferenciando-se de outras concepções filosóficas que procuravam

compreender e legitimar a nova realidade advinda da revolução francesa e da hegemonia

das relações de produção capitalistas, como o iluminismo e o positivismo descritivo, o

marxismo destaca-se como teoria crítica da sociedade, na medida em que expunha as

condições de reprodução da economia de mercado, as relações sociais e políticas

derivadas, as condições de exploração da força de trabalho e a apropriação individual da

riqueza produzida socialmente pelos trabalhadores. Com isso tentou constantemente

afastar-se da má visão naturalista das relações sociais, expressas pelo positivismo, ao

tempo em que se desvencilha também dos idealismos, comuns em sua época.
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Mesmo assim, não suficientemente convencido da justeza das posições de

Marx frente à história e a intervenção humana nas relações econômico-sociais, Habennas

adverte:

o fundamento nonnativo da teoria marxiana da sociedade permaneceu
na obscuridade desde os seus inícios. Essa teoria não pretendia nem
renovar as pretensões ontológicas do jusnaturalismo clássico, nem
satisfazer as pretensões descritivas das ciências nomológicas; pretendia
ao contrário, ser a teoria "crítica" da sociedade, mas só na medida em
que soubesse espaçar às falsas interferências naturalistas de teorias
implicitamente valorativas. Marx considerava ter resolvido com um
golpe de mão, ou seja declan;ndo ter realizado uma apropriação
materialista da lógica hegeliana. E também verdade que ele não teve de
se ocupar de modo particular dessa tarefa, já que - para as suas
finalidades práticas de pesquisas - ele podia se contentar em apontar e
criticar de modo imanente o conteúdo nonnativo das teorias burguesas
dominantes, o moderno direito natural e a economia política (conteúdo
que, de resto, havia se encarnado nas constituições burguesas
revolucionárias) (Tbidem, p.l2).

Dessa visão da sociedade, a partir de uma critica ao discurso burguês e à

distância entre os valores, ideais, normas e constituições da realidade social e econômica

real, que põe a nu a concreta realidade burguesa, que expõe o cinismo com que são

legitimadas as formas de organização e exploração da força de trabalho e como se dá a

reprodução das condições ideológicas da vida social, permanece a necessidade de

repensar as novas condições para a existência de relações humanas, a partir da

reconstrução de

pressupostos e procedimentos comunicativos gerais para a justificação
de normas e valores. Nos discursos práticos, é tematizada urna das
pretensões de validade que servem de fundamento ao discurso (Rede)
como sua "base de validade". No agir orientado para o acordo,
apresentam-se implicitamente, "desde sempre", pretensões de validade.
Essas pretensões universais (ou seja, pretensões de cornpreensibilidade
da expressão simbólica, de verdade do conteúdo proposicional de
veridicidade das manifestações externas intencionais e de justeza do ato
lingüístico em referência a normas e valores válidos) penetraram nas
estruturas gerais da comunicação possível. Nessas pretensões de
validade, a teoria da comunicação pode buscar uma pretensão de razão
que é leve, mas obstinada, jamais reduzida ao silêncio, ainda que
raramente satisfeita e que certamente deve ser de facto reconhecida em
todos os casos e todas as vezes que se queira agir consensualmente. Se
isso é idealismo, então é preciso dizer que ele faz parte, de modo
altamente naturalista, da" condições de reprodução de um gênero que
deve conservar a sua própria vida através do trabalho c da intcração, c,
portanto, também por força de proposições capazes de verdade e de
normas carentes de justificação (Idem, p. 13).
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Quais de fato são as contribuições que a teoria da ação comunicativa, pautada

pela elevação da cultura como eixo de uma nova discussão, antes tida como elementos

apenas superestrutural, pode dar ao materialismo histórico de Marx? Em que sentido, a

elaboração de uma teoria dessa estirpe pode significar uma mudança de horizonte

conceitual próprio da tradição marxista, substituindo a central idade do trabalho pela

esfera da intersubjetividade? É o que tentar-se-á expor a seguir, colocando as críticas de

Habermas à centralidade do trabalho, ao lado de outros autores, e, em seguida, as

objeções às suas críticas, formulada por autores declaradamente marxistas.

2.4. Afirmação/negação da Centralidade do Trabalho

2.4.1. As críticas dc Habcrmas, Gorz, Offc c Kurz à ccntralidadc do

tr-abalho

Na primeira parte, fizemos uma incursão nas linhas mais gerais do

pensamento de Habermas (1990) sobre a reconstrução do materialismo histórico e suas

idéias sobre a ação comunicativa. Passa-se a analisar as principais críticas desse autor e

de outros como Gorz (1980), Offe (1989), Kurz (1992,2002), igualmente importantes,

sobre a central idade do trabalho como categoria fundante do ser social, e como essa

crítica embrionária os leva precipitadamente a inferir que estariam esgotadas as energias

utópicas da sociedade do trabalho.

Depois de propor reconstruir a teoria do materialismo histórico, uma das mais

importantes aquisições das obras de Marx, mesclando-a às teorias desenvolvidas por

pensadores como Kant, e secundarizando o caráter revolucionário do marxismo,

Habermas, quase por conseqüência, é levado a constituir uma tese manifestamente

pessimista quanto à possibilidade de transformação do capitalismo em direção a outras

formas de sociabilidade, não mais baseada nas relações de produção e apropriação do

capital, mas na associação livre de produtores, razão pela qual chega a expor que

chegou ao fim uma detennínada utopia que, no passado, cristalizou-se
em tomo do potencial de uma sociedade do trabalho. Com o abandono
dos conteúdos utópicos da sociedade do trabalho não se acaba de modo
algum e em geral a dimensão utópica da consciência da história e da
disputa política. Quando secam os oásis utópicos estende-se o deserto
de banalidade e perplexidade. Insisto em minha tese de que a
autoconfiança da modemidade é hoje como ontem estimulada por uma
consciência da atualidade na qual o pensamento histórico e o
pensamento utópico fundiram-se um ao outro. Mas com os conteúdos
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utópicos da sociedade do trabalho desaparecem duas ilusões que
fctichizararn o entendimento da modcrnidadc sobre si mcsma. A
primeira ilusão resulta de uma indiferenciação insuficiente (1987, p.18).

A elaboração teórica do autor constitui uma das mais sistemáticas

empreitadas no campo da teoria filosófica e social de substituir a centralidade do trabalho

e diversas categorias originárias da tradição marxista pela específica esfera da

intersubjetivídade, em que a organização social dos homens é articulada pela fala e "pelo

mundo da vida". A fala teria nas idéias de Habermas um papel semelhante ao que o

trabalho desempenha no materialismo histórico, na evolução do homem e das sociedades,

na produção de relações sociais, na humanização do homem como homem.

Trata-se da teoria do agir comunicativo, ainda discutida nas universidades

contemporaneamente, embora não mais com o mesmo vigor de anos atrás. Quando se

trata de analisar a problemática do trabalho na atualidade, não se pode deixar de estudar a

contribuição de Habermas para o debate, principalmente as aquisições propostas pela

Teoria do Agir Comunicativo.

Para Habermas, além da relação fundamental do homem com a natureza, que

deu movimento à elaboração de teorias explicativas da sociabilidade, expressas pelo agir

instrumental, e articulada por um conhecimento específico associado ao metabolismo

homem/natureza, existe uma relação específica de caráter intersubjetivo, dos homens

entre si, que dá ensejo ao agir estratégico. Segundo ele,

o gênero aprende não só na dimensão (decisiva para o desenvolvimento
das forças produtivas) do saber tecnicamente valorizado, mas também
na dimensão (determinante para as estruturas de interação) da
consciência prático-moral. As regras do agir comunicativo desenvolve-
se, certamente, em relação às mudanças no âmbito do agir instrumental
e estratégico; mas ao faze-lo, seguem uma lógica própria (Idem, p.28).

o trabalho para Habermas não se constitui numa categoria fundante do ser

social, como poderia supor, por exemplo, Lukács, em sua ontologia, Em verdade, o

trabalho, como atividade tendente a extrair da natureza os produtos necessários à

manutenção da vida física já se encontraria, para ele, presente nos primatas superiores e

nos hominídeos, o que não seria uma particularidade fundante do ser social. O que

realmente distinguiria a vida social da natureza propriamente dita é a articulação do

trabalho com a linguagem, esta sim uma exclusividade da sociabilidade humana.
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Para ele, as conexões lógicas da linguagem e a forma como esta se articularia

com as relações sociais vitais constituiriam em elemento fundamental para a

compreensão atual da sociedade. Por isso, Habennas é levado a dizer que as

estruturas da intersubjetividade produzidas lingüisticamente,
investigadas de modo prototípico com base em ações lingüísticas
elementares são tão constitutivas para os sistemas de sociedade quanto
as estruturas da personalidade. As primeiras podem ser entendidas como
tecidos de ações comunicativas; as segundas podem ser consideradas
sob o aspecto da capacidade da linguagem e da ação (1990, p.14).

Durante alguns anos, Habermas se deteve no estudo das estruturas lógicas da

intcrsubjctividadc, manifestadas lingüisticarncntc, findando com a construção de sua

teoria da ação comunicativa. Em sua obra sobre O Agir Comunicativo, Habermas

promove um refinamento de suas categorias e fOID1asde argumentação, terminando por

cunhar a categoria do "mundo da vida", que absorveria as categorias da

linguagem/trabalho, numa síntese que o destaca dos demais intelectuais analisados aqui.

Habermas é, por isso, o autor, dentre esses, o que mais se esforçou em

construir uma teoria que pudesse se constituir numa nova alternativa de explicação da

realidade, embora, para isso, tenha de recorrer a elementos metafisicos como mundo da

vida, como a pressuposição das igualdades entre os que se propõem a discutir, ainda mais

se tratando de sociedade capitalista baseada na profunda desigualdade entre os homens.

Na teoria do agir comunicativo, Habermas tentará fundamentar as ciências

sociais numa teoria da linguagem. Com isso, dá andamento ao projeto próprio da teoria

crítica, patrocinada pela Escola de Frankfurt, em reavivar a modemidade das luzes e ri

não esgotamento de suas promessa'). A ação comunicativa em Habermas diz respeito à

experiência central da capacidade de unir sem coações e de gerar
consenso, o qual tem u.ma fala argumentativa em que diversos
participantes superam a subjetividade inicial de seus respectivos pontos
de vista e mercê a uma comunidade de convicções racionalmente
motivadas se asseguram, por sua vez, da unidade do mundo objetivo e
da intersubjetividade do contexto em que desdobram suas vidas (1987,
p.27)

Entretanto as idéias de Habermas não emergiriam sozinhas, particularmente

quanto à questão da centralidade do trabalho. Na década de 1980, vem a lume o livro de

André Gorz sob o título de Adeus ao proletariado, que se constitui numa crítica mordaz à

categoria trabalho, em tomo da qual havia sido edificada a critica marxista ao sistema



121

econômico capitalista e às relações de trabalho reinantes e, ao mesmo tempo se coloca em

questão o projeto de uma nova sociedade baseada na capacidade transfonnadora do

trabalho das relações sociais dominantes.

Gorz partiu de dados empíricos, provenientes de estatísticas oficiais sobre o

mundo do trabalho, produtos de todo um período de crise estrutural do capitalismo,

iniciado na década de 1970, em que associada à introdução rápida de novas tecnologias

nos ramos de produção, a substituição progressiva dos modelos de organização de

trabalho dominantes na fase anterior de crescimento da economia capitalista - o

fordismo, por modelos mais flexíveis como toyotismo, criava uma realidade de

desemprego estrutural, em que milhões de pessoas eram excluídas do processo formal de

trabalho, sem nenhuma garantia e desamparadas socialmente.

Para Gorz, a saída para essa realidade estaria em gerir a abolição progressiva

do trabalho através de duas alternativas: a sociedade do desemprego ou a sociedade do

tempo liberado. A sociedade de desemprego se ampararia nas condições criadas pela crise

da época, caracterizada pelo desemprego crescente, pela presença de uma aristocracia de

trabalhadores privilegiados, exercendo tarefas mais qualificadas, e entre o desemprego e a

proteção, estaria uma camada de trabalhadores mais proletarizada, exercendo atividades

menos qualificadas.

Para minimizar os problemas criados pelo desemprego e pela abolição

crescente do trabalho, o tempo de trabalho socialmente útil, necessário à produção de

bens e serviços para a sociedade, deveria ser repartido entre as pessoas que desejassem

trabalho, de forma autodetenninada, liberando então parcelas da população trabalhadora

ao exercício de outras atividades mais nobres e possibilitadoras do crescimento das

potencialidades individuais e aptidões. Os indivíduos, nessa nova realidade, cada vez

menos se identificam com a atividade Iaborativa, pois o desemprego e a .forte

segmentação dos trabalhadores, conseqüências aliás, da automação e da crise do capital,

ainda que não corretamente contempladas por Gorz, distanciavam cada vez mais os

trabalhadores de uma identificação com o trabalho.

Haveria, para ele, um processo dinâmico de não-identificação da classe

trabalhadora com o mundo do trabalho, como categoria fundante, como um fim em si

mesmo. Apenas uma minoria de trabalhadores ainda encontrava no trabalho uma fonte de

estímulo e de reconhecimento de poder real ou virtual. Para essa minoria, a abolição do

trabalho poderia de fato se constituir em prejuízo, seria indesejável. Para a maioria,

entretanto, seria um alívio diante do fardo do dia-a-dia.
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A crise do capitalismo havia, para Gorz, criado um conjunto de

desempregados, subempregados, em situação precária, uma não-classe, tendo em vista

que não se enquadrariam nos tradicionais esquemas de divisão de classes. Essa não-classe

era marcada pelas relações de produção capitalista, apesar de não ser um produto genuíno

do capitalismo.

Esse novo conjunto de indivíduos, desenquadrados socialmente, não

pertencentes às classes tradicionais do capitalismo (proletariado e burguesia), fadado a

conviver com a precariedade e o desemprego, não se definiria pela sua posição no interior

do processo social de produção, a partir do qual Marx havia definido o proletariado

industrial. Nem tampouco se identificaria com o seu trabalho, tendo em vista a

instabilidade em que vive, de um serviço a outro, seja na indústria, nos serviços ou na

informalidade. O que Gorz chama de neoproletariado não se enquadraria na categoria de

trabalhador, tendo em vista que nem se identifica com o trabalho, nem com o

desemprego. O neoproletariado para ele seria "antes um não-trabalhador provisoriamente

empregado em uma tarefa indiferente - é o executante precário e qualquer de um trabalho

precário e qualquer" (1980, p.90).

Na visão de Gorz, essas conseqüências da atual conjuntura do capitalismo

seriam sintomas da crise do pensamento de Marx e do movimento operário, como

alternativa para a reformulação das relações societárias vigentes. As metamorfoses do

mundo do trabalho indicariam a superação da teoria marxista, que historicamente havia

defendido que a classe trabalhadora poderia fazer a sua própria história, tomar em suas

mãos a tarefa de construção uma sociedade baseada na apropriação coletiva da produção.

As [orças produtivas do capitalismo não poderiam ser geridas pela classe

trabalhadora, com o fito de criar relações sociais completamente diferentes das existentes.

A classe operária e demais trabalhadores não teriam portanto outra alternativa a não ser

aquelas expostas por Gorz. Teria ruído o fundamento duplo do socialismo científico. Da

visão exposta por Gorz em seu livro Adeus ao proletariado, extrai-se que

o trabalho não pertence aos indivíduos que o executam e não é sua
atividade própria; pertence ao aparelho de produção social, é repartido,
programado por este aparelho e permanece externo aos indivíduos aos
quais se impõe. Em lugar de ser um modo de inserção do trabalho na
cooperação universal. o trabalho é o modo de sujeição do trabalhador ao
aparelho de dominação universal. Em lugar de engendrar um
trabalhador que, transcendendo sua particularidade limitada, concebe-se
a si mesmo como trabalhador social em geral, o trabalho é percebido
pelos indivíduos como a forma contingente de opressão social em geral
(1980, p.90).
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Claus Offe, por sua vez, utiliza outros argumentos para concluir pela crise da

categoria social do trabalho, como foi concebida por Marx, alegando que o eixo de

interesse e pesquisa dos pensadores historicamente identificados com o materialismo

histórico haveria mudado, fundamentando essa hipótese em dados empíricos retirados de

pesquisas realizadas sobre a questão do trabalho e das mudanças tecnológicas

engendradas pelo capitalismo.

Os marxistas tenderiam, segundo Offe (1989), a rejeitar pouco a pouco as

análises e sistemas teóricos desenvolvidos com base no trabalho, como categoria central,

e na atividade remunerada, de modo que estaria havendo uma mudança de foco das

pesquisas para um espaço vital, que deveria ser levantado contra os abusos econômicos

ou políticos praticados nesse momento de crise de desemprego e diminuição do peso

social do proletariado na sociedade contemporânea. Segundo Offe, tudo levava a crer, a

partir de seus levantamentos de pesquisas realizados por autores historicamente

identificados com o materialismo histórico, que haveria sérios e inequívocos

Indícios de um declínio no poder objetivo de determinação do trabalho
e da produção sobre as condições e o desenvolvimento social como um
todo? A sociedade está objetivamente menos moldada pelo fato do
trabalho? (...) Pode-se afirmar que, não obstante o fato de uma
esmagadora parceria da população depender de salário, o trabalho se
tomou menos central para os indivíduos e para a coletividade. Pode-se,
portanto, falar de uma "implosão" da categoria trabalho? (1989, p.8).

O que poderia significar conseqüência de uma crise estrutural do capital, na

verdade para Offe, nada mais constituiria que uma expressão clara de uma crise sem volta

do marxismo e do movimento operário como fonte de uma alternativa à dominação

capitalista. Os movimentos sociais, em particular, dos trabalhadores, não mais seriam

portadores, em razão da função que cumprem no processo de produção, de uma

capacidade de transformação social, tendo em vista as modificações verificadas no

mundo do trabalho, referentes à diferenciação nas condições de trabalho, como

qualificação, rendimento, estabilidade no emprego, de identificação do trabalhador com

sua atividade, da jornada de trabalho diferenciada, impossibilidades de ascensão de uma

enorme parcela através da atividade laborativa e de autonomia. O trabalho assalariado

teria deixado de ser o foco para onde convergiam os vários interesses sociais das classes

desfavorecidas, teria, portanto, perdido a sintonia como paradigma de organização

política dos trabalhadores c das parcelas sofridas com a miséria social.
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Robert Kurz (1992,2002), de outro lado, é o principal expoente de um

conjunto de intelectuais alemães aglutinados em tomo do grupo Krisis, que se tomou

conhecido em nosso país através de sua obra O Colapso da Modernização e pela

publicação de um documento chamado Manifesto contra o Trabalho, lançado em 1999. O

referido escrito constitui-se num dos principais documentos em que se expressa a posição

contrária à centralidade da categoria trabalho na atualidade como fundamento da

sociabilidade humana.

Para Kurz estaria em curso um processo denominado de terceira revolução

tecnológica, cujas expressões mais concretas são o desenvolvimento da rnicroeletrônica,

da informática e da robótica, que teriam entre outras conseqüências afastado o trabalho

como principal força produtiva da humanidade e, em seu lugar, teria se alçado como a

mais importante força produtiva exatamente a Ciência. O trabalho dentro desse conjunto

de teses esboçadas pelo autor constituir-se-ia algo enfadonho, um sofrimento

desnecessário, diante do amplo desenvolvimento das forças produtivas, em particular a

ciência e a tecnologia, além de servir apenas para o enriquecimento e à sanha de lucros do

capital. Nesse caso, esse processo de racionalização do trabalho teria colocado as

condições para a superação da sociedade do trabalho, e seu conseqüente fim, bem como

desagregaria o próprio sistema capitalista, em razão da impossibilidade de expansão dos

mercados.

A tarefa diante dessa nova realidade criada pelo aprofundamento da ciência e

da técnica, seria lutar pela emancipação dos seres humanos frente ao trabalho e ao capital,

tarefa esta que estaria sendo preparada pela própria evolução da sociedade de mercado,

na medida em que é obrigada continuamente a substituir o trabalho operário vivo pelo

trabalho morto, qual seja, as máquinas modernas. Neste sentido, ao contrário do que

haveria defendeu Marx, o trabalho seria uma atividade enfadonha, embrutecedora,

diminuidora, obstaculizadora da emancipação humana.

2.4.2. Críticas à crítica de Habermas, Gorz, Offe e Kurz

A partir de uma visão geral da crítica de Habermas (1990), Gorz (1980), Offe

(1989) e Kurz (1992,2002), com suas várias diferenciações, mas ligados umbilicalmente

pela mesma tese de crise da centralidade do trabalho, é possível se fazer alguns

questionarnentos imprescindíveis para esclarecer os pontos nodais e as diferenças entre os

que defendem a perda de centralidade da categoria trabalho e os que continuam
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insistindo, no caminho de Marx, acerca da capacidade fundante do trabalho para a

compreensão do ser social.

O que estes autores entendem por trabalho? Seria, como adverte Marx em O

Capital, uma permanente relação do homem com a natureza, criando relações sociais, ou,

ao contrário, seria em si um fardo desnecessário? Não há nesses teóricos uma confusão

entre trabalho em geral e trabalho abstrato, este último produtor de mercadoria? O

simples interesse por uma crítica do trabalho, como categoria fundante, seria suficiente

para decretar a sua morte? O trabalho não seria um processo de autoconstrução humana

frente aos desafios da sociedade? Eis alguns questionamentos, que procuraremos

responder a partir da crítica desses autores, a partir da perspectiva marxista.

O ponto de partida dos autores analisados é em si bastante questionável.

Primeiro, supõem que o trabalho abstrato, típico do sistema produtor de mercadoria, é

todo o trabalho possível, chegam, como Robert Kurz (1992,2002), a encarar a categoria

trabalho como uma categoria fadada a desaparecer com a extinção do capital.

Transformam por assim dizer uma crise que é estrutural e própria do capitalismo, com a

miséria social, o desemprego, a falta de perspectivas e a instabilidade da vida operária,

em crise do marxismo e do trabalho como horizonte de transformação social.

Claus Offe (1989) chega a defender que tais questionamentos à central idade

do trabalho estariam fundadas no próprio interesse que esse campo de pesquisa despertou

nos meios acadêmicos, entre defensores e "críticos" da tradição marxista, ou seja, o

simples fato dessa tese ser manifestada em seus estudos e de ser objetada pelos seus

críticos já seria prova suficiente da crise do trabalho como fundamento da sociabilidade

humana. Ora, diz OITe,bastaria

(...) observar-se inicialmente a tônica temática da pesquisa. das
conferências e das publicações atuais nas ciências sociais, considerando
os pressupostos e os critérios de relevância aí mais ou menos implícitos.
Assim procedendo, o exame de documentos do campo das ciências
sociais, como catálogo de editoras, programas de fundações de fomento
científico índices de teses e monografias, permite encontrar diversos
indícios pelo menos para a constatação negativa de que trabalho e a
posição do trabalhador no processo produtivo não é tratado corno o
principal princípio organizador das estruturas sociais, de que a dinâmica
do desenvolvimento social não é de antemão conceptualizada como
resultante de conflitos em torno da dominação do plano empresarial, de
que a racionalidade capitalista industrial da otirnização das condições
técnico-organizacionais ou da relação meios/fins é suposta como a
racionalidade eondutora da continuidade do desenvolvimento social ete
(1989, p.16).
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Apesar de parecer de certa forma muito ingênua essa fundamentação de Offe

para assegurar plenamente a exatidão de sua tese sobre a mina da categoria trabalho,

como uma eterna necessidade natural da vida social (Marx), não se pode relegar que o

problema colocado por esses pensadores precisa ser estudado com bastante profundidade

pelos marxistas, tendo em vista que essa tese foi abraçada como verdade por certos

setores dos movimentos sociais e, como tal, precisa de uma resposta. Em que sentido a

categoria trabalho teria se evaporado com o avanço tecnológico e com as novas formas de

organização do trabalho? Eis a primeira das perguntas que vêm à tona quando se toca na

questão do trabalho hodiernamente. É verdade que a sociedade contemporânea, apesar

dessas análises, relata Antunes

(...) presencia um cenário critico, que atinge não só os países do
chamado Terceiro Mundo, como o Brasil, mas também os países
capitalistas centrais. A lógica do sistema produtor de mercadorias vem
convertendo a concorrência e a busca da produtividade num processo
destrutivo que tem gerado uma imensa precarização do trabalho e
aumento monumental do exército industrial de reserva, do número de
desempregados (2001, p.16).

