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APRESEnTAçãO

Este número de Lua Nova de certa forma dá continuidade 
ao tema “Estado e Sociedade”, desenvolvido na edição ante-
rior. Desta vez, porém, mais diretamente preocupado com 
a política contemporânea, em particular a brasileira e lati-
no-americana, e realizando um diálogo mais estreito com a 
literatura recente da ciência política.

“Roteiros da Contestação” contempla artigos como o 
de Kathryn Hochsteller, que discute o espinhoso assunto 
da contestação a presidentes em regimes presidencialistas 
sul-americanos, fazendo incidir uma primorosa análise da 
relação entre agências institucionais (isto é, o chamado “sis-
tema político”) e agências extra-institucionais (a chamada 
“sociedade civil”) nesses acontecimentos. Artigos como os 
de Guilherme Gitahy de Figueiredo e Gabriel de Santis Fel-
tran, que analisam o “ciclo médio e longo” de movimentos 
sociais contestatórios – e como, de maneiras distintas, estes 
vieram a se relacionar com o sistema político – no interior 
mexicano e na cidade de São Paulo. E o de Leonardo Mello 
e Silva que, por meio da análise de movimentos industriais 
no Brasil, discute a teoria da democracia deliberativa. Para 
completar, artigos que voltam a enfrentar a teoria dos movi-
mentos sociais, desta vez via Bordieu (Ricardo Fabrino Men-
donça) e a questão da representação política, via Rousseau 
e Arendt (Maria Aparecida Azevedo Abreu).

Este editor gostaria de fazer um agradecimento especial 
a Adrián Gurza Lavalle, por sua generosa ajuda na concep-
ção e viabilização deste número.

O EdITOR
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REPEnSAndO O PRESIdEncIALISMO: 
cOnTESTAçÕES E QUEdAS dE PRESIdEnTES nA 
AMÉRIcA dO SUL*

Kathryn hochstetler**

Desde que os países sul-americanos retornaram ao governo 
civil nos anos 1970 e 1980, 23% de seus presidentes eleitos 
têm sido forçados a deixar o cargo antes do final de seus 
mandatos. Esse espantoso índice de quedas presidenciais 
prematuras tem recebido pouca atenção sistemática, embo-
ra devesse ser um elemento crítico nos debates acerca da 
qualidade da democracia e da possível instabilidade nos sis-
temas presidenciais. Este artigo enfoca os desafios: como e 
por que os sul-americanos exigem que os presidentes dei-
xem o cargo antes do fim do mandato? Desde 1978, os desa-

* Publicado como “Rethinking presidentialism: challenges and presidential falls 
in South America”. Comparative Politics, jul. 2006, pp. 401-418. Esta tradução em 
português é publicada com a permissão dos detentores dos direitos autorais, a 
quem agradecemos. Tradução de Valerie Rumjanek Chaves, a quem também agra-
decemos.
** Gostaria de agradecer a Javier Auyero, Elisabeth Jay Friedman, Dawn King, Ste-
ven Levitsky, Fiona Macaulay, Vicky Murillo, David Samuels, Kurt Weyland e a di-
versos revisores anônimos por seus comentários e suas sugestões úteis. Agradeço 
muito a Kyle Saunders por sua ajuda com a análise estatística e sua interpretação. 
Os bibliotecários do Centro de América Latina, da Universidade de Oxford, foram 
muito solícitos ao facilitarem minha necessidade de ler centenas de exemplares 
do Latin American Weekly Report.
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fios mais sérios vieram de participantes civis, no Legislativo, 
nas ruas ou em ambos. Após o exame do conjunto com-
pleto, considero que os presidentes destituídos do poder 
tinham uma tendência maior a estarem pessoalmente impli-
cados em escândalos, a seguirem políticas neoliberais e a 
não terem maioria no Congresso do que seus congêneres 
não contestados. A presença ou ausência de protestos popu-
lares de rua desempenhava, então, um papel central no sen-
tido de determinar que presidentes realmente cairiam. A 
conclusão suscita a questão de determinar se esses padrões 
regionais tendem a prevalecer no caso de outros regimes 
presidenciais.

Presidencialismo e quedas presidenciais
O contraste entre regimes presidenciais e parlamentares é 
uma das dicotomias fundamentais da política democrática 
comparativa, com debates permanentes sobre qual deles 
é mais estável ou mais democrático1. Este artigo examina 
apenas os regimes presidenciais, já que o dilema central de 
finais prematuros para mandatos executivos só é possível 
no presidencialismo. Ele tem como ponto de partida a defi-
nição clássica de presidencialismo de Sartori: um regime é 
presidencial “se, e apenas se, o Chefe de Estado: 1) resulta 
de eleição popular; 2) durante o seu mandato preestabele-
cido, ele ou ela não pode ser afastado pelo voto parlamen-
tar; e 3) lidera ou de outra maneira dirige os governos que 
ele ou ela nomeia”2. Linz destaca duas características que 
são, desta forma, comuns a todos os sistemas presidenciais, 
ou seja, que um presidente eleito por via direta goza de legi-
timidade democrática individual e é eleito para um manda-
to rigorosamente fixado3. Essas definições formam a funda-

1 Linz e Valenzuela, 1994; Mainwaring e Shugart, 1997; Przeworski, Alvarez, 
Cheibub e Limongi, 2000.
2 Sartori, 1994, p. 84.
3 Linz, 1994, p. 6.
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mentação consensual da maior parte das investigações que 
se seguem sobre o presidencialismo e seus efeitos.

Em oposição a essas expectativas, a emergência regular 
de desafiantes, que exigem o afastamento prematuro dos 
presidentes do cargo, sugere que as eleições diretas na Amé-
rica do Sul não dão consistentemente aos presidentes uma 
legitimidade que dure o tempo devido. Este estudo leva em 
consideração apenas os presidentes que foram escolhidos 
pelo voto popular de seus povos e que, assim, em determina-
da época, possuíam evidências da legitimidade individual de 
sua base eleitoral para serem chefes de Estado e de governo. 
De 40 presidentes tais como estes, cujos mandatos termina-
ram por volta de 2003, 16 deles (40%) enfrentaram contes-
tações à sua permanência no cargo e 9 (23%) com seus man-
datos “fixos” terminados prematuramente (ver Tabela 1). Os 
presidentes do Equador e da Bolívia também caíram desde 
2003, e Chávez, da Venezuela, mal sobrevivem aos desafios ao 
seu governo. Em face desses acontecimentos, é óbvio que os 
presidentes sul-americanos não podem assumir que terão o 
exercício de um mandato fixo e determinado.

A expressão “queda presidencial” é utilizada neste traba-
lho para identificar todas as vezes em que presidentes eleitos 
deixaram o cargo antes de completar seus mandatos, quer 
tenham renunciado ou sofrido impeachment, ou tenham sido 
forçados, de alguma forma, a deixar o cargo. A palavra “con-
testação” envolve uma ação concreta no sentido de convencer 
o presidente a renunciar ou a deixar o cargo antes do fim do 
mandato. As diversas contestações e quedas são consideradas 
em conjunto, com base na teoria de que todos são desvios do 
mandato previsto e fixo do presidencialismo. 

Uma observação crucial sobre esses casos é a de que 
todos resultaram em novos presidentes civis num curto pra-
zo. Em outras palavras, as quedas presidenciais, tal como 
discutidas aqui, são mudanças dentro do regime. Não 
são rupturas de regime, que pressupõem uma transição 
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Tabela 1 – Destinos de presidentes da América do Sul, 1978-2003*

País/Presidente Data do 
mandato

Minoria
parlamentar

Escândalos 
relacionados

Políticas 
neoliberais

Fim do mandato

Argentina

Alfonsín

Menem

Menem

De la Rúa

1983/1989

1989/1995

1995/1999

1999/2001

sim

sim

sim

sim

não

não

sim

não

não

sim

sim

sim

Renunciou

Completou

Completou

Renunciou

Bolívia

Paz Estenssoro

Paz Zamora

Sanchez de Lozada

Sanchez de Lozada

1985/1989

1989/1993

1993/1997

2002/2003

sim

sim

sim

sim

não

sim

sim

não

sim

sim

sim

sim

Completou

Completou

Completou

Renunciou

Brasil

Collor

Cardoso

Cardoso

1990/1992

1995/1998

1999/2002

sim

sim

sim

sim

não

não

sim

sim

sim

Sofreu impeachment e 

renunciou 

Contestado e completou

Contestado e completou

Chile

Aylwin

Frei

1990/1994

1994/2000

sim

sim

não

não

sim

sim

Completou

Completou

Colômbia

Turbay

Betancur

Barco

Gavíria

Samper

Pastrana

1979/1982

1982/1986

1986/1990

1990/1994

1994/1998

1998/2002

não

sim

sim

não

não

sim

não

não

não

não

sim

sim

não

sim

não

sim

não

sim

Completou

Completou

Completou

Completou

Contestado e completou

Completou

Equador

Febres Cordero

Borja

Duran Ballen

Bucaram

Mahuad

1984/1988

1988/1992

1992/1996

1996/1997

1998/2000

sim

sim

sim

sim

sim

não

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Contestado e completou

Contestado e completou

Completou

Forçado a sair e 

declarado incapaz

Golpe civil/militar e 

abandonou a função
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País/Presidente Data do 
mandato

Minoria
parlamentar

Escândalos 
relacionados

Políticas 
neoliberais

Fim do mandato

Paraguai

Rodriguez

Wasmosy

Cubas

1989/1993

1993/1998

1998/1999

não

sim

não

não

sim

sim

sim

sim

sim

Completou

Contestado e 

completou

Renunciou e enfrentou 
impeachment

Peru

Belaúnde

García Pérez

Fujimori

Fujimori

Fujimori

1980/1985

1985/1990

1990/1995

1995/2000

2000/2000

não

não

sim

não

sim

não

sim

não

não

sim

sim

não

sim

sim

sim

Completou

Completou

Sofreu impeachment e 

completou

Completou

Renunciou e foi 

declarado incapaz

Uruguai

Sanguinetti

Lacalle

Sanguinetti

1985/1990

1990/1995

1995/2000

sim

sim

sim

não

não

não

não

sim

sim

Completou

Completou

Completou

Venezuela

Herrera Campíns

Lusinchi

Pérez 

Caldera

Chávez

1979/1984

1984/1989

1989/1993

1994/1999

1999/2000

sim

não

sim

sim

sim

não

não 

sim

não 

não

não

não

sim

sim

não

Completou

Completou

Sofreu impeachment

e abandonou a função

Completou

Completou

* A lista não inclui presidentes cujos mandatos terminaram prematuramente devido a razões de saúde 
ou morte nem presidentes que não tinham encerrado suas gestões em 2003. Na seção “Por que os 
presidentes são contestados” explica-se a codificação dos casos.

Tabela 1 – Destinos de presidentes da América do Sul, 1978-2003*

País/Presidente Data do 
mandato

Minoria
parlamentar

Escândalos 
relacionados

Políticas 
neoliberais

Fim do mandato

Argentina

Alfonsín

Menem

Menem

De la Rúa

1983/1989

1989/1995

1995/1999

1999/2001

sim

sim

sim

sim

não

não

sim

não

não

sim

sim

sim

Renunciou

Completou

Completou

Renunciou

Bolívia

Paz Estenssoro

Paz Zamora

Sanchez de Lozada

Sanchez de Lozada

1985/1989

1989/1993

1993/1997

2002/2003

sim

sim

sim

sim

não

sim

sim

não

sim

sim

sim

sim

Completou

Completou

Completou

Renunciou

Brasil

Collor

Cardoso

Cardoso

1990/1992

1995/1998

1999/2002

sim

sim

sim

sim

não

não

sim

sim

sim

Sofreu impeachment e 

renunciou 

Contestado e completou

Contestado e completou

Chile

Aylwin

Frei

1990/1994

1994/2000

sim

sim

não

não

sim

sim

Completou

Completou

Colômbia

Turbay

Betancur

Barco

Gavíria

Samper

Pastrana

1979/1982

1982/1986

1986/1990

1990/1994

1994/1998

1998/2002

não

sim

sim

não

não

sim

não

não

não

não

sim

sim

não

sim

não

sim

não

sim

Completou

Completou

Completou

Completou

Contestado e completou

Completou

Equador

Febres Cordero

Borja

Duran Ballen

Bucaram

Mahuad

1984/1988

1988/1992

1992/1996

1996/1997

1998/2000

sim

sim

sim

sim

sim

não

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Contestado e completou

Contestado e completou

Completou

Forçado a sair e 

declarado incapaz

Golpe civil/militar e 

abandonou a função
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para ou de um regime civil. De maneira uniforme, os vice-
presidentes e os líderes legislativos assumiram mandatos 
constitucionais na qualidade de presidentes após as que-
das presidenciais. Dois desafios efetivamente incluíram 
protagonistas militares – Equador (2000) e Venezuela 
(2002) –, mas também rapidamente se transformaram em 
regimes civis. A natureza civil das quedas presidenciais é 
especialmente digna de nota, já que os participantes não-
civis ameaçaram presidentes durante este período sem êxi-
to. A expectativa de Linz, no sentido de que os militares 
assumiriam como poder moderador para gerir os conflitos 
entre o Executivo e o Legislativo, foi refutada de maneira 
um tanto dramática4.

Conseqüentemente, meu enfoque concentra-se nas con-
testações a presidentes por parte de civis, tanto no Legisla-
tivo quanto na sociedade civil. Muitos estudos de quedas de 
presidentes na América do Sul centraram-se em negociações 
das elites, que derrubam presidentes em um país, tratando 
os protestos populares de rua como pressão sobre as elites�. 
Outros, contudo, atribuem ao desempenho do protesto de 
massa um papel essencial numa queda presidencial especí-
fica6. Enquanto esses estudos provêem informações valiosas 
sobre o desenrolar dos momentos de crise, argumento que 
o estudo das quedas presidenciais precisa ser aperfeiçoado 
de duas formas, a fim de que se compreenda o fenômeno 
geral na América do Sul, e talvez além dela.

Em primeiro lugar, esses estudos sofrem o erro metodo-
lógico de escolher apenas na variável dependente o ponto 

4 Linz, 1994, 2003b, p. 7.
� Carey, 2003b, pp. 983-1.006; Schamis, 2002, pp. 81-94. A revisão de Carey de uma 
série de casos recentes também pressupõe que as relações Executivo-Legislativo 
sejam essenciais. Carey, 2003a, pp. 22-2�.
6 Abente-Brun, 1999, pp. 93-100; García Calderón, 2001, pp. �9-73; Weyland, 1993, 
pp. 1-37. Na conclusão de seu estudo comparativo de um “novo presidencialismo”, 
Pérez-Liñan reconhece o papel aparente do protesto popular, mas não o analisa 
(cf. Pérez-Liñan, 2003b, pp. 149-164).
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de vista da compreensão das causas de quedas presidenciais. 
Analisam casos em que os presidentes caíram e faltam-lhes 
casos correspondentes, em que os presidentes permane-
ceram em exercício durante todo o mandato, apesar dos 
esforços para expulsá-los. Este artigo utiliza um instrumento 
de estudo de movimentos sociais, a análise dos eventos de 
protesto, para corrigir esse problema metodológico. Esta 
análise vale-se de fontes da mídia para documentar a ocor-
rência de formas não-convencionais de ação coletiva, como 
um primeiro passo, para, em seguida, avaliar as causas ou 
as conseqüências dessa ação7. Usei essa técnica para docu-
mentar todas as 16 vezes, desde 1978, em que a população 
ou as elites do Congresso atuaram no sentido de exigir fins 
prematuros dos mandatos presidenciais.

Tabela 2 – Contestações civis a presidentes sul-americanos eleitos por 
voto popular, 1978-2003

Desfecho Manifestações 
populares de rua

Manifestações 
de rua e ação do 

Legislativo

Ação do 
Legislativo

Presidentes 

que caíram

1989 Argentina

1999/2000 Equador

2001 Argentina

2003 Bolívia

1992 Brasil

1992/1993 Venezuela

1997 Equador

1998/1999 Paraguai

2000 Peru

Presidentes que 

permaneceram 

em seus cargos

1995 Brasil 1999 Brasil 1987 Equador

1991/1992 Peru

1992 Equador

1994 Paraguai

1995/1996 Colômbia

A maioria dessas tentativas malsucedidas são, em gran-
de parte, esquecidas, já que não tiveram êxito, mas são tão 
fundamentais para entender as quedas presidenciais quanto 

7 Koopmans e Rucht, 1999, pp. 123-130.
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as bem-sucedidas. A primeira seção empírica, abaixo, come-
ça com três motivos de contestação identificados por indu-
ção: as diretrizes econômicas neoliberais do presidente; seu 
envolvimento pessoal em escândalos; e seu status minoritá-
rio. Em seguida, são examinadas todas as 40 presidências: 
os três motivos são aparentes fatores de risco para quem 
pretende terminar os seus mandatos, tendo em vista que os 
governantes contestados, ou que caíram, compartilham des-
proporcionalmente tais características, se comparados com 
o conjunto completo de presidentes.

Meu segundo argumento aponta no sentido de que a 
presença ou ausência de protestos populares de rua é basilar 
para os resultados do desafio: enquanto tanto elites políticas 
quanto massas populares têm tentado afastar presidentes 
prematuramente, todas as mobilizações bem-sucedidas de 
quedas presidenciais incluíram participantes da sociedade 
civil, que exigiam nas ruas a saída dos presidentes8. Como 
se depreende da Tabela 2, com seu quadrante vazio, fracas-
saram todas as cinco tentativas de afastar presidentes que 
ocorreram exclusivamente no Legislativo. Essas observações 
sugerem que o protesto de rua é decisivo, ao menos nas 
etapas finais das quedas presidenciais. Os protestos pelos 
participantes da sociedade civil, com ou sem ação legislativa 
paralela, parecem ser o poder moderador dos novos regi-
mes civis. Isso marca a reversão de padrões anteriores, em 
que os militares desempenhavam esse papel na região, com 
suas intervenções freqüentemente desencadeadas por pro-
testos populares de rua. A segunda seção empírica discute a 
forma pela qual o protesto popular de rua contribui para as 
quedas presidenciais, seja diretamente, seja acompanhada 
de uma ação legislativa.

8 Emprego o termo “sociedade civil” de uma forma estritamente descritiva neste 
caso, para indicar que esses não são participantes do Estado. Não faço hipóte-
ses normativas de que sejam necessariamente civis ou democráticos, mas trato a 
questão como empírica.
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A importância central do protesto das massas popula-
res nas quedas presidenciais sugere a necessidade de maior 
reflexão sobre o papel do público no presidencialismo. A 
literatura acerca da consolidação democrática geralmente 
tem-se voltado rápido demais para as instituições, ao invés 
de considerar as relações Estado-sociedade, a fim de expli-
car os resultados políticos9. Isso se aplica, também, aos estu-
dos do presidencialismo, apesar de que uma das caracterís-
ticas essenciais dos sistemas presidenciais é o mandato indi-
vidual que o presidente recebe da população sob a forma 
eleitoral10. As discussões sobre o presidencialismo deixaram 
de examinar as formas pelas quais a população pode evi-
dentemente retirar o mandato que concede, um fenômeno 
que se está tornando mais comum no cronograma da con-
solidação democrática.

A maior parte dos estudos sobre o presidencialismo ori-
ginou-se da obra clássica de Juan Linz, que compara presi-
dencialismo com parlamentarismo. Quando Linz ajudou a 
lançar o estudo comparativo desses sistemas nos anos 1980, 
ele estava certo em argumentar que as instituições tinham 
sido pouco estudadas e que era necessário atribuir-lhes um 
cuidadoso peso11. Os estudos institucionais, que se segui-
ram, trouxeram muitas sugestões. Os fatores institucionais 
da elite são claramente essenciais na política de rotina – 77% 
dos recentes presidentes da América do Sul não caíram –, e 
numerosos artigos continuam a mapear áreas interessantes 
de pesquisa para esse tipo de política12.