Não se pode olvidar que, nas últimas décadas, o avanço tecnológico foi

monumental, a ponto de influenciar alguns autores, que passaram a cogitar acerca do

advento de uma sociedade pautada pela tecnologia da informação, que teria encurtado os

espaços e integra milhares de indivíduos ao "mundo econômico global". Para além das

vantagens trazidas pela tecnologia, a realidade social teria exposto as profundas

contradições da aplicação desenfreada dessa técnica à produção social, causando a

automação de ramos inteiros, produzindo uma grande quantidade de desempregados e

subempregados.

Essa diminuição brusca do número de operários e a ampliação de outros

setores da economia, como o setor de serviços, causados pelas crises econômicas pós-

1973, a aplicação cada vez maior das tecnologias nos ramos de produção ,e o

desmoronamento do bloco soviético, teriam desencadeado uma crise na forma de se

conceber a nova realidade, construída sob a base de trabalho, causando inclusive um Certo

refluxo do movimento operário em todo o mundo.

Até aí é possível manter um diálogo fundado em dados reais e numa análise

histórica, entretanto, por quais motivos a grande maioria dos autores que sacrificam a

categoria trabalho, como não compreensiva do momento presente, supõem que essa crise

do capital significaria a própria crise do marxismo? Não nos parece correto supor que a
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diminuição do número de operários clássicos da indústria fabril seja um sintoma do

esgotamento do pensamento de Marx, até porque foi exatamente este pensador que

primeiro desenvolveu uma crítica profunda do processo rápido de automação na indústria

capitalista, em seus escritos, publicados posteriormente sob o título de Grundrisse, hoje

bastante estudados. Não poderiam esses autores se vangloriarem de atualidade de suas

teses, tendo em vista que Marx já no século XIX teria analisado com mais exatidão as

tendências do mundo do capita1.

Para Marx, ao contrário do que fala Habennas, o trabalho concreto, uma

especial atividade produtiva, adequado a determinado fim e que adapta certos elementos

da natureza ás necessidades particulares do homem, é uma categoria social central na

análise da história da humanidade em sua relação com a natureza e com a extração de

bens para atender às necessidades do homem, ou não, palavras de O Capital

o trabalho, como criador de valor-de-uso, como trabalho útil, é
indispensável à existência do homem, quaisquer que sejam as fonuas de
sociedade -, é necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio
material entre o homem e a natureza e, portanto, de manter a vida
humana (MARX, 2003, p. 64-65).

Marx e Engels, a partir de uma análise histórica, em A Ideologia Alemã,

atribuem ao trabalho um papel fundamental na vida dos homens e, é a partir dele, como

atividade que transforma os elementos da natureza para tender às necessidades humanas,

que os homens vão aos poucos se diferenciando dos outros animais, vão se construindo

como homens, passando a produzir seus próprios meios de existência, desenvolvendo

suas capacidades e habilidades, portanto, transformando a si próprios, construindo novas

relações sociais. É precisamente neste sentido que Marx, em O Capital, afirma que

o trabalho é antes de tudo um ato que decorre entre o homem e a
natureza. O homem representa, de próprio, diante da natureza, o papel
de uma força natural. As forças de que o seu corpo é dotado, braços e
pemas, cabeça e mãos, são por ele postas em movimento, a fim de se
apropriar das matérias, dando-lhes uma forma útil à sua vida. Ao
mesmo tempo que, através desse movimento, atua sobre a natureza
exterior e a modifica, modifica também a sua própria natureza e
desenvolve as faculdades que nela estavam adormecidas (2003, p.10)

Esse trabalho concreto, inarredável da vida humana, que produz bens e

serviços necessários à vida em sociedade, é algo que está ligado indissoluvelmente à

existência humana em sua relação com a natureza. Ocorre que autores como Habermas,
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Claus Offe, André Gorz e Robert Kurz, com base muna leitura problemática, da realidade

atual e do papel do trabalho na história humana, confundem trabalho com trabalho

abstrato, próprio do modo de produção capitalista, que produz valor-de-troca, a proporção

em que as mercadorias são trocadas no mercado umas pelas outras, com a intermediação

do dinheiro.

De fato, esse trabalho condicionado pelas relações de produção capitalista,

que promove um processo de alienação profunda do ser humano, no sentido posto pelo

termo alemão Entfrendung, realmente é algo que escraviza o homem, e o submete a um

processo desgastante e opressor. Mas essa crítica Marx já havia feito não só em O

Capital, mas em quase todas as suas obras. Portanto, os críticos do trabalho, quanto a esse

aspecto nada trazem de novo.

O trabalhador produz, segundo Marx, mercadorias para serem apropriadas

pela burguesia, processo extremamente desumano e al ienante. Entretanto, constitui uma

inexatidão expandir a crítica ao trabalho abstrato no capitalismo a toda forma de trabalho,

ao trabalho útil ou concreto. Também em O Capital, Marx diferencia trabalho útil ou

concreto, de trabalho abstrato, senão vejamos:

Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no
sentido fisiológico, e, nessa qualidade de trabalho humano igualou
abstrato, cria o valor das mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é
dispêndio de força humana de trabalho, sob forma especial, para um
determinado fím, e, nessa qualidade de trabalho útil, concreto, produz
valores-de-uso (2003, p.68).

o trabalho, a linguagem e a consciência são de fato dimensões do homem que

vão sendo criadas ao longo do desdobramento histórico, entretanto o trabalho é

ontologicamente a categoria social mais determinante pois a única que' liga

indissoluvelmente o homem à natureza, ao processo de criação das condições materiais

da vida social, sem as quais a sociabilidade seria impensável. É através do trabalho, da

produção da vida material, que o homem cria as condições para o aperfeiçoamento de

suas condições sociais, portanto da vida em sociedade. Marx e Engels

Manifesta-se, desde o início, uma dependência material dos homens
entre si, condicionada pelas necessidades e pelo modo de produção, e
que é tão antiga quanto os próprios homens - dependência essa que
assume constantemente novas formas e apresenta portanto uma
'história', mesmo sem que exista qualquer absurdo político ou religioso
que também mantenha os homens unidos (2002, p.24).
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Logo após essa manifestação da dependência entre os homens, processado ao

longo da história, através da luta pela existência e pela reprodução da vida material

(criando novas necessidades e abrindo novas possibilidades), Marx e Engels (2002, p.24-

25) chegam à questão da consciência e da linguagem. Numa passagem cortada do

manuscrito de Ideologia Alemã, Marx e Engels acrescentam, "minha consciência é a

minha relação com o que me cerca". Dizem, numa crítica aos pensadores alemães que

colocavam a consciência, o conhecimento e as idéias acima da vida social, que

somente agora, depois de já termos examinado quatro momentos, quatro
aspectos das relações históricas originárias, descobrimos que o homem
tem também "consciência". Mas não se trata de uma consciência que
seja de antemão consciência "puro". Desde o começo, pesa uma
maldição sobre o "espírito", a de ser "maculado" pela matéria que se
apresenta aqui em forma de camadas de ar agitadas, de sons, em
resumo, em forma de linguagem. A linguagem é tão antiga quanto a
consciência - a linguagem é a consciência real, prática que existe
também para outros homens, que existe, portanto, também primeiro
para mim mesmo e, exatamente como a consciência, a linguagem só
aparece com a carência, com a necessidade dos intercâmbios com os
outros homens. Onde existe uma relação, ela existe para mim. O animal
"não está em relação" com coisa alguma, não conhece, afmal, nenhuma
relação. Para o animal, suas relações com os outros não existem
enquanto relações. A consciência é portanto, de início, um produto
social e o será enquanto existirem homens. Assim, a consciência é,
antes de mais nada, apenas a consciência do meio sensível mais
próximo e de uma interdependência limitada com outras pessoas e
outras coisas situadas fora do indivíduo que toma consciência: é ao
mesmo tempo a consciência da natureza que se ergue primeiro em face
dos homens como uma força fundamentalmente estranha, onipotente e
inatacável, em relação à qual os homens se comportam de um modo
puramente animal e que se impõe a eles tanto quanto aos rebanhos; é;
por conseguinte, uma consciência da natureza puramente animal
(religião da natureza) (2002, p.ll O).

Na sociedade capitalista, o trabalho, na sua versão abstrata, é urna atividade

produtora de mercadorias, de valores-de-troca, portanto faz parte de todo o processo de

alienação do trabalhador, que vê o produto de seu trabalho transformar-se em capital, ser

apropriado individualmente pelo capitalista. O trabalho, nessas condições, efetivamente

toma-se uma cadeia, perde toda aparência de manifestação de si e, como dizem Marx e

Engels (2002, p.82), só mantém a vida do trabalhador estiolada,

Portanto, a superação desse estado de coisas não passa pela negação do

trabalho como categoria fundamental para a compreensão do homem, mas pela

transformação pela raiz da exploração e da sociedade capitalista, no sentido da construção
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do socialismo e da superação dos grilhões que transformam o trabalho humano em algo

enfadonho.

Para Marx e Engels, só uma sociedade emancipada das formas de exploração

do homem pelo homem, das amarras que transformam a maior parte da sociedade em

mera produtora de mercadoria e de riquezas para serem apropriadas pela minoria

capitalista, pode-se realmente criar as condições para que o homem desenvolva suas

capacidades e aptidões, superando essa divisão limitante do trabalho, a alienação, a

dominação de uma classe sobre outra, abolindo as próprias classes, criando-se uma

sociedade sob novas bases. Para eles

É somente nesse estágio que a manifestação da atividade individual
livre coincide com a vida material, o que corresponde à transformação
dos indivíduos em indivíduos completos e ao despojamento de todo o
caráter imposto originalmente pela natureza; a esse estágio
correspondem a transformação do trabalho em atividade livre e a
transformação dos intercâmbios condicionados existentes num
intercâmbio de indivíduos como tais. Com a apropriação da totalidade
das forças produtivas pelos indivíduos associados, a propriedade
privada é abolida. Enquanto, na história anterior, cada condição
particular aparecia sempre como acidental, agora se tornam acidentais o
isolamento dos próprios indivíduos, O ganho privado de cada um
(MARX e ENGELS, 2002a, p.84).

A partir da análise empreendida sobre o pensamento de Marx, a reflexão

sobre as críticas de autores como Kurz, Offe, Habermas e Gorz à centralidade do

trabalho, leva-nos a afirmar que não podem ser olvidadas pelos marxistas, ao contrário,

devem ser estudadas para que se possa esclarecer o ceme do debate e aprofundar uma

crítica aos mesmos. O trabalho continuará sendo uma categoria e uma realidade

fundamental da sociedade humana, que não poderá continuar existindo sem que produza

continuamente seus meios de sobrevivência, o que significa, em última análise, manter

uma permanente relação com a natureza, com a matéria que ela produz e coloca à

disposição do homem, para ser trabalhada, aperfeiçoada e transformada. Por isso, não há

sociedade sem base material, sem que seus membros mantenham entre si relações de

produção, sem que desenvolvam um determinado nível de desenvolvimento técnico,

através do qual produz e reproduz sua existência social.

Não à toa, Marx afirma que a produção intelectual da sociedade (suas formas

de consciência), bem como as instituições jurídico-políticas necessárias para dar suporte à

essas formas de conhecimento e à reprodução da vida social como u,'11todo, encontram
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raízes e condicionamentos na formas como a sociedade produz e reproduz sua vida

material, através do trabalho.

Não se trata aqui de um mero exercício de retórica, nem uma manifestação de

uma ideologia que tentaria de todas as formas argumentativas alçar as relações materiais

como base das relações espirituais. Marx concebe, em verdade, aqui o trabalho como a

atividade humana que põe e repõe as condições sociais e econômicas para que possam ser

desenvolvidas outras potencial idade e aptidões da consciência e, neste sentido, o

pensamento de Marx representa, no desenvolvimento do pensar humano, uma sensível

ruptura com o passado da filosofia e das ciências sociais, que alçavam as idéias, as

teorias, à consciência, o fundamento mesmo da existência social.

Essa tese marxista pode ser sintetizada na frase "a essência do homem não é

uma abstração inerente ao indivíduo isolado. Na realidade, ela é o conjunto das relações

sociais" (MARX e ENGELS, 2002a, p.l 01), ou quando diz que não "é a consciência que

determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência" (Idem, p.20).

O trabalho, para Marx, não se constitui em simples dispêndio de energia

física e espiritual. Trata-se de uma verdadeira práxis, de uma atividade mediatizada pela

razão, no sentido de que o homem, em seu processo de trabalho, tem a capacidade de

pensar, de compreender, de projetar em sua consciência aquilo que pretende traduzir em

seu metabolismo com a natureza, em sua atividade de transformação de algo possibilitado

pela natureza, em um bem indispensável à sociabilidade humana, portanto, em valor de

uso, em um produto que pode atender às necessidades dos indivíduos, não evidentemente

somente através de relações capitalistas.

Ao contrário, o bem produzido pelo trabalho social só adquire a expressão de

uma mercadoria em relações sociais de produção historicamente determinada. É a partir

dessas relações sociais, condicionadas pelo nível de desenvolvimento das forças

produtivas acumuladas, que os bens, produtos da atividade humana mediatizada pela

razão, chamada trabalho, pode tomar a forma de mercadorias, a serem colocadas no

circuito das relações de troca, a servirem como forma de acumulação de capital por uma

pequena minoria de pessoas.

Dessa forma, os autores em questão de alguma forma acabam por conduzir à

idéia equivocada que o trabalho seria, em si mesmo, algo dispensável na vida humana e

mesmo, como ocorre com Kurz (1992,2002), uma categoria que estaria ligada

infalivelmente ao sistema econômico capitalista, contrariando pois a própria história da

humanidade, que se funda no desenvolvimento da capacidade humana de produzir cada
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vez mais formas aperfeiçoadas de construir suas bases materiais de sobrevivência frente à

natureza. Esquecem também que não há outra forma de extrair os bens necessários à

sobrevivência da sociedade senão através do trabalho, mesmo, se pensarmos, numa

sociedade altamente tecnológica.

A questão fundamental que é pouco compreendida ou analisada nesses

autores, é, sobre as determinações que toma o trabalho numa sociedade baseada na

propriedade privada, em relações de exploração do capital sobre o trabalho e na divisão

em classes sociais em condições econômicas e políticas completamente diferentes. Sobre

essa base histórica, a discussão tomaria outra conotação, deixando o estrito caminho

especulativo que tem sido conduzido pelos críticos do trabalho.

O trabalho não se constitui urna categoria específica do capitalismo, não é
uma realidade que teria aparecido ou se desenvolvido apenas em sociedades modernas,

tampouco está fadado a desaparecer com a construção de uma sociedade baseada em

relações mais humanas, portanto, diferentes das atuais relações da sociedade capitalista,

condicionada pelo lucro, pelo mercado e pela exploração do homem pelo homem, ou

seja, pelo submetimento da força de trabalho e da vida humana a condições propriamente

desumanas. O trabalho é, como diz Marx (2003), uma relação permanente, contínua,

imprescindível do homem com a natureza, enquanto houver sociedade, enquanto for

necessário produzir a existência social a partir da natureza.

O fato dos homens tomarem consciência da importância do trabalho apenas

nas sociedades modernas e, a partir dai, desenvolverem a trajetória humana na história

tendo como o centro essa práxis, não significa que ela não existisse ou que não fosse uma

realidade essencial para os homens. Também, o fato de que as classes dominantes (elites

escravocratas proprietárias das terras) de Roma e Grécia, por exemplo, e, mesmo a classe

capitalista, secundarizarem essa categoria como central para a explicação da história

humana e das relações entre os homens e mesmo manifestarem na prática e na teoria uma

certa repugnância ao trabalho manual como uma atividade menor, a fim de justificarem a

dominação, em nada diminui a importância dessa categoria, ao contrário, colocam-na em

primeira plano em grau de essencialidade para uma visão crítica e transformadora da

sociedade de classes.

Marx não funda, evidentemente, o caráter ontológico do trabalho, do nada. A

reflexão sobre o papel do trabalho na vida social vinha sendo desenvolvida, sobre

perspectivas diferentes, desde antes a partir das próprias transformações sofridas ao longo

do tortuoso e complexo desenvolvimento da sociedade capitalista que, derrotando os
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grilhões do mundo feudal, fazia predominar relações sociais baseadas no trabalho

assalariado em oposição às relações de servidão do antigo regime. A defesa do

assalariamento se constitui em ponto chave para a sedimentação da ordem do capital que,

ao comprar a mercadoria força de trabalho livremente, sem muitos obstáculos, extrai da

sua utilização a riqueza que será acumulada e colocada novamente no circuito do

mercado.

Os primeiros teóricos do capitalismo como Adam Smith e David Rícardo não

puderam esconder, pelo pouco desenvolvimento da luta de classes entre trabalhadores e

capitalistas, o caráter fundante do trabalho na vida humana, em particular na sociedade

nascente. Por isso souberam colocar de forma clara o papel do trabalho na geração da

riqueza social, produzindo a teoria do valor-trabalho, que seria retomada posteriormente

por Marx (2003). Hegel retomou a idéia de Smith e a reconduziu ao seu sistema de

desenvolvimento da idéia na história, dando-lhe um caráter ontológico. A teoria do valor-

trabalho se constituiu uma das maiores aquisições da ciência social, pois desvendava a

origem da riqueza produzida pelos homens e a função que o trabalho desempenha na

criação das condições materiais para a existência da própria sociabilidade humana.

O horizonte intelectual de Smith e Ricardo não os conduziria às últimas

conseqüências na análise da nova sociedade burguesa, por isso coube a Marx, amparado

nas aquisições dos economistas clássicos, na dialética hegeliana e nas críticas histórico-

socialistas elaborar a mais dura e profunda crítica à ordem do capital, dimensionando o

papel do trabalho na organização econômico-social e suas conseqüências políticas. É
nesse aspecto, que podemos afirmar que para Marx o trabalho, em si, tem um caráter

libertador, pois é responsável:

a) pela construção das forças produtivas;

b) pela produção de todos os bens e serviços necessários à existência social;

c) possibilita ao homem desenvolver suas potencialidades e aptidões;

d) representa uma humanização cada vez mais, do homem frente à natureza;

e) pode se constituir em instrumento de construção de uma sociedade baseada

em relações efetivamente humanizantes, baseadas na associação livre, sem exploração,

em que os produtos do trabalho possam ser empregados de forma coletiva. O trabalho é

nesse caso, para Marx, a base da sociabilidade humana.

Entretanto, Marx não se limita a constatar essa tese. Ao contrário, desce aos

meandros do desenvolvimento das sociedades históricas, dos modos como os homens, ao

longo da história, produziram a sua existência, analisando as sociedades primitivas e sua
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produção e distribuição coletivas, as sociedades escravocratas, formação da propriedade

privada, das classes sociais e a profunda exploração do trabalho, o mundo feudal e as

relações de servidão, a ordem do capital, o trabalho assalariado e a produção de mais-

valia, portanto, Marx contempla a categoria trabalho não de forma puramente abstrata,

sem qualquer vínculo com a realidade, porém enraizado na história, nas relações de

classes, no nível de desenvolvimento das forças produtivas, das relações econômicas e as

condições de trabalho. A categoria trabalho, nesse sentido, ganha torça e vivacidade.

No processo de trabalho, o homem não transforma apenas a natureza, mas

também a si próprio como ser humano. O homem aperfeiçoa suas potencialidades

propriamente sociais, afasta constantemente as barreiras que o separam de uma vida

social ainda mais rica de sentido, cria novas potencialidades e possibilidades históricas e,

nas relações materiais que estabelece entre si, cria novas relações sociais, cria o homem.

Por isso, Lessa (2002, p.27) pergunta acertadamente de qual central idade

tratam os autores que defendem o fim do trabalho. Trata-se da central idade ontológica do

trabalho, nos termos em que Marx defende em O Capital, ou de uma eventual

centralidade política da classe trabalhadora ou ainda da central idade cotidiana do

emprego. Há, de fato, uma confusão teórica entre trabalho, como eterna relação do

homem com a natureza na produção da vida material, e trabalho abstrato (produtivo e

improdutivo), próprio da ordem do capital, baseado na exploração da força de trabalho.

Na concepção marxista, o trabalho é uma atividade humana que,

transformando a natureza, extrai os bens indispensáveis à existência social. Portanto,

como intercâmbio homem-natureza, presente em todas as formas sócio-econômicas,

desde as sociedades primitivas até o capitalismo mais avançado, distingue-se do trabalho

abstrato, gerador de mais-valia. Ao longo da história da humanidade, o trabalho se

realizou de formas diferentes, de um modo e em condições de desenvolvimento das

forças produtivas distintas. Não à toa, adverte Lessa (2002):

Todavia, na imediaticidade de nossa vida cotidiana, como as atividades
que operam o intercâmbio orgânico com a natureza, podem ser
convertidas em produtoras de mais-valia, não raras vezes essas duas
[unções tão distintas são indevidamente confundidas. É hoje, com a
extensão das relações capitalistas até praticamente todas as formas de
práxis social, com a incorporação, ao processo de valorização do
capital, de atividades que anteriormente ou estavam dele excluídas ou
apenas participavam de modo muito indireto, vivemos uma situação em
que praticamente a totalidade dos atos de trabalho assume a forma
abstrata advinda de sua subordinação ao capital. Aparentemente,
trabalho teria desaparecido, substituída pelo trabalho abstrato. Trabalho
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e trabalho abstrato pa~sam, assim, equivocadamente a ser tomados
como sinônimos no caso da sociabilidade contemporânea (2002, p.28).

o questionamento teórico da categoria trabalho, como relação entre o homem

e natureza, parece confundir-se, ainda naquelas concepções com a conjuntura! redução

numérica do operariado, em função da crise estrutural do capitalismo. W~, o que

significaria um sintoma, de que as relações econômico-sociais capitalistas, ao contrário

de humanizar-se, têm incrementado a instabilidade e a incerteza na vida dos

trabalhadores, é tomado como causa do questionamento do caráter central do trabalho não

só na vida dos homens, como no desenvolvimento das sociedades ao longo da história.

O discurso neoliberal tem obscurecido a crise estrutural do capitalismo, que

impõe privações aos trabalhadores, com o aumento do desemprego, instabilidade e

destruição de direitos, com o discurso de que as tecnologias e relações de trabalho exigem

novas qualificações, não existindo necessariamente desemprego estrutural, de modo que a

ernpregabilidade toma-se sinônimo de qualificação profissional. Por outro lado, tenta-se

demonstrar a inoperância do Estado, enquanto gestor do sistema de ensino, defendendo-

se a mercantilização do ensino.

Além disso, o discurso de cidadania, nos limites do capital, tem tomado força

na educação, como um horizonte instransponível para os trabalhadores. A partir da

análise que fizemos sobre a categoria trabalho, podemos compreender as contradições

entre a luta pela cidadania nos marcos do capital e a busca pela emancipação humana de

todas as formas de exploração.
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CAPÍTULOllI

MOVTh1ENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO: ENTRE CIDAD~~ E

EMANCIPAÇÃO ffiJMANA

A atividade educativa é uma atividade mediadora entre o
indivíduo e a sociedade. Por isso mesmo, seu caráter
dependerá da articulação que ela tiver com determinados
fins socialmente estabelecidos. São eles que qualificam,
em última instância, todos os meios que serão utilizados
(...). Propor uma educação que desenvolva integralmente o
homem, sem pôr em questão - teórica e praticamente - de
modo radical, as bases materiais que impossibilitam este
desenvolvimento integral, não passa de uma intenção
piedosa.
Ivo Tonet, Educação, Cidadania e Emancipação

Humana

3.1. Movimentos sociais e educação

Historicamente, há uma relação estreita entre educação e movimentos sociais,

tendo em vista que a educação sempre ocupou um capítulo importante nas lutas dos

movimentos dos trabalhadores e demais camadas exploradas, particularmente no século

XX, desdobrando-se de forma marcante no começo do novo século. A educação, a partir

da ascensão das lutas e movimentos operários, passa a figurar como uma das principais

consignas programáticas e, posteriormente, com o progressivo desenvolvimento das lutas

e organizações autônomas dos educadores e estudantes, permanece como uma

reivindicação cada vez mais central, que se conforma na defesa de uma educação pública,

una e laica.