No entanto, no caso de política não-rotineira, as análi-
ses institucionais são menos úteis13. As contestações a presi-

9 Yashar, 1999, pp. 76-106.
10 Stokes, 2001.
11 Linz, 1994, pp. 3-�.
12 Amorim Neto, 2006; Cheibub, 2002, pp. 284-312; Samuels e Shugart, 2003,  
pp. 33-60.
13 Weyland, 2002, pp. �7-8�.
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dentes, feitas pela sociedade, apresentam um dilema para as 
análises institucionais de rotina, devastando o que Barbara 
Geddes identifica como as duas hipóteses-padrão simplifi-
cadoras para entender a política nos regimes democráticos: 
“em primeiro lugar, que as autoridades querem permane-
cer no cargo; em segundo lugar, que a melhor estratégia 
para fazê-lo é dar aos eleitores o que desejam”14. Quando 
os eleitores querem que o presidente saia do cargo, as hipó-
teses-padrão simplificadoras são, evidentemente, inadequa-
das para entender os acontecimentos políticos. A política 
passa a ser uma questão de os presidentes encontrarem um 
equilíbrio entre duas motivações essenciais, agora em con-
tradição. A evidência deste artigo sugere que os fatores que 
explicam resultados políticos extraordinários, tais como 
quedas de presidentes – ou a continuidade de seus man-
datos –, devem incluir o público na qualidade de formador 
atuante da política, principalmente quanto à descoberta 
deste ponto de equilíbrio.

Os eventos de protesto na contestação a presidentes
Neste trabalho, as contestações são identificadas pela técni-
ca de análise dos eventos de protesto, que se utiliza de fon-
tes de mídia impressa para rastrear as ocorrências de even-
tos de protesto, valendo-se de procedimentos de codificação 
padronizados1�. Os dados sobre as contestações aqui apre-
sentados baseiam-se em 2� anos de exemplares semanais 
da publicação Latin American Weekly Report (Lawr). O Weekly 
Report autodenomina-se um provedor de “súmulas orienta-
das para riscos, concisos e oportunos”16. Esta missão signi-
fica que o Lawr está muito atento aos eventos de protesto 

14 Geddes, 2003.
1� Koopmans e Rucht, 1999.
16 Disponível em: www.latinnews.com/lwr/LAWR231�.asp. Citações a números es-
pecíficos seguem o formato do Report: WR-00-03 é o terceiro número do Weekly 
Report em 2000.
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e ao que tende a chamar de “levantes sociais”, assim como 
a eventos políticos inusitados da elite, tais como processos 
de impeachment. O formato semanal significa que ela relata 
apenas os eventos mais importantes desse tipo, criando as 
habituais linhas de prever eventos maiores e mais dramáti-
cos. Já que o tema que nos interessa aqui são as tentativas de 
derrubar presidentes, o Lawr capta os eventos relevantes.

Uma questão da análise de eventos de protesto é deter-
minar o que conta como protesto, ou, neste caso, como con-
testação. Para os participantes da sociedade civil, este estudo 
focaliza mobilizações de massa relatadas que colocam multi-
dões na rua17. Da mesma forma, no caso de ações do Congres-
so, procurei relatórios da programação de processos formais 
de impeachment ou de outros esforços concretos no sentido de 
afastar os presidentes. Uma decisão codificada de maneira 
correlata envolveu a forma de saber se determinado protesto 
ou ação do Congresso realmente visava a retirar do cargo um 
presidente. Neste sentido, eu simplesmente tirei o objetivo 
relatado do Lawr, que sempre especificava, sem rodeios, qual 
era ele: reforma agrária, salários mais altos, ou – no caso, o 
que interessa aqui – a queda do presidente. Os observadores 
de marchas de protesto de milhares de pessoas irão entender 
que essas caracterizações inevitavelmente escondem as dife-
rentes razões que fazem os indivíduos irem para as ruas, mas, 
geralmente, há uma predominância de evidência sobre o tra-
ço de união do grupo.

Por que os presidentes são contestados 
Esta seção identifica e analisa as características que separam 
os presidentes contestados de seus congêneres regionais. 
Uma avaliação indutora dos atuais desafios a presidentes 

17 A utilização em larga escala de protestos de rua contrasta com os tipos mais 
institucionalizados de atividade que têm surgido em muitos setores de movimen-
tos sociais desde o retorno ao governo civil. Ver Friedman e Hochstetler, 2002,  
pp. 21-42.
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mostra que três temas motivaram virtualmente quase todas 
as campanhas para afastar presidentes prematuramen-
te. Para os participantes da sociedade civil, a insatisfação 
com as diretrizes econômicas e seus resultados foi a razão 
mais comum para as contestações a presidentes. As acusa-
ções de corrupção, quando vinculadas à figura do próprio 
presidente, foram importantes para ambos os conjuntos 
de participantes. Os legisladores que se defrontavam com 
presidentes com minoria no Congresso também se utiliza-
ram de contestações para resolver pela luta relações inter-
poderes, acompanhando as muitas mudanças formais das 
Constituições neste período. Esta seção trata de cada uma 
dessas razões para contestar-se o presidente, descrevendo 
os tipos de desafios baseados em cada um e examinando 
a incidência de cada fator no conjunto completo de 40 
presidentes (ver Tabela 1, pp. 12-13). Nas conclusões desta 
seção, apresento resultados probabilísticos de um modelo 
de regressão logística das variáveis dependentes, os quais 
mostram que a presença de escândalos produz os efeitos 
maiores nas chances de contestações aos presidentes e de 
queda presidencial.

Políticas econômicas
A disseminação regional de políticas orientadas para o mer-
cado durante este período gerou intensos conflitos políti-
cos e econômicos18. Enquanto alguns queriam as políticas 
neoliberais, os protestos contra elas enchiam repetidamen-
te as ruas das capitais sul-americanas. Muitos desses protes-
tos não se transformaram em protestos contra os presiden-
tes que permaneciam no poder. Contudo, apenas duas das 
coalizões desafiadoras baseadas nos protestos de rua (1998-
1999 – Paraguai e 2000 – Peru) efetivamente não protesta-
vam contra as políticas econômicas dos presidentes, com o 

18 Wise, Roett e Paz, 2003. 
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padrão característico de meses de protestos antieconômicos 
subitamente explodindo numa insistência no afastamen-
to do presidente. Assim, sete meses de protestos contínu-
os contra a política econômica de De la Rúa na Argentina 
transformaram-se em clamores para que ele se afastasse, que 
duraram apenas duas semanas antes de sua renúncia. Dez 
presidentes, que adotaram políticas neoliberais, foram alvo 
de contestações baseadas em protestos de rua, enquanto 
apenas um presidente não neoliberal (Alfonsín, na Argenti-
na, em 1989) enfrentou protestos de rua.

Nessas contestações, a escala de demanda parece estar 
relacionada aos participantes envolvidos. Os movimentos 
baseados em protestos populares de rua contra presiden-
tes, motivados na economia, eram, de modo geral, prepa-
rados por organizações da sociedade civil. Os sindicatos e 
os estudantes eram a essência de todas essas mobilizações, 
com as principais organizações sindicais repetidamente na 
linha de frente. Quando os protestos envolviam apenas sin-
dicatos e estudantes, eles enfocavam demandas econômicas 
mais específicas. Mobilizações mais amplas, que realmente 
insistiram para o presidente se afastar prematuramente, 
sempre tinham participantes adicionais, inclusive cidadãos 
individuais que eram instados a se juntarem ao movimen-
to. As organizações adicionais variavam segundo o país, mas 
outros participantes comuns eram os camponeses, organiza-
ções religiosas e associações de moradores. No Equador e na 
Bolívia, grupos indígenas têm sido atores centrais, enquanto 
no Brasil e na Venezuela, às vezes, participavam associações 
profissionais. Grupos empresariais também apoiaram todas 
as mobilizações da sociedade civil, até e inclusive a tentativa 
de afastar Bucaram Ortiz (Equador) em 1997; desde então, 
eles têm sido apenas uma parcela dos desafios a Chávez na 
Venezuela.

Os presidentes contestados tendiam muito mais a segui-
rem políticas econômicas neoliberais do que políticas popu-
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listas ou de segurança – 10 contra 119. Este resultado despro-
porcional, de certa forma, melhora quando se considera o 
conjunto completo de presidentes depois de 1978, já que 
mais presidentes seguiram políticas neoliberais. Dos 31 pre-
sidentes neoliberais, 14 foram contestados (4�%) e 8 caíram 
(26%). Esses números são mais elevados do que os 33% dos 
presidentes voltados para a segurança (3 de 9) que foram 
contestados, e do que os 11% (1) que foram afastados, mas 
muitos presidentes sobreviveram a esse fator de risco. Para 
completar o quadro, ocorreram também protestos contra 
o presidente no único país da região que mais claramente 
rompeu com o liberalismo, a Venezuela.

corrupção e outros escândalos
Os Congressos e os participantes da sociedade civil fre-
qüentemente se uniam para contestar presidentes, quan-
do haviam boas provas de corrupção ou de escândalo que 
envolviam o próprio presidente. Os Congressos davam iní-
cio a numerosas investigações nesses casos, usando os recur-
sos e os procedimentos de seu poder no governo. Em sua 
maioria, os legisladores limitavam-se aos processos legais, 
em suas tentativas de afastar presidentes com base em cor-
rupção, e os cidadãos apoiavam os seus esforços.

O processo formal de impeachment era o mais comum, 
iniciado em 9 das 11 contestações legislativas a presidentes, 
e ameaças de impeachment foram as situações mais freqüen-
tes20. No entanto, a maior parte das legislaturas eventualmen-
te utilizou-se de vários procedimentos de afastamento mais 
ou menos constitucionais nesses casos. Apenas o impeach- 
ment quase que “de livro” do Brasil, em 1992, realmente pas-

19 Dados de 1982-199�, de Stokes, 2001, pp. 14-1�. Os dados relativos a outros anos 
são da revista The Economist. A coluna está marcada como “sim” para presidentes 
cuja orientação política no governo era neoliberal; “não” para orientação política 
no sentido do que o Economist chama de “populismo”.
20 Ver também: Baumgartner, 2003; Pérez-Liñan, 2003a.
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sou por todas as etapas legais, desde a investigação ao pedi-
do formal de impeachment por uma das casas legislativas até 
o julgamento final por outra. Em diversos casos, os Congres-
sos eventualmente optavam por processos de afastamento 
que não exigiam as supermaiorias do impeachment, afastan-
do presidentes por abandono de cargo (1993 – Venezuela, 
2000 – Equador), por incapacidade mental (1997 – Equa-
dor) e incapacidade moral (2000 – Peru). A utilização des-
ses tipos de procedimento pode parecer muito distante do 
impeachment, que, freqüentemente, é concebido como uma 
espécie de processo de afastamento legal não-partidário em 
vista de algum comportamento inadequado do presidente. 
Pelo contrário: o impeachment sempre tem sido “fundamen-
talmente um processo político do início ao fim”21, tornando 
as distinções entre esses tipos de afastamento menos impor-
tantes. A tradução espanhola mais comum de impeachment, 
juicio político, torna claro o duplo sentido da palavra. Literal-
mente julgamento político, juicio político pode indicar tanto 
a instrução com base constitucional em que um poder cons-
titucional, o Legislativo, deve julgar o caso extraordinário 
do afastamento legal de uma figura política, quanto os jul-
gamentos que têm motivação política.

Ambos os significados são relevantes para os recentes 
desafios dos legislativos aos presidentes na América do Sul. 
O impeachment brasileiro de Collor em 1992 é o melhor 
exemplo de um processo constitucional pleno. O afasta-
mento do presidente Pérez, da Venezuela, ilustra ambos os 
sentidos: enquanto ele foi devidamente impedido e afastado 
do cargo pela utilização escusa que fez de um fundo do tipo 
“caixa 2” de US$ 17 milhões, esta foi simplesmente a última 
das cinco tentativas feitas por um Congresso politicamen-

21 Baumgartner, 2003, p. �. Até mesmo nos Estados Unidos, fortemente institucio-
nalizados, sete presidentes americanos, de Jackson a Clinton, enfrentaram con-
testações de impeachment a suas presidências, quase todas com base em acusações 
politizadas feitas por câmaras controladas pela oposição. Ver Perkins, 2003.
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te hostil no sentido de afastá-lo, num período de dezoito 
meses. Além disso, depois que Pérez deixou o governo para 
aguardar julgamento, o Congresso afastou-o permanen-
temente antes do início do julgamento, com base na tese 
constitucional questionável de abandono do cargo22.

Os cidadãos freqüentemente encenavam manifesta-
ções de massa em apoio a essas tentativas do Congresso 
baseadas em corrupção, a maior delas com milhões de 
brasileiros, entre os que insistiam na saída de Collor. Com 
base em comprovações não-sistemáticas dos Weekly Reports, 
a evidência de corrupção pessoal também parece ligada 
a baixos índices de aprovação pública, que contribuíram 
para os protestos de rua. Dessa forma, apenas 8% dos bra-
sileiros consideravam o regime de Collor como bom no 
início do ano de seu declínio, enquanto Pérez, da Vene-
zuela, baixou para o índice histórico de 6% de aprovação23. 
O rápido impacto da corrupção na opinião pública pode 
ser visto no Peru, onde o índice de aprovação de Fujimo-
ri caiu de 43% para 16%, depois que um vídeo mostrou 
claramente a corrupção de sua administração, apesar da 
longa boa vontade do povo peruano no sentido de aceitar 
seus abusos de poder24.

Avaliar a incidência global de corrupção e de escânda-
los dos presidentes da região é tão desafiador para o ana-
lista quanto para os cidadãos sul-americanos. As acusações 
são quase que permanentes, e uma ação judicial contra o 
presidente não é nem necessária nem suficiente para pro-
var maus procedimentos. A estratégia de pesquisa, no caso 
presente, que considera o presidente como pessoalmente 
corrupto, quando as acusações merecem suficiente crédito 
para aparecerem como a principal manchete da semana 
no Lawr, aproxima-se do nível doméstico da crença de que 

22 WR-93-36.
23 Sobre o Brasil, ver WR-92-01; Venezuela, ver Romero, 1997, p. 1�.
24 WR-00-40.
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o presidente é corrupto2�. Esta crença, quer verdadeira 
ou não, é a possível fundamentação das contestações. A 
ausência de relatos de corrupção parece proteger os pre-
sidentes, uma vez que apenas 8 de 26 presidentes (31%) 
desse tipo foram contestados, e só 3 presidentes, presu-
mivelmente não-corruptos, caíram26. Em contraposição, 
enquanto a ação contra presidentes corruptos, às vezes, 
é rápida, o conjunto maior de casos mostra que muitos 
presidentes sobrevivem a graves alegações de corrupção 
pessoal: 6 de 14 (43%) não contestados durante os seus 
mandatos, e apenas 6 tendo sido afastados prematuramen-
te do cargo.

Presidentes com minoria no congresso 
Nos legislativos, as contestações dirigiam-se, em grande par-
te, a presidentes com minoria no Congresso, com 14 con-
testações a presidentes com minoria e 2 com maioria. Os 
líderes da oposição estavam ansiosos para fazer acusações 
de corrupção contra presidentes que estivessem pessoal-
mente implicados, como já foi discutido. Na ausência desses 
relatórios, eles geralmente recorriam a algum tipo de alega-
ção acerca de comportamento presidencial inconstitucional 
com relação ao Congresso ou outras instituições governa-
mentais (Equador – 1987, 1992; Peru – 1991-1992; Paraguai 
– 1998-1999). Muitas dessas contestações a presidentes com 

2� Na Tabela 1, “sim” significa que o presidente estava pessoalmente implicado nas 
acusações de motivos para impeachment, normalmente corrupção financeira. Esta 
é uma estimativa muito conservadora do nível de corrupção, já que o Lawr não 
publica acusações de fontes secundárias e outras. Além disso, deve-se observar que 
um presidente só é rotulado de corrupto se isso ocorre durante o mandato real 
em que ele possa ter sido contestado. Dessa forma, por exemplo, Lusinchi, na 
Venezuela, não é rotulado como corrupto, já que não houve relato de sua corrup-
ção no Lawr durante seu exercício no cargo, mesmo que ele tenha sido acusado 
posteriormente de corrupção.
26 Dois eram Alfonsín e De la Rúa. O outro foi Sanchez de Lozada (segundo 
mandato) na Bolívia, embora tenha havido relato de corrupção em seu primeiro 
mandato.
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minoria tinham motivações claramente políticas, sendo que 
o Equador deu vários exemplos dignos de nota. Uma ten-
tativa de impeachment em 1992, por exemplo, foi justificada 
por objeções do Congresso a um projeto de lei sobre refor-
ma monetária e ao fato de o presidente Borja referir-se a 
membros do Congresso como “um bando de parasitas”27. 
Os presidentes do Equador também se mostraram bastante 
duros em seu trato com o Congresso. Febres Cordero, que 
rechaçou uma tentativa de afastamento em 1987, lançou 
gás lacrimogêneo no Congresso e mandou tanques para o 
prédio do tribunal, a fim de bloquear vários juízes nomea-
dos pelo Congresso28.

O público freqüentemente ficava indiferente a esse tipo 
de contestação do Congresso, com um aumento acentua-
do da aprovação pública após o autogolpe de Fujimori em 
1992, como o exemplo mais notável29. O voto do Congres-
so para o seu impeachment foi completamente ignorado. Em 
1999, os paraguaios concordaram que, realmente, o presi-
dente Cubas havia ultrapassado os limites do comportamen-
to constitucional, principalmente após o assassinato de seu 
vice-presidente, ao se aglutinarem “para proteger o prédio 
do Congresso”30.

De modo geral, os presidentes cujos partidos tinham 
minoria no Congresso apresentavam uma tendência maior 
tanto para serem contestados por atores civis quanto para 
caírem31. Essa relação mantém-se, mesmo se considerarmos 

27 WR-92-17.
28 Conaghan, Malloy e Abugattas, 1990, pp. 3-30; Isaacs, 1991, pp. 221-238.
29 Crabtree, 2001, p. 29�.
30 Lambert, 2000, p. 392 e Abente-Brun, 1999.
31 Dados de 1978-1997 de Kenney, 2004, pp. 264-266. Com relação a presidentes 
após 1997, os dados são de www.observatorioelectoral.org, utilizando a metodo-
logia de Kenney: “considera-se que [uma] Presidência tenha tido maioria legis-
lativa se o presidente teve o apoio de uma maioria em cada casa do Congresso 
durante todo o seu mandato no cargo” (Kenney, 2004, p. 333, nota de rodapé 
3). Deve-se observar que essa é uma definição rígida, que não leva em conta 
coalizões partidárias.
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o número muito maior de presidentes da região com mino-
ria no Congresso. Dos 31 presidentes nessas condições de 
que se tratou neste estudo, 14 (4�%) deles foram contesta-
dos e 8 (26%) caíram. Nos casos mais raros de 9 presiden-
tes com maioria no Congresso, 2 (22%) foram contestados e 
apenas 1 (11%) caiu. O presidente Cubas, afastado no Para-
guai, foi o único presidente contestado pelos legisladores de 
seu próprio partido desde o início, mas o partido Colorado 
é tão dominante naquele país que a política freqüentemente 
coloca o partido contra si próprio32. A outra contestação foi 
a de Samper, na Colômbia, em 199�-1996, em que o controle 
da maioria no Congresso por seu partido, e especialmente 
da comissão parlamentar de inquérito, foi crucial para sua 
permanência no cargo33. Além disso, 3 ex-presidentes, que 
foram eventualmente julgados por crimes cometidos durante 
seus mandatos na presidência – García e Fujimori, no Peru, e 
Lusinchi, na Venezuela –, podem ter conseguido evitar acu-
sações formais enquanto estavam no cargo, já que detinham 
maioria no Congresso. Essas experiências sugerem que a con-
testação e a queda de presidentes estão relacionadas ao fato 
de terem maiorias legislativas, oferecendo argumentos de 
apoio à interseção problemática e instável entre sistemas pre-
sidenciais e multipartidários34. No entanto, esse não é o úni-
co fator, já que alguns presidentes com maioria no Congresso 
foram contestados, e outros, com minoria, não o foram. Os 
únicos dois países que não tiveram seus presidentes contes-
tados, o Uruguai e o Chile, também não tinham presidentes 
com maioria no Congresso.