Porém, só é possível entender a importância dos movimentos sociais e sua

relação intrínseca com a educação, tendo como horizonte a dialética das transformações

que ocorreram nos movimentos sociais ao longo desse período, apreendendo. os

potenciais e os limites das lutas relativas à educação, a partir da luta de classes e

interesses contraditórios. A burguesia em sua marcha vitoriosa para a conquista do poder,

particularmente na Europa, se impôs hegemonicamente como classe política e

economicamente dominante, através da ampliação das relações mercantis no plano
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mundial, do crescimento urbano, processo que expressa a profunda debilitação das

instituições feudais. 23

O período de ascensão da burguesia à classe dominante é, paralelamente, uma

era de grande desenvolvimento da ciência e do pensamento em geral, sob a influência do

racionalismo, da idéia de que o homem, por intermédio da razão, da capacidade de

fundamentação científica, era capaz de conhecer o mundo social, econômico e a própria

natureza. Esse conhecimento científico e teórico, apesar de suas premissas abstratas,

fundadas numa razão a-histórica e universal, passou a ter um caráter progressista e

mesmo revolucionário diante da dominação da Igreja e dos privilégios da nobreza feudal.

Esse movimento geral das relações econômicas, sociais e políticas com a

cultura, produziu as condições materiais e espirituais mais gerais para a sedimentação da

moderna sociedade burguesa. Ao lado de pensadores como Descartes, John Locke,

Thomas Hobbes, Tmmanuel Kant, Regel, destacam-se outros como João Amós Comênio

e sua obra Didática Magna e Jean-Jacques Rousseau e seu Emllio ou Da Educação.

No Manifesto, Marx e Engels (2002b) destacaram o papel inicialmente

revolucionário desempenhado pela burguesia no processo de destruição das relações de

produção e da forma de organização da sociedade feudal, no curso do qual tomaram-se

dominantes as relações de produção capitalistas em desenvolvimento, auxiliadas pelas

descobertas, pela expansão dos mercados e pelo desenvolvimento da indústria, baseadas

no assalariamento das camadas pobres, tais como camponeses, proletários e outros e na

exploração do trabalho pelo capital, através da extração de lucro. Para eles a

burguesia desempenhou na História um papel eminentemente
revolucionário. Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia
destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou todos os
complexos e variados laços que prendiam o homem feudal a. seus
'superiores naturais', para só deixar subsistir, de homem e o homem, o
laço do frio interesse pessoal, as duras exigências do 'pagamento à
vista' . Afogou os fervores sagrados da exaltação religiosa, do
entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês nas
águas geladas do cálculo egoísta Fez da dignidade pessoal um simples
valor de troca; substituiu as numerosas liberdades, conquistadas
duramente, por uma única liberdade sem escrúpulos: a do comércio. .

23 A educação da época do feudalismo é profundamente controlada pela Igreja e pela nobreza. A orientação
intelectual era dada pelos padres e intelectuais ligados ao clero, sendo dominantes as lições de Agostinho e
Tomás de Aquino, que fizeram, ao seu modo, a releitura dos clássicos do pensamento Grego como Platão e
Aristóteles. E um período de difusão da cultura grega, através de traduções realizadas por autores árabes,
entretanto, as idéias dominantes do periodo são as idéias ligadas à justificação do poder da Igreja e da
nobreza e as relações de produção feudais, baseada c; na servidão. Não obstante, a interpretação dos
clássicos gregos não era homogênea e dentro das próprias Universidades dirigidas pela Igreja havia
pensadores que criticavam dogmas e leses oficiais, passando a ser considerados hereges pelo Santo Oficio e
perseguidos. Sobre essa passagem da educação, Cf. Cambi (1999).
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Em uma palavra, em lugar da exploração dissimulada por ilusões
religiosas c políticas, a burguesia colocou uma exploração aberta, direta,
despudorada e brutal (MARX e ENGELS, 2002b, p.42).

Como afirmou Marx, a classe burguesa formulou inicialmente seus interesses

e sua visão de mundo como expressão de uma suposta vontade geral de toda a sociedade.

Como ocorreu no sistema feudal anterior ao mundo capitalista, em que a educação,

inclusive as universidades, era controlada pelas classes dominantes (clero e nobreza),

após a tomada do poder e a degringolada das últimas resistências, tanto de forças do

antigo regime, organizada em tomo da Santa Aliança, como de tentativas de radicalização

da revolução francesa, como a Conspiração dos Iguais dirigida por Gracchus Babeuf

(1760-1837), processo complexo, longo e tortuoso, a burguesia teve não só de

desenvolver suas idéias sobre a nova sociedade, mas criar instituições, organizações,

parâmetros e condições para a sua reprodução e aperfeiçoamento, necessitou manter

certos controles institucionais e ideológicos sobre a educação em seu beneficio. Na

ordem do capital, a educação tomou inicialmente um caráter extremamente elitista,

destinada a formar os membros da classe vitoriosa. A educação tinha no contexto da

sociedade nascente a função principal de repasse do saber historicamente acumulado.

Mas essa transmissão de conhecimentos, particularmente sobre a organização

da economia c da sociedade, não se dá de forma desinteressada. Os primeiros tcórieos da

sociedade moderna, apesar de suas amplas limitações, tinham efetivamente o interesse de

compreender as transformações que ocorriam em seu horizonte, seja nas relações

econômico-sociais, seja na política, e as necessidades colocadas no plano educacional.

Depois que a burguesia se instaurou de vez no poder, surgiu a necessidade de

justificar a sua dominação no plano teórico. Por isso, quando Marx (2002a) estudou o

desenvolvimento histórico da economia clássica, caracterizou que o discurso e as

mudanças de perspectivas da ciência social haviam perdido aquele caráter inicial, em

favor de crescente justificação das relações sociais existentes:

A burguesia conquistara poder político, na França e na Inglaterra. Daí
em diante, a luta de classe adquiriu, prática e teoricamente, formasmais
definidas e ameaçadoras. Soou o dobre de frnados da ciência econômica
burguesa. Não interessava mais saber se este ou aquele teorema era
verdadeiro ou não; mas importava saber o que, para o capital, era útil ou
prejudicial, conveniente ou inconveniente, o que contrariava ou não a
ordenação policial. Os pesquisadores desinteressados foram substituídos
por espadachins mercenários, a investigação científica imparcial cedeu
lugar a consciência deformada e as intenções perversas da apologética
(MARX, 2002a, p.24).
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As disputas ocorridas entre protestantes e católicos no contexto europeu

impulsionaram a educação primária no campo educacional, adotando medidas ligadas à

instrução das classes populares. Posteriormente, emerge no seio da Revolução Industrial

os movimentos de base classista. A exemplo disto temos os movimentos cartistas e

owenistas'" na Inglaterra, que reivindicavam mudanças em vários setores da vida social

capitalista, entre as quais a educação, cumprindo dessa forma um papel fundamental no

desenvolvimento posterior da educação pública.

Entretanto, até as mais notáveis idéias e utopias elaboradas no passado, a

partir do ângulo do capital, ficaram circunscritas aos limites da perpetuação do domínio

do capital como um modo de reprodução social. Os próprios economistas clássicos. como

Adam Smith, defendiam a necessidade da educação em função da organização e divisão

do trabalho, pelas quais chega-se até mesmo a impor à população a importância do

aprendizado mínimo às necessidades do capital, como ler, contar, aprender rudimentos de

geometria e de mecânica.

O panorama do século XIX, marcado pelo avanço da Revolução Industrial. a

consolidação da ordem do capital, a formação e organização da classe operária, os

primeiros movimentos sociais dos trabalhadores em defesa de suas próprias

reivindicações, é também um período de reação no campo da teoria. Emergem correntes

de pensamento como o positívisrno, desenvolvido inicialmente por Augusto Comte,

aprofundado a posteriori por autores como Herbert Spencer, Émile Durkheim e Marx
Weber. Ao mesmo tempo, as idéias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels começam

a influenciar de maneira mercante os movimentos dos trabalhadores não só na Europa,·

como na América.

o positivismo defendia sobretudo que o conhecimento deveria se limitar à

descrição das coisas, evitando no processo de explicação da realidade o tencionamento de

valores. O homem teria, em sua trajetória, passado por vários estágios. de

desenvolvimento, como os estágios teológicos e metafísioos até chegar ao estado

positivo, que se caracterizaria pela maturidade do espírito humano. Baseado nas idéias de

ordem e progresso, fundado no otimismo provocado pelo avanço do conhecimento nas

ciências naturais e pelo desenvolvimento das relações de produção capitalistas, o

24 Adeptos das idéias e práticas do socialista utópico inglês Robert Owen (1771-1858), que fundou o
movimento cooperativista. Owen criou fábricas, onde os operários produziam e tinham acesso a condições
melhores que nas indústrias da época. Entretanto, as iniciativas de Robert Owen se tornaram frustradas pela
concorrência capitalista, que levaram seus empreendimentos à falência.
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positivismo realçará o papel da observação, da experimentaç.ão e da matematização na

produção do conhecimento científico, na descrição da realidade positiva.

No campo das ciências sociais, Comte pretende fundar uma física social, uma

ciência capaz de dar conta das múltiplas determinações da realidade, descrevendo-a,

explicando-a, sem qualquer juízo de valor. Considerando as relações socais como

verdadeiros fatos naturais, não restava ao homem senão adequar-se a essa realidade,

havendo, nesse caso, pouca possibilidade de intervenção humana na história a fim de

modificá-Ia pela raiz.

De outro lado, Marx e Engels, amparados nos conhecimentos produzidos no

campo da filosofia (Hegel), da economia política (Adam Smith e David Ricardo), da

história e das lutas sociais (Santi-Simon, Charles Fourier, Robert Owen) e demais

socialistas utópicos, bem como as análises históricas de pensadores burgueses como

Guizot, Thierry e Thiers, promovem uma verdadeira revolução no campo das ciências

sociais. Para além das teses esboçadas nos capítulos anteriores, que estão na base dessa

abordagem, é possível verificar que as principais teses defendidas por Marx sobre a

educação, bem como as consignas reivindicadas pelos movimentos operários do século

XIX estão contidas em obras corno Princípios do Comunismo (1847), escrito por Engels,

lvfanijesto Comunista (1848), elaborado por Marx e Engels, a pedido da organização

operária Liga dos Comunistas, documentos de Instruções aos delegados (1866-1867) e a

Critica ao Programa de Ghota (1875).

De forma mais geral, a compreensão de Marx sobre a educação no mundo do

capital, bem como as possibilidades de construção de outra sociabilidade e de outra

educação estão contidas em todas as suas obras, bem como nas de Engels, desde a

juventude até a maturidade. No Manifesto Comunista de 1848, Marx e Engels

estabelecem como reivindicação dos trabalhadores para a educação a consigna de

educação pública e gratuita a todas. as.crianças; abolição do trabalho das.
crianças nas fábricas tal como é aplicado hoje. Combinação da
educação com a produção material etc (2002, p.48).

Marx defende aqui uma escola enraizada na produção social, que rompesse

com a fragmentação entre o trabalho teórico (intelectual) e prático (manual), que tanto

marcaria a vida dos trabalhadores e a educação em geral. Observa-se que além de toda a

análise crítica desenvolvida pelos autores sobre a sociedade burguesa e o modo de

produção do capital, com suas mazelas, seu processo de alienação do homem, a base da

produção da riqueza na exploração da força de trabalho, a apropriação privada dos bens
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produzidos, a privação imposta à grande maioria da população do acesso à ciência e aos

conhecimentos acumulados pela humanidade, ao longo da história, destaca-se, sobretudo"

a relação entre a crítica da educação na sociedade moderna e a necessidade de defesa de

melhores condições de vida, trabalho e de acesso ao conhecimento por parte dos

assalariados e de seus filhos. Por outro lado, Marx consagra essas reivindicações no

campo da educação como programa transitório, portanto condicionado pela luta mais

geral pela transformação radical da sociabilidade burguesa em direção ao socialismo.

É interessante a crítica que Marx faz aos seus companheiros de militância do

Partido Social-democrata Alemão, contida na obra CrítICO {to Programa de Ghota, indo

além das tendências meramente reformistas presentes no programa daquele partido, que

não conseguia compreender a contradição gerada pela sociedade de classes da divisão

entre trabalho intelectual e trabalho manual, entre escola pública e privada, advertindo

Marx o seguinte: à consigna do partido que estabelecia "Educação popular geral e igual a

cargo do Estado. Assistência escolar obrigatória para todos. Instrução gratuita", Marx diz:

Educação popular igual? Que se entende por isto? Acredita-se que na
sociedade atual (que é a de que se trata), a educação pode ser igual para
todas as classes? O que se exige é que também as classes altas sejam
obrigadas pela força a conformar-se com a modesta educação dada pela
escola pública, a única compatível com a situação econômica, não só do
operário assalariado, mas também do camponês? (MARX, apud MARX
e ENGELS, 1975, p.240-241).

A análise da educação, composta por Marx e Engels, não pode ser dissociada

da forma como Marx concebia o homem na sociedade capitalista e as possibilidades de

superação dos grilhões que o sujeitava à alienação, à unilateralidade, à exploração social,

enfim, o projeto de educação contido em toda a obra marxiana é inseparável de sua crítica

da sociedade burguesa e da capacidade de transformação dos trabalhadores, através de

seus movimentos e de seus métodos de luta. A concepção de educação de Marx não pode,

pois, em nenhuma hipótese, ser isolada da crítica das profundas limitações da sociedade

burguesa, como a insuficiência da instrução popular, que muitas vezes se restringia à

leitura, escrita, a calcular as operações elementares e ao catecismo religioso, criticadas

por Engels no livro A situação da classe trabalhadora na Inglaterra.

Mas o processo de industrialização crescente, o incremento da miséria entre

os trabalhadores, a exploração acentuada da força de trabalho manteria a dicotomia entre

a formação clássica e propedêutica para a elite burguesa, portanto, voltada para o

processo de assimilação dos conhecimentos mais gerais acumulados pela humanidade,
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com um papel de dominação reconhecido, e a formação técnica rudimentar para o

desempenho do trabalho, uma necessidade cada vez maior do desenvolvimento da técnica

e sua introdução nas fábricas, indústrias, na agricultura e nos serviços. O Estado passa a

organizar uma escola elementar geral, laica, gratuita e obrigatória, como forma de

repassar conhecimentos técnicos indispensáveis ao exercício de atividades laborativas.

O fortalecimento dos movimentos operários os leva também a reivindicar

melhores condições para a educação. A educação estava ligada às condições de vida e de

trabalho, era uma consigna indissociável de suas luta contra a exploração capitalista.

Apesar da instrução elementar gratuita ter sido gradualmente estabelecida, permaneceram

as contradições que a sociedade burguesa impõe ao conhecimento, à instrução, à

formação dos professores, enfim, o campo de atuação do movimento operário quanto à

educação não havia se restringido, mas se ampliado. Por isso Cambi destaca:

As lutas empreendidas pelos operários para conquistar as primeiras leis
sobre a instrução, a denúncia das condições de precariedade típicas da
escola para o povo (despreparo dos professores e inadequação ou
inexistência de locais). Marx e Engels, em A ideologia alemã e depois
no Manifesto, sublinham que a educação é estreitamente dependente da
sociedade, isto é, da classe dominante. A escola, como qualquer outra
instituição social e como a própria cultura, é um instrumento ideológico
que exprime a concepção do mundo e os interesses sócio-econômicos
da classe no poder. Portanto, ela reflete e confirma uma nítida divisão
entre as classes sociais (burguesia e proletariado), para as quais existem
orientações escolares diferenciadas, bem como veicula uma cultura
abstrata e idealista, que se baseia na divisão do trabalho (CAMBI, 1999,
p.484).

A dicotomia entre os que pensam e os que fazem ora exclui os filhos da classe

trabalhadora, ora oferece escola dual, com diferentes objetivos: para a elite urna formação

que se estenda aos graus superiores, enquanto, para os trabalhadores restam os

rudimentos da leitura e da escrita e o encaminhamento para a profissionalízação. A

Comuna de Paris de 1871, a primeira revolução vitoriosa dos trabalhadores na França,

analisada por Marx em A Guerra Civil na França, representou um marco na questão

educacional, não só por iluminar com suas experiências a teoria até então construída

pelos socialistas. mas por mostrar a possibilidade de reorganização da educação em

outras bases, diferenciadas das mantidas pelos Estados capitalistas.

Em Decreto de 2 de abril de 1871, a Comuna proíbe a instrução religiosa nas

escolas, marcando a separação entre o ensino religioso e o laico, os revolucionários

defendiam urna perspectiva laica e que os trabalhadores e camponeses deveriam receber
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uma educação mais ampla e gratuita, além do acesso das mulheres ao ensino e a relação

entre o trabalho manual e teórico. Defendeu-se uma escola de novo tipo, em que os filhos

dos trabalhadores tivessem uma elevada preparação profissional e uma autêntica

formação no conhecimento científico.

No Brasil, particularmente a partir do final do século XIX, com o

desenvolvimento econômico, no marco do crescimento das relações comerciais

internacionais, da industrialização crescente, abolição da escravatura, remodelação das

relações de trabalho por meio da instituição do trabalho assalariado, a migração de

trabalhadores para nosso país e aparecimento das primeiras associações e organizações

operárias, começam a despertar nos movimentos socais dos assalariados o interesse pela

questão educacional, como consigna a ser defendida e reivindicada.

Esse período é marcado pelas transformações do capitalismo de concorrência

em capital ismo de monopól ios, portanto, caracterizado pela formação de grandes

conglomerados econômicos, pela fusão do capital industrial e bancário em capital

financeiro e pela exportação de capitais estrangeiros para os países economicamente

atrasados. No final do século XIX, observa-se a instalação de empresas internacionais

para construção de ferrovias, redes de comunicação telegráficas, construção de obras

urbanas e remodelação dos portos. Conforme Ghiraldelli Jr. (1987),

se já não bastasse a atividade comercial em expansão. também a
industria veio somar no sentido de acelerar o processo de urbanização e
modernização da sociedade brasileira. As indústrias tenderam a se
concentrar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do
Sul, onde havia um mercado interno mais desenvolvido e onde a infra-
estrutura urbana e de transportes era razoável. As grandes cidades
desses Estados, ou seja, as capitais, passaram a acolher os enriquecidos
fazendeiros do café - que procuraram os centros urbanos para a
atividade política - como também um crescente número de pessoas que
engrossavam as fileiras do funcionalismo e da burocracia pública e
privada, compondo os traços de uma camada média em expansão. Além
disso, é preciso registrar, com a industrialização, a formação de um
nascente proletariado urbano (1987, p.13).

A visão da classe dominante, esboçada através dos intelectuais

comprometidos com o poder econômico e político, era que a educação se constituiria a

chave da ascensão social, inclusive aos cargos burocráticos do Estado, por meio dela se

poderia transformar a realidade social, enfim, a educação era a panacéia para todos os

problemas. Por isso, os liberais defendiam teoricamente a expansão da instrução pública a

todos os recantos, ensinar a um número cada vez maior de pessoas.
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o Brasil tinha então cerca de 14 milhões de habitantes, sendo que 85%,

segundo o senso de 1890, era de analfabetos. Essa posição era expressão não só da

influência de tendências pedagógicas estrangeiras liberais, mas evidência clara das

transformações operadas na economia, no comércio, na estrutura do Estado e da indústria,

bem como a necessidade de instrução da mão-de-obra e dos que iriam ocupar funções de

serviço público ou privado.

A educação era exigida como forma de repassar os conhecimentos

necessários ao homem da sociedade em construção, baseada em relações de

assalariamento, em que se realçava a idéia de cidadão, como partícipe da vontade geral

do Estado (idéia republicana em voga), mesmo que extremamente limitada pelas

condições econômico-sociais.

É possível observar as primeiras reformas, como a ocorrida em 1890, em São

Paulo, em que se prioriza a educação básica. Liberais como Benjamin Constant e Rui

Barbosa defendiam a idéia cientificista de Augusto Comte, de ordem e progresso, de

introdução do ensino de disciplinas mais específicas como ciências fisicas e naturais. Por

isso foi criado, logo após a Proclamação da República o Ministério da Instrução, sob

comando de Benjamin Constant, tendo-se estabelecido que o ensino era livre, leigo e

gratuito. Dividia-se o ensino primário em faixas etárias de 7 a 13 anos e de 13 a 15 anos,

exigia-se diploma da Escola Normal para o magistério em escola pública ou atestado de

idoneidade moral para o ensino privado.

Entretanto, com o fortalecimento da produção do café, como o principal

produto nacional de exportação, e, por isso mesmo, a ascensão da política dos

governadores, que significava um pacto entre a presidência da República e os interesses

locais das oligarquias, a discussão em torno do reforço da educação básica para os

assalariados entra em processo de estagnação.

A idéia liberal de participação do cidadão na vida política republicana, de

instrução popular, conformava-se a uma realidade marcada pelos abusos de poder, 'pela

fraude eleitoral, pelo coronelismo das oligarquias e pelo suíocamento dos conflitos e

contradições por meio da força, de modo que a questão social passa a ser encarada como

uma questão de política. É um período de intensa repressão às primeiras manifestações,

greves e paralisações operárias.

As relações capitalistas, por outro lado, se impunham de modo inconsciente,

mesmo diante das atitudes das elites locais de frear a urbanização crescente, a

industrialização acentuada, o aumento de estabelecimentos comercial e industriais, o
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crescimento do proletariado urbano, a instalação de industriais têxteis e de alimentos. O

proletariado se concentrava em sua grande maioria nos Estados do Sudeste (São Paulo,

28,8%, Rio de Janeiro, 24,6%, e Minas Gerais, 6,3%) e Sul (Rio Grande do Sul, 8,3%).

Nesse ambiente de transformações, marcado, paralelamente, por uma

realidade assombrosa no plano educacional (75% dos habitantes do Brasil ainda eram

analfabetos), foram constituídas inúmeras associações, algumas delas ligadas ao poder

econômico e político de modernização como a Liga de Defesa Nacional em 1917, com

sede em São Paulo, e a Liga Nacionalista do Brasil, que tinham como protagonistas

pessoas como Olavo Bilac, Rui Barbosa, Miguel Couto e industriais como Jorge Street e

como objetivos a defesa da idéia de coesão nacional, do "trabalho" nacional, difusão da

instrução militar nas diversas instituições, propagação do civismo, ensino da língua

pátria, educação popular e profissional, minimização do analfabetismo. O movimento das

ligas era de caráter burgueso-reformista, e chegaram a legitimar as ações repressivas dos

governos contra os movimentos operários, nos momentos de maior contradição.

De outro lado, os trabalhadores começavam a formar suas próprias

associações e organizações, reivindicando direitos através de métodos de luta diferentes

dos utilizados pelas associações, entidades e intelectuais das classes dominantes. Várias

greves foram realizadas no país nesse período da primeira República, como as de 1905 e

1908 em São Paulo, repetindo-se em 1912, 1917. A Revolução Russa de 1917 fazia ecoar

suas aspirações nos movimentos operários em todo o mundo, sendo que no Brasil, em

1922 foi formado o Partido Comunista Brasileiro - PCB, a partir de dissidências entre

anarco-sindicalistas. Entre as várias correntes do movimento operário, podemos citar os

socialistas, anarquistas, anarco-sindicalistas e comunistas.

Os socialistas, organizados desde fins do império, dominaram a cena das lutas

sociais na primeira década da República, sendo muito influenciados pelos adeptos da

Segunda Internacional Socialista. A realidade do Brasil era diferente de outros países,

particularmente da Europa, tendo em vista que há muitos anos os trabalhadores europeus

já haviam conquistado o ensino público, gratuito e lutavam pelo incremento da qualidade

da educação, por transformação mais decisivas na estrutura econômico-social. O número

de analfabetos no país era muito grande, de modo que uma das primeiras Iutas dizia

respeito à redução do analfabetismo, pelo acesso à instrução.

Para tanto, os socialistas promoviam críticas mordazes aos governantes pela

omissão frente à questão educacional, de modo que passaram a reivindicar a construção e

manutenção de escolas públicas, chegando mesmo a fundarem por conta própria
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entidades e escolas operárias e bibliotecas. É possível dizer que os socialistas desse

período, apesar da influência internacional, ainda são marcados por um conteúdo

eminentemente reformista, muitas vezes reproduzindo idéias propagadas pelos

movimentos liberais. Como afirma Ghiraldelli Jr., a propósito dos discursos e práticas

socialistas

poderiam ser interpretados como meras peças influenciadas por
'respingos liberais', próprios de um socialismo ainda ligado às correntes
utópicas e reformistas, De fato, não se pode descartar os indícios que
apontam para uma real influência desse tipo de socialismo no
Movimento Operário Brasileiro na primeira década republicana. É
preciso levar em conta, também. o razoável grau de disseminação, na
época, do discurso liberal (Idem, p. 89).

Porém, entre os socialistas, a relação entre educação e movimentos sociais

ganha uma conotação nova. A educação era considerada uma reivindicação central, pois

representava um instrumento na luta social dos trabalhadores pela transformação da

realidade. Não se tratava, como no caso do discurso liberal, de mera instrução dos

trabalhadores para capacitá-los ao exercício de atividades do processo produtivo, nem de

adequá-l os ao status quo.

A educação era encarada como elemento para a compreensão da realidade,

portanto tinha para os socialistas um caráter político. Nos momentos históricos mais

decisivos, os socialistas acabavam explicitando que a educação, ao contrário do que

diziam os liberais republicanos, estava inserida no campo da luta de classes, que se dava

na sociedade brasileira de forma aberta ou velada, embora a ideologia dominante tentasse

fundar a educação apenas num movimento mais geral de modernização das relações

políticas, econômicas e sociais no país. Ghiraldelli Jr. (1987) realça que o discurso

socialista dessa época

variava muito; algumas passagens combativas e aguerridas, e, que
inauguravam novas formas de entender a questão educacional, se
confundiam com passagens altamente comprometidas com a ideologia
dominante. À medida que os agrupamentos socialistas foram se
envolvendo com as questões educacionais, o debate pedagógico passou
a um patamar mais complexo. Não raro, a imprensa socialista
enveredou pela discussão 'fazer pedagógico'. Questões relativas a
'como educar', 'quais conteúdos privilegiar', 'educação nos sindicatos',
'educação e política' etc. permearam a imprensa operária de cunho
socialista durante a Primeira República. Alguns agrupamentos
socialistas defendiam a educação formal, dadas nas instituições
escolares, que ministravam os conteúdos científicos tradicionais.
Opostam ente, outros grupos preferiam a educação informal, realizada
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nos sindicatos, de cunho politizante. Os socialistas debateram
publicamente essas opções (1987, p. 91-92).

A burguesia nacional, agrupada em torno dos partidos liberais e

conservadores da primeira República, apesar do inflamado discurso de igualdade,

liberdade e fraternidade, de instituição do ensino para as classes assalariadas do povo,

constantemente, em suas práticas governamentais, negaram concretamente o discurso. De

fato, coube às organizações políticas e aos movimentos dos trabalhadores discutir e

defender a idéia de ensino púhlico e gratuito, transformando essa consigna numa das

reivindicações mais importantes dos movimentos dos educadores. Dessa forma, os

socialistas tinham como núcleo de reivindicações na área da educação: gratuidade do

ensino, educação laica e necessidade do ensino técnico-profissional, em que houvesse

uma junção entre teoria e prática.

Com a intensificação da imigração de estrangeiros para nosso país, em

particular italianos, a força do anarquismo e do anarco-sindicalisrno tornou-se mais

presente no movimento dos trabalhadores. Isso se deu a partir do primeiro Congresso

Operário Brasileiro, em que as discussões sobre várias questões nacionais e

internacionais deram ensejo ao incremento da influência dos libertários. Havia uma

diferença fundamental entre socialistas e libertários. Enquanto os socialistas haviam se

constituído a partir de militantes nacionais, que inclusive vivenciaram o processo de

dissolução do Império, as lutas abolicionistas, o reforço do discurso liberal e a introdução

das relações capitalistas no país, os libertários provinham de imigrantes, com

experiências e contatos internacionais, particularmente com o movimento socialista

europeu. Com isso, a discussão começa a tomar um novo rumo, em sintonia com os

acontecimentos e debates internacionais.

Os libertários procuravam conjugar o debate em tomo dos problemas

brasileiros com o internacionalismo proletário e os acontecimentos internacionais. Essas

mudanças também se ret1etem na forma de encarar a questão educacional.

Evidentemente, os libertários começaram o processo de militância em nosso país numa

realidade social e econômica, em que a grande maioria do povo engrossava a lista de

analfabetos, tendo os anarquistas enfrentado dificuldades com a pouca instrução dos

trabalhadores, o que obstaculizava o avanço da discussão e a compreensão das teses

defendidas no seio do movimento operário. Havia, inclusive, entre eles a posição de que
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suas energias como militantes deveriam concentrar-se na difusão da cultura, na instrução

dos trabalhadores, para que pudessem elevar-se ao entendimento das teses anarquistas.25

Enquanto os liberais tomavam a educação como baluarte para resolver a

questão social, os anarquistas e anarco-sindicalistas tinha uma visão diferente. Sabiam

das dificuldades que enfrentavam pelo fato de existir um número grande de trabalhadores

sem instrução, mas sabiam que as causas reais dos problemas econômicos e sociais não se

encontravam no campo educacional. Mesmo dando ênfase ao problema educacional, não

deixaram de enfatizar que as causas para os problemas sociais como a criminalidade, a

miséria, o analfabetismo era a forma de organização da sociedade capitalista. Sabiam que

o movimento operário não deveria infundir entre os trabalhadores a idéia liberal de que

através da instrução e do desenvolvimento individual se conseguiria remediar as mazelas

que VIVIam.

Chegaram a denunciar o caráter el itista da educação da forma como se

encontrava estruturada e que os conhecimentos acumulados pela humanidade, apesar de

ser algo de interesse de todos os indivíduos, eram apropriados pela classe dominante. Sua

defesa da educação pública e gratuita se inseria em um projeto mais geral de superação da

ordem econômica e social vigente. Portanto, havia uma relação clara entre a

reivindicação específica da educação, de melhores condições de vida e trabalho dos

professores e do arcabouço cultural com a luta pela transformação da sociedade

capitalista.

Em meio à influência libertária no movimento dos trabalhadores, começam a

chegar em nosso país as primeiras notícias da Revolução Russa de 1917, a tomada do

poder por operários e camponeses através de um processo de insurreição popular. Por

volta de 1920, realizou-se o IllCongresso Operário Brasileiro, em que foram discutidas

questões nacionais e internacionais, além de uma sessão específica sobre a educação. As

discussões no campo educacional giravam em torno da manutenção ou não das escolas no

recinto do sindicato. Alguns militantes defendiam que as escolas deveriam sair do

sindicato, tendo em vista que poderiam sofrer repressão por parte das forças

governamentais, enquanto outros defendiam a manutenção dessas escolas junto aos

sindicatos, alegando que independente do local várias escolas haviam sido fechadas. A

2S Portanto, as dúvidas das "correntes libertárias não diferia muito em relação aos parceiros socialistas. O
questionamento girava em tomo da necessidade ou não de centralização dos esforços numa campanha de
alfabetização. João Penteado, professor e militante do Movimento Operário, em várias oportunidades,
expressou um sentimento comum entre os militantes libertárics; ou seja, o ceticismo em relação ao
engajamento do trabalhador nas lula sindicais dentro de um quadro de analfabetismo generalizado"
(GRIRALDELLI JR., 1987, p. 101).
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década de 1920 foi marcada por profundas repressões aos movimentos e às suas

lideranças, incrementadas a partir de 1917. Vários militantes foram expulsos do país,

aumentaram os controles sobre a imigração, várias escolas e agremiações foram fechadas.

O movimento passava por um momento de deslumbramento e dúvidas quanto

à Revolução Russa, surgindo discussões sobre a posição que deveria ser assumida pelo

movimento operário brasileiro em relação a esse acontecimento de transcendência

mundial. As derrotas de várias greves, o desgaste dos libertários, a ascensão da influência

dos socialistas russos levaram à divisão no seio do movimento, sendo que vários

anarquistas aproximaram-se dos socialistas vitoriosos na Rússia. Muitos libertários

passaram a defender a Revolução Russa e o governo instalado, sob o comando de Lênin.

As conquistas da revolução russa, na área educacional, passaram a ser

divulgadas constantemente no Brasil, tais como a substituição das antigas escolas

populares ou burguesas, técnicas ou práticas, femininas ou masculinas, por Escola dos

Trabalhadores Unificada. Ghiraldelli Jr. cita uma passagem do jornal operário O

Proletária, de Juiz de Fora, que propagava as seguintes idéias sobre a educação na Rússia

revol ucionária:

A nova forma da escola bolchevista 6 'unitária', i~106, todos os rapazes são
postos, na medida do possível, em identificar condições iniciais, e tem todos
uma igual oportunidade de instruir-se. Todas as divisões e limitações de uma
escola para outra são abolidas. Em vez de escolas elementares, escolas
complementares, escolas médias comunais de uma parte e escolas normais e
superiores de outra, que segundo os comunistas dividiam a nação em classes,
existem hoje somente graus diversos da própria escola. Foram abolidas as
escolas técnicas e comerciais. A freqüência escolar é obrigatória dos 6 aos 17
anos. Entre os 6 e 8 anos as crianças são guardadas em jardins infantis, dos 8
aos 14 anos, o primeiro grau. A instrução é gratuita. As crianças recebem
vestidos, calçados e uma refeição diária. A escola é completamente laica, não
tem instrução religiosa de forma alguma. O problema escolar - e nisto se
exprime seu caráter revolucionário - quer que o trabalho produtivo esteja
intimamente, organizadamente, conexo com a instrução, e que, mediante a sua
luz, as crianças habituem a compreender e a considerar toda a vida que as
circundam. Desde os primeiros anos, a criança deve se familiarizar com o
trabalho produtivo, mesmo nas suas formas mais desenvolvidas. Nas cidades
devem ser preparadas para o trabalho industrial, nos campos para os trabalhos
agrícolas, segundo o princípio de que o ensino deve seguir a escola feita pelo
próprio indivíduo, de modo que este tenha o prazer de criar e que a escola seja
uma comunidade que opere diretamente e organicamente em contato com a
vida real. O próprio processo de trabalho deve formar na criança aquela íntima
educação, sem a qual é impossível uma atividade metódica coletiva (...) é
também ministrada às crianças uma cultura geral, a geografia, as ciências
naturais etc. (...) O ensino da história deve ministrado principalmente com
relação à história do trabalho e da cultura. Não há nenhuma obrigação do
trabalho e de estudo em casa. A escola está aberta todos os dias da semana,
sendo o domingo destinado à leitura e excursões, com a assistência de um
professorado especial. Todos os castigos numa escola unitária estão abolidos.
Não se fazem exames de espécie alguma. A administração das escolas é
confiada, em cada distrito, a um soviet formado numa quarta parte de alunos
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dos grupos mais antigos e no restante por delegados operários e por delegados
do comissariado central (1987, p.143).

Foi na Rússia, que, após a revolução, colocou-se a necessidade de pensar

todas a organização das relações sociais, econômicas, políticas e culturais. A educação

passou a ser pensada a partir do vinculo entre teoria e prática, formação do homem novo,

que, ao mesmo tempo, tivesse acesso ao conhecimento historicamente produzido pela

humanidade, mas que pudesse se apropriar do real e transformá-lo, portanto, uma

educação que unisse o conhecimento com a produção e organização da sociedade. Essas

idéias educacionais pensadas por Anton Makarenko e Pistrak, entre outros educadores

russos. Entretanto, a concepção marxista de educação chegou em nosso país muito mais

por obra a propaganda em tomo das mudanças efetuadas na Rússia, que pelo estudo

profundo das idéias de seus educadores.

Do ponto de vista ínstitucional, as estruturas educacionais de nosso país

foram aos poucos sendo moldadas em consonância com as determinações reprodutivistas

do metabolismo do capitalismo. As reformas e propostas educacionais foram bastante

acentuadas no século XX, embora sua intervenção concreta na resolução dos problemas

sociais advindo das relações de produção capitalistas não tenha mudado o quadro de

miséria das classes trabalhadoras. Na verdade, a educação no marco do capital tem, ao

longo do tempo, comportado uma instrução para os filhos da classe trabalhadora no

sentido de possibilitar-lhes o exercício de funções ligadas às necessidades da produção

capitalista.

Na década de 1920, apesar da influência do anarquismo no movimento

operário e dos acontecimentos intemacionais, não podemos dizer que havia um projeto de

educação nacional, nem mesmo entre as elites. Em 1924, foi criada a Associação

Brasileira de Educação (ABE), patrocinando inúmeros movimentos na área da educação.

Pode-se destacar nas décadas seguintes o fortalecimento da tendência liberal e

sua visão sobre a educação em bases nacionais, a partir de várias experiências pioneiras

realizada em Estados do país, como a criação do Centro do Professorado Paulista em

1930, Movimento dos Pioneiros da Educação em 1931, cujas experiências em seus

estados os levaram, no período que se abria, a reivindicar a criação de um sistema

nacional de política da educação, o ensino público e gratuito e de caráter universalizante,

Esses movimentos por reformas em direção à moderna sociedade burguesa no campo da

educação eram influenciados pelas teorias da Pedagogia Nova de Dewey e Kilpatrick.

Desses movimentos na área da educação, pode-se citar as reformas feitas por Lourenço

Filho, Anísio Teixeira, Sampaio Dória e Francisco Campos.
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Portanto, os setores liberais brasileiros, ligados à educação, buscaram

inspiração nos antecedentes europeus e norte-americanos, que defendiam teoricamente

uma escola pública, una e laica. Considera-se que o movimento progressista e popular

brasileiro vem ao longo dos anos lutando pela democratização do ensino, pois a trajetória

da história da educação esteve circunscrita aos ditames das elites, cujo principal objetivo

era formar os dirigentes e oferecer ao povo apenas uma formação limitada aos interesses

do capital, ou seja, a mão-de-obra minimamente qualificada para o trabalho e a

inculcação ideológica para sustentar a escolha dos governantes através dos programas de

alfabetização de adultos, aumentando o potencial de eleitores.

A proposta de reforma educacional contida no manifesto dos pioneiros da

educação expressava as demandas de uma nova estrutura social dado o esgotamento do

modelo patrimonialista agro-exportador. A educação formal concreta nos marcos do

capitalismo continuou fornecendo conhecimentos e pessoal indispensável à reprodução e

expansão das relações capitalistas.

Após a derrocada do Estado Novo, e com a discussão de um projeto lei para

educação em nível nacional, com tendências privatistas, constatou-se que a esquerda

ainda não tinha uma proposta definida para a educação, acabando por aderir àquelas

posições consideradas mais progressistas para a época. No fi nal dos anos 1950 a esquerda

acabou apoiando o projeto elaborado pelos intelectuais que aceitavam os postulados da

pedagogia nova e as idéias defendidas pelos velhos pioneiros da educação, entretanto,

convém salientar que o projeto por eles defendido tinha um teor liberal reforçado pela

dependência do Brasil aos organismos internacionais, aceitando-se a assistência externa à

educação, particularmente vinda dos estados Unidos.

Setores de base da Igreja Católica organizaram no período de 1954 a 1964

vários movimentos entre os quais se destacam a mc (Juventude Universitária Católica),

JOC (Juventude Operária Católica), a JAC (Juventude Agrária Católica) e a JEC

(Juventude Estudantil Católica); observamos também o fortalecimento do Movimento

Estudantil no período de 1957 a 1964, levando à organização da União Nacional dos

Estudantes - UNE. Esse período é também marcado por manifestações em defesa. da

escola pública, num contexto de crescimento econômico, em que o modelo de educação

se mostrava arcaico para as novas necessidades do capital. Entretanto, convêm destacar a

atuação dos movimentos sociais que reclamavam acesso à educação e o desenvolvimento

de experiências consideradas inovadoras na área de educação informal.
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o período correspondente aos anos de 1960 a 1964 foi marcado pelos

movimentos de cultura popular, eles tiveram um papel fundamental como dinamizadores

e divulgadores da cultura popular e influenciaram outros movimentos sociais e

programas voltados para a educação popular. Em 1961, foi criado o Movimento de

Educação de Base (MEB), voltado para a educação popular de adultos, guiado pelo

método do educador Paulo Freire.

O MEB desenvolveu-se de forma mais intensa no nordeste, centro-oeste e

norte no país e o método de Paulo Freire tornou-se conhecido em várias partes do mundo.

Porém, a disseminação de suas idéias não chegou a constituir-se um projeto para

educação nacional, tendo em vista que Paulo Freire não havia formulado um projeto

amplo de educação, estando sua teoria mais voltada para a alfabetização de jovens e

adultos, cuja metodologia se contrapunha ao modelo predominante de educação chamada

por Freire (1974) de bancária.

Caracteriza a educação bancária por estabelecer uma hierarquia no processo

educativo, em que o professor é o único detentor de saber e os alunos, meros receptores

das teorias transmitidas por ele. Portanto, não há participação efetiva dos alunos no

processo educativo, não sendo reconhecidos, de acordo com Freire, os conhecimentos

prévios que esses alunos detém, considerando suas experiências de vida. Essa

organização escolar bancária reforça a cultura do silencia, fortalecendo a subordinação ou

conformação à lógica societária atual, impossibilitando que os educandos sejam sujeitos

de sua própria história e não objeto de dominação e manipulação da ideologia dominante.

No final da década de 1960 e inicio de 1970, evidenciam-se as reformas

implementadas pela cúpula do regime militar, preocupada em ajustar a educação

brasileira às exigências do capital internacional. Devemos enfatizar que a teoria do capital

humano e do desenvolvimento teve profundas implicações no desempenho educacional

dessa fase, pois a educação era tida como sinônimo de crescimento e ascensão social, sem

necessidade de transformações nas estruturas econômico-sociais.

A teoria do capital humano foi impulsionada a partir da década de 60 em

decorrência dos problemas de crescimento econômico e necessidade de melhoria no nível .

de especialização dos trabalhadores. Seu principal teórico foi Theodore W. Schutz e sua

obra O Capital Humano: investimentos em educação e pesquisa. Para o Schultz:

os trabalhadores transformam-se em capitalistas, não pela difusão da
propriedade das ações da empresa, como o folclore colocaria a questão,
mas pela aquisição de conhecimentos e capacidades que possuem valor
econômico. Esse conhecimento e essa capacidade são em grande parte o
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produto de investimento e, combinados com outros investimentos
humanos, são responsáveis predominantemente pela superioridade
produtiva dos países tecnicamente avançados. Omiti-los, ao estudar-se o
desenvolvimento econômico é o mesmo que explicar a ideologia
soviética sem a figura de Marx (1973, p.35).

Há nesse contexto a idéia de que o incremento de habilidades e

conhecimentos científicos, artísticos e gerenciais são importantes para o crescimento

econômico. Na teoria do capital humano há uma comparação entre a produtividade física

do capital e a otirnização da educação, dai a imprescindibilidade de investir no ensino ou

em treinamento. A lógica dessa teoria se baseia nas seguintes premissas: a)

imprescindibilidade de educar as pessoas para atender às demandas suscitadas pelas

relações de produção capitalistas; b) a educação teria por objetivo mudar as habilidades e

conhecimentos; c) quanto mais os indivíduos estudassem, maior seriam suas habilidades

cognitivas e capacidade produtiva; d) o aumento de produtividade permitiria que os

indivíduos recebessem maiores rendas.

Não obstante, várias críticas foram feitas à teoria do capital humano, algumas

referentes à sua estrutura teórica, portanto de caráter pontual, bem como críticas

fundamentadas no arcabouço marxista, mostrando as incongruências daquela teoria. As

críticas postulavam, em primeiro lugar, que não é correto adotar conceitos de

investimentos e de capital à anàlise de pessoas, ainda mais no sentido de legitimar as

relações de exploração do capital sobre o trabalho.

A teoria do capital humano destitui de suas análises as classes sociais e a luta

de classes, relacionando o aumento da remuneração dos trabalhadores à sua

produtividade e esta ao aumento da escolarização. A escola, para essa teoria, cumpre o

papel de moldar o futuro trabalhador para a disciplina, perseverança e o respeito à

estrutura hierárquica das relações produtivas, supondo que o indivíduo que estudou

estaria mais preparado para submeter-se às normas de conduta e comportamento exigidos

pelas empresas capitalistas.

Essa teoria foi usada para legitimar o treinamento e qualificação do

trabalhador, moldando-o à estrutura e às exigências da produção capitalistas, por isso, em

suas abordagens, não supunha qualquer espécie de transformação de ordem estrutural,

nem muito menos o atendimento das necessidades dos setores ligados à educação, que

cobravam constantemente a criação de mais escolas, a melhoria na qualidade da educação

e das condições de vida e trabalho dos professores.
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Nesse mesmo período, foram realizados pelo governo federal vários acordos,

chamados MEC/USAlD (Aliança para o Progresso), em que a educação era considerada

como fator de desenvolvimento econômico e provimento de técnicos em nível médio para

o setor produtivo. Por esses acordos, o Brasil passava a receber assistência técnica e

cooperação financeira para a implantação da reforma educacional propugnada nas leis

5.540, de 28 de novembro de 1968, que prevê os princípios gerais do ensino superior e

sua vinculação com o ensino medido e a 5692, de 11 de agosto de 1971, que estabelece

diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo grau, todas, portanto, referentes às

mudanças educacionais e universitárias. Com base nas orientações expressas nos acordos

MECIUSAID2
C" feitos com as agências internacionais, desenvolveram-se em nosso pais

medidas autoritárias, de cima para baixo, reproduzindo na esfera da educação as relações

econômicas de subj ugação aos interesses e políticas internacionais de organismo ligados

aos Estados Unidos da América, com presença de assessores americanos e treinamento de

técnicos brasileiros nos EUA.

Uma das tônicas desse modelo refere-se à relação da educação com o

desenvolvimento, a partir da formação profissional voltada para as necessidades da

preparação da mão-de-obra minimamente especializada para ser absorvida pelo mercado

em expansão, bem como oferecer uma formação voltada para a educação cívica,

inculcando nos adolescentes e jovens o ideário de patriotismo pregado pelo regime

militar através do reforço de disciplinas como Educação e Moral e Cívica (EMC),

Organização Social e Política do Brasil (OSPB) e estudos dos problemas brasileiros

(EPB).

Durante a ditadura militar houve uma retração dos movimentos sociais em

decorrência das perseguições, deportações, mortes e torturas das principais lideranças.

Logo após o golpe militar foi desencadeada uma forte repressão aos sindicatos, sendo

depostas várias direções, fechada a Central Geral dos Trabalhadores (CGT) e incendiado

o prédio da União Nacional dos Estudantes (UNE). Vários trabalhadores foram derni,tidos

dos órgãos públicos e de empresas privadas sem terem seus direitos reconhecidos,

dirigentes camponeses desapareceram sem deixar qualquer vestígio, as cadeias ficaram

26 Referente aos Acordos entre Ministério da Educação e Cultura, do regime militar, e a Agency for
International Devlopment-AID, norte-americana, entre 1964 e 1968, para assessoramento e treinamento de
técnicos brasileiros e orientação de programas para reformulação geral do ensino no país. Ente os quais,
podemos destacar o acordo de 26 de junho de 1964, Acordo MEC-USAID para Aperfeiçoamento do Ensino
Primário, através da contratação de seis assessores americanos por 2 anos; em 31 de março de 1965 -
Acordo MEC-Conselho de Cooperação Técnica da Aliança para o Progresso (CONTAP}-USAlD, para
melhoria do ensino médio, através de assessoria e treinamento de técnicos brasileiros por americanos .:
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superlotadas de indivíduos, considerados inimigos do regime político e insufladores de

conflitos entre capital e trabalho.

Não obstante, observa-se a intensa participação da União Nacional dos

Estudantes (UNE) no cenário político brasileiro, denunciando os mecanismos de

subordinação da educação aos interesses norte americanos. Em 1968, o movimento

estudantil entra numa fase de ascensão após o período de reflux.o sofrido com o golpe

militar e a repressão. Sob a influência das alianças entre estudantes e operários ocorridas

na França e a Revolução Cultural na China liderada por Mao- Tse-Tung, os estudantes

ressurgem no cenário das lutas sociais com força e entusiasmo, reivindicando a partir de

um projeto geral, aspectos relacionados ao cotidiano escolar como: a criação e ampliação

de bibliotecas, criação de laboratórios e aquisição de equipamentos para as universidades

públicas, transformação dos currículos abstratos, aumento de verbas para o ensino

público e, fundamentalmente, incremento das vagas nas universidades públicas. Foram

realizados várias passeatas, manifestações e acampamentos. Embora na clandestinidade a

UNE liderou a ação dos estudantes e se constituiu em uma entidade importante na

denúncia dos atos de repressão aos movimentos sociais.