Resumo
As políticas neoliberais, a corrupção pessoal e o não dispor 
de maioria no Congresso representam fatores de risco para 

32 Lambert, 2000.
33 Dugas, 2001, pp. 1�7-174; Kada, 2003, pp. 29-�4.
34 Mainwaring, 1993, pp. 198-228.
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os presidentes sul-americanos que desejem completar seus 
mandatos no cargo. A Tabela 3 resume a predição de pro-
babilidade do modelo de regressão logística para as variá-
veis dependentes, para contestação e queda presidencial 
– as quais foram calculadas mediante o uso de Clarify3�. A 
Tabela 3 apresenta, primeiro, a predição das chances das 
variáveis dependentes, calculadas introduzindo variações na 
variável examinada de zero a um, mantendo constantes as 
outras variáveis independentes no seu valor mais freqüente 
ou modal.

Tabela 3 – Estimação de probabilidades de contestação e queda

Contestação Queda

Probabilidades do caso modal 38,6 16,5

Diferenças nas probabilidades de contestação 

variando:

Políticas neoliberais

Escândalos

Minoria no congresso

–11,3

24,4

–15,7

–1,0

31,9

–5,0

O presidente modal da região durante os anos con-
templados foi um presidente de minoria, que implemen-
tou políticas econômicas neoliberais, e não implicado 
pessoalmente em escândalos. Na estimação de probabili-
dades, esse presidente enfrentou 38,6% de probabilidade 
de ser contestado e 16,�% de cair36. Presidentes com 
maioria no Legislativo ou que não seguiram políticas 
neoliberais poderiam contar com uma pequena redução 
no risco de serem contestados. Por outro lado, a proba-
bilidade de enfrentar contestações saltou para 63% (38,6 

3� Tomz, Wittenberg e King, 2000, pp. 347-361.
36 Visto se tratar de uma população e não de uma amostra, probabilidades cons-
tituem o indicador mais importante das relações entre os dados. A tabela dos co-
eficientes, bem como outros resultados, podem ser disponibilizados pela autora 
mediante solicitação.
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mais 24,4), no caso de presidentes pessoalmente envolvi-
dos em escândalos. Escândalos também incrementaram 
consideravelmente a probabilidade de queda presiden-
cial prematura, saltando para até 48,4%(16,� mais 31,9). 
As outras variáveis independentes não registram efeitos 
consideráveis nas probabilidades estimadas de queda pre-
sidencial.

da contestação à queda: o papel dos protestos de rua
Como indica a Tabela 2 (p.1�), a presença da população 
mobilizada, exigindo nas ruas que o presidente saia, pare-
ce ser um determinante crucial para que as contestações 
tenham êxito. Os legisladores que agiram por conta própria 
foram incapazes ou não tiveram vontade de afastar presi-
dentes. Esta seção discute o papel dos protestos de rua nas 
quedas presidenciais, como um complemento da ação legis-
lativa e, cada vez mais, como um fenômeno em si.

Protestos de rua e contestações do Legislativo
Os protestos populares desempenharam um papel central 
nos resultados das contestações do Congresso a presidentes 
a partir de 1978 na América do Sul. Enquanto se desenrola-
vam essas contestações, os legisladores pareciam calcular se 
as populações tinham maior tendência a puni-los por ação 
ou inação contra presidentes que, em outro momento, dis-
punham de suficiente apoio popular para alçá-los ao car-
go mais alto do país. Os protestos de rua em larga escala, 
clamando pela saída do presidente, convenciam os legis-
ladores a se inclinarem a agir contra eles. E o que é mais 
importante: os protestos transferiam antigos partidários do 
presidente para a oposição, mesmo contra seus colegas de 
partido. A força motriz do temor de castigo dos eleitores 
ficou especialmente evidente no impeachment de Collor no 
Brasil, em que eleições regionais, despontando no horizon-
te, selaram o seu destino. Os membros do Congresso não 
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apenas votaram o seu impeachment, como se apressaram a 
fazê-lo antes das eleições37.

A ação ou inação institucional também pode contribuir 
para que o povo se mobilize ou não. No mesmo caso brasi-
leiro, uma decisão-chave do Supremo Tribunal exigia vota-
ção pública, reduzindo a capacidade de Collor de comprar 
apoio secreto, e as comissões parlamentares de inquérito 
revelaram importantes informações que ajudaram a mobi-
lizar os cidadãos38. Outros atores, como a mídia, podem 
desempenhar o papel investigador, mas as instituições 
detêm o controle essencial quanto aos seus próprios proces-
sos internos. Em diversos outros casos (1992, 1993 – Vene-
zuela; 1997 – Equador; 1998-99 – Paraguai; e 2000 – Peru), 
as mobilizações de rua também levaram os legisladores a 
agir contra presidentes que haviam violado as leis na escala 
da linguagem americana de “altos crimes e delitos”. Esses 
exemplos ilustram a significativa ascensão da responsabili-
dade política que pode restringir os presidentes, historica-
mente fortes demais, da América do Sul.

Ao mesmo tempo, alguns dos acontecimentos desse 
período ressaltaram basicamente as fraquezas atuais da lin-
guagem constitucional, das normas democráticas e dos sis-
temas jurídico e investigador. Em diversos casos em que as 
contestações falharam (1987 – Equador; 1991-1992 – Peru; 
e 1994 – Paraguai), a sociedade civil fracassou na tentativa 
de juntar-se ao clamor para afastar presidentes que quase 
certamente tinham tido comportamento ilegal. Mais de �0 
ONGs colombianas organizaram uma respeitada comissão 
civil para acompanhar a tentativa de impeachment de Samper 
em 199�-199639, e líderes empresariais tentaram organizar 
a oposição, mas não conseguiram levar as pessoas às ruas. 

37 Flynn, 1993, pp. 3�1-371; Weyland, 1993.
38 Ver decisão do Supremo Tribunal em Flynn, 1993, p. 364. Sobre as investigações 
do Congresso, ver Nobre, 1992, pp. 1�-19.
39 Comisión Ciudadana de Seguimiento, 1996.
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Neste caso, o partido majoritário de Samper foi capaz de 
conter uma investigação do Congresso, e a população nun-
ca chegou a ouvir grande coisa das provas contra ele40.

A imagem final que emerge dessas contestações é a de 
uma interação dialética entre as contestações do Legisla-
tivo e da população. Esse processo poderia desenvolver-se 
em uma ação mutuamente fortalecedora, freqüentemente 
capaz de tirar os presidentes do poder. Nos casos em que a 
ação legislativa não se defrontou com uma reação popular, 
a contestação fracassava. Em contrapartida, quando o cla-
mor popular em relação aos presidentes não tinha apoio 
institucional, as contestações com base nos protestos de 
rua poderiam prosseguir por si sós e muitas vezes o fizeram 
com sucesso.

contestações a presidentes com base em protestos de rua
Um segundo tipo de contestação a presidentes tem ocorrido 
basicamente nas ruas, embora possa incluir aliados dos par-
tidos em papéis não-institucionais. Esse tipo de contestação 
mostra pouca atenção aos procedimentos constitucionais e 
é decidido por meio de mediação direta entre presidentes 
e cidadãos. Essas contestações vêm de sociedades que são 
polarizadas contra o Estado e acabam resultando numa lite-
ratura que é polarizada de maneira semelhante. Esta última 
o é em parte porque esses protestos foram orientados na 
sua maioria por exigências e acusações que claramente não 
têm o peso do padrão de ofensas que levariam a um impeach- 
ment: políticas ineficazes e impopulares não são ilegais. Esta 
seção examina a natureza e a dinâmica desse conjunto de 
contestações e faz reflexões sobre as avaliações divergentes 
sobre elas.

As contestações de rua a presidentes fornecem algumas 
das imagens mais gráficas da política recente sul-americana. 

40 Kada, 2003.
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Os canais de televisão têm mostrado uma cobertura contí-
nua de grandes multidões acampadas do lado de fora de 
palácios presidenciais, exigindo a renúncia do presidente. 
As contestações da sociedade civil, que foram suficiente-
mente grandes para merecerem registro no Lawr, tinham, 
pelo menos, milhares de participantes, e nenhum presiden-
te caiu como reação a mobilizações de rua de menos de 
10.000 pessoas. No entanto, mobilizações bastante numero-
sas não conseguiram afastar presidentes, embora os maiores 
protestos que fracassaram foram contra Chávez, na Vene-
zuela, e elas ainda podem ter êxito41. O fator mais consisten-
te é a persistência. Nenhuma irrupção de protestos de um 
único dia convenceu um presidente a sair. Pelo contrário: 
os manifestantes necessitavam de convicção e organização 
para pressionar os presidentes por vários dias seguidos, ou, 
às vezes, com intervalos de meses. Todos os presidentes con-
testados tiveram tempo para reagir, ao oferecer concessões 
em matéria de políticas, ou para endurecer suas posições.

Vários presidentes escolheram defender os seus man-
datos daquilo que consideravam chantagem dos manifes-
tantes. Após pequenas negociações, eles enviavam forças 
políticas ou até mesmo militares para limpar as ruas. O pre-
domínio da violência de ambas as partes é uma importante 
característica dessas contestações e parece estar relacionado 
ao seu sucesso: negativamente para os presidentes e positi-
vamente para os manifestantes.

A maior parte dos milhões de manifestantes de rua ao 
longo de décadas marchou pacificamente. Apesar disso, a 
incivilidade tem sido uma parte regular das mobilizações 
da sociedade civil. Os líderes de todas as espécies perderam 
o controle da maioria dos protestos em algum momento. 
O processo brasileiro de impeachment destaca-se, ainda uma 

41 Na maioria dos casos, não há informações confiáveis quanto ao tamanho exato 
das mobilizações; as estimativas para a Venezuela em 2002-2003 mostram a faixa 
mais larga: de dezenas de milhares a um milhão (WR-02-28).
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vez, pelo seu ineditismo, já que esta foi a única das nove 
bem-sucedidas contestações a presidentes que não envolveu 
nenhuma espécie de violência. Conflitos, saques e incêndios 
criminosos mancharam quase todos os outros. As barricadas 
– geralmente não legais, mas não inerentemente violentas 
– também faziam parte regularmente das mobilizações de 
protesto na Argentina, na Bolívia e no Equador. Em vários 
casos, a violência foi maior, como no caso da utilização de 
bombas com pregos na Bolívia em 2003, que mataram vários 
soldados42. Os golpes de curta duração no Equador em 2000 
e na Venezuela em 2002 também foram óbvios excessos de 
inconstitucionalidade, com alguns participantes da socieda-
de civil que mostravam uma má vontade preocupante, no 
sentido de alijar totalmente a civilidade e cooptar aliados 
militares para pressionar os presidentes a saírem.

A violência dos manifestantes não existe num vácuo, e a 
incivilidade foi inflamada pela violência e pela repressão do 
Estado. Os níveis de violência de manifestantes, e o núme-
ro de manifestantes mortos pelas forças de segurança esta-
vam claramente associados. Até agora, o Brasil e o Equador 
têm tido contestações inusitadamente não-violentas, tanto 
da parte dos manifestantes quanto das forças de segurança. 
Durante cinco mobilizações para quedas presidenciais nos 
dois países, os manifestantes de rua foram violentos apenas 
no Equador em 1997, e aquela contestação também envol-
veu a única morte de um manifestante. O papel-chave das 
forças de segurança na determinação dos níveis de violência 
pode ser visto pelo fato de o golpe do Equador em 2000 ter 
ocorrido sem derramamento de sangue devido, em grande 
parte, ao fato de os soldados terem realmente encorajado os 
manifestantes a ocuparem o prédio do Congresso43. Na outra 
extremidade do espectro, a Argentina e a Venezuela têm 

42 WR-03-07; WR-02-1�; WR-02-�0.
41 Lucero, 2001. 
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tido a repressão mais consistentemente letal ao longo deste 
período, com 2� mortos nas mobilizações contra De la Rúa 
e até 46 mortes notificadas em seguida ao golpe civil/mili-
tar de 2002 na Venezuela44. Contestações de rua anteriores, 
em 1989 (Argentina) e em 1992-1993 (Venezuela), também 
envolveram inúmeros manifestantes feridos e 16 mortes na 
Venezuela. A Venezuela e o Paraguai compartilham a infe-
liz distinção de serem dois locais onde os que apoiavam e os 
que contestavam os presidentes entraram em choque na rua, 
elevando os níveis de violência em ambos os países. A contes-
tação da sociedade civil paraguaia a Cubas em 1999, de outro 
modo, teria sido pacífica. O maior número de mortes notifi-
cadas foi na Bolívia em 2003, com até 100 mortos4�. Apenas 
Chávez, na Venezuela, sobreviveu a uma contestação, em que 
as forças de segurança reagiram aos manifestantes com o uso 
significativo da força e numerosas mortes.

A outra opção dos presidentes é negociar e ofere-
cer concessões em matéria de políticas. Essas negociações 
foram difíceis, já que a natureza amorfa dos protestos de 
rua significava que os presidentes raramente encontravam 
interlocutores que podiam garantir a resposta de seus segui-
dores a ofertas específicas. Conseqüentemente, estas assu-
miam a forma de tentativa e erro, e raramente tinham êxi-
to. Cardoso, no Brasil, foi bem-sucedido ao mostrar reações 
mínimas aos protestos não-violentos contra ele e esperar 
que se dispersassem. O exemplo mais impressionante de 
“negociação” com a rua veio depois que De la Rúa caiu na 
Argentina, onde os manifestantes conseguiram rejeitar seu 
primeiro sucessor verdadeiro, Rodríguez Saá. Nos meses 
subseqüentes, muitas diretrizes econômicas foram “aberta-
mente avaliadas pelos políticos, em termos de seu potencial 
de provocar um ‘panelaço’”46. 

44 WR-02-01; WR-02-1�.
4� WR-03-44.
46 WR-02-02, p. 14.
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À medida que presidentes e povo representam esses 
cenários, os partidos e o Legislativo estabelecem uma de 
duas regras. Muitos partidos tradicionais parecem ter con-
cluído que seu apoio aberto aos protestos de rua poderia 
minar os contestadores. Em 2002, os políticos do Partido 
Colorado do Paraguai, que tentavam afastar o substituto 
de Cubas, orquestraram protestos que, segundo se dizia, 
eram de organizações da sociedade civil, apenas para, no 
final, as organizações exporem os manifestantes como 
falsos47. Da mesma forma, membros do Partido Peronista 
da Argentina assumiram abertamente a responsabilidade 
pelos conflitos envolvendo saques de comida, em nível 
local, mas as contestações em nível nacional a De la Rúa só 
eram apoiadas secretamente pela liderança peronista, que 
se viu também sob ataque das ruas após substituí-lo48. Ape-
sar disso, os protestos de rua pela sociedade civil depen-
diam, muitas vezes crucialmente para terem êxito, da ina-
ção legislativa, como era também o caso na Argentina49. 
Da mesma forma, na Bolívia, Sanchez de Lozada renun-
ciou com relutância só depois que seu vice-presidente e, 
em seguida, os partidos da coalizão governamental indica-
ram que não poderiam apoiá-lo�0.

Os manifestantes de rua freqüentemente trabalha-
vam ombro a ombro com os novos partidos, com os quais 
tinham fortes laços. Os protótipos mais antigos desse tipo 
foram as contestações de 199� e 1996 a Cardoso no Brasil, 
lideradas pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo Par-
tido Democrático Trabalhista (PDT). Ambos os partidos 
têm ligações com sindicatos, e o PT também tem sólidas 
relações com movimentos sociais. No entanto, essas mobi-

47 WR-02-29.
48 Auyero e Moran, s.d., p. 1; Peruzzotti, s.d., p. 1.
49 Schamis, 2002, p. 8�.
�0 WR-03-41. Além disso, os governos brasileiro e argentino orientaram em favor da 
renúncia, diante da não-governabilidade depois da repressão violenta.
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lizações, com sua forte orientação partidária, foram capa-
zes de mobilizar menos de um décimo dos participantes 
das mobilizações suprapartidárias de 1992, e não tiveram 
êxito em seu objetivo de derrubar o presidente. Da mes-
ma forma, agora há partidos ou equivalentes de partidos 
no Equador e na Bolívia, que são ligados a organizações 
indígenas, sindicais e outras da sociedade civil�1. Essas têm 
tido mais sucesso. Apesar da presença de partidos políti-
cos e até de alguns representantes do Congresso, a lógica 
partidária e eleitoral não é dominante na maioria desses 
protestos. Nenhuma das contestações ocorreu no último 
ano de mandato do presidente. Vale ressaltar, também, 
que apenas três líderes de protestos – Gutiérrez, no Equa-
dor, Lula, no Brasil, e Toledo, no Peru – eventualmente 
se tornaram presidentes, e todos ao se candidatarem em 
novas eleições.

Os níveis de violência dos protestos e o fato de que as 
contestações exclusivas de rua raramente tiveram como alvo 
comportamentos que poderiam exigir um impeachment são 
motivos potenciais de preocupação acerca desses tipos de 
contestações e suas implicações para a democracia. Assim é 
que Roberto Laserna, ao escrever sobre os movimentos de 
protesto que afastaram Sanchez de Lozada na Bolívia em 
2003, critica “um movimento conservador populista, que 
articula nostalgias comunitárias e estatizantes” e lamenta 
que a cidadania democrática seja vista como só direitos e 
nenhuma responsabilidade�2. Valenzuela também se preo-
cupa com o fato de as convulsões sociais do protesto contra 
presidentes poderem levar a crises que ameaçam a ordem 
constitucional como um todo�3.

A maioria dos autores, inclusive Valenzuela, salienta a 
maneira pela qual esses movimentos de protesto surgem 

�1 Yashar, 1999.
�2 Laserna, 2003, pp. 4-14.
�3 Valenzuela, 2004, pp. �-19.
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das frustrações do que agora são várias décadas de demo-
cracia incompleta e problemática�4. Também ao escrever 
sobre a Bolívia, mas antes da queda de Sanchez de Lozada, 
Laurence Whitehead resume uma litania de preocupações 
subjacentes a muitas interpretações dessa nova rodada de 
contestações a presidentes.

Por trás de cada movimento estava a convicção de que 
uma geração de reformas liberalizantes tinha fracassado 
no sentido de fazer chegar benefícios tangíveis à maioria 
das pessoas; de que os partidos políticos de todas as colo-
rações se tinham tornado cliques egoístas, que só se pre-
ocupam com seus interesses; de que apenas a ação direta 
em desafio à autoridade pública poderia trazer quaisquer 
mudanças válidas para a política de governo; de que todos 
os procedimentos institucionais eram instrumentos para 
adiar e frustrar as demandas públicas; e de que quem quer 
que se recusasse a seguir essa lógica perderia para quem 
agisse primeiro��.

Parafraseando Laverna, os manifestantes concluíram 
que apenas os políticos acham que a democracia implica só 
direitos e nenhuma responsabilidade. Sob essa ótica, os pro-
testos são processos democráticos, com a sociedade civil bus-
cando ter uma voz nos casos em que fora quase que exclu-
ída, ou, como Lucero argumenta – em favor dos movimen-
tos indígenas do Equador –, simplesmente engajando-se no 
processo histórico do estabelecimento de direitos através 
da contestação política�6. Se as observações de Whitehead 
são literalmente verdadeiras em todos os países da Améri-
ca do Sul nos primeiros anos do século XXI, uma questão 
que está além do âmbito deste artigo, é fato inegável que 
a maior parte dos países sul-americanos tem movimentos 

�4 Crabtree, 2001, Lucero, 2001; Valenzuela, 2004; Wise e Roett, 2003. 
�� Whitehead, 2001, p. 13.
�6 Lucero, J. A. 2001. 
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que compartilham dessas convicções e que estão agindo de 
modo correspondente.

conclusão: os atores envolvidos e o presidencialismo
Este artigo identificou o fenômeno da queda presidencial 
e examinou um conjunto de contestações a presidentes da 
América do Sul, de 1978 a 2003. De modo empírico, ele 
concluiu que os presidentes contestados compartilham 
um conjunto de fatores de risco probabilísticos: políticas 
neoliberais, implicação pessoal em escândalos e posição 
minoritária no Congresso. Ao mesmo tempo, a dinâmica 
das recentes contestações aos presidentes e seus resultados 
parece estar vinculada ao fenômeno complicado, multivocal 
e menos estudado do protesto popular de rua. A conclusão 
apresenta breves observações sobre cada uma das catego-
rias de participantes – presidentes, legisladores e povo –, 
na medida em que apareceram na recente política sul-ame-
ricana. Seus padrões de interação exigem nova atenção ao 
presidencialismo e a suas possíveis diferenças nas diversas 
regiões do mundo.

Num regime presidencial, os presidentes inevitavel-
mente estão à parte e acima de outros atores políticos, 
com seus poderes especiais e fontes especiais de legiti-
midade�7. Desde 1978, as dimensões e as formas exatas 
daqueles poderes estiveram na agenda política dos países 
da América do Sul quase que constantemente. A enorme 
quantidade de tempo e de energia gasta nas contestações 
a presidentes naqueles anos é ainda mais uma demonstra-
ção de como eles são importantes. Ao mesmo tempo, as 
contestações regulares aos presidentes naqueles anos indi-
cam o quanto são vulneráveis à retirada de sua legitimida-
de especial. O povo, evidentemente, pode e tem retirado 
os mandatos que deram aos presidentes para que o gover-

�7 Valenzuela, 2004.
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nassem, e poucos têm sobrevivido a grandes e violentas 
manifestações contra eles.

O fenômeno da queda presidencial sugere várias obser-
vações quanto ao Legislativo e seus relacionamentos, tan-
to com os presidentes quanto com o público. Em eventos 
políticos extremos, como o afastamento do cargo, o Poder 
Legislativo emerge mais forte na prática do que seria de se 
esperar em função de sua fraqueza relativa em momentos 
de política mais normal. O Poder Legislativo participou do 
afastamento de cinco presidentes, embora eles freqüente-
mente procurem atalhos constitucionais durante esse pro-
cesso. Em contrapartida, só o presidente peruano Fujimori 
conseguiu fechar o Legislativo, apesar dos boatos de outros 
“Fujimorazos”, doze vezes em diferentes países da América 
do Sul. As populações também não se voltaram contra os 
legisladores da mesma forma que derrubaram presidentes. 
Houve apenas dois casos de protestos em massa contra Con-
gressos: as mobilizações “que se vayan todos” na Argentina, 
após a queda de De la Rúa, e uma fúria semelhante nas ruas 
do Equador em 2000, depois que o golpe sociedade civil/
militar fracassou. Pode haver algumas diferenças na natu-
reza do mandato dado aos presidentes, em contraposição 
ao do Poder Legislativo, talvez ligadas à sua separação de 
objetivos�8. Uma hipótese alternativa é que talvez seja sim-
plesmente complicado demais derrubar um grupo de parti-
cipantes tão diversos quanto aqueles que participam de um 
Congresso.

Ao afirmar a força inesperada do Poder Legislativo, 
este artigo também mostra que os legisladores podem 
exercer o seu poder contra os presidentes apenas com alia-
dos da sociedade civil. Um dos argumentos básicos deste 
artigo é que os cientistas políticos precisam dedicar mais 
atenção às relações Estado/sociedade, a fim de compre-

�8 Samuels e Shugart, 2003.
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ender os resultados políticos e a qualidade da democra-
cia, em vez de dar tanto destaque às instituições de elite. 
Parece claro que os políticos e os partidos sul-americanos 
são cada vez menos capazes de canalizar uma porção signi-
ficativa de agitação social e de demandas para instituições 
políticas existentes, uma conclusão que é apoiada por evi-
dências muito diferentes, tanto no que se refere a filiações 
partidárias quanto no tocante a eleições�9. Quer sejam a 
sociedade civil, a sociedade política, ou ambas, as respon-
sáveis por essa ruptura, as representações devem se enga-
jar em nome tanto da qualidade quanto da estabilidade da 
democracia regional.

Uma pesquisa mais ampla nessa direção poderia enfo-
car não apenas protestos populares de rua, mas também 
outros dados relacionados à população como um todo, tais 
como a opinião pública, estatísticas de desemprego e pre-
sença ou ausência permanentes de participantes de rua que 
podem efetivamente tanto vetar políticas quanto contestar 
presidentes.

De modo global, este artigo acrescenta outro tipo de 
evidência para apoiar os argumentos de que, pelo menos na 
América do Sul, o presidencialismo é um sistema político 
com deficiências e vulnerabilidades específicas. No entan-
to, não são necessariamente como as identificadas até hoje. 
Não apenas as duplas legitimidades democráticas dos pre-
sidentes e dos legisladores os levam à competição60, como 
a capacidade não-prevista da população de retirar os man-
datos de presidentes significa que o povo continua um par-
ticipante ativo no desenvolvimento das presidências. Pode 
ser um apoio crucial a qualquer um dos lados nas disputas 
em andamento entre o Poder Executivo e o Poder Legisla-
tivo, e merece um estudo mais aprofundado como tal. Em 

�9 Roberts e Wibbels, 1999, pp. �7�-�90.
60 Linz e Valenzuela, 1994.
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segundo lugar, os 40% de presidentes sul-americanos que 
foram contestados pelos legisladores ou por movimentos 
populares de protesto, e os 23% que foram forçados a dei-
xar seus cargos prematuramente, confirmam que os man-
datos presidenciais não são tão rigorosamente definidos em 
sua duração quanto sugere a discussão teórica. Essas duas 
observações apóiam o argumento de que o presidencialis-
mo sul-americano tende ao colapso.

No entanto, a versão de colapso não é a queda para o 
autoritarismo que a maioria teme. Desajeitadas, violentas, 
incertas, as contestações aos presidentes sul-americanos 
após 1978 resultaram em novos governos civis. Schamis cre-
dita a sobrevivência da democracia na Argentina a institui-
ções especiais quase-parlamentares61, mas todos esses países 
em que os presidentes caíram produziram resultados seme-
lhantes, com uma variedade de procedimentos. Enquanto 
os detalhes variam, eles também passaram por um período 
de “negociações de alto nível”, que é típico dos sistemas par-
lamentares após a realização de uma eleição ou o colapso de 
um governo, e emergiram com um presidente novo, algum 
tipo de mandato, e prosseguiram62. A expressão parlamen-
tar “moção de desconfiança” é também utilmente evocativa 
das formas pelas quais o eleitorado pode retirar o mandato 
que conferiu ao presidente para governá-lo. Dessa forma, a 
muitas vezes lamentada flexibilidade institucional dos paí-
ses sul-americanos pode estar produzindo seu próprio tipo 
híbrido de parlamentarismo e presidencialismo na práti-
ca, que tem ajudado a criar a inesperada estabilidade da 
democracia eleitoral básica na região, mesmo enquanto 
presidentes caíam individualmente. Esse comportamento 
híbrido pode também aparecer no processo rotineiro de 
tomada de decisões63.

61 Schamis, 2002, pp. 90-91.
62 Schamis, 2002, p. 91.
63 Lamounier, 2003, pp. 269-291. 
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Esses importantes fenômenos de contestações a pre-
sidentes e quedas presidenciais não se limitam à Améri-
ca do Sul, como mostram as experiências do presidente 
Estrada (Filipinas), de Bill Clinton, nos Estados Unidos, e 
outras. Um próximo e óbvio passo para a pesquisa é cata-
logar as contestações ao presidencialismo fora da Améri-
ca do Sul e suas causas e resultados. Já que este artigo se 
limita apenas a experiências sul-americanas, ele não pode 
tirar conclusões sobre o fenômeno no nível mundial. 
Certamente, a América do Sul é fora do comum quanto 
ao número de contestações e à extrema flexibilidade de 
seus mandatos presidenciais, sobretudo se comparada ao 
caso clássico do presidencialismo dos Estados Unidos e 
seus permanentes mandatos rígidos. No entanto, a Amé-
rica do Sul pode ser um ponto de partida melhor para se 
entender os fenômenos gerais do presidencialismo e das 
quedas de presidentes. A transição e a consolidação polí-
ticas cruzam-se com as instituições do presidencialismo 
em modos que, provavelmente, tornam suas experiências 
mais úteis para a compreensão da dinâmica dos muitos 
novos sistemas presidenciais da África e da Ásia. Se as 
motivações mais específicas das contestações se mantive-
rem, e se os protestos de rua são igualmente decisivos em 
outros lugares, são questões empíricas em aberto, embora 
valha a pena notar que a contestação sem êxito a Clinton 
também fracassou na mobilização de apoio das ruas. De 
qualquer forma, o fenômeno da queda de um presiden-
te merece pesquisa adicional e parece mais importante 
para o presidencialismo atual do que uma total ruptura 
de regime.

Kathryn Hochstetler 
é professora do Departamento de Ciência Política da Uni-
versidade do Novo México (EUA)
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VAMOS AO BAILE: GINGAS DA COMUNICAÇÃO E DA 
PARTICIPAÇÃO NO ZAPATISMO*

Guilherme Gitahy de Figueiredo

“Bailan en el aire piensamientos belicosos.
Todas las palabras son fuertes [...]” 

Tássio Franchi

Nas celebrações zapatistas sempre acontece um baile (Rovi-
ra, 1997). Este artigo aborda o baile que constitui as novas 
maneiras de se fazer política do zapatismo. Parte-se dos 
resultados da dissertação de 2003, publicada no livro A guer-
ra é o espetáculo: origens e transformações da estratégia do Exército 
Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) (Figueiredo, 2006). 
Nele, tomou-se a “estratégia” como padrões das práticas, 
dos discursos e das formas de organização ligados aos obje-
tivos e à sobrevivência de um movimento, desenvolvendo-se 
a idéia de que houve uma lenta mas radical mudança na 
estratégia zapatista, que deixou o modelo clássico de guer-
rilha para consolidar-se, em 1996, como construção de “um 
mundo onde caibam muitos mundos” através do processo 
de criação de “mecanismos de participação e comunica-
ção”. Agora, ousa-se adensar a análise dos desdobramentos 

* Este artigo contou com as contribuições do coletivo “Pensamento Radical”, espe-
cialmente Leo Vinicius Liberatto, Pablo Ortellado e Marco Fernandes. Devo ainda 
às críticas preciosas de Nashieli Rangel, Leda Gitahy, Tássio Franchi e, sobretudo, 
Adrián Gurza Lavalle, bem como à inspiração do grupo de dança contemporânea 
Micrantos.
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desses “mecanismos” a partir de 19941, antes mesmo de sua 
consolidação. O processo político instaurado por eles não é 
do tipo em que um sujeito planeja, executa e tem um resul-
tado previsível, como na “fabricação” de Arendt (2002): 
relação entre “sujeito” e “objeto”. A nova estratégia zapa-
tista desenvolve-se na confluência de inúmeros performers, 
cuja interação gera e é gerada por aqueles mecanismos de 
participação e comunicação. Isto remete ao conceito de 
“ação”, que Arendt contrapõe a “fabricação”: a “ação” des-
perta inúmeras reações de outros sujeitos, de maneira que 
seus resultados não são previsíveis e perdem-se de vista nas 
teias inefáveis das relações sociais – é relação entre “sujeito” 
e “sujeito”. 

À luz de Geertz (1989), considera-se que para todas as 
práticas a sociedade atribui significados, de maneira que 
elas são “discurso social”, encerrando sempre uma dimen-
são comunicativa. No caso da “participação”, mas não 
somente, os zapatistas concordariam com isso: costumam 
referir-se a ela como “trazer sua palavra”. Mas se para Geertz 
os significados pertencem a uma “concepção” que é “públi-
ca”, comum aos membros de uma “cultura”, para este traba-
lho é mais adequada a abordagem individualista de Certeau 
(1994): as práticas são sempre “artes de fazer”, nas quais 
cada sujeito inventa, a partir de seu repertório de práticas 
e significados, um discurso social que não é mera reprodu-
ção de uma cultura, mas que também opera desvios, produz 
a nova cultura através de colagens2. Ora, se as práticas do 
povo são sempre “artes de fazer”, podemos ousar o estudo 
delas como se faz na teoria literária ou na história da arte: a 
partir de suas tópicas.

1 Sobre o período anterior, o autor não dispõe de dados suficientes para ir além 
das reflexões do livro.
2 Certeau (1994) usa o termo bricolage, inspirando-se na imagem dos pequenos tra-
balhos manuais domésticos em que as pessoas transformam os produtos e sucatas 
da sociedade urbano-industrial, dando-lhes novos usos e significados.
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Para fazer referência às práticas desviantes do zapatismo, 
que ressignificam a política, tentar-se-á construir um novo 
conceito de “performance”. Ao invés do estabelecimento de 
uma definição prévia, esta construção será feita ao longo do 
texto, mediante os usos deste termo e dos contextos de sua 
aplicação. A escolha do termo inspira-se na experiência do 
autor deste artigo com rádio arte, rádio livre e filmagens de 
dança contemporânea, bem como no livro de Cohen (2004). 
Este afirma que a performance tem como características a redu-
ção das fronteiras entre os gêneros artísticos e entre a arte e 
a vida, a ênfase no ato de criação desenvolvido ao vivo nos 
espetáculos (improvisação ou criação mais lenta e elaborada, 
em contraposição à mera execução, reprodução de um script 
pronto por um ou mais atores) e a quebra das convenções 
artísticas e sociais, entre elas as que se referem aos padrões 
de espaço e tempo da produção artística. É, ideologicamen-
te, uma “reversão da mídia”: diante de um sistema social que 
atinge e escraviza os artistas em suas malhas multimídia, a 
performance é um discurso radical que, através de colagens3, 
recusa o mundo dado e abre caminhos de linguagem para 
os desejos de mundos distintos do hegemônico. No prefácio 
escrito em 2002 à segunda edição de seu livro, Cohen men-
ciona o “zapatismo” e “rádios livres” como formas contempo-
râneas da arte performática que ele estudou nos anos 1980. 
Porém, ele não explicita a maneira pela qual seu conceito se 
ampliou da arte para a comunicação e a política.

Este termo serve também para escapar parcialmente às 
ambigüidades do conceito de “espetáculo”, que terá aqui 
apenas o sentido de ação ou discurso social com grande 
visibilidade4. O espetáculo, freqüentemente, é mediado 

3 Cohen (2004) usa o termo collage, numa referência à técnica artística “inventa-
da” por Max Ernst e inspirada no papier collés.
4 No livro A guerra é o espetáculo, “espetáculo” possui sentido amplo, que inclui 
desde a comunicação mediada pela indústria cultural até ações com pouca visibili-
dade e a noção de performance.
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pela mídia corporativa, o que costuma implicar a relação 
unilateral em que poucos exercem grande controle sobre a 
produção de significado das práticas sociais. Porém, pode-
mos considerar ao menos duas situações em que o espetá-
culo acontece escapando ao controle desta mídia: aque-
la que resulta da somatória de inúmeras pequenas ações 
comunicativas (por exemplo os e-mails com comunicados 
do EZLN, reproduzidos por milhares de pessoas ao redor 
do mundo) e a situação em que se produz uma performance 
que a grande mídia não pode ignorar e cujo significado 
ela não consegue controlar; exemplo disso foi o sangren-
to levante zapatista de 1994, em que o EZLN ocupou sete 
centros urbanos de Chiapas e teve como primeira resposta 
o enfrentamento militar por parte do Exército Mexicano. 
Não era possível, até por razões de mercado�, a grande 
mídia não noticiar esse evento e, por maior que fosse a 
manipulação informativa, os aspectos mais importantes 
deste discurso social escaparam ao seu controle6. Os tradi-
cionais conquistados ocuparam os centros urbanos, símbo-
los do poder do colonizador, nós da comunicação política, 
econômica e simbólica, e fizeram ecoar a partir deles o seu 
grito de “ya basta!”. O grito foi banhado a sangue, mas ao 
mesmo tempo foi entrando uma nova performer na cena: 
a chamada “sociedade civil” mexicana, que começou a se 

� A violência, junto com o erotismo, é a mercadoria que mais rende na indústria 
cultural moderna. Segundo Trejo (1994), nunca um assunto teve tanto destaque 
em tão pouco tempo nos meios mexicanos, o que ele atribui à “espetacularida-
de” e à rapidez dos acontecimentos. Sobretudo as empresas que transformaram o 
tema em causa própria, editorial, tiveram grandes aumentos de venda. Foi o caso 
do La Jornada que, em 13 de janeiro, após a mobilização maciça da véspera, anun-
ciou uma tiragem de 164 mil exemplares, três vezes maior do que a sua média 
diária. Gordillo y Ortiz (1994) descreve uma influência semelhante do zapatismo 
no mercado de livros, embora não especule sobre as suas causas. 
6 Além da dificuldade da mídia corporativa em controlar o significado de suas 
notícias, é preciso mencionar que não havia as condições para uma censura gover-
namental: a repressão mexicana vinha tendo a peculiaridade de se exercer menos 
pela censura do que através da cooptação de oposicionistas e da prisão e assassina-
to de quem persistisse no questionamento político.
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mobilizar aos milhares, chegando a algo entre �0 e 100 
mil no protesto do centro da cidade do México do dia 12 
de janeiro. Os civis pediram “alto a la masacre” e “justicia y 
paz”, apoiando as demandas da guerrilha e questionando 
os meios violentos. Era a maior mobilização civil desde os 
comícios pós-eleitorais de protesto contra a fraude eleito-
ral de 1988 e contou com a presença do ex-candidato a 
presidente pelo PRD, derrotado pela fraude Cualtemoc 
Cárdenas. No mesmo dia, o Governo, que tinha diante 
de si uma propaganda internacional em pedaços e uma 
nova eleição presidencial a ser realizada ainda naquele 
ano, anunciou o cessar fogo unilateral. Entre 19 de feve-
reiro e 3 de março de 1994 ocorreu a primeira rodada de 
“diálogos7” entre o Governo e a guerrilha, que, diante da 
possibilidade de aliança com uma sociedade civil pacifista, 
nunca mais esquentou o cano de suas armas. Porém, nem 
toda performance é espetacular e, freqüentemente, ela des-
denha o espetáculo. Milhares de grupos e indivíduos pelo 
mundo começaram a ressignificar localmente as notícias e 
relatos do levante e a inventar híbridos do zapatismo com 
suas próprias tradições. Ao mesmo tempo, a inspiração 
zapatista serviu para o surgimento de novas teias e redes 
entre esses grupos, e deles com o EZLN, feitas de conexões 
com pouca visibilidade justamente porque criativas, e tão 
numerosas quanto imprevisíveis. Contribuíram para esta 
comunicação rizomática o barateamento e a populariza-
ção de aparelhos eletrônicos “domésticos”, como gravado-
res, câmeras fotográficas e filmadoras, e a rápida amplia-
ção do uso aberto da internet, que, segundo Briggs e Burke 
(2004), passou de rede dedicada à pesquisa acadêmica a 
“rede das redes”, aberta a todos entre setembro de 1993 e 

7 O EZLN frisou que se tratava de “diálogos” e não “negociação”, pois os repre-
sentantes da guerrilha não tinham autorização para concluir um acordo e tinham 
que levar às comunidades as propostas de acordo elaboradas com o Governo para 
serem submetidas à sua aprovação ou rejeição.
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março de 19948. A versão política do uso aberto e horizon-
tal da internet foi fortemente estimulada pelo zapatismo. 