Com a promulgação da reforma universitária em 1968, utilizando-se do

Decreto-Lei n? 477, de 26 de fevereiro de 196927 para barrar toda e qualquer

manifestação dos estudantes, a emergência do Ato Institucional n° 5 (AI5), de 13 de

dezembro de 1968, somadas à intensa repressão, perseguição, morte e desaparecimento

de militantes e intelectuais de esquerda, falta de espaço para as lideranças e controle das

organizações operárias, observou-se o recuo dos movimentos sociais. Os estudantes?

reunidos no congresso de Ibiúna em São Paulo, fizeram uma opção pela luta armada

isolada e clandestina, mas a repressão policial atuou tão fortemente, que conseguiu

dispersar vários estudantes, perseguindo os dirigentes e disseminando a tortura em todo o

país. Convêm lembrar que muitas lideranças dos anos 70, 80 e 90 que atuam na política

partidária ou em instituições da sociedade civil vieram das fileiras dos movimentos

estudantis.

Nos anos 1970, os modelos econômicos do pós-guerra entram numa profunda

cnse, com problemas de ordem fiscal, estagnação do Estado de bem-estar, crise do

chamado "socialismo realmente existente", ou seja, do stalinismo e endividamento dos

27 O Decreto-Lei nO477 representa em seu conteúdo as condições repressivas da ação da Ditadura Militar,
insurgindo-se contra o movimento estudantil, proibindo a liberdade de expressão, as manifestações e
agitações de rua, esLabelecendo, por outro lado, o vestibular classificatório para vagas existentes nas
universidades.
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países atrasados, e o Estado passa a ser questionado por seu burocratismo, ineficiência e,

particularmente, por ter assumido, sob pressão intensa dos trabalhadores, várias

conquistas e direitos sociais, além de ser vulnerável às pressões das organizações dos

trabalhadores. Em meio a este contexto, a tese de redução dos gastos sociais ganha

espaço no cenário internacional, o próprio modelo de educação formal adotado na década

anterior cresceu de forma desorganizado

Nesse período, são intensamente divulgadas no Brasil as idéias de Louis

Althusser, e a leitura hegernônicá fio seio da esquerda passou a ser a da escola como

aparelho ideológico da reprodução do capitalismo. Isso deu um suporte teórico

importante para a análise da relação entre a educação formal e as condições de

reprodução operadas pela escola, porém, sua influência no seio das discussões

educacionais não chegou a constituir um projeto para a educação, mas provocou

profundas inquietações nos professores e professoras.

Em suas formulações sobre a educação e a escola, Althusser considerava as

concepções de Estado e de ideologia. O Estado era visto como superestrutura da

sociedade, composto pelos aparelhos repressivos e ideológicos. Asseverava que o Estado

é um instrumento da classe dominante para manter a dominação e a exploração da

população trabalhadora.

Essa idéia, apesar de ser abordada numa perspectiva fundamentalmente

estruturalista e sem mediações entre superestrutura e infra-estrutura'", simplificando a

realidade social e econômica, guarda em sua essência um liame com as posições teóricas

de Marx e Engels que, no Manifesto Comunista, afirmaram com clareza singular que o

"executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de

toda a classe burguesa" (2002b, p.42).

Engels, da mesma forma que Marx, escreveu em Do Socialismo Utópico ao

Socialismo Científico que o "Estado moderno não é tampouco mais que uma organização

criada pela sociedade burguesa para defender as condições gerais do modo capitalista de

produção contra os atentados, tanto dos operários como dos capitalistas individuais"

(1975a, p.54). Engels realçou inúmeras vezes que a

28 Diz-se sem mediações, porque no pensamento de Althusser, a relação entre infra-estrutura (base
econômico-social) e superestrutura (instituições e formas de consciência social) se dá de forma anti-
dialética, como se houvesse uma determinação unilateral de uma pela outra, notadamente das instituições e
formas de consciência social pela base econômico-social. Na obra de Marx e Engels essa relação tem um
caráter dialético, portando há uma determinação recíproca entre ambas, embora as relações econômicas e
de trabalho tenham um papel relevante na compreensão das formas de consciência social presentes em dada
sociedade, historicamente determinada. Portanto, a relações entre infra-estrutura e superestrutura só podem
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sociedade, que se movera até então entre antagonismos de classe,
precisou do Estado, ou seja, de uma organização da classe exploradora
correspondente para manter as condições externas da produção e, assim,
particulannente, para manter pela força a classe explorada nas
condições de opressão (1975a, p.56)

A escola enquanto instituição era na visão de Althusser um aparelho

ideológico do Estado e os aparelhos ideológicos compreendiam um sistema complexo

que combinavam várias instituições e organizações e suas respectivas práticas. Althusser

relatou que a ideologia está presente no âmbito da escola, com práticas sociais

capitalistas, representando relações de dominação.

Não obstante, encontrava-se também, nesse espaço, a existência de

intervenção e participação de pessoas com práticas contrárias à reprodução das relações

sociais dominantes, contribuindo com a luta ideológica, como uma das formas da luta de

classes no interior das escolas. Em seu livro Filosofia e filosofia espontânea dos

cientistas, vincula o ensino escolar à educação das massas:

a 'cultura' literária ministrada no ensino das escolas não é um fenômeno
puramente escolar, é um momento entre outros da 'educação'
ideológica das massas populares. Pelos seus meios e efeitos, ela traz
outros à superfície, postos em prática ao mesmo tempo.religiosos,
jurídicos, morais, políticos e etc. Outros tantos meios ideológicos da
hegemonia da classe dominante, que são todos reagrupados em volta do
Estado de que a classe dominante detém o poder. Bem entendido, esta
conexão, podíamos dizer sincronização, entre a cultura literária (que é o
objeto-objetivo das humanidades clássicas) e a ação ideológica de
massa exercida pela igreja, pelo Estado, pelo direito, pelas formas do
regime político e etc. E na maior parte das vezes mascarada. Mas
aparece à luz do dia nas grandes crises políticas e ideológicas, nas quais
por exemplo as reformas do ensino são abertamente reconhecidas como
revoluções nos métodos de ação ideológica sobre as massas. Vê-se
então muito claramente que o ensino está em relação direta com a
ideologia dominante e que a sua concepção, a sua orientação e o seu
controle são um terreno importante de luta de classe (1979, p.45).

Nesta perspectiva, Althusser aponta posturas adotadas pelos professores

dependendo de suas ideologias. Eles, através das armas científicas e políticas,

encontradas na história e nos conhecimentos que ensinam, podem se contrapor à

ideologia dominante, ao sistema e às práticas que estão confinadas, ou simplesmente

reproduzirem de forma engenhosa as relações sociais do modo de produção capitalista.

ser desveladas através de muitas mediações, o que requer um esforço monumental de quantos desejam
compreender as idéias e instituições em determinado modo de produção econômico-social.
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A tese de que as transformações culturais condicionavam-se à revolução

socialista, que mudaria o sistema econômico e, conseqüentemente, a escola, passa a ser

predominante na seara da esquerda. Portanto, a elaboração de um projeto escolar

conectado aos interesses populares só era possível com a derrubada do Estado capitalista,

uma vez que o impacto da lógica do capital sobre a educação teria sido intenso ao longo

do desenvolvimento de sua produção.

Em 1977, o movimento estudantil reaparece de forma organizado no centro

das lutas pela redemocratização do país, com seus métodos de luta como greve, passeatas,

manifestações, bloqueios e paralisações. A Pontificia Universidade Católica (PUC-SP)

foi palco de violências policiais e atos de repressão a manifestações de estudantes, foram

lançadas bombas, muitos estudantes saíram feridos, aumentando mais ainda a indignação

da sociedade brasileira diante de um governo autoritário e sem legitimidade.

O país viveu um verdadeiro processo de convulsão social, com incessantes

greves de diversas categorias e agitações políticas espalhadas por todo os rincões da

federação. Trata-se de um período de intensas lutas e confrontos com a ordem vigente.

Em 1979, houve um grande movimento de professores e demais profissionais da

educação, da saúde e serviços sociais públicos, pois, com a LDB de 1971, massificaram a

escola com profissionais despreparados ou seja sem qualificação para o exercício da

docência.

Nesse contexto, vastos setores das sociedades civis mobilizaram-se para

participar dos processos de construção da democracia no país, discutindo a elaboração da

constituição, os princípios para a educação e organização da escola. Entusiasmados com

os sentimentos gerados pelos movimentos pela abertura gradual e segura, embalados

pelos rumos democráticos, a esquerda formulava projetos para a educação nacional.

É um período de divulgação das idéias de Antônio Gramsci, que havia

elaborado uma das análises mais sistemáticas sobre a questão educacional no campo do

'marxismo', fundamentando a idéia de "escola unitária". Ao se aprofundar no problema

da escola no marco do socialismo, a perspectiva pedagógica de Marx foi simplificada a

partir da idéia de "escola politécnica". Houve também uma falta de clareza e até certa

confusão entre a escola politécnica e a escola unitária em Gramsci.

Num ambiente diferente daquele do final dos anos 1960, quando foram

publicadas algumas de suas obras, dentre elas citamos Os intelectuais e a organização da

cultura, literatura voltada para as questões da escola. As análises de Gramsci serviram de

inspiração à nova esquerda e estimularam a elaboração de projetos para a organização da
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escola, ainda que na sociedade capitalista, objetivando uma educação de qualidade para

todos. Nesse sentido, a interpretação do pensamento de Gramsci contribui para recuperar

a importância da escola pública, vista como espaço de contradição, bem como a luta

progressiva pela melhoria do ensino e a docência, no marco das relações existentes.

A educação era tida como meio de minimizar a pobreza, daí a necessidade de

adotar medidas compensatórias, de oferta do ensino elementar mínimo e de baixo custo,

apropriado às massas oprimidas. É importante observar como as idéias de Gramsci foram

utilizadas para legitimar as práticas políticas no terreno da democracia burguesa, o que,

por certo, teria contribuído fortemente para a adaptação gradual da nova esquerda à

estratégia da democracia formal e parlamentarista, às eleições como único modo de

conquista do poder e a conformação à ordem do capital.

Após o processo de democratização em nosso país, a retomada das eleições

gerais para presidente, os acontecimentos internacionais como a crise da União Soviética,

as organizações sindicais e operárias sob a influência do Partido dos Trabalhadores (PT)

caminham para uma trajetória de adaptação progressiva às regras do jogo democrático,

limitando-se à defesa de reivindicações econômicas e específicas de cada categoria.

Outras organizações, como as ONGs, os movimentos de mulheres, negros e

homossexuais entram na cena política em defesa de suas propostas e de direitos civis

iguais para todos.

Foi lançado em 1988 o movimento nacional em defesa da escola pública,

representando a retomada de movimentos ocorridos nos anos 30 pelos pioneiros da

educação. Esse movimento tem origem na discussão sobre o capítulo da educação na

atual constituição brasileira, bem como a pressão para a elaboração de uma nova LDB,

contando com uma ampla participação de organizações da sociedade civil e conseguindo

a adesão de vários parlamentares, entidades e demais engajados na defesa da idéia de uma

escola pública e gratuita. Dentre as demandas, há um destaque predominante da educação

para a cidadania, estando a acepção corrente de cidadão associado à concepção liberal de

conquistas de direitos e obrigações. Com base nas pesquisas feitas por Gohn (2001),

várias foram as demandas educacionais nos anos 80 reclamadas pela sociedade civil; .

I-Demandas educacionais na sociedade: l.Educação ambiental; 2.
Educação sobre o patrimônio histórico cultural; 3. Educação para a
cidadania; 4. Educação sanitária e de saúde pública; 5. Educação
popular; 6. Educação de menores e adolescentes; 7. Educação de
minorias étnicas: índios; 8. Educação contra discriminação: Sexo, idade,
cor, nacionalidade; 9. Educação para deficientes; 10. Educação para o
transito e de convivência em locais públicos; l l.Edncação contra o uso
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das drogas; 12. Educação sexual; 13. Educação contra o uso da
violência e pela segurança pública; 14. Educação para a geração de
novas tecnologias; II - Demandas por educação escolar: 1. Educação
infantil; crehes e pré-escolas; 2. Ensino de 10 e 20 graus; 3. As
demandas da universidade; 4. demandas por novas leis educacionais do
ensino; 5. Ensino noturno (2001, p.59).

No final dos anos de 1980 e início de anos 1990, era visível a incapacidade do

movimento sindical de responder à ofensiva do capital em face das alterações

implementadas pelo mundo do trabalho. A reestruturação produtiva possibilitou ao

capital fragilizar parcelas da classe trabalhadora, abalando a base de sustentação do

movimento sindical, inculcando ideologicamente nas direções sindicais a adoção de

políticas de colaboração com o capital, desenvolvendo pactos sociais, propugnando por

um entendimento nacional, abandonando a perspectiva de confronto como a estrutura do

capital. É um período de intensa propaganda teórica sobre a suposta "morte do

socialismo" e das concepções de Karl Marx, com a desagregação do stalinismo e a

derrocada da experiência do Leste Europeu.

O discurso neoliberal, presente fortemente em outros países como Inglaterra e

EUA, consolida-se em diversos setores da classe dominante nacional, sob a pressão

intensa do capital financeiro internacional, promovendo-se a progressiva introdução de

medidas no plano da regulamentação do capital e do trabalho, abrindo caminho para a

abertura da economia nacional e do setor financeiro aos grandes grupos especulativos,

bem como criando as possibilidades de uma futura precarização das condições de

trabalho, extinção de conquistas, controle do acesso à seguridade e a redução da força das

organizações operárias.

Entretanto, convêm lembrar que alguns teóricos marxistas como MandeI e

Mészáros, desenvolveram uma análise contundente dos acontecimentos verificados nas

últimas três décadas, particularmente da crise e desagregação da ex-URSS e suas

repercussões nos movimentos sociais em todo o mundo. Mészáros (2002) defende na

obra Para Além do Capital a tese de que as experiências ocorridas nos países do Leste

Europeu e na URSS, consideradas por ele como sociedades pós-capitalistas, não foram

capazes de superar o metabolismo do capital.

O capital, em meio a uma profunda crise, arquiteta planos de ajustes

estruturais e a educação como um dos setores mais importantes da vida social faz parte

desses planos. O Banco Mundiaf9 dimensionou algumas estratégias para produzir no

29 O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BlRD), chamado de Banco Mundial, foi
instituído por ocasião da Conferência de Bretton Woods, em 1944, que tem como diretrizes principais a



-- ---

161

sistema educacional "disposições ideológicas" nos trabalhadores, diante das severas

condições do mercado de trabalho, de forma a despolitizar cada vez mais os explorados.

É importante reportar que esse organismo internacional tem investido muito no complexo

educacional no que se refere à consultorias, acessorias especializadas, treinamentos,

reformas curriculares, gestão e avaliação, como forma de adequar os trabalhadores e seus

filhos às necessidades do capital em crise.

Para tanto, o Banco Mundial e organismos como a Organização das Nações

Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) têm difundido, sob encomenda a

destacados intelectuais, o discurso da pedagogia da qualidade total e a idéia de que se

pretende em última instância formar um novo indivíduo, com habilidades e competências

teóricas-práticas, para assumir tarefas consoantes com as demandas colocadas pela

suposta sociedade do conhecimento, proposta conhecida como banking ou knowledge.

Nos discursos oficiais, há uma ênfase na transferência de responsabilidades,

descentralização, parcerias, terceirizações, privatizações, desobrigação do Estado em

relação à educação e aos demais serviços sociais.

Essas idéias reproduzem de forma mais geral às posições elaboradas há várias

décadas por Friedrich Hayek em seu livro o O Caminho da Servidão, publicado em 1944,

e por seu discípulo Milton Friedman, autor de dois livros que vieram a lume na década de

1980, intitulados Capitalismo e Liberdade e Liberdade de Escolher. Interessante que na

época em que apareceram os primeiros escritos neoliberais, contexto aliás de

desconfiança no liberalismo e de ascensão das idéias keynesianas, o discurso do mercado

ilimitado, da não-intervenção do Estado, da privatização não tinham qualquer

ressonância. Nos anos 1980, e, particularmente, a partir da década de 1990 no Brasil, esse

discurso é recuperado com toda a força e, inclusive, absorvido por setores da esquerda,

ligados principalmente às organizações não governamentais.

O cenário dos anos de 1990 toma-se propício à implementação do modelo

neoliberal, que já havia sido concretizado na Inglaterra, com o governo de Margareth

Thatcher, e nos Estados Unidos, com Ronald Reagan, retomando a ênfase no mercado,

no indivíduo, propuganando pelo enfraquecimento das organizações dos trabalhadores

(partidos, sindicatos e associações), inculcando nos trabalhadores idéias que o isolassem

de suas organizações de luta.

realização de empréstimos aos governos e empresas, financiamento de projetos e programas. Através do
financiamento, o Banco Mundial tem interferido em diversos programas e políticas públicas desenvolvidos
em numerosos países, particularmente da América Latina. O Banco Mundial alega como objetivo a
minimização dos índices de pobreza e analfabetismo nesses países, entretanto, as diretrizes do banco
representam sobretudo os interesses dos governos internacionais, em particular dos EUA.
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o neoliberalismo passou a ser a ideologia predominante no cenário

internacional, expressando de forma cruel toda tentativa de liquidar os avanços sociais,

representando uma profunda contra-revolução, a partir da adoção de medidas

privatizantes, de ajustes estruturais, livre comércio, desregulamentações, produzindo um

profundo impacto sobre os aspectos das relações econômicas, sociais e políticas,

culturais, pessoais.

Entre esses impactos, podem-se destacar a redução dos gastos com a

educação e saúde públicas, de perda da soberania dos países economicamente atrasados,

pelo crescente empobrecimento da classe média e dos assalariados, pela insegurança no

emprego, perda da estabilidade familiar e o crescimento da alienação individual,

incorporando conceitos de alteridade, micro, diferenças, identidades sociais e outros

relacionados às teorias pós-modernas, inflados por apelos propagandísticos, seduzindo a

intelectual idade.

No que tange a educação, observa-se que a pauta neoliberal apregoa um novo

conceito de público, desvinculado do estatal e de gratuito, transferindo essa

responsabilidade para a sociedade civil, família, comunidade, embora admitindo

subsídios para os necessitados, como bolsas, programas de renda mínima e o incentivo à

caridade privada, para evitar a diminuição de parcelas dos potenciais consumidores.

Nesse panorama ocorreu em Jontien, na Tailândia em 1990, a conferência

Mundial em torno do tema Educação para Todos, patrocinada pela Organização das

Nações Unidas (ONU) e por seus principais organismos internacionais para discutirem os

rumos da educação no final do século:XX e projeção para o século XXI.

A política oficial financiada pelos organismos financeiros internacionais é

profundamente contrária aos interesses históricos da classe trabalhadora, mantendo uma

relação de dependência nas pesquisas cientificas e tecnológicas. As agências fmanceiras

internacionais desenvolvem estratégias para convencer as organizações sociais a se

conformarem aos efeitos nefastos do neoliberalismo. Há todo um discurso arquitetado

pelos seus fervorosos defensores da sociedade de mercado, alimentado pelo Banco

Mundial, disseminado com força no interior dos movimentos sociais, estimulando

organizações sociais não governamentais e outras entidades a propor e executar projetos

compatíveis com a lógica neoliberal e seus patrocinadores financeiros.

Um dos principais objetivos dessa ação é a fragmentação dos movimentos,

mantendo-se adstritos às pugnas em torno das divisões de gênero, raça, etnias e opções

sexuais. Desviando a atenção dos militantes dos movimentos sociais dos conflitos entre
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as classes sociais e interesses em tomo da sociabilidade capitalista, voltando-se para

questões meramente pontuais, como as reivindicações especificamente salariais, violência

familiar, auto-ajuda, preconceito racial e sexual, ecologia.

Há uma transferência do embate entre as classes sociais para as questões

culturais, sob a base explicativa de que é reducionista enfatizar as classes sociais como

lócus de intervenção dos indivíduos, uma vez que estariam supostamente se dissolvendo

em meio à fragmentação do mundo globalizado. As ONGs, no atual contexto neoliberal,

tem sido utilizadas pelos organismos internacionais e pelo Estado para debilitar os

movimentos sociais no seu enfrentamento com a lógica do capital, sob o discurso

ideológico de que o socialismo fracassou e as teorias que dão suporte a sua construção

estão superadas, como o marxismo. Como afirma Tonet

a produção da desigualdade social não é um defeito, mas algo que faz
parte da natureza mais essencial desta matriz geradora do capitalismo.
O que, por sua vez, significa que é impossível construir a partir dela,
uma autentica comunidade humana, vale dizer, humanizar o capital
(2003, p.203).

A educação atualmente é apoderada pelo capital que a transforma em

mercadoria, a partir da intensificação do processo de privatização da educação, ocorrendo

uma transferência de responsabilidades das atividades educacionais, com incentivos à

iniciativa privada e à mercantilização do ensino. Essa realidade tem incrementado as

contradições sociais, de modo que a relação entre educação e os movimentos sociais tem

exigido a reorganização das entidades e associações ligadas à defesa da educação pública,

gratuita e de qualidade, no campo de um projeto mais amplo de construção de uma"

sociabilidade distinta da ordem do capital.

3.2. Educação e cidadania

Discutir a relação entre cidadania e educação é fundamental no atual contexto

histórico, para compreendermos os horizontes da sociedade de mercado e as perspectivas

dos movimentos sociais, bem como a maneira como a categoria cidadania tem" sido

inserida no âmbito da educação.

A cidadania tomou-se a pedra fundamental dos discursos ligados aos novos

movimentos sociais. Em suas manifestações e consignas, esses grupos têm defendido

sobretudo a igualdade de direitos e obrigações, a liberdade de se expressar e de exercer

livremente as suas opções. Também na educação, os principais teóricos, mesmo alguns
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que se encontram no vasto circulo do pensamento marxista (que muitas vezes se intitulam

marxianos ou marxólogos) não deixam de defender a reivindicação "educação para a

cidadania". Ivo Tonet (2005) se coloca no campo contrário, afirmando ser equivocada a

estratégia de educar para a cidadania, apontando para a efetivação da liberdade dentro do

marco do capital.

O discurso corrente entre liberais, social democratas e a esquerda democrática

é de que o binômio cidadania e democracia se esgotam em si mesma, pois para os

ideólogos dessa corrente a ordem do capital parece ser algo insuperável. A cidadania e

democracia passam a ser valores universais, porém essa estratégia de desenvolvimento da

cidadania é incapaz de emancipar o homem

Sobre a possível relação entre educação e cidadania, tão presente nos

discursos dos teóricos que tem influencia na educação brasileira como Libâneo (1998),

Gadotti (1997), Freire (1993), Frigotto (1995), Arroyo (1987), Nosella (1987), dentre

outros educadores, Tonet elabora uma série de questionamentos a saber:

Não terá sido esse conceito de cidadania utilizado de forma pouca
critica ou será ele, efetivamente, aceito como sinônimo de plena
liberdade humana? Será de fato livre uma sociedade na qual vigoram
plenamente as liberdades democráticas? Será uma sociedade
democrático-cidadã o horizonte inultrapassável da humanidade, isto é,
urna forma de sociabilidade aberta ao continuo aperfeiçoamento? Não
seria a cidadania, embora ressalvando decididamente os seus aspectos
positivos e sua importância na história da humanidade, uma forma de
liberdade essencialmente limitada? (2005, p. 33)

Outrora, as grandes revoluções que ocorreram no século XX, tais como a

Revolução Russa de 1917, a Revolução Chinesa de 1949, a Revolução Cubana de 1959,

os levantes revolucionários na Bolívia, no Vietnã, em EI Salvador, Nicarágua, Chile, as

lutas de libertação nacional, bem como os movimentos sociais de grande transcendência

no pós-guerra, particularmente os ocorridos na França, que teve o Maio de 1968 como

foco mais importante, seus reflexos em numerosos outros países.

A reorganização do movimento operário havia levado os educadores a

colocarem como estratégia central à articulação entre educação e revolução, tentando

compreender não só as experiências educacionais daqueles países, mas buscando projetar

os horizontes da educação para além da sociabilidade capitalista, vinculando-a às

necessidades da classe trabalhadora e às possibilidade de transformação da sociedade.

Entretanto, as transformações ocorridas a partir dos anos 1980, como a

redemocratízação do Brasil, os retrocessos havidos na ex-URSS e no Leste Europeu, o
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Nada haveria a objetar a estas afirmações se não fosse pelo fato de que
o grande objetivo que norteou toda a reflexão e todo o trabalho prático
de Paulo Freire foi a luta pela construção de uma sociedade
efetivamente livre: o empenho em contribuir para a emergência de
pessoas que pudessem ser plenamente autônomas, sujeitos e não objetos
da história. De modo que, na medida em que o mesmo não faz nenhuma
restrição, parece razoável admitir que por plenitude da cidadania ele
quer significar a plenitude da liberdade, entendida, obviamente, como
um processo de construção permanente. Pois, ele está pensando em
pessoas que têm direitos e deveres que lutam para conquistá-los,

isolamento cubano, enfim, o refluxo geral do movimento operário em todo o mundo, a

destruição de conquistas sociais e a difusão do discurso de globalização e de fim da era

keynesiana, contribuiram para mudanças também no campo do pensamento educacional.

No Brasil, teóricos que até então defendiam uma visão da educação voltada

para os esforços de transformação social, passam a enfatizar não só a chamada "via

democrática para o socialismo", mediante mudanças parlamentares graduais, mas ergue-

se a educação como caminho para realização da cidadania. Daí em diante, o conceito de

cidadão e de cidadania passam a se constituir em categorias centrais no movimento

operário, em particular na Central Única dos Trabalhadores (CUT) e no Partido dos

Trabalhadores (PT) o conceito de cidadania em substituição ao de classe para desenhar

sua estratégia política e na análise educacional se contrapondo à visão marxista.

É o que ocorre, por exemplo, com um dos mais conceituados educadores

brasileiros, cujas análises ecoaram no estrangeiro, qual seja, Paulo Freire (1993). Em

texto intitulado, Alfabetização como elemento de formação da cidadania, Freire traça

argumentos para fundamentar que a educação tomou-se fundamental na construção da

cidadania, na elevação da condição de cidadão. O autor concebe o cidadão como

"indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um estado", sendo a cidadania a

expressão da condição de cidadão, o fato dos indivíduos fazerem "uso dos direitos e o

direito de ter deveres de cidadão" (1993, p. 45).

Para tanto, Freire destaca que o exercício pleno da condição de cidadania, a

partir da alfabetização, está ligado ao fato de o ato educacional ser um ato político e não

um fazer neutro. Essa visão se encaixa na ótica mais geral de Freire, que defende que a

prática educativa tem um caráter ideológico, pois por trás de toda prática educativa há

uma intencionalidade, podendo estar a serviço da legitimação ou se colocar como veículo

de construção da cidadania. De modo geral, Freire utiliza as categorias cidadão e

cidadania em sentido muito semelhante ao que é concebido pelos ideais da modemidade

burguesa, como veremos adiante. Sobre isto, aliás, fala Tonet
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defendê-los e efetivá-los, tendo no Estado o fiador desta sua condição
(2000, p. 2).

A visão de cidadania e de cidadão está ligada aos horizontes da educação e

dos movimentos sociais, pois na medida em que a cidadania passa a ser o horizonte, o fim

último dos sujeitos, o projeto de uma sociedade socialista toma-se algo secundário,

perdendo-se completamente nas ações cotidianas, quando não é completamente negada,

conformando-se com os limites e possibilidade da sociedade de mercado, ou seja, ao

acesso gradual e controlado aos direitos políticos, civis e sociais.

Há, em verdade, uma dificuldade muito grande entre os autores que trabalham

com o conceito de cidadania de articular as reivindicações imediatas como acesso a

direitos e melhoria de vida e trabalho, com a luta mais geral pela transformação social.

Em geral, quando se realça a cidadania, deixa-se de lado a transformação pela raiz e a

cidadania passa a ser substituída pela classe, começa a se fazer tudo em nome da

cidadania e, quando se defende uma transformação radical da ordem existente, perde-se

em generalidades, sem compatibilizar com os esforços cotidianos e os interesses da classe

trabalhadora, inclusive na educação.

Tonet (2001) chega inclusive a analisar os principais teóricos da educação,

citados acima, em nosso país que tratam da questão da cidadania. Parece-me que essa

problemática toma-se mais candentes em um autor muito importante para o pensamento

educacional brasileiro como Moacir Gadotti. No livro Escola Cidadã, o autor argumenta

que há décadas atrás achava que os esforços por mudanças pequenas acabavam

obstaculizando as grandes transformações. Conta que viveu uma experiência entre 1974 e

1976 na Seção de Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e Ciência da

Educação da Universidade de Genebra, na Suíça, em que motivados pelos

acontecimentos europeus do final da década de 1960, em particular o Maio de 1968,

procurou-se implantar uma experiência inovadora a partir das teorias autogestionárias em

voga na época.

Entretanto, após dois anos de implementação da experiência de autogestão

perceberam que, quanto à aquisição de conhecimento, havia um déficit expressivo entre

os alunos. Por isso, em determinado momento, diz o autor, acabou-se abandonado a

experiência. O autor teria se convencido que apesar de sua posição na época, hoje teria a

convicção de que as pequenas mudanças são muito importantes, e que, gradualmente, as

pequenas ações cotidianas podem proporcionar uma grande mudança. Para evitar

confusões, passemos a problematizar o conceito de cidadania, a partir das contribuições
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de Marx, seu alcance na sociedade atual e a sua superação pelo conceito marxista de

emancipação humana, que no conjunto da obra do pensador alemão engloba e articula de

forma dialética as reivindicações imediatas (como a educação), com o projeto de

sociedade socialista.

O conceito de cidadão vem sendo utilizado com ênfase desde a emergência da

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, produto mais

destacado do processo revolucionário instaurado na França do Século das Luzes, que

levou a classe burguesa a debelar os grilhões que a privava de ser a classe politicamente

dominante, amparada na sublevação popular de camponeses, artesãos e demais

explorados. Intelectuais iluministas, como Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau

empenharam-se em fundamentar filosoficamente as idéias de igualdade, liberdade,

fratemidade, englobados em tomo de direitos civis e políticos, aos quais deveriam ter

acesso todos os homens, considerados iguais perante o Estado. Para Engels

produzia-se o grande ressurgimento da ciência Voltava-se a cultivar a
astronomia, a mecânica, a fisica, a anatomia, a fisiologia. A burguesia
necessitava, para o desenvolvimento de sua produção industrial, de uma
ciência que investigasse as propriedades dos corpos fisicos e o
funcionamento das forças naturais. Mas, até então, a ciência não havia
sido mais que a servidora humilde da Igreja, não lhe sendo permitido
transpor as fronteiras estabeleci das pela fé; numa palavra, havia sido
qualquer coisa menos uma ciência. Agora, a ciência se rebelava contra a
Igreja; a burguesia precisava da ciência e se lançou com ela na rebelião
(1975a, p.16).

Esse contexto é, sem dúvida, um dos mais progressistas do evolver

capitalista, pois nele os teóricos tinham como objetivo central compreender o que se

passava diante dos seus olhos, por isso foi possível defender no campo do pensamento

filosófico, como ocorre com René Descartes, Francis Bacon e John Locke, a idéia que o

homem era capaz de explicar a realidade social, política e econômica através da razão,

sem recorrer a elementos fora do mundo dos homens (racionalismo), ao tempo em que,

com Hegel, se dizia que as idéias transformam-se ao longo da história de forma dialética

como uma luta de opostos, como contradição, enfim ainda se reconhece, na teoria

econômica, na esteira de Adam Smith e David Ricardo, que o trabalho era a fonte da

riqueza social e fundamento do valor das mercadorias produzidas no capitalismo. Tudo

isso aconteceu nos séculos XVII e XVIII, prorrogando-se até a sedimentação do poder

econômico e político pela classe dominante, a burguesia.

Tão logo chegou ao poder, a burguesia deixou de lado o discurso que havia

animado as massas no processo revolucionário e, em seu lugar, construiu bases teóricas e
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institucionais para legitimar a dominação do capital sobre o trabalho. Sob esse ângulo, o

discurso de cidadania, no âmbito da sociedade capitalista pós-revolucionária, expôs toda

a sua historicidade, tornou-se concreto apenas dentro dos estreitos limites impostos pelas

relações sociais. Enquanto para a burguesia é possível se falar em gozo pleno de

liberdade e acesso a uma igualdade possível, ou seja, acesso aos bens, serviços e

conhecimentos produzidos, para o trabalhador a liberdade, a igualdade e o acesso a que

produz com seu trabalho e de forma coletiva é algo a ser ainda conquistado. A análise de

Welmowicki (2004) expressa muito bem o sentido dado pela burguesia à cidadania.

Para a burguesia, a conquista da cidadania era ao mesmo tempo um
objeto revolucionário e traçava os limites aos quais era necessário ater-
se para assegurar a estabilização da nova sociedade. Seria necessário o
crescimento e a experiência de lutas do proletariado na Europa para que
outra visão de mundo começasse a se consolidar. Os primeiros
socialistas e os dirigentes das primeiras lutas operárias entre os fins do
século XVIII e começo do XIX, ainda tinham uma visão permeada
pelas concepções burguesas (2004, p. 28)

Por isso, a tese de cidadania, no âmbito de uma sociedade de mercado, servia

muito mais para obscurecer uma realidade social e econômica, em que os trabalhadores

assalariados estavam mergulhados em condições vis, em que um homem poderia viver.

Jornadas de trabalho acima de 16 horas, debilitação das energias fisicas do operariado,

exploração do trabalho feminino e de crianças, salários aviltantes, uma vida miserável e

alienada. Para Engels, a revolução industrial tinha criado

toda uma série de graves calamidades SOCIaIS:amontoamento, nos
bairros mais sórdidos das grandes cidades, de uma população arrancada
do seu solo; dissolução de todos os laços tradicionais dos costumes, da
submissão patriarcal e da família; prolongamento abusivo do trabalho,
que, sobretudo entre as mulheres e as crianças, assumia proporções
aterradoras; desmoralização em massa da classe trabalhadora, lançada
de súbito a condições de vida totalmente novas - do campo para a
cidade, da agricultura para a indústria, de uma situação estável para
outra constantemente variável e insegura (1975a, p.34).

Marx: e Engels submeteram a visão de mundo da classe dominante a uma

profunda e, ainda, inesgotável crítica, desmistificando o caráter ideológico das teses

defendidas pelos mais eminentes pensadores de sua época, analisando-os não como

pessoas que tinham produzido idéias em si mesmas, mas como homens concretos, que

pensavam e viviam em contexto histórico, com todas as suas limitações e possibilidades.

Suas críticas encontram-se disseminadas em todas as obras, entre as quais podemos citar:

A ideologia Alemã, A Sagrada Família, Os Manuscritos Econômíco-filosôftcos de 1844,
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Manifesto Comunista, A Miséria da Filosofia, As lutas de classes na França, O 18
Brumário de Luis Bonaparte, Contribuição à Crítica da Economia Política, O Capital,

Grundisse, A Guerra Civil na França, Crítica ao programa de Ghota, e as obras de

Engels, tais como A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, A Origem da

Família, da Propriedade privada e do Estado e o Anti-Düring.

N'O Capital, escrito em 1867, Marx efetuou de forma ampla uma crítica das

formas de produção do capital, esclarecendo o caráter do discurso liberal de cidadão,

mostrando que ele tinha como papel fundamental dificultar a compreensão do real,

preterir a existência de desigualdades econômico-sociais, das contradições determinantes

da sociedade de mercado, a existência de classes sociais com interesses antagônicos e as

conseqüências marcantes da exploração do trabalho pelo capital. Marx reconhece que os

direitos civis e políticos representam uma conquista, mas não se limita historicamente,

nem se conforma do ponto de vista prático com os horizontes da emancipação política

limitada, possibilitada pela nova sociedade.

Não obstante, a crítica contida naquela obra é apenas um esforço de

compreensão sistemática de como se organiza, reproduz-se e mantém-se ideologicamente

a ordem do capital, com toda a sua complexidade e mediações. Desde que Marx e Engels

começaram a se diferenciar dos discípulos hegelianos de esquerda, os chamados Jovens

Hegelianos'", começaram a visualizar, no horizonte hegemônico das teorias liberais sobre

a sociedade, fundadas na idéia de sujeito, cidadão, democracia e contrato, elementos

imprescindíveis para uma crítica do arcabouço teórico emergente do processo

revolucionário burguês.

A primeira crítica que Marx faz à perspectiva do discurso burguês é quanto à

tentativa de tomar todas as suas categorias sociais como contrato, mercado, cidadão e

homem abstrato, coisa natural, que teria existido para sempre, sem qualquer base

histórica concreta, sem relação com as complexas ramificações das relações sociais,

econômicas e políticas historicamente dominantes. Enfim, faz a crítica de que a classe

dominante transforma aquilo que é produto de um tortuoso, complexo e longo processo

histórico em algo petrificado, dado de uma vez para sempre, sem historicidade, portanto,

natural.

30 Os Jovens Hege1ianos de Esquerda eram um grupo de intelectuais alemãs, que buscavam inspiração na
obra do filósofo G. W.F. Hegel, em particular a sua Fenomenologia do Espirito. Eram filósofos radicais,
ateus e contestadores, entre eles os irmãos Bruno e Edgar Bauer, dos quaís Karl Marx fez parte quando
jovem. Os jovens hegelianos entendiam que a simples crítica do real poderia ensejar transformações
profundas na realidade. Marx fará uma crítica do grupo, que fez parte, nas obras A Sagrada Familia, A
Ideologia Alemã.
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Marx, porém, mostrou que essas categorias do discurso dominante são

eminentemente sociais, produzidos pelos homens concretos, inseridos em sociedades

conflituosas, participantes de um contexto econômico-social específico do

desenvolvimento das sociedades humanas. Neste sentido, assevera Marx o que segue:

Fórmulas que pertencem, claramente, a uma formação social em que o
processo de produção domina o homem, e não o homem que domina o
processo de produção, são consideradas pela consciência burguesa uma
necessidade tão natural quanto o próprio trabalho produtivo (2002,
p.l02).

A tentativa permanente, na teoria e na prática, de querer erguer a sociedade de

mercado a limite da sociabilidade humana, ao horizonte a que os homens e, em particular,

os movimentos sociais tenham que se conformar e reproduzir, taxando o mundo do

capital como o fim da história, não é de maneira alguma uma tese nova. Desde que

surgiram homens intervindo no movimento histórico de ascensão da sociedade moderna,

na luta contra os resquícios do antigo regime, que se procura defender que a sociedade

baseada no mercado, na produção de mercadorias, na apropriação privada da riqueza por

poucas pessoas, na exploração do trabalho pelo capital, seria uma instituição permanente,

eterna, fora da história, natural, universal, portanto inultrapassável.

Os pensadores liberais concebiam que os homens na sociedade capitalista

eram livres para trabalhar ou não. Nada os impeliam a se submeter a outros homens. A

liberdade para decidir, autodeterminar-se, supunha uma situação de igualdade entre as

partes, trabalhadores e capitalistas, que, para esses teóricos, encontravam-se em

condições semelhantes para tomarem decisões. Corroborando com as idéias de

Welmowick (2004) tomo-lhe o texto a seguir:

Mesmo em plena luta revolucionária contra o Antigo Regime, a
introdução da cidadania para a burguesia triunfante significava garantir
a liberdade individual e em particular a "liberdade" do trabalhador
como indivíduo dono de si mesmo pronto para ser livremente explorado
(2004, p. 27).

É evidente que esse discurso tinha razão de ser em sua época, sendo mesmo

revolucionário no interior da luta do chamado terceiro estado (burguesia e explorados)

contra a dominação do clero e da nobreza. O processo de acumulação de capital, que

Marx denomina de acumulação primitiva, havia significado uma expropriação gradual

dos camponeses e artesãos, que de proprietários que eram de alguns instrumentos de

trabalho, com os quais produziam a sobrevivência e a partir da qual pagavam impostos,
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taxas e dízimos às classes dominantes, foram-lhes tomados, sendo jogados à míngua e

obrigados a se adequarem ao sistema de assalariamento.

Nesse contexto, as teses defendidas pela burguesia em ascensão, de

igualdade, liberdade, fraternidade, direitos civis e políticos, de cidadania, representava

um discurso muito mais avançado do que aquele que defendia claramente os privilégios,

a hierarquia e o obscurantismo. O processo de desenvolvimento da ciência, da técnica, da

indústria representava um progresso sensível nas possibilidades de atendimento das

necessidades humanas. Ainda mais, na órbita do mercado, ninguém era coagido a

trabalhar para outrem, nenhuma lei obrigava os indivíduos a se submeterem a relações de

exploração. Os homens, trabalhadores e capitalistas, eram todos livres para competirem

no mercado.

Marx percebe as contradições que marcam a existência da sociedade

burguesa, a existência da propriedade privada e da liberdade de trabalho como

pressupostos da reprodução da ordem do capital. Efetivamente, ninguém era obrigado a

dar suas energias e sua criatividade para serem exploradas por outros, mas, as próprias

condições socioeconômicas levavam os trabalhadores a venderem no mercado de

trabalho a única força que possuíam para garantir a sua sobrevivência e de sua família: a

força de trabalho. Se não o fizessem, morreriam de fome, ou deveriam se conformar com

a caridade e a filantropia. Marx observa, nesse contexto, que ao contrário do que afirmam

os teóricos da modemidade, a

natureza não produz, de um lado, possuidores de dinheiro ou de
mercadorias e, do outro, meros possuidores das próprias forças de
trabalho. Esta relação não tem sua origem na natureza, nem é mesmo
uma relação social que fosse comum a todos os períodos históricos. Ele
é, evidentemente, o resultado de um desenvolvimento histórico anterior,
o produto de muitas revoluções econômicas, do desenvolvimento de
toda uma séria de antigas formações de produção social (Idem, p. 199).

Da mesma forma, Engels havia denunciado o caráter abstrato do discurso

dominante desde o primeiro momento em que teve contato com o mundo dos

trabalhadores nas fábricas de seu pai em Manchester na Inglaterra. O autor compreendeu

que as teses defendidas pelos economistas e ideólogos sobre uma suposta igualdade entre

trabalhadores e empregados era profundamente negada pela realidade social e pela

profunda miséria em que os trabalhadores estavam mergulhados.

Por isso, coube a Engels, em primeiro lugar, denunciar as incongruências

entre as teorias da época e o real, a distância que afastava o conhecimento social e
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econômico produzido e a vida cotidiana do operariado. Ele observou que o mundo

idealizado no campo do pensamento pela burguesia, que a justiça eterna tão propalada

tomou corpo na justiça burguesa; que a igualdade se reduziu à igualdade
burguesa em face da lei; que como um dos direitos mais essenciais do
homem foi proclamada a propriedade burguesa; e que o Estado da
razão, o "contrato social" de Rousseau, pisou e somente podia pisar o
terreno da realidade, convertido na república democrática burguesa. Os
grandes pensadores do século XVIII, como todos os seus predecessores,
não podiam romper as fronteiras que sua própria época lhes impunha
(1975a, p.28).

Marx também não deixou de alertar em suas intervenções no seio do

movimento operário e das entidades representativas dos trabalhadores, que os mesmos

analisassem de forma critica o discurso dominante, tendo em vista que o caráter abstrato e

genérico das idéias da burguesia levava-nos a pensar que a liberdade, a igualdade e

fraternidade defendidas estavam imunes às contradições sociais e econômicas, como se

fossem idéias universais e independentes de todo o desenvolvimento histórico anterior.

Por essa razão, Marx deixava claro que a igualdade e a liberdade eram

referenciais a serem conquistados, a partir da transformação da sociabilidade do capital.

Nesse sentido, disse certa vez Marx: "Senhores, não se deixem intimidar pelo substantivo

abstrato liberdade. Liberdade de quem? Não é a liberdade de um simples indivíduo, em

presença de um outro indivíduo. É a liberdade que o capital tem para esmagar o

trabalhador" (1990, p.195).

Nessa medida, Engels tinha uma visão clara de como se davam as relações

sociais e de trabalho no âmbito da sociedade vigente, sabia que trabalhadores e

empregados, ao contrário do que se propagava, não estavam de nenhuma forma na

mesma situação de igualdade. As contradições estruturais do capital, pautadas. pela

exploração social, negavam constantemente aos trabalhadores o gozo pleno de direitos

civis e políticos e o acesso aos bens econômicos produzidos na sociedade. Assim, foi

possível aos autores superarem os estreitos limites do horizonte da nova sociedade e

traduzirem em teoria o que efetivamente ocorria na vida dos homens. Engels diz, então,

que a ideologia burguesa defende em toda parte

que o contrato de trabalho seja livremente fumado por ambas as partes.
Mas considera-se livremente fumado desde o momento em que a lei
estabelece no papel a igualdade de ambas as partes. A força que a
diferença de situação de classe dá a uma das partes, a pressão que esta
força exerce sobre a outra, a situação econômica real de ambas; tudo
isso não interessa à lei. Enquanto dura o contrato de trabalho, continua a
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suposição de que as duas palies desfrutam de direitos iguais, desde que
uma ou outra não renuncie expressamente a eles. E, se a situação'
econômica concreta do operário o obriga a renunciar até à última
aparência de igualdade de direitos, a lei - novamente - nada tem a ver
com isso (1991, p.79).

A classe dominante foi obrigada, por razões históricas, a elaborar suas idéias

e concepções de sociedade como se fossem relativas a todas as classes sociais em pugna

contra as relações de produção feudal. Marx reconhece que toda classe, que deseja

conquistar a sociedade, deve formular as suas reivindicações e sua visão de mundo de

forma a superar os limites da visão de mundo da classe no poder. Por isso a luta dos

trabalhadores por uma nova sociedade significaria um acontecimento histórico muito

mais progressivo, tendo em vista que os movimentos sociais desejavam não só se liberar

dos obstáculos que dificultam a realização das aptidões e possibilidades humanas, e,

nesse aspecto, a emancipação dos trabalhadores significava a emancipação humana total.

Para tanto, ao contrário de fortalecer as categorias burguesas de cidadania e igualdade,

tratou Engels de confrontá-Ias com a realidade concreta, argumentando que o gozo das

conquistas da sociedade burguesa ocorrem

apenas no papel, desde e porque a burguesia, em sua luta contra o
feudalismo, e visando o desenvolvimento da produção capitalista, se viu
obrigada a abolir todos os privilégios de casta, isto é, os privilégios
pessoais, proclamando, inicialmente, a igualdade dos direitos privados
e, em seguida, pouco a pouco, a dos direitos públicos, a igualdade
jurídica de todos os homens. No entanto, a ânsia de ventura só numa
parte mínima se alimenta de direitos ideais; o que ela mais reclama são
meios materiais e nesse terreno a produção capitalista cuida de que a
imensa maioria dos homens iguais em direitos só receba a dose
estritamente necessária para sobreviver, mal respeitando, o princípio da
igualdade de direitos no tocante ao desejo de felicidade da maioria - se
é que se respeita - mais que o regime da escravidão ou de servidão da
gleba(1975b, p.lOl). .

Marx mostra que a vida na sociedade capitalista segmenta os homens em

indivíduos concretos, reais, vivos, partícipes de uma sociedade conflituosa, que produzem

e que exploram, e, de outro, em cidadãos (citoyen), membro da comunidade política,

pessoas morais, abstratas, que participam teoricamente da formação da vontade geral do

Estado. O capitalismo provoca, nessa medida, "a conversão do homem, por um lado, em

membro da sociedade burguesa, em indivíduo egoísta e independente, por outro lado, em
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cidadão, na pessoa moral" (1990, p.197).31 E como membro da comunidade política, o

Estado, tem possibilidade de gozar de direitos civis e políticos, aqueles "que só se podem

exercer quando se é membro de uma comunidade. O seu teor é a participação na vida da

comunidade, na vida política do grupo, na vida do Estado. Estão inseridos na categoria de

liberdades públicas e direitos civis" (2001b, p.30).