Ao iniciar o “diálogo” com o Governo a guerrilha 
elevou a sociedade civil, e não o Estado, à sua principal 
interlocutora. Respondeu publicamente a inúmeras cartas 
enviadas por performers os mais diversos, como outros movi-
mentos indígenas, partidos políticos, ONGs, o movimento 
estudantil da Unam ou crianças de uma escola, e elaborou 
mensagens destinadas ao “povo mexicano”, aos “povos e 
governos do mundo” e, particularmente, a alguns órgãos 
da imprensa considerados potenciais aliados senão da guer-
rilha, ao menos da democracia e da “paz com justiça e dig-
nidade”. Começou durante a guerra e ganhou intensida-
de a partir de meados de janeiro o esforço do EZLN para 
superar as dificuldades geográficas e militares para receber 
e enviar uma quantidade incrível de textos. Nos primeiros 
sete meses, a guerrilha produziu 107 comunicados9, o que 
equivale a um texto a cada dois dias. Em apenas um mês 
foram 37 textos, entre meados de janeiro e o começo do 
diálogo com o Governo na Catedral de San Cristóbal de Las 
Casas (EZLN, 1994), o que mostra um grande esforço ini-
cial com a finalidade de justificar a ação armada e propor 
um sentido comum, tópicas e papéis para a ação política 
nacional na luta contra o regime e pela paz e a democra-
cia. Somente com ela se poderiam alcançar outros objetivos 
econômicos e sociais. Como afirma Certeau (1994, p. 211), 
“há relatos que marcham na frente para fundar um cam-

8 A primeira rede (Arpanet) foi instalada nos EUA em 1968/1969, para conectar 
algumas universidades e centros de pesquisa, financiada pelo Governo através da 
Administração dos Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa 
dos EUA (Arpa). Para o Pentágono, o essencial era que esta rede seria capaz de 
sobreviver à retirada ou destruição de qualquer computador ligado a ela e mesmo 
à destruição nuclear de toda infra-estrutura de comunicações. A visão das universi-
dades era que a rede daria “acesso livre” aos professores e pesquisadores e que eles 
eram comunicadores (Briggs e Burke, 2004).
9 Contando-se apenas aqueles que foram tornados públicos e publicados nas com-
pilações da editora ERA.
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po”. Para o EZLN, o diálogo interno e com a sociedade civil 
é que fundava o campo – os comunicados respondiam às 
iniciativas democráticas e às cartas dos grupos da sociedade 
civil e eram, eles mesmos, construídos como pontes entre 
diversas etnias. Os textos assinados pelo Comitê Clandestino 
Revolucionário Indígena – Comando Geral (CCRI-CG) do 
EZLN tinham que ser discutidos e aprovados pelo Comitê, 
composto por representantes das comunidades indígenas, 
o que exigia um trabalho de tradução entre as várias lín-
guas e visões de mundo internas: “quatro grupos de comitês 
clandestinos, controlados por quatro etnias principalmen-
te” (EZLN, 1994, p. 169). O subcomandante Marcos, líder 
militar e sobretudo importante porta-voz do EZLN, referia-
se a esta comunicação dialógica, através da qual se construía 
um campo democrático, ao iniciar a tópica da “palavra”: em 
28 de maio de 1994 falou de todas “as minorias na hora de 
falar, e maiorias na hora de calar e agüentar. Todos os into-
lerados procurando uma palavra, sua palavra, o que devol-
va a maioria aos eternos fragmentados, nós” (EZLN, 1994, 
p. 243). A união se daria através da “palavra”, sendo esta a 
interlocução, “sistema de enlaces”10 e traduções entre as diver-
sas minorias. A “palavra” era também muitas vezes contra-
posta à “violência” nos comunicados, embora, até o come-
ço de 199�, o EZLN tenha mantido a ameaça de retorno à 
luta armada para forçar a criação e aceitação dos espaços de 
“diálogo” com o Governo, da “palavra” entre as minorias, 
exigir a democratização do Estado e o reconhecimento da 
autonomia local e regional, servindo ainda como apelo à 
disposição de dar a vida, um sacrifício que renovou a radica-
lidade e as emoções ligadas a esses valores e causas. “Nossas 
vidas valem um mundo melhor”11.

10 Tradução: sistema de conexões.
11 Não há uma oposição necessária entre a violência e processos democráticos. É 
verdade que, freqüentemente, a violência é empregada contra a democracia e, 
em Chiapas, a repressão colocou obstáculos sérios para a realização, por exemplo, 
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Os textos do EZLN e de Marcos rompiam com a tradi-
ção pretensamente racional e científica dos escritos políti-
cos modernos e se tornaram célebres pelo senso de humor, 
uma ideologia inovadora que rompia com o jargão banali-
zado do marxismo, o sincretismo entre o mundo maia e o 
ocidental, o uso de recursos estilísticos tomados da litera-
tura ocidental, da tradição oral maia, das cartas comuns e, 
entre outros aspectos, se apropriava da simbologia da Revo-
lução Mexicana que havia dominado o discurso estatal até 
começar a ser abandonada com o começo do neoliberalis-
mo em 1982. As versões mais livres e irreverentes dos comu-
nicados – por exemplo, as declarações políticas através da 
poesia – começaram a ser escritas por Marcos em textos que 
carregavam a sua assinatura e que originalmente serviam 
para apresentar os comunicados do CCRI-CG do EZLN e 
personalizar a comunicação com os diversos destinatários, 
o que contribuía para evitar o tom impessoal e criar um 
sentido de valorização da diversidade e de diálogo entre os 
diferentes. O êxito dessa liberdade estilística evidenciou-se 
no seu avanço sobre os textos mais importantes do EZLN: 
suas formas mais heterodoxas começaram nas cartas assina-
das por Marcos, especialmente nos post scripts de suas cartas, 
e foram ganhando mais e mais destaque até que na Quar-
ta Declaração da Selva Lacandona, de janeiro de 1996, a 
poesia ganhou pleno direito a dar forma aos posicionamen-
tos políticos mais importantes da guerrilha. Os textos do 
EZLN e da sociedade civil, além da circulação de pessoas, 

de assembléias ou para a circulação mais livre e horizontal de informações entre 
as comunidades indígenas e com pessoas de fora – pelo temor aos “informantes” 
do governo e à detração do movimento que, facilmente confundível com a críti-
ca, também serve para facilitar a ação repressiva. Por outro lado, Briggs e Burke 
(2004) mostram como a formação da esfera pública – debates, crítica, opinião 
pública, participação política, uso da impressão gráfica etc. – no período que an-
tecedeu a “era moderna” esteve intimamente ligada a momentos de conflito social 
como a Reforma, as guerras religiosas, a guerra civil inglesa, a Revolução Gloriosa 
e a Revolução Francesa.



Guilherme Gitahy de Figueiredo

Lua Nova, São Paulo, 72: 47-82, 2007

55

imagens, áudios e vídeos, contribuíram para que as ações, 
figurinos, como o pasamontañas, as armas e as roupas tradi-
cionais indígenas, e cenários, como a selva e as montanhas, 
começassem a compor repertórios de tópicas praticadas e 
comentadas que, além de atraentes para públicos e produ-
tores de mídias monopólicas e participativas, intensificaram 
o caráter performático da disputa política. Vale lembrar 
que a literatura e outras artes se distinguem das ciências e 
das engenharias por se permitirem a utilização de lingua-
gens verbais, plásticas e sonoras “coloquiais”, e por isso não 
dependem de um saber monopolizado por especialistas. 
Contrapunha-se ao Estado autoritário, tecnocrático e cien-
tífico aquilo que tradicionalmente foi classificado de “irra-
cionalidade” e que no zapatismo aparece como uma outra 
forma de razão: a “palavra”, a comunicação horizontal, 
esteticamente enraizada nas tradições locais, livre em suas 
traduções e invenções, feita da interlocução entre a “razão 
que brota do coração” de cada uma das minorias, entre as 
diversas identidades, constituindo o espaço democrático. 
Para tanto, era preciso lançar mão da criatividade, tecedora 
de pontes entre os diferentes. Das palavras do EZLN e de 
Marcos depreende-se a visão de que ser livre é lutar, lutar é 
inventar, movimento que se anima a partir da dor e através 
da dignidade herdada dos antepassados. É por este cami-
nho que os mortos renascem da morte, que é o esqueci-
mento, e os vivos revivem da morte em vida da longa noite 
da dominação. Juntam-se, assim, num mesmo movimento 
de emancipação, as noções de tradição, invenção, memória, 
ruptura e luta. Diferentemente da liberdade iluminista que 
é ruptura em um tempo linear, a zapatista sincretiza a line-
aridade ocidental com o tempo maia, em que as épocas são 
como diferentes camadas do presente. A liberdade zapatista 
é um movimento de conexões, traduções e ressignificações, 
a partir de repertórios tradicionais e, na comunicação hori-
zontal com o “outro”, a “palavra”.
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O trato com a grande imprensa mereceu táticas ino-
vadoras: ao invés de tratá-la publicamente como se fosse 
homogênea e vendida, ou então imparcial, espelho e não 
sujeito ativo na sociedade, elegeu em seu seio três órgãos 
de imprensa para lhes conferir acesso privilegiado a infor-
mações, elogios públicos e um tratamento personalizado 
através de cartas que, embora fossem públicas, lhes eram 
diretamente destinadas. Meios considerados hostis, como a 
Televisa, foram sumariamente proibidos de entrar nas áreas 
controladas pelo EZLN. Num comunicado de 11 de feve-
reiro de 1994, assinado por Marcos e destinado ao jornal El 
Sur, que tinha protestado contra esse tratamento que privi-
legiava alguns meios, Marcos declara que eles foram esco-
lhidos por terem políticas editoriais pluralistas, com espaço 
para várias correntes ideológicas e interpretações da realida-
de. O La Jornada fora escolhido em particular por causa do 
grande empenho de seus jornalistas em buscar informações 
nos locais dos acontecimentos enfrentando “fogo e chum-
bo”; o El Financiero, graças à profundidade analítica, distan-
te da arrogância intelectual do chamado “jornalismo de eli-
te”, e a revista Processo, por sua “objetividade”. “Recordem 
os senhores que nossos companheiros não chegaram à luta 
armada assim, sem mais nem menos, pelo afã de aventuras. 
Passaram já por um longo trecho de lutas políticas, legais, 
pacíficas e econômicas. Também sabem quem os escutou 
ontem e quem lhes fechou portas e ouvidos” (EZLN, 1994, 
p. 139). Tratava-se de estabelecer alianças tácitas com parte 
da imprensa, com base na experiência pregressa dos zapa-
tistas como militantes e catequistas nos movimentos indíge-
nas legais e pacíficos estimulados pela Igreja, a partir dos 
anos 1960, em Chiapas. Essas empresas passaram a publi-
car na íntegra os comunicados do EZLN, além de cobrir 
as suas performances. Um exemplo do êxito da aproximação 
com alguns dos grandes meios de difusão foi o jornal La 
Jornada ter dedicado ao zapatismo o seu Suplemento Espe-
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cial de Aniversário de 20 Anos do jornal, em setembro de 
2004, parodiando as comemorações de 20 anos do EZLN 
e reforçando, assim, uma identidade com a causa zapatista. 
Na indústria cultural, vale destacar também a inserção que 
se deu graças à atração que o zapatismo exerceu sobre ato-
res, poetas e outros artistas famosos, como, por exemplo, 
as bandas Control Machete, Range Against The Machine, 
Maná, Paralamas do Sucesso, Chico Science, Nação Zumbi, 
Mundo Livre S. A., Mano Chau e outras, das quais muitas 
chegaram a compor e gravar músicas dedicadas ao zapatis-
mo. As performances do EZLN e da sociedade civil ofereciam 
imagens e sons atraentes para o espetáculo multimídia, e 
até mesmo a “selva”, a “lama” e a “chuva” para um conta-
to mais tátil aos que resolvessem visitar o conflito in loco 
e realizar atividades de solidariedade. Ações cujo alcance 
escapa à análise que se pretenda mais “racional” ou “cien-
tífica”, assim como a ambigüidade e a fugacidade das práti-
cas cotidianas de resistência prestam-se pouco à dissertação 
estática e coerente. Ações mais bem digeridas pelos relatos 
(Certeau, 1994), saborosas para e-mails, sites, mídias radicais, 
comunicadores populares e até mesmo jornalistas e periódi-
cos que aderiram à construção dos “diálogos” com o Estado 
e da “palavra” entre as minorias. É curioso que justamente 
o La Jornada, grande jornal que mais se aproximou do zapa-
tismo, se destaque por um tipo de texto que se aproxima 
mais do relato. 

Uma tópica constante da cena zapatista, entre tantas 
outras, é aquela que surgiu na Primeira Declaração da Sel-
va Lacandona e no traçado percorrido pelos levantados de 
primeiro de janeiro de 1994 como sendo o “avanço liber-
tador até a capital do país”. Mas como toda tópica artísti-
ca, foi ganhando novos significados ao longo dos anos, 
despistando qualquer intérprete exageradamente literal 
da expressão, o Governo em particular. A trajetória feita 
a pé e a fogo nos primeiros dias chegou até San Cristóbal 
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de Las Casas. As imagens foram além da capital, deram a 
volta ao mundo. Os comunicados tinham que ser levados 
por trilhas, estradas e meios eletrônicos, tardando dias para 
chegar à imprensa e serem publicados na capital do país. 
A tópica do “avanço libertador” está ligada a um elemen-
to fundamental da estratégia do EZLN: evitar o isolamento 
que, segundo Marcos, levara outras revoltas à derrota. Era 
preciso unificar as forças populares do país, interpretadas 
por Marcos como sendo “todas as minorias na hora de falar, 
e maiorias na hora de calar e agüentar” (EZLN, 1994, p. 
243). Mas ao invés do EZLN se oferecer como cabeça para 
este novo corpo (vanguarda) e construir sua identidade 
(hegemonia), propôs a “palavra” como forma de transfor-
mação social, adotando uma postura com maior capacidade 
de aglutinar os novos movimentos independentes e ONGs 
que floresciam fragmentariamente, desde meados dos anos 
1980, nas margens de um regime corporativo em decom-
posição, cujas marcas eram a diversidade na composição e 
a adoção de valores democráticos. Enquanto a estratégia  
gramsciana envolve a construção de uma cultura democráti-
ca (hegemonia) a partir dos repertórios populares, tarefa a 
ser realizada pelos “intelectuais orgânicos” e pelo “partido”, 
a “palavra” pressupõe a horizontalidade entre os diversos 
sujeitos da interlocução política, sendo esta forma de comu-
nicação a precursora e o resultado da transformação social 
democrática. Se na Primeira Declaração o CCRI disse, de 
maneira mais tradicional, um ‘unam-se a nós’, num comu-
nicado do dia 20 de janeiro de 1994 os líderes indígenas 
afirmavam que eram eles que queriam se unir à sociedade 
civil que havia se mobilizado. Vale dizer que foi o próprio 
EZLN que relançou a expressão “sociedade civil”, sugerin-
do assim um papel – o de principal sujeito capaz de impedir 
a guerra e construir a democracia12 – que seria apropriado 

12 . Na Segunda Declaração da Selva Lacandona, o EZLN define a “sociedade civil” 
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e ressignificado pelos novos movimentos independentes. A 
guerrilha apresentou-se como mais uma força a somar-se na 
força nacional que animasse o país

“pelo caminho de justiça, democracia e liberdade que 
nós queremos [...]. Nós pensamos que a mudança 
revolucionária no México não será produto da ação em 
um único sentido. Quer dizer, não será, em sentido estrito, 
uma revolução armada ou uma revolução pacífica. Será, 
primordialmente, uma revolução que resulte da luta em 
várias frentes sociais, com muitos métodos, sob diferentes 
formas sociais, com graus diversos de compromisso e 
participação. E seu resultado será, não o de um partido, 
organização ou aliança de organizações triunfante com 
sua proposta social específica, senão uma sorte de espaço 
democrático de resolução da confrontação entre diversas 
propostas políticas” (EZLN, 1994, pp. 9�-98).

A tópica do “avanço libertador” iniciou-se com marchas 
militares. Em 199�, o subcomandante Marcos começou a 
usar bastante um personagem que tinha criado em 1994 
em seus comunicados: Durito, um escaravelho e cavaleiro 
andante que fuma cachimbo como Marcos, personagem 
cômico que ele utiliza sobretudo para fazer o escárnio de 
si mesmo e lançar suas teorias de estilo mais acadêmico e 
ocidental (muito heterodoxas, como não poderia deixar de 

como sendo o “povo”, no qual reside a “soberania” e o direito de alterar a forma 
de governo. Geralmente, faz-se um uso prático dessa expressão para referir-se aos 
movimentos sociais independentes do tradicional corporativismo estatal – até mes-
mo o movimento “El Barzón”, formado por empresários, camponeses, donas de 
casa e comerciantes endividados com a crise econômica – e também a segmentos 
não organizados politicamente, quando se refere mais amplamente às minorias 
que, juntas, são as maiorias. Trata-se, porém, de uma tópica cujas práticas devem 
ser entendidas à luz da “palavra”, ou seja, a “sociedade civil” como sendo o conjun-
to de sujeitos que se unem e exercem a democracia, ao mesmo tempo em que a 
constroem através de formas horizontais de comunicação e solidariedade, procu-
rando forçar o Estado a “mandar obedecendo”.
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ser) e que, no começo de 199�, foi o primeiro zapatista a 
avançar até a cidade do México através dos contos fantásti-
cos de seu autor. Em 1996, durante a realização do I Con-
gresso Nacional Indígena na capital, a despeito da proibi-
ção governamental o EZLN enviou a comandante Ramona, 
uma mulher de carne e osso, indígena, baixinha e portado-
ra de uma doença terminal, para participar do evento sob 
a proteção da sociedade civil, simbolizando o rompimento 
físico por parte do EZLN do cerco militar e o seu avanço 
corporal, pela primeira vez, até o centro do país. Segundo 
Marcos, ela era a “arma mais beligerante” que possuíam. 
Em 1997, foi a vez de uma caravana com mil cento e onze 
zapatistas, representando cada uma das comunidades autô-
nomas, viajar sob a proteção da sociedade civil até a cidade 
do México para participar da fundação da Frente Zapatista 
de Libertação Nacional (FZLN). Em 1999, aconteceu uma 
novidade: durante a terceira grande consulta à sociedade 
civil com perguntas elaboradas pelo EZLN, cinco mil indí-
genas zapatistas saíram de Chiapas em direção a todos os 
cantos do país e até para o exterior, buscando uma comu-
nicação menos voltada ao centro do país. Em 2001, pela 
primeira vez, a marcha zapatista levou consigo Marcos até 
a capital, onde ele falou numa rádio livre, e a comandan-
te Esther e outros comandantes discursaram no Congresso 
da União e em vários espaços, com destaque para a praça 
central da cidade e instituições universitárias. Cada uma 
dessas operações envolveu uma preparação de meses e o 
trabalho organizativo de milhares de pessoas nas comunida-
des de Chiapas e na sociedade civil, o que mostra a enorme 
importância atribuída ao espetáculo e à performance, além 
de serem formas de envolvimento direto da sociedade civil 
no esforço para combater as fronteiras colocadas pela mili-
tarização do país e produzir os espaços de “diálogo” com o 
Governo e da “palavra” entre as minorias. Ora, avançar cor-
poralmente até a capital do país acabou por desdobrar-se 
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em várias metáforas de união, solidariedade e comunicação, 
entre outros significados ligados à construção da “palavra” 
no país e, sobretudo a partir de 1996, no mundo. Mas que 
transformações acompanharam a dança da “palavra”?