Significa isso que enquanto no âmbito da sociedade civil impõem-se as mais

vis relações de exploração e de dominação entre os homens, vez que ela é o reino das

relações capitalistas de produção social, no campo da política, o homem é tratado de

forma abstrata, como cidadão, como partícipe da idéia de comunidade política, como co-

produtor das decisões que são tomadas no poder estatal. O Estado político é, por vocação,

a vida genérica do homem em oposição à sua vida material. Continuam a existir todas as

implicações da vida egoísta na sociedade civil, fora da esfera política, como propriedade

da sociedade civil. Dessa forma, onde

o Estado político atingiu o pleno desenvolvimento, o homem leva, não
só no pensamento, ou na consciência, mas na realidade, na vida, uma
vida essência - celeste e terrestre. Ele vive na sociedade política, em
cujo seio é considerado como ser comunitário, e na sociedade civil,
onde age como simples indivíduo privado, tratando os outros homens
como meios, aviltando-se a si mesmo em seu meio e tornando-se
joguete de poderes estranhos. Em relação à sociedade civil, o Estado
político é verdadeiramente tão espiritual como o céu em relação à terra.
Mantém-se em idêntica oposição à sociedade civil, vence-a, da mesma
maneira que a religião supera a estreiteza do mundo profano; isto é, tem
sempre de reconhecê-Ia de novo, de restabelecê-Ia e de permitir que por
ela seja dominado. Na sua realidade mais íntima, o homem na sociedade
civil é um ser profano. Mas especificamente aqui, onde aparece a si
mesmo e aos outros como indivíduo real, surge como fenômeno
ilusório. Em oposição, no Estado, onde é olhado como ser genérico, o

31 Assim, diz Marx, "O indivíduo egoísta da sociedade burguesa, na sua representação abstrata, na sua
abstração morta, incha-se e transforma-se em átomo, ou seja, em ser sem relações, que se basta a si próprio,
sem necessidades, absolutamente perfeito, bem-aventurado. A realidade sensível que não é bem-aventurada
não tem em consideração a sua imaginação, todos os seus sentidos o obrigam a crer no significado do
mundo e dos indivíduos que lhe são exteriores, e o seu próprio estômago profano lhe lembra todos os dias
que o mundo exterior não está vazio e que é a única fonte de reflexão. Cada uma das suas ativi'dades
essenciais, das suas propriedades, cada um dos seus impulsos vitais se torna uma necessidade, que
transforma o seu egoísmo numa exigência dirigi da para outras coisas e outros homens. Mas como a
necessidade de um indivíduo não tem um significado imediatamente inteligível para o outro indivíduo
egoísta que possui o meio de satisfazer essa necessidade, como necessidade não tem nenhuma ligação
direta com a satisfação, todo o indivíduo deve criar esta ligação e tornar-se o intermediário entre essa
necessidade estranha e o objeto dessa necessidade. Portanto, é a necessidade natural, são as propriedades
essenciais do homem, por muito alienadas que possam ser, é o interesse que mantém unidos os membros da
sociedade burguesa, e não a vida política que constitui o seu elo real. Não é, portanto, o Estado que reúne
os átomos da sociedade burguesa, mas sim o fato de esses átomos só O serem na representação, no céu da
sua imaginação - o fato de serem, na realidade, seres muito diferentes dos átomos, não egoístas divinos,
mas homens egoístas. Apenas a superstição política imagina ainda atualmente que a vida burguesa deve ser
mantida pelo Estado, quando, pelo contrário, é na realidade o Estado que é mantido pela vida burguesa"
(1990, p.204).
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homem é o membro ilusório de uma soberania imaginária, despojado da
sua vida real individual, e dotado de universalidade írreal (2001, p.1-
22).

Partindo dessa divisão do homem em cidadão abstrato e indivíduo concreto, o

Estado cria mecanismos eleitorais e parlamentares, que, apesar de representarem uma

conquista ampliada em muito pelos movimentos dos trabalhadores a partir do século

XIX, criam obstáculos constantes a uma real participação das camadas populares nas

decisões da sociedade. E ainda mais, a divisão entre homem concreto e cidadão

transforma-se em artifício ideológico para retirar da sociedade, da classe trabalhadora, a

possibilidade de transformar por dentro e por fora as condições que os oprimem.

Marx irá pois denominar as conquistas obtidas pela sociedade burguesa,

quando efetivamente exerci das na prática, e não apenas formalmente como emancipação
política, e não humana, no sentido de superação da exploração do homem pelo homem. A

emancipação política proporcionada limitadamente e de acordo com as condições

históricas concretas pela sociedade burguesa engloba o que hoje se denomina como

cidadania, como exercício de direitos e deveres, no âmbito de uma comunidade política

organizada, sob garantia de um Estado democrático. A sociedade moderna faz uma clara

distinção entre os direitos do homem e os "droits de l'homme (direitos
do homem) enquanto tal, e os "droits du citoyen" (direitos do cidadão).
Quem é esse "homme" (homem) distinto do "citoyen" (cidadão)? Nada
mais do que o membro da sociedade burguesa. Porque é que o membro
da sociedade burguesa é denominado "homem", apenas homem, porque
é que os seus direitos são denominados direitos do homem? Como é que
se explica este fato? Pela relação entre o Estado político e a sociedade
burguesa, pela natureza da emancipação política (MARX, 1990, p.198).

Se a emancipação política da sociedade moderna não superou as profundas

contradições sociais e econômicas, se as relações entre capital e trabalho ainda são

permeadas pelo tecido da exploração, se grande parte da humanidade sequer tem acesso

aos bens, serviços e conhecimentos produzidos historicamente, se a realização das

aptidões e capacidades humanas encontram-se profundamente obstruída pela ordem do

capital, Marx nos faz tomar consciência de que a simples condição de cidadão, de co-

participe da comunidade política, de sujeito de direitos e obrigações, de modo algum

representa a emancipação tout court, plena de sentido.

O movimento dos trabalhadores e dos explorados pelo mundo do capital, em

todas as suas manifestações, em particular, a luta pela educação, não pode se

circunscrever à busca por uma abstrata cidadania, limitada e controlada por mecanismos
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políticos estatais e obstaculizada permanentemente pelas condições sociais e econômicas.

A emancipação humana, na visão de Marx, engloba não só a busca por melhores

condições de vida e trabalho, o que nenhum movimento pode se furtar, mas também a

transformação mais profunda da sociedade, portanto, esta categoria disseminada na obra

de Marx e Engels, é muito mais ampla, profunda, clara e está ligada indissoluvelmente à

histórica e interminável luta por uma sociabilidade socialista.

Marx, aliás, nunca deixou de afirmar que a democracia e a República, como

conquistas históricas importantes, é o terreno mais propício para a organização da

população explorada, é o espaço por excelência de luta dos trabalhadores, pelo fato de

nelas se reconhecerem direitos civis e políticos como a livre associação, a liberdade

sindical, o sufrágio universal e as instâncias parlamentares. Se a democracia republicana

é o tecido mais dinâmico para a organização e reforço do movimento social, nem por isso

representa em si mesma o fim a que devam se conformar esses movimentos. Ao

contrário, para Marx (1986), os movimentos sociais devem aproveitar

serena e resolutamente as oportunidades que lhes oferece a liberdade
republicana para trabalhar na organização de sua própria classe. Isso
lhes infundirá novas forças hercúleas para a regeneração da França e
para nossa obra comum: a emancipação do trabalho (1986, p.48).

A democracia é o mais destacado espaço "para lutar pela sua emancipação

revolucionária, mas não, de modo algum, a própria emancipação" (Idem, p.58), por isso

"certamente, a emancipação política representa um enorme progresso", e, no entanto,

"não constitui a forma final de emancipação humana, mas é a forma final desta

emancipação dentro da ordem mundana até agora existente" (MARX, p.23-24). A

posição de Marx sobre cidadania, democracia e luta por uma sociedade socialista toma-

se, a partir de uma leitura profunda de suas obras, muito mais clara, evitando que o

discurso liberal ofusque o verdadeiro sentido da democracia e da cidadania para os

movimentos sociais. Portanto a posição de Tonet (2005) é de que:

A luta pelas objetivações democráticas pode se apresentar como
mediações para uma forma superior de sociabilidade somente pode ser
decidido após a analise de cada situação concreta. O que a nós nos
importa deixar bem claro é que a emancipação política, por ser
essencialmente limitada, não pode ser posta como objetivo Último da
humanidade, como patamar mais propício para a construção de uma
sociedade livre, igual e fraterna (2005, p.124).
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A emancipação humana supera em todos os aspectos o discurso liberal de

cidadania dentro da ordem e para a ordem. Ela representa um processo que não se limita à

conquista de direitos na ordem do capital, ao contrário, conjuga de foram dinâmica e

articulada as reivindicações imediatas relativas à vida e ao trabalho, com a luta pela

transformação social pela raiz dessa mesma ordem.

Ela também serve como referencial fundamental para criticar os objetivos dos

movimentos sociais e as possibilidades de realização de suas metas e reivindicações no

interior sociedade de classes, o que permite a esses movimentos mediarem a luta por

melhores condições de vida e trabalho com as tarefas de superação da ordem do capital e

construção do socialismo.

3.3. Educação e emancipação humana

Do debate em tomo da insuficiência da questão da luta pela cidadania, ou

seja, por direitos civis, políticos e sociais e por uma educação cidadã, desenvolveu-se em

nosso país uma discussão em tomo das limitações da chamada emancipação política em

confronto com o conceito marxista de emancipação humana. Para Marx, somente em uma

sociedade liberta da exploração do homem pelo homem, quando os homens, livres das

amarras do capital, possam tomar em suas próprias mãos os rumos da história e da

produção social, quando a produção colocar-se como instrumento para a realização

humana em toda a sua plenitude, é

que a manifestação da atividade individual livre coincide com a vida
material, o que corresponde à transformação dos indivíduos em
indivíduos. completos e ao despojamento de todo o caráter imposto
originalmente pela natureza; a esse estágio correspondem a
transformação do trabalho em atividade livre e a transformação dos
intercâmbios condicionados existentes num intercâmbio de indivíduos
como tais. Com a apropriação da totalidade das forças produtivas pelos
indivíduos associados, a propriedade privada é aboli da. Enquanto, na
história anterior, cada condição particular aparecia sempre 'como
acidental, agora se tornam acidentais o isolamento dos próprios
indivíduos, o ganho privado de cada um (2002, p.84).

A perspectiva marxista serve como referencial para a compreensão do

conceito de cidadania em nossa época, tomar-se possível realizar uma profunda crítica do

uso indiscriminado dessa categoria na atualidade por educadores e por membros dos

movimentos sociais, como se representasse uma realidade para além da emancipação

política proporcionada pela ordem do capital.



178

Em muitos países, aliás, a idéia de cidadania já faz parte da história da

sociedade moderna, como produto mais autêntico da ordem do capital, que com ela não

se conflita, embora os movimentos sociais, em sua luta por melhores condições de vida e

trabalho, que idealmente associam à luta pela cidadania, encontrem obstáculos cada vez

maiores à sua efetivação.

Do lado do discurso liberal, desde o século XIX, que se dirige abstratamente a

todos, incluindo as massas, toma-se como objetivo central disciplinar e domesticar as

pessoas, de modo a participarem harmoniosamente do tecido social e, nesse caso, a

educação deverá cumprir essa função de ajustar o individuo a sociedade capitalista,

mediante a adoção de práticas pedagógicas voltadas à persuasão, a moralização e outros

valores que interessam a esse contexto histórico.

Há um conjunto de teóricos, como Ivo Tonet (2005) e Welmowicki (2004),

que começam a estudar com profundidade a evolução do conceito de cidadania do

discurso liberal para o âmbito dos movimentos sociais, em particular na luta pela

educação contra as medidas degradantes impostas pelos governos e por setores

internacionais. Começa-se a perceber que a luta pela cidadania nada mais significa que

ser reconhecida a condição de cidadão, de sujeito de direitos e obrigações, garantidas pelo

Estado, mas dentro da ordem do capital.

Iniciou-se, assim, uma discussão autêntica e interessante que trará frutos para

os movimentos sociais, obrigados pela mazelas sociais e econômicas, incrementadas pelo

neoliberalismo, a tomarem consciência dos limites da luta pela cidadania, passando a

primeiro plano a discussão sobre a emancipação humana total. Menezes (2003), por

exemplo, ao se referir à importância que os educadores dão ao conceito de cidadania,

tenta desvelar tal crença na educação cidadã como horizonte da luta, e projeto educativo. .

dos trabalhadores, afirmando que esse discurso tem sido:

fortemente assimilada pelo movimento sindical. Ainda que a
emancipação política, a conquista dos direitos do cidadão represente
uma necessidade de avanço, há que se reconhecer que isto, não elimina
os fundamentos essenciais da presente sociabilidade [...J. Por abstrações
sucessivas, as determinações estruturais são canceladas, fazendo a
perecer como igualmente cidadão tanto o capitalista como o operário,
ambos tratados abstramente como indivíduos genéricos. Assim, se
neutraliza a oposição fundamental de classe (MENEZES, 2003, p.35)

De acordo com Tonet (2005), em meados de 1980 houve uma substituição da

articulação entre educação e revolução por educação e cidadania, e que o termo cidadão

remete ao mundo do capital. A visão corrente de cidadania ligava-se ao gozo dos direitos
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CIVIS e políticos do Estado. Portanto ser cidadão é ser tutelado pelo estado nos

provimentos das demandas populares e ter deveres a cumprir na relação contratual com o

Estado capitalista.

Por isso, a cidadania deve ser analisada de forma crítica, para não cairmos em

discurso apologético da sociedade de mercado, portanto, não podemos transformá-Ia em

horizonte para a emancipação humana, por ser a cidadania originalmente uma categoria

ligada à emergência da sociedade do capital, limitando-se a formação de uma consciência

de direitos e lutar para conquistá-los. A efetiva emancipação humana é radicalmente

superior à cidadania.

Ressurgem nesse cenário novas formas de educação informal através de ações

na esfera da educação popular, e de experiências de educação informal resultante das

práticas dos grupos sociais organizados, associações populares. Emergem no cenário

brasileiro novos personagens ligados a idéia de um "novo sindicalismo" desatrelado do

Estado, e movimentos populares contra a carestia, reascendendo a chama dos

movimentos sociais, criando condições objetivas para o estabelecimento de espaços

democráticos no Brasil. Parcela da intelectual idade passa a acreditar que a democracia e

a cidadania passariam a ser o espaço aberto para a construção de humanidade

efetivamente livre.

Vivem-se assolados por problemas sociais: guerra, desemprego, miséria,

violência e outros, resultantes da crise estrutural do capital. Atualmente estamos envoltos

de concepções denominadas de pós-marxistas que em proporção maior ou menor acabam

confundindo com o ideário liberal.

Há atualmente uma tentativa de desqualificação da organização coletiva da

classe trabalhadora como estratégia de luta para superação do capital, e na academia

espaço por excelência de produção e divulgação de saberes, reeditam o movimento de

degeneração do materialismo histórico dialético, e do legado marxista, erigida pelas

correntes pós-modernas, multireferencialista, ou pluralista sociológica, calcados no

desenvolvimento tecnológico e na complexidade das relações sociais. Como observa

Menezes (2003), entendemos que:

Torrna-se fundamental, a nosso ver, discutir a renovação da crença na
democracia que invade as elaborações teóricas no campo da reflexão
educacional progressista nesta última década, uma vez que configuram
um profundo recuo analitico e político que confere uma base objetiva
sobre a qual se toma possível afirmar a identidade de interesses entre
capital e trabalho no campo da educação. Educar para a democracia e
para cidadania com vistas a inserção do país na ordem econômica
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globalizada e, como pretendemos destacar, objetivo igualmente
proclamado tanto pelas forças conservadoras quanto pelas forças
progressistas (Idem, p. 36)

Alguns autores defendem que a escola deve desempenhar um papel fundamental

na construção e no desenvolvimento de uma consciência cidadã, preocupada com a

defesa dos direitos humanos e com a afirmação da cidadania. Esses autores citam a

declaração universal dos direitos do homem (art XXV), a Constituição Federal brasileira

de 1988 (art 205) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9304, de 1996, de como

indicação clara em favor de uma educação voltada para a cidadania. Para eles a escola

deve ser um importante canal para a formação de cidadãos conscientes e críticos com

relação aos seus direitos, assim como na permanente afirmação de seu compromisso

humano como agente de transformação social.

Há uma forte crença na importância de despertar nos jovens o interesse pela

participação na vida política nacional. Uma vez facultado pela Constituição Federal de

1988 o exercício do voto aos jovens maiores de dezesseis anos, é postulado que a escola

seja um espaço por excelência para a discussão democrática e afirmação dos valores

éticos, bem como a formação da cidadania individual e coletiva.

Atualmente há uma tendência da sociedade civil em ampliar o debate a respeito

da educação e da cidadania. Havendo até um endeusamento em torno dessas temáticas.

Isso porque parcela da sociedade civil influenciada pelos rumos que os novos

movimentos sociais tem tomado, considerando necessário criar espaços para reivindicar

direitos, para tanto é mister ter conhecimento para descobrir as possibilidades das

reivindicações.

Ivo Tonet (2005), no livro intitulado Democracia ou Liberdade, promove uma

crítica aos conceitos de cidadania, liberdade, participação e emancipação. O autor

estabelece que são várias as concepções de cidadania, termo elástico que comporta várias

conotações. Segundo o ponto de vista liberal, a cidadania está indissociavelmente ligada à

existência de um Estado Democrático, com tudo que este supõe: Estado de direito,

partidos políticos, representação, divisão de poderes, eleições, rotatividade no poder,

entre outros.

Nesse contexto, tornar-se cidadão é acima de tudo ser membro de uma

comunidade juridica e politicamente organizada, que tem como fiador o Estado e no

interior do qual o indivíduo passa a ter determinados direitos e deveres. A esfera da

política é o lugar a partir do qual se olha a totalidade social, e é a atividade política que
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constitui propriamente a sociedade como sociedade. Em outro texto, Tonet prossegue sua

análise sobre a educação e cidadania tecendo as seguintes considerações:

Pensar a educação brasileira na perspectiva de uma cidadania critica é,
ao nosso ver, duplamente equivocado. Em primeiro lugar, porque, não
sendo a cidadania plena a forma mais elevada hoje possível da
liberdade humana, seria contribuir para a reprodução de uma forma
perversa e alienada de sociedade em um momento em que é possível ir
para além dela Em segundo lugar porque, não sendo a revolução
burguesa possível e, portanto, com ela o estabelecimento da plena
cidadania aí incluindo o direito efetivo de todos à educação, toda
atividade educativa estaria sendo orientada no sentido de atingir um
objetivo inalcançável. Como conseqüência, em vez de contribuir para a
construção de uma sociedade de pessoas efetivamente livres, estaria
ajudando a reproduzir uma sociedade extremamente brutal e desumana
(TONET, 2003,p. 217-218)

Outros autores, tentam ampliar o conceito de cidadania para além dos estatutos

dos direitos formalmente garantidos, como é o caso de Machado (1997), que defende que

a construção da verdadeira cidadania no âmbito da escola dá-se pelo desenvolvimento de

projetos coletivos, corno instrumentos legítimos de articulação entre projetos individuais

e coletivos. Os autores que têm se dedicado com afinco ao estudo da relação educação e

cidadania e defendem a realização da cidadania no marco do capital, concordam que os

espaços educativos são importantes para propiciarem um contato ou a construção de

conhecimentos relacionados aos direitos, ou melhor, a idéia de que o direito existe e de

que novos direitos são elaborados na medida em que a sociedade aponte temas

emergentes a respeito da "cidadania planetária", subjetividade e cidadania, direitos

sociais, ambientais, sustentabilidade do futuro, igualdade, liberdade, acrescido do direito

à diferença, tudo isso deverá ser conquistado no marco do capitalismo.

Nessa direção temos assistido a ações que são enaltecidas pela classe dominante

e apoiada pela mídia e parcela da sociedade civil. No campo da educação ternos a prática

da institucionalização do voluntariado, como o programa amigo da escola, programa de

renda mínima, caso da Bolsa Escola, que colocam uma idéia de cidadania consoante com

os interesses do capital, portanto, a utilização de termos como "cidadania planetária",

cidadania critica ou escola cidadã, tem aproximado a esquerda do receituário liberal. E

o exercício da cidadania pontencializa o Estado democrático de direito e se constitui na

acepção de intelectuais denominados de progressistas como caminho para a

transformação social.
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Para esses e outros intelectuais a cidadania é tida como sinônimo de

liberdade plena, portanto lutar pela cidadania seria o mesmo que lutar por uma sociedade

plenamente livre, igualitária e humana. E, como a cidadania e índíssocíável da

democracia, teria sido descoberta a forma possível de outra sociabilidade, aberta a novas

formas de aperfeiçoamento. Não obstante, para o marxismo essa idéia é eivada de

equívocos, pois atribui a cidadania à forma mais elevada da liberdade humana por

possibilitar um constante processo de aperfeiçoamento do estado democrático de direito,

enquanto apenas a emancipação humana que parte da perspectiva da extinção da

exploração social baseada em diferenças de classes pode constituir uma sociedade em que

o homem possa realizar-se como homem.

Embora Marx não tenha chegado a elaborar e defender uma proposta escolar,

ele sustentou princípios gerais para a educação dos trabalhadores, consubstanciados na

idéia de uma escola enraizada na produção social. Marx e Engels no manifesto comunista

apontam a relação da educação como instrumento de reprodução das relações sociais,

sendo portanto, a educação determinada pela sociedade. Prossegue Marx seu pensamento

dizendo que os comunistas não inventaram a ação da sociedade sobre a educação, apenas

transformam o seu caráter, arrancam a educação da influência da classe dominante. Nesse

sentido, os comentários de Cambi (1999) fortalecem a visão de Marx e Engels sobre a

educação:

o modelo pedagógico e educativo elaborado, embora de modo
esquemático, por Marx. e Engels introduziu na pedagogia
contemporânea pelo menos duas propostas que podem ser consideradas
revolucionárias: a referencia ao trabalho produtivo, que se punha em
aberto contraste com toda uma tradição educatíva intelectualista e
espiritualista, e a afirmação de uma constante relação entre educação e
sociedade, que se manifesta tanto como consciência de uma valência
ideológica da educação como projeção "científica" de uma "sociedade
liberada", também no campo educatívo (1999, p. 485).

A educação formal não é base primária que sustenta o sistema capitalista,

nem é capaz de fornecer por si só uma alternativa emancipadora radical, pois a mais

progressista concepção de educação não rompe com a lógica do capital. A educação

nessa lógica se constitui numa das formas de preservar "os padrões civilizatórios"

apregoados pela burguesia. Tonet (2003) chama a atenção para a corrente progressista da

educação no contexto da crise do capital:
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Entende que são as políticas neoliberais as responsáveis pelo
agravamento dos problemas da humanidade. Outras políticas poderiam
levar à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Isto mostra
que essa visão pressupõe aquilo que antes afirmamos ser inviável: a
possibilidade de controlar a lógica mais profunda do capital. Supõe croe
"um outro mundo é possível" sem, contudo, exigir a superação do
capital (2003, p.207).

A educação nos marcos do capitalismo tem funcionado com um promotor

permanente da lógica do capital, valorizando e adotando um modelo de educação

meritocrática, tecnocrática e empresarial. Portanto, romper com a lógica perversa do

capital na esfera da educação é inconcebivel, pois os princípios orientadores do modelo

formal vinculam-se as determinações imposta pelo capital, utilizando-se de mecanismos,

estratégias de marketing para transformar o ensino em mercadoria da educação infantil

ao ensino superior.

A educação é bastante atingida pela crise estrutural do sistema capitalista,

pois, segundo Tonet, a atividade educativa se vê numa grande encruzilhada, ou contribui

para a reprodução ou para superação desta ordem social. A relação do metabolismo do

capital é social, e evidencia uma relação de exploração e de dominação do capitalista

sobre a classe trabalhadora. Na esteira de Tonet (2003), encontra-se respaldo para essas

formulações:

Como resultados, temos o aumento do desemprego, porém, agora de
forma avassaladora e irreversível; a precarização do trabalho; a corrosão
dos direitos trabalhistas e sociais"; a ampliação do trabalho informal; o
processo de mercantilização das empresas e serviços públicos; uma
produção cada vez mais destrutiva, ou seja, obrigada a tornar os bens
cada vez mais obsoletos; uma competição cada vez mais violenta entre
as empresas e os Estados nacionais; e a submissão mais direta dos
interesses dos Estados aos interesses do capital (Idem, p.204)

No âmbito da crise do modo de produção capitalista e no desejo exacerbado

de superá-Ia, o sistema utiliza de todas as formas possíveis de resistência, e a ideologia

assume um importante papel no processo de dominação capitalista, sendo a escola e

demais instituições formadoras os principais lócus da difusão e inculcação de um novo

ideário que dê sustentação a ordem vigente e ajuste o sujeito as novas necessidades

imposta peta capital.

Atualmente a educação e os processos de reprodução mais amplos estão

intimamente relacionados,. resultantes das importantes mudanças ocorridas no cenário

mundial, na esfera econômica, política e social, tendendo a justificar uma nova pedagogia
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e novas reformas educacionais. Com o triunfo do neoliberalismo, e o recuo da classe

trabalhadora, o chamado "pós-marxismo» passa a ser a principal postura da

intelecnralidade. Essas idéias estão amparadas nas formulações de Petras (t999) ao

afirmar que:

o espaço deixado pela esquerda reformista foi em parte ocupado pelos
poííticos e ideólogos capitalistas; tecnocratas e pelas igrejas tradicional
e fundamentaIista (vaticano e pentecostaís). No passado, esse espaço era
ocupado pelos políticos socialistas, nacionalistas e populistas e pelos
militantes do clero ligados' à "teologia da libertação". A Centro-
esquerda teve muíta influência dentro dos regímes políticos, ou nas
classes populares menos politizadas. O espaço. livre deixado pela
esquerda radical refere-se aos políticos irrtelectnais e setores polítízados
dos sindicatos e dos movimentos sociais rurais e urbanos. É entre essas
classes- que o conflito entre Marxismo e Pós- - Marxismo é hoje mais
intenso ( 1999;p. t7)

Essas ideologias neoliberais tentam obscurecer a crise profunda pelo qual o

modo de produção capitalista enfrenta. E dado a agudização dessa crise do capital, tenta-

se buscar em novas áreas a sua expansão. Sabemos que o capital utiliza-se de

mecanismos para superar suas crises. O capital é irreformãvel, totalmente incorrigível

pela sua própria natureza. Portanto só poderemos ter um paradigma educacional

significativamente se rompermos com a lógica do capital. Os estatutos implacáveis do

capitalismo não conseguem sequer realizar reformas liberais, As providências adotadas

são paliativas, inteiramente compatíveis com o ponto de vista do capital sobre a

educação. Essa realidade é claramente traduzida nas formulações teórica de Tonet, ao

afirmar que:.

A educação- é uma mediação- para a reprodução- social. E que, numa
sociedade de classes, ela necessariamente, contribuirá
predominantemente para a reprodução dos interesses das classes
dominantes. Daí a impossibilidade de estruturar a edu-cação; no- seu-
conjunto de modo a estar voltada para a emancipação humana. ~ por
isso que entendemos não ser possível 'uma educação emancipadora',
mas apenas a realização de 'atividades educativas emancipadoras'
(TONET, 2003, p.203)

Tonet faz um comentário que será extremamente importante para reafirmar

nossa posição acerca do papel da educação na mediação da reprodução social. E

concordamos com ele quando profere em seus debates que "a emancipação humana não

é algo inevitável. É somente uma possibilidade. Se irá se realizar ou não, dependerá da

luta dos próprios homens. Contudo, ao contrário da impossível cidadania mundial, ela é
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uma possibilidade real, cujas bases se encontram na material idade do próprio ser social".

Da mesma forma, destaca Mészáros (2002) que o

o movimento socialista não terá a menor change de sucesso contra o
capital caso se limite apenas demandas parciais. Tais demandas têm
sempre que provar sua viabilidade no interior dos- limites. e
determinações reguladoras preestabelecidos do sistema do capital. As
partes só fazem sentido se puderem ser relacionadas ao todo ao qual
pertencem objetivamente. Desse modo, é apenas- nos- termos- de
referencias globais da alternativa hegemônica socialista à dominação do
capital que a validade dos objetivos parciais estrategicamente
escolhidos pode ser adequadamente julgada (2002, p.943).

Vale reafirmar que as expressões emancipação humana e emancipação

polftica remontam às idéias de igualdade, liberdade e fraternidade, presentes ao longo da

Revolução Francesa de 1789, que derrubou os vestígios do regime feudal na França,

influenciando os movimentos políticos em outros países. É através da Revolução

Francesa que a burguesia se torna a classe politicamente dominante. Em oposição às

monarquias absolutas, que limitavam a liberdade a classe dominante levanta o projeto de

democracia, liberdade, igualdade e fraternidade.

Entretanto, à medida que a burguesia se impunha como classe dominante,

ficava mais claro que somente esta classe podia gozar dessa tão sonhada liberdade e

controlar o Estado. Portanto, para os trabalhadores a liberdade é algo a ser conquistado

por meio da emancipação humana da exploração existente. Para Ivo Tonet

a emancipação política., expressa pela cidadania e pela democracia é,
sem dúvida., uma forma de liberdade superior à liberdade existente na
sociedade feudal, mas na medida em que deixa intactas as raízes da
desigualdade social, não deixa de ser ainda uma liberdade
sensivelmente limitada., uma forma de escravidão. A inclusão dos
trabalhadores na sociedade política não ataca os problemas
fundamentais deles, pois eles podem ser cidadãos sem deixarem de ser
trabalhadores (assalariados), mas não podem ser plenamente livres sem
deixarem de ser trabalhadores (assalariados) (1997, p. 131-132) ..

Nesse processo, a educação, enquanto fenômeno social, pode cumprir um

papel da maior importância. Não se trata pois de transformar a educação em panacéia

para a mudança das condições materiais de existência, na base das quais se impõe o modo

de produção capitalista. Essa idéia difundida equivocadamente por teóricos da educação

de posições políticas adaptadas à ordem do capital demonstra apenas o desconhecimento
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das relações mais profundas entre educação, condições econômico-sociais e

emancipação.

A mudança pela raiz da sociabilidade capitalista em direção ao socialismo é

produto da ação dos homens, em particular, sob a direção da classe trabalhadora que, pelo

seu papel na produção, como classe que tem no trabalho a sua única forma de

sobrevivência, e sofre todas as mazelas de uma formação econômica e social baseada na

exploração da força de trabalho pelo capital, pode se constituir enquanto direção do

processo revolucionário, juntamente com a maioria oprimida. Tonet (2005) especifica

claramente o papel da educação no processo de emancipação humana:

Uma atividade educativa que pretenda contribuir para formar homens
realmente livres e sujeitos da sua história deve ter como objetivo último
a emancipação humana e não a cidadania. Esta última pode apenas
comparecer como mediação, mas nunca como fim último (...). Da
natureza da educação, entendida como um campo da atividade humana
que se caracteriza por possibilitar ao indivíduo apropriar-se do
patrimônio comum da humanidade a fim de constituir-se como membro
do gênero humano, concluímos que uma atividade educativa
emancipadora, hoje, implicaria alguns requisitos básicos. Que seriam: o
conhecimento amplo e aprofundado do objetivo último; o conhecimento
também o mais amplo possível do processo social em curso; o
conhecimento acerca da natureza e da função da atividade educativa; a
apropriação dos conhecimentos e habilidades nos campos mais variados
da atividade humana e, por fim, a articulação da atividade específica da
educação com as lutas sociais mais abrangentes. Entendemos que tudo
isso possibilitará conferir à atividade educativa, ainda que em formas
extremamente limitadas, dada a natureza da educação e a diversidade do
momento presente, um caráter revolucionário ou, em outras palavras,
colocá-Ia como uma mediação para a construção de uma ordem social
qualitativamente superior a esta em que vivemos (2005, p.242-243).

Como a educação, a vida dos homens na sociedade dominada pela lógica da

produção de mercadorias torna-se cada vez mais dependente do funcionamento das regras

do mercado e da mediação do dinheiro, como meio universal do intercâmbio nas relações

humanas e como expressão de valor, que tem o poder de tudo comprar, de tudo

transformar em seu oposto, de criar necessidades, de realizar desejos, de dar uma 'vida

permanentemente mais curta às mercadorias e com isso diminuir o tempo de circulação

do capital, para gerar cada vez mais lucros e acumulação de riquezas de um lado, e muita

privação e miséria social no outro pólo, impedindo o acesso de milhões de pessoas ao

suprimento de suas necessidades mais básicas.

Marx analisou esse processo de dominação do dinheiro sobre a vida dos

homens nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, e como as várias facetas de
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vida humana sofre as determinações de uma sociedade onde o lucro e a acumulação de

capital estão acima da própria sobrevivência:

o que está para mim existe por meio do dinheiro, aquilo que eu posso
pagar, ou seja, o que o dinheiro pode comprar, sou eu, o próprio
possuidor do dinheiro, O poder do dinheiro é o mei próprio poder. As
propriedades do dinheiro são as minhas - do possuidor - próprias
propriedades e faculdades. Aquilo que eu sou e posso não é, pois, de
modo algum determinado pela minha própria individualidade. Sou feio,
mas posso comprar para mim a mais bela mulher. Conseqüentemente,
não sou feio, porque o efeito da fealdade, o seu poder de repulsa, é
anulado pelo dinheiro. Como indivíduo, sou manco, mas o dinheiro
fornece-me vinte e quatro pernas; portanto, não sou manco; sou um
homem detestável, indigno, sem escrúpulos e estúpido, mas o dinheiro é
objeto de honra, por conseguinte, também o seu possuidor. O dinheiro é
o bem supremo, e deste modo também o seu possuidor é bom. Além
disso, o dinheiro poupa-me, ao esforço de ser desonesto; por
conseqüência, sou tido na conta de honesto; sou estúpido, mas o
dinheiro constitui o espírito real de todas as coisas: como poderá o seu
possuidor ser estúpido? Ademais, ele pode comprar para si as pessoas
talentosas: quem tem poder sobre as pessoas inteligentes não será mais
talentoso do que elas? Eu, que por meio do dinheiro posso tudo o que o
coração humano ambiciona, não possuirei todas as capacidades
humanas? Não transformará assim o dinheiro todas as minhas
incapacidades no seu contrário? (MAR)(, 2001a, p.168-169).

Marx percorre o caminho de desenvolvimento do modo de produção

capitalista, que tem a primazia de transformar tudo em mercadoria, em algo com o qual se

possa obter lucro, e, ao qual, as pessoas só possam ter acesso através do mercado, o que

faz com que, de início, uma quantidade crescente de pessoas estejam alijadas desse

processo, como ocorre atualmente com a educação pública, que, sob influxo de medidas.

desagregadoras e de reforço da iniciativa privada, transformar-se numa mercadoria

altamente lucrativa para alguns poucos grupos econômicos que atual na área educacional.

Diz, então, Marx que:

Chegou-se finalmente a uma época em que tudo aquilo que os homens
tinham considerado como inalienáve1 se tomou objeto de troca, de
tráfico e se pode alienar. É a época em que até as coisas que até então
eram comunicadas, mas jamais trocadas; dadas, mas jamais vendidas;
adquiridas, mas jamais compradas, - virtude, amor, opinião, ciência,
consciência etc. - em que tudo finalmente entra no comércio. É a época
da corrupção geral, da venalidade universal, ou, para falar em termos de
economia política, a época em que, tendo-se todas as coisas, morais ou
físicas, tomado valores venais, entram no mercado para ser apreciado
pelo seu mais justo valor (MARX, 1990a, p.194).
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Para Marx, Engels e Mészáros, a emancipação humana, ou seja, uma forma

de sociabilidade na qual os homens sejam efetivamente livres supõe a erradicação do

capital e de todos os seus complexos que possibilitam a exploração do homem pelo

homem, embora os avanços da atual sociedade na ciência, na tecnologia sejam

diaieticamente a base material a partir da qual a humanidade poderá avançar na

construção de uma nova sociedade.

A força a transformar o capital, tal como Marx defendeu durante toda a sua

vida, só poderá ser empunhada pela maioria oprimida, sob a direção de uma classe que na

atual sociedade encama as relações de produção capitalistas, os trabalhadores. Só assim

será possível à constituição de uma autentica comunidade humana, onde todos os

indivíduos possam ter amplo acesso a todas as coisas, que constituem o patrimônio da

humanidade, desenvolvendo amplamente todas as suas potencialidades.

Os movimentos sociais têm, nessa medida, uma importância central na

transformação das relações sociais de produção, baseadas na exploração do trabalho pelo

capital, e na apropriação privada da riqueza socialmente produzida. Da mesma forma, a

defesa de reivindicações específicas de cada um desses movimentos sociais poderá ligar-

se à luta mais ampla por mudanças econômico-sociais e políticas profundas na sociedade,

em direção ao socialismo. A simples luta por acesso a direitos, nos limites da ordem do

capital, não significa, de fato, a superação das causas da exploração e mazelas sociais. A

emancipação humana, por ir nas raízes da dominação econômica, supera o horizonte

restrito da mera emancipação política e da cidadania burguesa.
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CONCLUSÕES

Na parte introdutória, foram postos alguns questionamentos, que o presente

trabalho tentaria desvelar, a partir do diálogo com os autores e concepções sobre os

movimentos sociais, no contexto da sociedade capitalista, quais sejam: Até que ponto o

questionamento da categoria trabalho como fundante do ser social constitui-se,

hodiemamente, base para a teorização dos novos movimentos sociais? Quais as

implicações entre cidadania e emancipação humana e sua articulação com a luta concreta

dos novos movimentos sociais? Em que sentido, as condições concretas podem

impulsionar os novos movimentos sociais para além da cidadania, pela superação da

ordem do capital? Quais as relações historicamente construídas entre os movimentos

sociais e a educação?

Procurou-se, ao longo do texto, analisar as principais teses defendidas

atualmente no âmbito dos movimentos sociais, no contexto da crise do capital,

particularmente quanto ao caráter dos chamados novos movimentos sociais e seu apego à

luta por questões pontuais e específicas, deixando de lado as transformações mais

profundas contra a dominação do capital sobre o trabalho. Com base na perspectiva

histórica e no método dialético, tentamos contextualizar a origem real desses novos

movimentos e as idéias que estão na base de sua organização, nem como suas limitações,

na medida em que suas reivindicações e formas de luta limitam-se à busca pela cidadania

nos marcos da ordem do capital.

A crise do capital, de natureza estrutural, iniciou-se na década de 1970 e

estende-se à atualidade, de modo que o capital procura minimizá-la adotando as

chamadas medidas neoliberais, que implica em privatização do patrimônio estatal, a

exploração intensiva de atividades como saúde e educação, antes proporcionadas pelo

Estado, a restrição do orçamento voltado para as políticas públicas e setores sociais, a

reorganização das relações de trabalho e da produção flexível, sob influxo do toyotismo,

a limitação e destruição de direitos e conquistas sociais, obtidas pela classe trabalhadora,

entre outros. Ao mesmo tempo, o neoliberalismo insurge-se contra os movimentos

sociais, tentando cooptar suas lideranças ou combatendo de forma férrea as idéias de

transformação radical da sociedade, de emancipação humana.

O discurso da cidadania, nos marcos do capital, ganha ênfase no debate

hodiemo em contraposição à tarefa monumental de emancipação humana de toda forma

de exploração. As conseqüências mais patentes de um discurso que afirma que os novos
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movimentos sociais devem se distanciar da luta de classes e se limitar à defesa de

reivindicações meramente pontuais são os retrocessos na organização e no reforço da luta

dos trabalhadores e explorados contra as mazelas sociais e econômicas impostas pela

atual configuração do capital, ao tempo em que significam, do ponto de vista político,

uma clara adaptação à ordem do capital.

A pesquisa reafirma o caráter classista dos movimentos sociais, que de

nenhuma forma nega as particularidades e as específicas reivindicações de cada

movimento social, mas articula de maneira dialética as lutas por melhores condições de

vida, trabalho e direitos com o projeto mais geral pela transformação da ordem do capital

em direção à sociedade socialista. Ao contrário de se transformar em fim em si, a luta por

direitos democráticos podem se constituir em parte de uma estratégia mais geral de luta

pela superação radical da sociabilidade do capital em direção ao socialismo.

Os novos movimentos sociais, fechados em si mesmos e circunscritos a

consignas pontuais e aos métodos de pressão institucional e eleitoral-parlamentar, acabam

diminuindo sensivelmente a capacidade reivindicatória e contestatória desses

movimentos, além de serem absorvidos pela lógica da sociedade de mercado. Tanto é

verdade, que, em alguns países, as reivindicações dos novos movimentos sociais, como

gays e lésbicas, têm sido reconhecidas formalmente pela legislação (relações de

propriedade e sucessão), sem qualquer mácula nas condições de dominação existentes,

enquanto o mercado traça mecanismos publicitários e de produção para atender às

demandas de consumo dessa camada da sociedade.

As profundas condições em que se dá a exploração desses contingentes de

pessoas, a partir do núcleo fundamental da submissão do trabalho ao capital, continuam,

entretanto, intocadas, razão pela qual, embora formalmente a legalidade capitalista

reconheça direitos, eles mesmos entram no circuito das relações de desigualdades sociais

e econômicas da ordem do capital, sujeitando-se às suas condições materiais de

concretização.

A luta dos educadores, como parte dos movimentos sociais, tem sofrido o

impacto do discurso em torno da construção teórica e prática de uma educação cidadã,

que significa uma educação que se preocupe com a formação voltada para que os

indivíduos saibam escolher melhor e consigam descobrir as possibilidades de

reivindicação de direitos, nos limites da institucionalidade. Entretanto, o discurso de

cidadania deve ser problematizado, tendo em vista que ele surgiu originalmente como

projeto político da sociedade burguesa e significa, essencialmente, o acesso a direitos e
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obrigações numa comunidade política, garantido pelo Estado, portanto, em nenhum

momento, esse discurso supera os estreitos limites do que Marx chama, nos Manuscritos

Filosóficas de 1844, de Emancipação Política.

Nesse sentido, constitui-se urna discussão no campo da educação sobre a

insuficiência da categoria de cidadania e de cidadão e a sua superação pela categoria de

Emancipação Humana, teorizada por Marx em toda a sua obra, em particular nos

Manuscritas. Nesta obra, Marx demonstra que a sociedade capitalista segmenta os

indivíduos em pessoas concretas, membros da sociedade civil, baseada na exploração do

trabalho pelo capital e marcada por profundas contradições econômicas, e em cidadãos,

supostos integrantes da vontade geral, co-partícipes da formação do Estado.

A emancipação humana, ao contrário, ao criticar as limitações e controles da

sociedade capitalista em todos os níveis, o que faz com que se esclareçam os limites de

uma emancipação política absorvida pelas instituições burguesas, adaptadas à lógica do

capital, e ao projetar o movimento social para além da mera reivindicação de direitos ou

conquistas específicas, em direção a transformações sociais profundas, reconcilia as duas

dimensões segmentadas pela sociedade capitalista, projeto este indissociável da luta pelo

socialismo. Daí a necessidade de reconhecer o caráter limitado do horizonte dos

movimentos sociais, quando reduzem suas ações à defesa de direitos nos marcos da

sociedade burguesa. A própria experiência desses movimentos tem mostrado, que a

simples previsão de direitos não os emancipa da real exploração a que estão submetidos.

Por outro lado, a normatização de direitos, em si, está condicionados ao tecido

econômico-social do capital.

O fracasso de várias tentativas de reformar a ordem do capital em direção a

um suposto capitalismo humanitário, o que do ponto de vista teórico seria uma réplica da

revolução democrática, como uma etapa imprescindível, senão obrigatória, à luta pela

superação da ordem vigente, tem provocado uma profunda discussão não só no seio da

academia e das organizações dos trabalhadores, o que abre uma nova perspectiva para o

desenvolvimento do pensamento de Karl Marx e para as possibilidades da luta dos

(novos) movimentos sociais em torno da construção de uma sociabilidade, no dizer de

Mészáros, para além do Capital e na teorização de Marx e Engels de caráter permanente.

Em nossa ótica, os novos movimentos sociais, não tendo originalmente como

projeto a construção de uma nova sociabilidade humana, no contexto da crise do capital e

de acirramento da luta de classes, podem ser potencializados, em unidade com a luta dos

trabalhadores. As bases teóricas que atualmente dão suporte aos novos movimentos
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sociais encontram-se no limiar da ação estatal e, em algumas situações, dependentes do

próprio Estado, como ocorre com as Organizações Não-Governamentais (ONGs),

implicando na adoção de políticas de colaboração de classes, sendo que os mais

avançados conectam-se com o projeto de uma suposta globalização contra-hegemônica à

globalização neoliberal. Essa visão tenta enquadrar os novos movimentos sociais como

orgânicos à própria ordem social estabelecida, na medida em que restringem suas

reivindicações aos marcos da cidadania burguesa e seus métodos de luta a

institucionalidade.

A necessidade do presente trabalho nasceu, portanto, desse vácuo na literatura

especializada sobre os movimentos sociais, sob o ponto de vista do materialismo

dialético. As análises atuais, em particular sobre os novos movimentos sociais, pretendem

esgotar a discussão sobre esses movimentos no horizonte da luta pela cidadania, posição

perfeitamente adaptável às necessidades de reprodução das relações capitalistas,

garantindo-lhes a segurança imprescindível à sua existência e desenvolvimento, na

medida em que não questionadas pela práxis atual.

Os esforços constantes de elaborar uma visão dos movimentos sociais a partir

das análises e contribuições teóricas de Marx, muitas vezes, tombaram no meio do

caminho por pressões sociais e ideológicas que fazem muitos dos pensadores sucumbirem

ou desistirem. Não obstante, os motivos que nos chamam ao espinhoso caminho de

acesso ao conhecimento produzido por Marx são cada vez mais estimulantes, quais

sejam:

a) o pensamento marxiano significa além de uma opção filosófica de

interpretação do mundo dos homens, também uma superação de posturas meramente

teóricas e intelectualistas, ou seja, sem qualquer compromisso com a emancipação

humana, sem engajamento com a transformação da sociedade;

b) portanto, para serem coerentes com os pressupostos teóricos esboçados por

Marx, torna-se evidente para o pesquisador que a sua contribuição não tem o condão

apenas de se tornar mais uma teorização sobre um determinado objeto, mas que o seu

estudo deve estar conjugado com sua experiência de vida e de envolvimento nos

movimentos sociais de transformação da sociabilidade atual para uma forma de

organização da sociedade verdadeiramente justa e humana. A proposta de Marx tem a

primazia de unir teoria e prática, pensamento e ação, concepção e movimento, pensar e

agir, o que está ligado aos próprios movimentos sociais, que possibilitam a unidade entre

a teoria e a prática social, a discussão e a mudança;
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c) essa posição vai, por certo, em sentido contrário às perspectivas atuais das

ciências humanas, eivadas de teóricos pouco preocupados com a emancipação humana,

conformados com o "fim da história", com a "pós-modernidade", enfim, com a

legitimação do status quo e da dominação do capital sobre o trabalho. Para a concepção

marxiana, a sociedade de mercado não é o fim da história humana, nem o horizonte com

o qual os movimentos sociais tenham que se conformar, daí a necessidade de se assimilar

as determinações econômico-sociais atuais, suas repercussões no seio das aspirações dos

novos movimentos sociais e das práticas concretizadas por esses movimentos.

Por não se constituir o horizonte da teoria social, nem das práticas que

pretendem constituir uma nova forma de organização social entre os homens, a sociedade

contemporânea coloca para os estudiosos da educação desafios a serem profundamente

estudados e superados. A pesquisa no campo dos movimentos sociais aponta

imediatamente para a caracterização das relações econômico-sociais presentes e da

intensa crise que tem passado as relações de produção capitalistas na última década,

acelerando processos de mudanças no padrão de organização das relações de trabalho e

retrocessos claros nas políticas públicas do Estado, conquistadas anteriormente.

Por fim, concluímos que, a partir da concepção materialista da história, que

significa compreender o homem e a sociedade em meio a suas contradições sociais,

políticas e econômicas, no centro das lutas e interesses determinantes entre as classes

sociais, que compõem a sociedade capitalista, a ordem do capital não é uma ordem

natural, eterna e insuperável, como na atualidade defendem os pensadores identificados

com a manutenção do capitalismo.

A concepção marxista sobre o papel do trabalho ao longo do desenvolvimento

dos homens, em sua relação com a natureza e com o próprio homem, reafirma a

capacidade dos trabalhadores de superarem as atuais condições de exploração a que estão

submetidos e construírem uma sociedade que seja pautada na associação livre e que a

produção social seja instrumento para o desenvolvimento das capacidades e aptidões

humanas.
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