No “avanço libertador”, o EZLN herdou um aspecto da 
esquerda tradicional: concebeu a participação política, a 
democracia, ou seja, a “palavra”, como dependente primor-
dialmente de interações com caráter deliberativo e situações 
de comunicação que Thompson (2001) chama de “face a 
face”. A guerrilha pegou em armas para derrubar o Gover-
no autoritário e implantar, por onde avançasse, a realização 
de eleições efetivamente democráticas, bem como as instân-
cias para a autogestão local, municipal e regional. Por outro 
lado, procurou estabelecer uma comunicação epistolar e 
inserir-se ativamente na grande mídia. Com a oportunidade 
de aliança com outros segmentos da sociedade através da 
renúncia a ações armadas, o EZLN começou a promover 
espaços alternativos de comunicação e deliberação “face a 
face”, mas que nem por isso deixavam de lembrar, como 
palcos de bailes performáticos do EZLN com a sociedade 
civil, os aspectos do realismo fantástico da literatura latino-
americana. O primeiro “diálogo” com o Governo, realizado 
na Catedral de San Cristóbal de Las Casas em 1994, foi uma 
oportunidade para o EZLN convocar ativistas de todo o país 
para participar do “cinturón de paz13”, garantindo a seguran-
ça do evento e uma primeira aproximação ao redor do que 
começava a ser a expansão da identidade da sociedade civil 
e suas redes de comunicação e solidariedade. Terminados 
os primeiros “diálogos” na Catedral, Marcos e os coman-
dantes indígenas levaram a proposta de acordo elaborada 
com o Governo para ser aprovada em consulta nas comu-
nidades zapatistas. Ao mesmo tempo, a consulta era levada 
também aos centros urbanos. Era o primeiro exemplo com 

13 Cercos civis para proteger os participantes dos “diálogos”.
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grande visibilidade de um dos princípios de raiz indígena 
que norteiam o zapatismo: o “mandar obedecendo”, que 
vem da noção tradicional de que ser autoridade em uma 
comunidade é ser servidor e não chefe, algo que no contex-
to urbano-industrial lembra as utopias originais de partici-
pação direta e representação política com controle popular. 
Marcos estava submetido aos comandantes indígenas do 
CCRI e estes estavam subordinados às suas comunidades, 
subordinação efetivada através das situações “face a face” 
das consultas, reuniões e assembléias que correspondem às 
instâncias deliberativas das comunidades autônomas e do 
EZLN. A principal forma zapatista de deliberação, por sua 
vez, vem da noção comunitária de “consenso”, ou seja, é 
preciso que todos concordem para que seja tomada uma 
decisão e, do contrário, prolonga-se a discussão. O “mandar 
obedecendo” e o “consenso” tiveram ampla influência na 
sociedade civil nacional e internacional14. Outras consultas 
seriam ainda realizadas, tanto nas comunidades como no 
país e no mundo. A de 199� contou com a participação de 
1.088.094 pessoas no país, 81 mil no exterior e mobilizou 
cerca de 80 mil pessoas para a sua organização, seguida, 
dias depois, pela consulta juvenil que contou com a parti-
cipação de mais de 200 mil jovens entre 12 e 17 anos. Nela, 
a sociedade civil legitimou as demandas zapatistas, apoiou a 
democratização do país e a proposta de participação eqüi-
tativa das mulheres em cargos políticos, e opinou sobre a 
tática a ser seguida para a organização da luta zapatista civil: 
se deveria formar uma organização própria e independente 
ou unir-se a outras forças para formar uma única organiza-
ção. Venceu a primeira opção, por pequena margem, o que 
levou à formação da Frente Zapatista de Libertação Nacio-

14 Zibechi (2004) faz um interessante balanço das diferentes influências do zapatis-
mo em movimentos sociais da América Latina dando destaque a formas de orga-
nização horizontal, de participação direta, autonomistas, e do questionamento à 
busca do poder político como forma de transformação social.
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nal (FZLN). A consulta de 1999, por sua vez, incluiu a saída 
de �.000 zapatistas de Chiapas e a participação de mais de 3 
milhões de pessoas que se pronunciaram esmagadoramente 
favoráveis ao cumprimento do Acordo de San Andrés (se 
falará disso adiante), selado com o Governo em 1996, e à 
desmilitarização de Chiapas. 

A consulta de 1994 levou meses e deu tempo também 
para o EZLN repensar sua estratégia que, após o levante, 
tinha conduzido o “avanço libertador” a possibilidades de 
significação surpreendentes. Em 12 de junho o CCRI lançou 
a sua Segunda Declaração da Selva Lacandona, anunciou 
que as comunidades tinham recusado as ofertas do Gover-
no por elas não tocarem “o ponto essencial do problema: a 
falta de justiça, de liberdade e democracia” (EZLN, 1994, 
pp. 269-278), e convocou a Convenção Nacional Democráti-
ca (CND), que reuniu de 6 a 10 de agosto de 1994 mais de 6 
mil ativistas de todo o país em plena Selva Lacandona, num 
espaço especialmente construído com algumas técnicas uti-
lizadas pelos antigos maias para construir as pirâmides e 
chamado “Aguascalientes, Chiapas, um quartel, um bunker, 
uma fábrica de armas, um centro de treinamento militar, 
um armazém de explosivos. Aguascalientes, Chiapas, a Arca 
de Noé, a Torre de Babel, o barco selvático de Fitzcarraldo, 
o delírio do neozapatismo, o navio pirata” (palavras de aber-
tura de Marcos em: EZLN, 1994, p. 30�). O nome do espaço 
fazia referência ao encontro realizado pelos revolucionários 
mexicanos de 1914 para dar início à elaboração de um Pro-
grama de Reformas ao país recém-“libertado”, ainda com a 
presença dos generais mais radicais Villa e Zapata. A pro-
posta do EZLN era dar tempo e espaço à “palavra” e que 
a sociedade civil mexicana usasse a CND para elaborar um 
programa de democratização e reforma constitucional que 
pudesse ser adotado pelo candidato vencedor das eleições 
presidenciais, ou que fosse colocado em prática através da 
“insurgência civil”, no caso de prevalecer a fraude e outras 
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formas de reprodução do regime de partido único então 
vigente. Seria também o espaço de produção da nova demo-
cracia através da participação direta e de novas formas de 
representação política, a democracia construindo-se desde 
as bases da sociedade. Mas a CND, que reuniu ainda 1.�00 
pessoas em 4 de novembro na capital de Chiapas, Tuxtla, e 
4 mil pessoas em fevereiro de 199� em Querétaro, não teve 
tanto fôlego. O que se costuma afirmar é que a diversida-
de de atores e a luta pelo poder acabaram por levar à sua 
desarticulação. Por outro lado, foi também espaço para o 
cultivo das “novas maneiras de se fazer política” almejadas 
pelo EZLN, de formas horizontais de comunicação e soli-
dariedade e de intensificação do estilo performático: a lona 
que cobria o palanque da 1a CND lhe dava uma forma de 
barco, em referência ao navio de Fitzcarraldo1� (1982), que 
sonhou em construir uma ópera na Selva Amazônica etc.

A repetição da fraude eleitoral, do uso do poder públi-
co e do apoio dos meios de difusão como forma de garantir 
a continuidade do regime não foi seguida pela “insurgência 
civil” como havia sido decidido pela CND, a não ser em Chia-
pas, onde parte dos movimentos indígenas independentes e 
o PRD local haviam se alinhado momentaneamente com a 
estratégia zapatista (pois em outros momentos privilegiavam 
a luta econômica, enquanto o EZLN sempre colocou em pri-
meiro plano a luta política). O clima era de tensão, a guer-
ra podia estalar a qualquer momento. A repressão contra os 
movimentos independentes aumentou e o EZLN (199�, p. 
46) denunciou que os efetivos do Exército Mexicano aper-
tavam o cerco às suas posições e já tinham saltado de 10 mil 
homens, em janeiro, para �0 mil. Em 8 de outubro anun-

1� Fitzcarraldo (1982), para realizar o sonho de construir uma ópera na Selva, com-
prou terras com seringueiras cujo acesso seria possível atravessando-se um barco 
por cima de um morro. Ele tentou usar indígenas para atravessar seu barco, mas 
foram os indígenas que o usaram para, depois de atravessar o barco, soltá-lo nas 
corredeiras do rio em oferenda aos deuses.
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ciou novamente a ruptura dos “diálogos” com o Governo 
por causa do crescimento das tensões e das dificuldades de 
comunicação com os representantes oficiais (EZLN, 199�,  
pp. 67-100). Em 12 de outubro uma grande passeata indíge-
na comemorou os �02 anos de resistência em San Cristóbal 
de Las Casas, e a Central Independente de Obreros y Campe-
sinos – Independente (Cioac-Independente, pois a essa altu-
ra já havia uma Cioac-Oficial) anunciou a criação de 9 muni-
cípios autônomos e pluriétnicos, afirmando que não se tra-
tava de separatismo, mas da construção local, por parte dos 
indígenas, de seus próprios governos de transição à demo-
cracia. Enquanto isso, o EZLN voltou a ameaçar novamen-
te o uso das armas. No dia 8 de dezembro anunciou o fim 
da trégua, e entre os dias 11 e 19 contornou as posições do 
Exército Mexicano e apareceu em 38 municípios de Chiapas, 
rompendo o cerco e declarando a criação de 30 municípios 
rebeldes que passariam a nomear suas próprias autoridades. 
Ao mesmo tempo, tentou incitar o líder nacional do PRD, 
Cárdenas, a se unir na insurgência civil. Lançou, em janeiro, 
a Terceira Declaração da Selva Lacandona, que retomava em 
parte o sentido de urgência e ruptura da Primeira Declara-
ção, tentando com isto estimular a mobilização da sociedade 
civil. E propôs a luta através de “todos os meios, em todos 
os níveis e em qualquer lugar” por “democracia, liberdade e 
justiça”, trazendo implícitas aí a participação política de um 
movimento armado como o EZLN e sua ameaça de voltar a 
usar a violência, se fosse necessário, explicitando a proposta 
de unir a CND aos partidos políticos independentes (leia-se: 
PRD) em um Movimento Pela Libertação Nacional (MLN), 
sob a liderança de Cárdenas, para derrubar o Executivo, for-
mar um governo de transição e uma nova constituinte. Bus-
cava-se democratizar o país a partir da desobediência civil e 
da construção da autonomia nas localidades, e garantir este 
exercício democrático através da “transformação radical” do 
“pacto nacional”.
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Porém, foi apenas com o avanço militar do Exército 
Mexicano de fevereiro de 199� que a sociedade civil se mobi-
lizou novamente num espetáculo de massas. O avanço pôs 
fim ao controle do EZLN sobre uma parte do território de 
Chiapas, prendeu vários supostos zapatistas, levou milhares 
de indígenas a refugiar-se na mata e destruiu o Aguascalien-
tes de Guadalupe Tepeyac. O protesto na cidade do México 
contra a repressão chegou a mais de 100 mil pessoas sob o 
lema “todos somos Marcos”, e ganhou vulto a presença de 
protestos internacionais, inclusive de personalidades do 
mundo artístico e intelectual, mostrando que se tornara cus-
toso ao Governo colocar em prática planos de extermínio. 
Este teve que restringir sua estratégia de contra-insurgência 
à que passou a ser classificada “guerra de baixa intensidade”, 
com ações de intimidação, prisões, torturas e assassinatos em 
pequena escala, difíceis de ganhar destaque na mídia ou nas 
denúncias dos observadores de direitos humanos, investindo 
em propaganda e em “políticas públicas” para quem se opu-
sesse à guerrilha, e armando as “guardas brancas”, milícias 
ligadas aos proprietários que passavam, com o novo apoio, a 
ser chamados de “grupos paramilitares”. Em 19 de março a 
Coordenação de Organismos não-Governamentais pela Paz 
(Conpaz) e o Centro de Direitos Humanos Frey Bartolomé 
de Las Casas anunciaram a instalação de nove Acampamen-
tos Civis pela Paz na “zona de conflito”, que em 2 anos iriam 
saltar para 30, criando escudos humanos, postos avançados 
de observação de direitos humanos e uma infra-estrutu-
ra capaz de receber os milhares de visitantes do país e do 
mundo que começavam a vir a esta nova “Meca” do ativismo 
internacional irradiar testemunhos sobre Chiapas e as ver-
sões da “palavra” que ia sendo formada com a participação 
deles. Surgiram assim as condições para a retomada dos “diá-
logos” com o Governo, que iriam ficar conhecidos como Diá-
logos de San Andrés e que duraram de 19 de abril de 199� a  
2 de setembro de 1996. O EZLN transformou esses “diálo-
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gos” num longo processo que, a cada etapa, exigia a sua volta 
às comunidades para consultá-las sobre o andamento. Rea-
lizou a grande consulta nacional e internacional de 199� e 
começou a propor espaços para a participação da sociedade 
civil tanto nos cinturones de paz como diretamente nos “diá-
logos”, através da nomeação de numerosos assessores entre 
lideranças e intelectuais, e de fóruns. Além disso, começou a 
construção de cinco novos Aguascalientes nas regiões Norte, 
Selva Lacandona e Altos de Chiapas. Depois de fevereiro, o 
EZLN nunca mais teve em suas performances o tom de ameaça 
da volta à violência e sua possível força militar estava desa-
creditada, encontrando-se presa a uma lógica paradoxal: a 
guerra tornou possível uma aliança com a sociedade civil, e 
esta aliança só era possível renunciando-se à violência e esta 
renúncia permitia ao Exército Mexicano estreitar mais e mais 
o cerco a ponto de tornar inviável um retorno futuro a ações 
armadas. Em janeiro de 1996 a sociedade civil foi convidada 
a passar o ano novo nos Aguascalientes, para inaugurar assim 
suas funções de centros políticos e culturais locais, nacionais 
e internacionais e para comemorar o aniversário do levan-
te. Os visitantes puderam assistir a vídeos nos quais Marcos 
declamava a Quarta Declaração da Selva Lacandona: dava 
ênfase à construção de novos espaços de comunicação “face 
a face” e ações espetaculares, à linguagem poética, ampliava 
a dimensão da luta da nação para “um mundo onde caibam 
muitos mundos” – consolidando uma dimensão internaciona-
lista que passaria a coexistir com o nacionalismo zapatista – e 
voltava a colocar a “palavra” no centro da proposta política 
zapatista. Destacava-se a proposta de criação da FZLN a partir 
dos Comitês Civis de Diálogo que iam se formando localmen-
te para criar uma organização civil, zapatista e independente 
que, como o EZLN, não ambicionaria a tomada do poder 
ou a luta pela hegemonia, teria uma direção subordinada 
às bases e trabalharia para organizar a “sociedade civil”, for-
çando “o que manda a mandar obedecendo”. Quando fosse 
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possível, o próprio EZLN abandonaria as armas e se uniria à 
FZLN. Enquanto a tentativa de “diálogo” com o Governo não 
chegasse a um bom termo, o EZLN permaneceria armado 
para garantir a autodefesa. A FZLN propôs a ampla participa-
ção dos “comitês civis de diálogo” no processo de construção 
de sua estratégia (formas de organização etc.), e foi adotado 
o “consenso” das comunidades indígenas como maneira de 
se tomar decisões.

Por meio da realização de fóruns, a “sociedade civil” 
elaborou demandas que o EZLN levou às mesas de “diálo-
go” com o Governo. O primeiro a começar a se reunir foi o 
Fórum Social Indígena (FSI), que teve iniciados os seus tra-
balhos em 3 de janeiro de 1996, com a participação de 490 
pessoas, 178 organizações indígenas de 32 etnias das �6 exis-
tentes no país, que depois iria se transformar no Congresso 
Nacional Indígena. Seu primeiro encontro foi em 8 de outu-
bro e contou com a participação de 600 delegados, além da 
comandante Ramona do EZLN, e trouxe o lema “nunca mais 
um México sem nós”. O Governo, que iniciava o ano com 
índices de recessão e sofria com a falta de boas notícias, aca-
bou fazendo concessões suficientes para que surgisse uma 
proposta de acordo, que foi aprovada na consulta às comu-
nidades, chegando-se assim, em 16 de fevereiro de 1996, à 
assinatura dos Acordos de San Andrés. Este versava sobre 
os Direitos e Cultura Indígenas, tinha por base os debates e 
deliberações do FSI, e se tivesse sido cumprido resultaria no 
reconhecimento constitucional da autonomia política, eco-
nômica, cultural e jurídica dos municípios e comunidades 
indígenas. Vale destacar o inciso VII do artigo 4 do Acordo, 
que garante aos indígenas mexicanos o direito de “adquirir, 
operar e administrar seus próprios meios de comunicação”16. 

16 Transcrito da versão do Acordo elaborada pela Comissão de Concórdia e Pacifi-
cação (Cocopa) – formada por parlamentares para colaborar com a busca de uma 
solução negociada com o Governo –, que foi aceita pela Guerrilha, mas recusada 
pelo Executivo que, por sua, vez elaborou outra versão recusada pelos zapatis-



Guilherme Gitahy de Figueiredo

Lua Nova, São Paulo, 72: 47-82, 2007

69

Depois deste acordo tiveram início os “diálogos” sobre a 
segunda mesa temática: “Democracia e Justiça”. Para tanto, 
foi organizado o Fórum para a Reforma do Estado (FRE), 
que começou em 30 de junho em San Cristóbal de Las Casas 
e reuniu 1.1�0 pessoas de 29 estados mexicanos e 130 orga-
nizações, inclusive importantes políticos do PRD. Enquanto 
isso, os primeiros encontros internacionais atraíam milhares 
de ativistas e organizações de todo o mundo para a Selva. A 
consolidação de uma estratégia da “palavra” estava aumen-
tando muito a dimensão do zapatismo, e a habilidade inédita 
do EZLN em colher demandas indígenas nacionais e conse-
guir transformar grande parte delas em acordo com o Gover-
no começou a aproximar outros atores políticos importantes. 
Após a assinatura dos Acordos de San Andrés, o EZLN anun-
ciou um acordo com a Coordenadora Intersindical, de um 
milhão e meio de filiados, para a organização de uma Consul-
ta Nacional sobre Trabalho e Liberdade Sindical. Entre 19 e 
21 de julho, o movimento El Barzón, que reunia mais de um 
milhão de empresários, camponeses, donas de casa e comer-
ciantes endividados com a crise de 199�, realizou um encon-
tro no Aguascalientes de La Realidad. Mas a segunda mesa 
de diálogo com o Governo não prosperou. Os “diálogos” 
foram sendo sabotados tanto nos encontros com os coman-
dantes do EZLN quanto através de ações de repressão. Além 
disso, como o Governo chegou paralelamente a um acordo 
de reforma eleitoral com os partidos políticos e não estava 
aceitando a criação de novos mecanismos de participação 
no Estado, a guerrilha retirou-se do diálogo exigindo con-
dições mínimas para retornar. Ele nunca mais foi retomado. 
As mesas, que nem chegaram a começar, eram “Bem-Estar e 
Desenvolvimento” e “Direitos da Mulher em Chiapas”.

tas e pela “sociedade civil”. Em 2001 foram aprovadas reformas na lei com base 
nos Acordos, as quais foram, mais uma vez, consideradas insuficientes e que, no 
que diz respeito aos meios de comunicação, especificavam que a ampliação desses 
meios entre indígenas deveria submeter-se às leis já existentes sobre a matéria. 
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A realização dos fóruns pode ser considerada a última 
tentativa do EZLN de unificar, em situações de comuni-
cação e deliberação “face a face”, as forças nacionais para 
conseguir diretamente a transformação do Estado. Embora 
os Acordos de San Andrés nunca tenham sido cumpridos, 
sua existência lastreou a continuidade do Congresso Nacio-
nal Indígena. Acabou por se tornar, também, a principal 
demanda do EZLN em relação ao Governo, como mostram 
a Quinta Declaração da Selva Lacandona de julho de 1998 
e as perguntas de consulta de 1999. No que diz respeito à 
maneira tradicional de se fazer uma política democrática, 
com ênfase em situações de comunicação e deliberação 
“face a face”, o Governo conseguiu isolar o zapatismo, senão 
em Chiapas, ao menos na temática da autonomia indíge-
na. E a relutância do Governo em criar condições mínimas 
para a retomada dos “diálogos” e em cumprir o acordo já 
assinado, insistindo numa estratégia de contra-insurgência, 
inviabilizou a possibilidade de o EZLN deixar as armas para 
se unir à FZLN que, por sua vez, se tornou apenas mais um 
grupo zapatista no conjunto muito mais amplo da socieda-
de civil conectada direta ou indiretamente ao EZLN e às 
comunidades autônomas zapatistas. Essa situação começa-
ria a mudar apenas em 200�.

Apesar dos impasses, um outro tipo de comunicação 
e envolvimento político vinha surgindo com o zapatismo, 
ampliando o seu alcance para o mundo todo e para os mais 
variados tipos de movimentos, instituições e grupos sociais. 
Marcos parecia já perceber isso em 199�, quando fez o seu 
escaravelho Durito comentar a importância da autonomia 
da CND em relação ao EZLN e aos partidos políticos, bem 
como do seu caráter amplo, plural, criativo, capaz de reali-
zar “despropósitos”, tais como “o diálogo em meio aos tan-
ques” e “campanhas humanitárias em meio a uma crise pro-
funda”. Disse que se não fosse crescer muito, o que impor-
tava era a qualidade, e o que mais nos importa nesta leitura: 
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se a CND não fosse o “espaço amplo” para este movimento 
da sociedade civil, esta criaria os seus próprios espaços. “Há 
que aprender muito, todavia. Este país tem muito o que 
aprender sobre si mesmo” (EZLN, 199�, pp. 314-322). Era 
exatamente o que estava acontecendo. Desde meados dos 
anos 1980, a sociedade civil mexicana estava criando seus 
próprios espaços, teias espontâneas e redes formalizadas de 
comunicação e solidariedade, processo que se intensificou 
a partir da eclosão do zapatismo em 1994. Antes do levante, 
prevalecia a fragmentação, até porque os novos movimentos 
surgiam ligados a uma variedade muito grande de identida-
des e interesses das chamadas “minorias”, e porque as gran-
des organizações populares eram ainda herança do regime 
corporativo do PRI. Mas Chiapas renovou a perspectiva de 
uma transformação geral da nação e, depois, do mundo. 
Forneceu um tema forte, atraente, lúdico, novo e sempre 
em renovação, com um repertório performático maleá-
vel que facilmente podia ser apropriado, ressignificado, e 
permitia a realização de práticas de solidariedade que não 
implicavam necessariamente compromissos programáticos 
mais sérios, de maneira que os grupos mais variados podiam 
se ligar a este fenômeno e, quando possível, entre si apro-
veitando os contatos, espaços e símbolos propiciados por 
ele. Em janeiro de 1999, o sociólogo Henrique de La Garza 
(entrevista, cidade do México) contou algo sobre a maneira 
como a sociedade civil estava se conectando no país, que 
soava muito inovadora na época: “estão fragmentados, sem 
uma coordenação central, cada um em sua luta particular, 
quando surgem causas comuns, todos se unem em grandes 
mobilizações”. O México era um laboratório gigante para 
novas formas de associativismo e mobilização, tal como a 
relatada por La Garza, que foram importantes precursoras 
do amadurecimento e generalização mundial das “redes”, 
conceituadas por Ortellado (2004) como formas relativa-
mente novas de associação fluidas e descentralizadas, unifi-
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cadas apenas por alguns princípios gerais e objetivos especí-
ficos, o que torna possível o trabalho conjunto de grupos e 
pessoas muito diferente.

Quando estourou o levante em 1994, a Diocese de San 
Cristóbal de Las Casas e outras ONGs de Chiapas já tinham 
uma tradição de observação de direitos humanos e outros 
trabalhos de solidariedade e desenvolvimento local, já 
conectados internacionalmente. Segundo Reygadas (1994, 
pp. 79-81), nos “diálogos da Catedral” de 1994, e como res-
posta ao pedido do EZLN para a “sociedade civil” garantir 
a segurança do evento, a Conpaz, a Convergência de Orga-
nismos Civis Pela Democracia e o Fórum de Apoio Mútuo 
(FAM) articularam com as ONGs do resto do país a organi-
zação do Espaço Civil Pela Paz (Espaz), cujo papel foi além 
da proposta do EZLN. Participaram 679 pessoas de mais de 
1�0 organizações de 24 estados do país, cada uma trazendo 
“suas próprias expectativas e seu imaginário social”. O Espaz 
combinou a organização da segurança através dos “cinturo-
nes de paz” e do controle sobre o credenciamento, com a 
formação de comissões de análise e informação, apoio logís-
tico e porta-vozes. Depois dos “diálogos”, o Espaz teve con-
tinuidade através da organização da observação dos direitos 
humanos, produção, circulação de análises e informação e 
atividades de solidariedade com as comunidades indígenas, 
num trabalho comprometido com a justiça social e a tran-
sição democrática do país. Mesmo os espaços de comunica-
ção e deliberação promovidos pelo EZLN contribuíam para 
a formação das novas teias e redes, como podemos notar 
neste relato sobre a consulta de 1994: Hernández R. (1997, 
pp. 141-144) na época era estudante e foi voluntário nas 
atividades da consulta, abordando as pessoas na rua para 
explicar sobre o EZLN, Salinas, o bispo Samuel Ruiz da Dio-
cese de San Cristóbal e então convidá-las a responder ao 
questionário. Ele conversou com jovens, velhos, homens, 
mulheres, estudantes e trabalhadores:
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“Enfim, pessoas que pouco a pouco descobriram que eram 
parte da Sociedade Civil, desconhecida para a maioria das 
pessoas antes que o Exército Zapatista nos falasse de sua 
existência [...] O mais reconfortante era ver que as pessoas 
se interessavam e respondiam ao questionário, viam as 
fotografias e os vídeos, falavam e escutavam e, ainda mais, 
em ocasiões, manifestavam disposição para difundir a 
consulta do EZLN entre os seus. Vaya, dentro de nossas 
possibilidades, participávamos.” 

A proposta de uma “sociedade civil” organizada hori-
zontalmente e através de novas formas de representação 
política, sem uma vanguarda, bem como a construção de 
espaços de comunicação e deliberação “face a face” e ações 
participativas reforçaram um fenômeno que ocorre sempre 
em alguma escala nos espaços dos movimentos sociais e em 
outras situações: a formação de teias e grupos horizontais 
de comunicação política que, geralmente, não são institu-
cionalizados. Mas, se tradicionalmente esses grupos e teias 
se mantinham marginais no processo político, a sociedade 
civil valorizou-as, fortaleceu-as e passou a vê-las como cons-
tituintes da própria democracia em processo de construção, 
formalizando-as como redes, coletivos e autonomias. Para 
além dos espaços e organizações com suas situações de deli-
beração e representação, a “palavra” da “sociedade civil” res-
significava-se para toda e qualquer forma de comunicação 
política ou com efeitos políticos, extrapolando também os 
limites tradicionais dos temas, línguas, linguagens e gêneros 
que costumam estar associados à política: intensificava-se o 
baile entre performances. Ora, as transformações sociais não 
decorrem mecanicamente de deliberações autorizadas ins-
titucionalmente. A maior parte delas acontece com mudan-
ças nos valores e significados que orientam os atores ou 
performers sociais, em processos que encerram sempre uma 
dimensão comunicativa. Com o fracasso da CND e o fecha-
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mento do Governo para a participação direta da população 
através dos fóruns e dos “diálogos”, foram prevalecendo nas 
performances da “sociedade civil” essas novas experiências de 
teias, redes, coletivos, e reduzindo-se as fronteiras entre a 
política e outras práticas, como a arte, o jornalismo, a pes-
quisa e a produção econômica, que visam à justiça social. 
Em conjunto, são formas de transformação social que, ao 
mesmo tempo, bebem e são fonte da interlocução horizon-
tal, seja ela deliberativa ou não, mediada ou “face a face”, 
tendo um horizonte em que a democracia que se busca é 
colocada em prática na própria busca, e cuja forma final é 
desconhecida e inatingível, já que é fruto de um baile que 
não tem fim.

O conceito de participação política, já menos preso ao 
de deliberação, aproxima-se do conceito de comunicação 
horizontal. Como mostra o relato de Hernandez R., esses 
processos participativos ou comunicativos estimularam e 
incrementaram-se com as mídias participativas e autôno-
mas, da fotografia aos vídeos independentes. Trata-se da 
transformação estrutural da mídia, fortalecendo-se os meios 
cuja produção é independente e participativa, em detrimen-
to dos meios de difusão monopólicos. Fanzines, produtoras, 
editoras e gravadoras independentes, pequenas bandas, jor-
nais, rádios livres etc., as mais variadas formas de produção 
deslancharam. Quando o EZLN marchou para a cidade do 
México em 2001, e para se expressar livremente, Marcos 
chegou a visitar e utilizar as ondas da rádio livre Zapote, 
localizada na Escola Nacional de Antropologia e História 
(Enah), e, em 2003, nasceu a Rádio Insurgentes em Chiapas, 
ligada ao EZLN. A internet foi fundamental. Castells (1996, 
pp. 93-168), que se refere ao zapatismo como “primeiro 
movimento de guerrilha informacional”, relata que graças à 
conexão entre ONGs mexicanas, mantidas pela Igreja Cató-
lica, e o Instituto de Comunicação Global em São Francisco 
(EUA), mantido por ativistas especialistas em informática, 
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entre 1989 e 1993 formou-se a La Neta, uma rede alternativa 
de comunicação computadorizada no México, em Chiapas 
e nos EUA que conectava grupos femininos e que em Chia-
pas havia sido instalada para colocar 12 ONGs locais on-line, 
além do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos “Bartolo-
mé de las Casas”. Essas organizações tiveram um importante 
papel na difusão de informações sobre o conflito. A transfor-
mação estrutural da mídia e o uso horizontal da internet faci-
litaram a formação voluntária de grupos de solidariedade 
com os indígenas de Chiapas em todo o mundo, bem como 
a ampliação em escala mundial do que estava ocorrendo 
com a sociedade civil mexicana. Sensível a esse processo, 
o EZLN convocou, na sua Quarta Declaração, os dois pri-
meiros encontros internacionais realizados na Selva Lacan-
dona em 1996: o Encontro Continental Pela Humanidade 
e Contra o Neoliberalismo, que começou em 4 de abril, e 
o Encontro Intercontinental Pela Humanidade e Contra o 
Neoliberalismo, iniciado em 27 de julho, também chamados 
de “Intergaláticos”. No Intercontinental, que contou com a 
participação de mais de 3 mil ativistas de 42 países dos cin-
co continentes, foi proposta a formação da Internacional 
da Esperança, uma rede de comunicação e solidariedade, 
sem uma coordenação central, para a mudança social em 
todo o planeta. A expansão das novas teias “espontâneas” 
e redes formalizadas, fortalecidas pela invenção que faziam 
da internet e de outras técnicas de comunicação, já come-
çava a dar forma às novas performances que ajudariam a dar 
corpo ao chamado movimento anticapitalista e suas espeta-
culares ações globais sem coordenação central, cujo ápice 
se deu no movimento contra a guerra do Iraque em 2003. 
A primeira “ação global”, como são chamados os protestos 
sincronizados em todo o mundo sem uma coordenação 
central, ocorreu no fim de 1997 e começo de 1998, como 
reação ao “Massacre de Acteal” em que foram mortos por 
paramilitares 4� indígenas dentro de uma Igreja de Chia-
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pas, em sua maioria mulheres e crianças. Houve protestos 
em mais de 100 países, revelando a continuidade e o cresci-
mento de uma sólida barreira feita de solidariedade inter-
nacional que impedia a intensificação da repressão, mesmo 
a praticada de maneira velada através de grupos paramili-
tares. As redes que os Intergaláticos ajudaram a formalizar, 
sobretudo quando impulsionadas por jovens, inventariam 
depois as táticas de sincronizar ainda mais as ações e realizá-
las nos dias das reuniões mais importantes de cúpula econô-
mica mundial do movimento anticapitalista. Um exemplo é 
a rede Ação Global dos Povos, que começou a ser formada 
no II Encontro Intercontinental Pela Humanidade e Con-
tra o Neoliberalismo realizado na Espanha em 1997. Para 
Padilla (s.d.), a luta contra o Tratado de Livre Comércio 
da América do Norte (TLC), envolvendo centenas de gru-
pos do México, EUA e Canadá, ensinou muito aos ativistas 
sobre a utilidade da internet, experiência absorvida pelas 
“comunidades virtuais” que denunciaram a repressão con-
tra os zapatistas em 1994 e 199�. Durante os anos 1990, os 
ativistas criaram inúmeras zonas novas nas quais “comparti-
lham informação, discutem táticas e estratégias e avaliam as 
experiências próprias e as dos outros”. Na segunda metade 
da década a quantidade de interlinks entre as lutas cresceu 
tanto que “transformaram ações meramente locais em fei-
tos globais”. A Ação Global dos Povos, diretamente inspira-
da nas redes zapatistas e unindo movimentos da América do 
Norte, Europa e Ásia, “lançou caravanas internacionais de 
mobilização e uma ação antiglobal em Genebra, em 1998”. 
Em 18 de junho de 1999, uma “ação global”, sincronizando 
sem uma coordenação central as ações de protesto de gru-
pos em todo o mundo contra a cúpula econômica do FMI 
realizada em Seattle, tornou famoso o chamado movimen-
to anticapitalista. Mas esses grupos não se voltaram apenas 
ao espetáculo, nem poderia ser assim, já que o sentido das 
redes está justamente na flexibilidade capaz de abranger 
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a diversidade. Surgiram importantes performances locais e 
danças entre elas, além de novos palcos: um exemplo é a 
rede Indymedia, atualmente formada por centenas de cole-
tivos (os Centros de Mídia Independente – CMI) espalha-
dos pelo planeta, organizados horizontalmente e dedicados 
à democratização das comunicações. Esta rede nasceu de 
um site criado durante os protestos de Seattle para que os 
ativistas pudessem trocar arquivos com informações alter-
nativas à grande mídia, tendo recebido a participação de 
mais de um milhão de pessoas, e, atualmente, destaca-se 
pela manutenção de sites de publicação aberta – nos quais o 
consumidor de notícias, áudios e vídeos pode também ser 
o seu produtor. Entre performances com pouca ou muita visi-
bilidade não se pode deixar de mencionar o fortalecimento 
das autonomias de indígenas na Bolívia e no Equador, de 
piqueteiros na Argentina, as ações para construção de um 
“poder popular” na Venezuela, entre outras. No Brasil, o II 
Encontro Americano pela Humanidade e Contra o Neoli-
beralismo de 1999, em Belém, ajudou a dar visibilidade a 
movimentos indígenas e a influenciar o Fórum Social Mun-
dial, que incorporou vários aspectos dos encontros zapatis-
tas, como a ênfase na comunicação não-deliberativa.

A dança é feita de idas e vindas. Em 2002 nasceu o CMI-
Chiapas, dedicado sobretudo ao zapatismo, cujo site possui 
um link para se escutar programas da Rádio Insurgentes. A 
grande ação zapatista de 2003 foi mudar o nome dos anti-
gos Aguascalientes para Caracóis e lançar nesses espaços as 
Juntas de Bom Governo: permaneciam os mesmos princí-
pios de autogestão regional, mas foram tomadas medidas 
para fortalecê-los, tais como a separação maior entre a hie-
rarquia militar do EZLN e a hierarquia civil democrática. 
Mas mudanças maiores vieram com a Sexta Declaração da 
Selva Lacandona de 200�, que tirou novamente da tópica 
do “avanço libertador” o interesse na capital do país. A Sex-
ta reflete o esgotamento do nó que se formou em torno da 



Vamos ao baile: gingas da comunicação e da participação no zapatismo

Lua Nova, São Paulo, 72: 47-82, 2007

78

demanda pelo cumprimento dos Acordos de San Andrés: a 
aliança com uma sociedade civil que acabou se revelando 
majoritariamente pertencente às camadas médias da socie-
dade e a aliança tácita com o PRD, único partido importan-
te que tornava possível a esperança em avanços negociados 
com o Estado, mas que passou a ser considerado traidor por 
apoiar medidas contrárias aos interesses indígenas e pela 
responsabilidade em casos de repressão a movimentos popu-
lares. A “Sexta” veio com uma linguagem que remete antes 
à prosa cotidiana do que aos gêneros literários e místicos 
que tanto agradaram as camadas médias, e lançou a “Outra 
Campanha” que, paralelamente à campanha presidencial 
de 2006, tem sido uma longa peregrinação da Comissão 
Sexta do EZLN pelos mais variados recantos mexicanos, 
em busca da tão sonhada aliança com o povo. O EZLN tem 
procurado conhecer melhor os movimentos populares de 
seu país, protestar pela libertação de presos políticos, unifi-
car as forças populares que lutam por um mundo melhor, 
sem delegar a esperança a partidos políticos, e elaborar um 
“Programa Nacional de Lutas”. Não apenas o EZLN saiu 
em caravana: por todos os lados. Até mesmo em Brasília a 
sociedade civil tem realizado campanhas para promover a 
“política além do voto” (lema dos ativistas brasileiros), as 
performances transformadoras locais. A “Outra” não apenas 
desdenha o Estado e os partidos, como também a grande 
mídia, uma vez que é feita de inúmeras pequenas performan-
ces pouco atraentes para ela. Mas há exceções, como o La 
Jornada, que possui em seu site na internet uma sessão espe-
cialmente dedicada à sua cobertura. O espetáculo veio por 
parte do Estado e da mídia corporativa: em maio de 2006, a 
repressão a floricultores da cidade de Atenco gerou a mobi-
lização de inúmeros ativistas que se somaram a eles e que 
também foram reprimidos, resultando em 33 pessoas desa-
parecidas, 218 presos, � estrangeiros deportados, um ado-
lescente assassinado e 30 mulheres violentadas pela polícia. 
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A televisão distorceu tanto a informação, mostrando ima-
gens de policiais sendo atacados, que chegou a pedir para 
que a polícia intensificasse a repressão. O EZLN interrom-
peu a “Outra” e acionou o seu “alerta vermelho”, tradicio-
nalmente usado para chamar a atenção da sociedade civil 
sobre o aumento da repressão ou do seu risco em Chiapas. 
Subitamente, os ativistas de Atenco eram parte da mesma 
causa ameaçada em Chiapas, ressignificação que ajudou a 
descentralizar a atenção mundial e nacional simpática ao 
zapatismo de Chiapas para outras lutas do país. Foram regis-
tradas centenas de protestos por Atenco no México e em 
mais de 30 países ao redor do mundo, o que antes acontecia 
apenas por Chiapas.

Atualmente, o México encontra-se em estado de ebu-
lição. Em Oaxaca, a repressão aos professores da Sessão 
22 do magistério levou outros movimentos a se mobiliza-
rem e, juntos, formaram a Assembléia Popular do Povo de 
Oaxaca (APPO) e passaram a pedir a saída do governador 
Ulisses Ruiz. Esses movimentos têm procurado promover 
assembléias locais para garantir espaços de participação e 
a representatividade da APPO, e têm ocupado rádios e até 
a TV estatal. Há nesse estado uma longa tradição de lutas 
autonomistas e de apoio a rádios comunitárias, além de sites 
na internet como o CMI-Oaxaca. Finalmente, a nova fraude 
nas eleições presidenciais, que garantiu a eleição de Felipe 
Calderón, levou milhões à mobilização: no centro da cidade 
no México meia centena de acampamentos se formaram, e 
o PRD convocou para lá uma CND, inspirada naquela de 
1994. Em 16 de setembro mais de um milhão de mexica-
nos se reuniram na praça central para declarar a vitória de 
López Obrador e propor um plebiscito para decidir sobre 
a realização de uma constituinte. A APPO participou da 
CND. O EZLN preferiu apenas retomar a “Outra”, dirigin-
do-se agora aos Estados do norte, onde sempre teve menos 
apoio. No dia 6 de outubro de 2006, Calderón visitou Brasí-
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lia, sendo recebido por um ritual “festivo-culinário-político-
canibal” organizado pela Ação Dignidade Rebelde Candan-
ga. Em Marília (SP), começou mais um evento “A Flor da 
Palavra”, da jornada que já passou por outras três cidades 
brasileiras promovendo a conexão entre pesquisas, artes, 
movimentos, ações presenciais, midiáticas e a formação de 
uma grande rede de comunicação e solidariedade.

A dança do EZLN entre os performers da sociedade civil 
ampliou o significado da “palavra” e da política contemporâ-
nea. A resistência de um povo, como afirma Certeau (1994), 
está nas colagens que chama de “artes de fazer” e que per-
mite a ele conservar o papel de produtor (de coisas, usos 
e significados) mesmo diante de uma dominação urbano-
industrial que tenta reduzi-lo ao mero consumo. A “inten-
sificação” de uma cultura, como aponta Sahlins (1997), 
ocorre justamente quando os seus membros são sujeito de 
colagens, nas quais ressignificam, a partir de suas tradições, 
as contribuições das outras culturas, mesmo ao enfrentar o 
capitalismo. O zapatismo, por sua vez, nos indica o quanto 
a força dessas colagens está ligada a processos comunicati-
vos rizomáticos. Processos assim sempre estiveram presentes 
na história da política, mas a modernidade recusou a eles 
a legitimidade, os marginalizou em relação à “razão” que, 
supostamente, legitimou tanto o poder do Estado ociden-
tal quanto as formas “científicas” das lutas sociais guiadas 
por elites que centralizam dados e planejamento. É por este 
império da “razão” que as lutas indígenas mexicanas, antes 
do EZLN, eram chamadas “lutas camponesas”. No atual con-
texto de crise dos Estados nacionais, a dança do EZLN e da 
sociedade civil tem ajudado a valorizar o papel mais vasto da 
cultura e da sociedade no processo político. Há nisso algo 
da noção foucaultiana de que o poder não está concentra-
do no Estado, mas difuso em toda a sociedade, de maneira 
que performances de todo tipo podem gerar transformações 
igualmente importantes. O baile insinua a necessidade de 



Guilherme Gitahy de Figueiredo

Lua Nova, São Paulo, 72: 47-82, 2007

81

que a política se liberte da “razão” ocidental e admita outros 
“mundos”, entre os quais tecer o “mundo onde caibam mui-
tos mundos”, conectando as razões “que brotam do cora-
ção”, as estéticas das diversas identidades que se renovam e 
revitalizam sua dignidade na valorização das tradições e no 
contato transformador com as outras identidades, inventan-
do-se possibilidades de interlocução mediada e não media-
da que correspondem à própria invenção da democracia. É 
como se eles dissessem a cada um de nós: “queremos ouvir 
sua palavra”.

Guilherme Gitahy de Figueiredo 
é mestre em Ciência Política pela Unicamp e professor de 
Antropologia da Universidade do Estado do Amazonas
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VINTE ANOS DEPOIS: A CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA 
BRASILEIRA VISTA DA PERIFERIA DE SÃO PAULO

Gabriel de Santis Feltran

Durante o regime militar brasileiro, uma fronteira nítida dis-
tinguia os grupos sociais oficialmente legítimos daqueles a 
serem banidos da convivência pública. Cabia ao Estado legis-
lar sobre essa distinção e à repressão oficial manter esta fron-
teira ativa, impedindo que a pluralidade da sociedade fosse 
representada politicamente. O bloqueio seletivo do acesso à 
legitimidade pública desenhava a face autoritária do sistema 
político. Até por isso, foi só durante a decadência do regime 
militar que alguns dos segmentos sociais reprimidos pude-
ram se articular, ainda que fossem muito distintos entre si, 
em torno da reivindicação comum de espaços de expressão 
política. Os principais atores populares desta reivindicação 
foram chamados de “novos movimentos sociais”�.

Este artigo conta a história de um destes atores, o Movi-
mento de Defesa do Favelado (MDF), que desde o final dos 
anos �970 atua na periferia leste da cidade de São Paulo�. Ao 

� Paoli (�995) capta com muita sensibilidade este sentido propriamente político 
da aparição dos movimentos sociais populares do período.
� A reconstrução dessa trajetória está amparada em pesquisa de caráter etnográ-
fico, realizada junto ao MDF na Zona Leste de São Paulo, entre �00� e �003. Este 
artigo resume e atualiza o centro dos argumentos de pesquisa mais extensa, que 
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narrar esta história de trinta anos, vinte dos quais vividos sob 
a “nova democracia” brasileira, o texto destaca as diferentes 
modalidades de relação entre os setores populares e a esfe-
ra política no Brasil contemporâneo. De um lado, aparecem 
as mediações, discursivas e institucionais, construídas nas 
últimas décadas na tentativa de diluir a fronteira que bania 
os segmentos populares da representatividade política; de 
outro lado, podem ser vistas as fronteiras recentes que, ainda 
que sob um regime pautado pela universalidade formal de 
direitos, se repõem atualmente entre os setores populares e 
o mundo político. A garantia de legitimidade à presença dos 
setores populares no mundo público aparece então como 
uma questão incontornável da construção da pluralidade do 
sistema político, pressuposto da noção de democracia.

Como se sabe, a efervescência movimentista da virada 
para os anos �980 foi, em São Paulo, gerada pela aparição 
conjunta, na cena pública, dos seguintes segmentos sociais: 
i) grupos pauperizados das periferias urbanas, reivindican-
do melhorias sociais objetivas, organizados por vertentes 
da igreja católica inspiradas pela teologia da libertação; ii) 
grupos de sindicalistas que renovavam o ideário socialista-
operário do período, na esteira das mobilizações dos meta-
lúrgicos do ABC; iii) setores jovens da classe média e das 
elites intelectuais, que nas universidades haviam conhecido 
o marxismo e os movimentos “libertários” do norte3. 

No interior deste campo, legitimado também por fra-
ções minoritárias das elites e da imprensa�, articulavam-se 

incluiu ainda outro movimento e foi publicada integralmente em Feltran (�005). 
Agradeço aos integrantes do MDF e a Evelina Dagnino, que apoiaram a pesquisa 
de modo decisivo, e a Adrián Gurza Lavalle pelo estímulo para que este texto fosse 
escrito. Os nomes próprios citados, à exceção das figuras públicas, são fictícios.
3 Para além da renovação das matrizes discursivas centrais para estas mobilizações (ca-
tólica, sindical e marxista – ver o trabalho paradigmático de Eder Sader, �988), estes 
setores intelectualizados traziam a influência cultural das transformações americana e 
européia que se seguiu à aparição dos movimentos de direitos civis e de maio de �968. 
� Como a Ordem dos Advogados do Brasil, grandes jornais da imprensa escrita 
paulistana etc. A grande mobilização pelas Diretas Já!, por exemplo, já seria um 
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grupos tão díspares quanto favelados e feministas, estu-
dantes trotskistas e jovens negros, militantes da pastoral 
da juventude e homossexuais, operários, ambientalistas e 
lideranças políticas recém-chegadas do exílio. As disputas 
privadas entre estes setores eram conhecidas internamente, 
mas a aliança conjuntural marcante entre eles, na leitura 
pública, explicava-se em negativo: todos estes grupos viviam 
a condição comum de baixíssima representatividade duran-
te o regime anterior e percebiam na ação conjunta uma 
possibilidade de expressar publicamente suas identidades e 
interesses. As falas destes atores, aproveitando-se dos vazios 
discursivos próprios das transições de poder, permitiram 
mesmo que se conformasse no país uma espécie de “contra-
esfera pública”5 que, paralela à transição institucional “len-
ta, segura e gradual” posta em marcha pelos militares, abriu 
espaços renovados para a construção democrática. 

Esta esfera pública nascente ofereceu uma caixa de res-
sonância fundamental para os novos movimentos sociais, 
em particular os de caráter popular, que puderam ser lidos 
então como os “novos personagens” da cena política brasi-
leira6. Ora, se estes movimentos efetivamente interferiam 
na discussão pública, estando fora das mediações institucio-
nais constituídas, constatou-se ainda neste contexto o alar-
gamento da política para além dos marcos institucionais7 e 

marco dessa aliança, inteiramente conjuntural, criada pela existência, naquele 
momento, de um inimigo comum determinado.
5 Evidentemente, empresto aqui a expressão de Habermas (�99�), que de algum 
modo já antecipa a crítica que Fraser (�995) elaboraria à sua noção de espaço pú-
blico dos anos �960. Em linhas gerais, entretanto, minhas referências para pensar 
o privado, o social e o político no estudo dos movimentos sociais vêm da leitura 
de Hannah Arendt. Na literatura brasileira, Costa (�997) já usou a noção haber-
masiana de “contra-esfera pública” ou “esfera pública alternativa” para pensar a 
transição de regime.
6 Utilizando-me da expressão que dá título ao trabalho de Sader (�988). Para ex-
celentes revisões e classificações da imensa bibliografia sobre os movimentos so-
ciais de até meados dos anos �990, segundo diferentes perspectivas analíticas, ver 
Baierle (�99�), Doimo (�995) e Paoli (�995).
7 Diversos trabalhos de referência para a literatura do período caminham clara-
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a elaboração em curso de uma “nova noção de cidadania”, 
concebida como uma estratégia de democratização conjun-
ta do Estado e das relações sociais8. 

Foi esta leitura eminentemente política dos movimen-
tos populares que os figurou, nas análises acadêmicas e nas 
disputas de poder efetivas, como atores de relevância cen-
tral para a construção democrática. Militantes e analistas 
empenhados no aprofundamento democrático concorda-
ram que estes atores expressavam publicamente os interes-
ses dos setores populares, até então alijados da política pela 
tradição autoritária brasileira, e daí seu impacto democrati-
zante. Ao reivindicarem bens sociais publicamente, os movi-
mentos populares forjariam não apenas ações específicas de 
superação de suas carências imediatas, como também uma 
ruptura com o autoritarismo político: os direitos renovados 
que eles pautavam seriam ancorados tanto nas leis quanto 
na construção de uma cultura mais democrática9. Instituía-
se neste momento um nexo normativo bastante forte entre 
as noções de democracia política e de justiça social, que per-
maneceu durante as décadas seguintes como o pressuposto 

mente nesta direção. Para citar alguns, Sader (�988, p. 3��) cita a “ampliação” 
da política com base na criação de “uma nova concepção da política, constituída 
a partir das questões da vida cotidiana e da direta intervenção dos interessados”. 
Evers (�98�, pp. ��-�3) comenta que “os esforços das ditaduras militares para su-
primir a participação política [...] tiveram o efeito exatamente oposto de politizar 
as primeiras manifestações sociais por moradia, consumo, cultura popular e reli-
gião”. Santos (�99�, p. ��5) argumenta que “a novidade dos novos movimentos 
sociais não reside na recusa da política, mas, pelo contrário, no alargamento da 
política para além do marco liberal da dicotomia entre Estado e Sociedade Civil”. 
8 Dagnino (�99�). a qual se refere ao �99�a.
9 Telles (�99�, pp. 9�-�) explicita a ruptura em jogo naquele contexto: “Não se 
trata aqui, é preciso esclarecer, de negar a importância da ordem legal e da arma-
dura institucional garantidora da cidadania e da democracia. A questão é outra. O 
que se está aqui propondo é pensar a questão dos direitos em outro registro. Pois, 
pelo ângulo da dinâmica societária, os direitos dizem respeito, antes de mais nada, 
ao modo como as relações sociais se estruturam. [...] Seria possível dizer que, na 
medida em que são reconhecidos, os direitos estabelecem uma forma de sociabi-
lidade regida pelo reconhecimento do outro como sujeito de interesses válidos, 
valores pertinentes e demandas legítimas”.
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central, quase naturalizado, de grande parte das análises 
sobre a democratização brasileira. A construção da demo-
cracia, centro de elaboração do projeto político em pauta 
nas esquerdas do país, produziria igualdade social. 

Vinte anos depois, esse nexo entre transformação polí-
tica e mudança social perdeu sua capacidade explicativa. A 
construção democrática brasileira tem sido marcada e pau-
tada, ao contrário das expectativas militantes, justamente 
pela contradição marcante entre a consolidação formal do 
Estado de direito (permeada inclusive pela implementação 
de um sistema amplo e bem-sucedido de participação polí-
tica da sociedade civil na expansão das políticas sociais�0) e 
a persistência (ou agravamento) da desigualdade social. Ao 
contrário do aprofundamento da democracia às relações 
sociais, o período democrático recente foi marcado pela 
explosão da violência e aumento do desemprego estrutu-
ral��, especialmente nos grandes centros urbanos, onde a 
sociabilidade pública sofreu restrição importante. 

Os movimentos populares sentiram na pele esta contra-
dição. Como atores políticos instituídos, estes movimentos 
tiveram ambientes públicos cada vez mais estáveis para atu-
ar. Conforme o tempo passava, os marcos legais se tornavam 
mais progressistas, os canais de relação com o Estado mais 
numerosos e melhor instituídos, e apareciam possibilida-
des reais de participação efetiva na formulação de políticas 
públicas setoriais. Como organizações sociais das periferias 
urbanas, entretanto, estes mesmos movimentos passaram a 

�0 Ver especialmente Avritzer e Navarro (�003) ou Ribeiro e Grazia (�003). As relações 
entre política e sociedade no Brasil têm merecido destaque em muitas publicações 
recentes, como, por exemplo, em Paoli e Telles (�00�), Dagnino (�00�), Dagnino, 
Olvera e Panfichi (�006), Carvalho (�997), Oliveira e Paoli (�000), entre outros. 
�� Dados da PED (Pesquisa Emprego e Desemprego – Convênio Seade-Dieese) na 
Região Metropolitana de São Paulo indicam Taxa de Desemprego Total de 9,6% em 
�986, chegando a �8,7% em �00�, com pico de mais de �0% em vários meses entre 
�00� e �005 (últimos dados anuais disponíveis). A pesquisa indica ainda uma dimi-
nuição significativa nos rendimentos reais dos trabalhadores empregados no perío-
do democrático, apesar da pequena recuperação visualizada nos últimos anos.
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conviver com a instabilidade de um tecido social cada vez 
mais inseguro, tanto pelas novas formas de trabalho, cada 
vez menos afeitas a garantir direitos, quanto pela explosão 
da violência, que apareceu cada vez mais próxima dos coti-
dianos��. Este texto explora alguns elementos deste parado-
xo, constitutivo da atuação contemporânea dos movimen-
tos populares, a partir de um olhar retrospectivo sobre o 
percurso de três décadas do MDF.

Nas pistas do movimento de defesa do favelado

Anos 1970
Não era a política que movia as reuniões da Legião de Maria, 
grupo de religiosas católicas que, em meados dos anos �970, 
rezavam de casa em casa na favela da Vila Prudente, Zona 
Leste de São Paulo. Ler trechos da bíblia entre os favelados 
era parte da missão de confortar com preces o sofrimento 
de pessoas, de todo lado do Brasil, que já há algum tempo 
chegavam em grandes levas para “tentar a vida” em São Pau-
lo. Para estes migrantes, o trabalho numa terra de progresso 
seria o signo de uma ascensão social possível, e o sofrimen-
to de viver em lugares sem água, luz ou dono seria depois 
– esse era o plano – o fundamento da narrativa dos pioneiros: 
“quando nós chegamos, aqui em volta era tudo mato”.

Mas a reza de casa em casa ganhou outros significados 
com o passar dos anos. No final da década de �970, a teolo-
gia da libertação já contaminava setores relevantes da Igreja 

�� A violência, aliás, é hoje a categoria central de quase todas as narrativas de vida dos 
que nasceram nas margens de expansão das cidades nas últimas décadas. O estigma 
das “classes perigosas” segue operante: os anos �990 foram repletos de produção de 
narrativas jornalísticas e cinematográficas sobre a explosão de uma violência consi-
derada “banal” nas grandes cidades, que contaminou também a produção bibliográ-
fica: o sucesso de relatos como os de Barcellos (�00�); Soares, Bill e Athayde (�005), 
Ferréz (�005) e Lins (�997) é, de modos distintos, parte do mesmo fenômeno. Num 
contraponto a essa tendência, Alba Zaluar segue oferecendo pistas relevantes (ver 
uma compilação de seu trabalho recente em Zaluar, �00�) para pensar as relações 
entre periferias urbanas, violência e democratização.
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Católica e já tinha o aval da Confederação Nacional dos Bis-
pos do Brasil, cujas lideranças influenciavam diretamente 
as comunidades de base e pastorais em São Paulo. Foi nes-
sa época que novos missionários chegaram à favela da Vila 
Prudente, e as reuniões de reza passaram também a discutir 
temas mundanos: a precariedade da moradia, o cheiro do 
esgoto a céu aberto, a falta de água e luz para as famílias, de 
creches e escolas para as crianças, a violência�3. 

Aos poucos, de um trabalho estritamente religioso 
desenhava-se uma prática social popular, ancorada numa 
narrativa simultaneamente socialista e cristã, que já che-
gava aos moradores de favelas embebida da legitimidade 
própria dos religiosos junto aos setores populares. A “opção 
preferencial pelos pobres” professada pelos novos padres 
e irmãs, agora também moradores das periferias urbanas, 
encontrava um solo propício para se desenvolver. Além de 
os “pobres” serem muitos, os vínculos entre a religiosidade 
e a celebração do trabalho e do progresso, presentes nesta 
narrativa, casavam-se perfeitamente com a utopia privada 
das famílias que chegavam às periferias: “Deus há de dar um 
trabalho pra gente progredir, ser alguém na vida”. 

Neste contexto, a reza na Vila Prudente se tornou um 
meio para organizar “o povo” em ações de melhoria concreta 
das condições de vida. Grupos de jovens, estudantes e mora-
dores passaram a auxiliar os religiosos nos cultos e especial-
mente nas ações comunitárias, que incluíam desde salas de 
alfabetização de adultos, seguindo o método de Paulo Freire, 

�3  Importante ressaltar que os relatos de pesquisa já identificam a presença da 
violência urbana entre as favelas paulistanas no final dos anos �970, embora o 
crescimento alarmante do tema ocorra nas décadas seguintes. A violência pratica-
mente não aparece na literatura específica sobre os movimentos sociais da peri-
feria, em parte pela legítima recusa dos autores em reforçar o estereótipo trazido 
pelas teorias da marginalidade, que associavam diretamente pobreza e violência, e 
em parte porque esta violência nascente, sendo considerada subproduto direto da 
desigualdade, deveria ser suplantada pela democratização da cena política, que se 
mostrava viável pela ascensão dos movimentos populares. 
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até a construção da rede de esgoto canalizado da favela, em 
mutirão tocado pelos próprios moradores. A concretização de 
benefícios fundamentais ao morador da favela foi aos poucos 
ampliando a participação nos grupos comunitários, que se 
encontravam toda semana. Alguns dos favelados paulistanos, 
envolvidos diretamente nas mobilizações, começaram então a 
circular por reuniões crescentemente politizadas. Nestes espa-
ços, jovens militantes conheceram a fama das personagens de 
esquerda que voltavam do exílio, e fazer parte das suas lutas os 
estimulava a seguir reunindo os moradores de cada favela, às 
vezes mais de uma vez na semana, para “fazer alguma coisa”. 

Já na virada para os anos �980, a abertura do regime 
favorecia a circulação de discursos novos nestas reuniões. 
As notícias das greves que estouravam no ABC, onde alguns 
moradores da Vila Prudente trabalhavam, chegaram rápido 
e trouxeram à baila conversas sobre um sindicalismo com-
bativo, que impunha respeito ao patronato. As narrativas 
celebravam o poder popular de transformação e as virtu-
des das classes populares. As teleologias cristã e socialista se 
encontravam sobre um pano de fundo favorável: a popula-
ção lutava por ascensão social, o progresso do mundo leva-
ria à transformação, as classes populares seriam as protago-
nistas da conquista de justiça social.  

Na favela da Vila Prudente já se falava também das 
articulações em torno da criação de um partido político 
de trabalhadores, nas quais estariam presentes muitas das 
lideranças “progressistas” da Igreja Católica (como Dom 
Luciano Mendes de Almeida, que apoiava diretamente 
as lideranças dessa favela), além dos sindicalistas do ABC, 
como Lula. Muitos dos personagens que voltavam do exílio 
político também se empenharam na criação do partido em 
São Paulo, como Paulo Freire, que passou a freqüentar assi-
duamente as reuniões da “comunidade” da Vila Prudente. 
Um partido de trabalhadores, construído coletiva e orga-
nicamente, seria a possibilidade de migração efetiva das 
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demandas e anseios das comunidades de periferia para a 
esfera política��. O partido “representaria” politicamente os 
setores populares organizados e, até por isso, seus procedi-
mentos internos de organização foram, naquele contexto, 
muito parecidos aos utilizados para organizar os trabalhos 
de base junto aos setores populares�5.

Os moradores da Vila Prudente envolvidos nas reuniõ- 
es locais, minoria estrita dos milhares de indivíduos que já 
viviam pela favela, começaram também a circular por espaços 
ampliados de militância – as reuniões do sindicato, do parti-
do, as manifestações em frente a prédios públicos. É recor-
rente, ao entrevistar militantes de movimentos desse período, 
que suas narrativas sejam profundamente subjetivas – relatos 
de emancipação pessoal e política – ao se recordarem das 
lutas neste contexto. Circulando pela cidade os favelados 
sentiam ter voz e descobriam o mundo; contar suas histórias 
em espaços ampliados já era fazer política. Os anos seguintes 
foram invariavelmente intensos para estas pessoas e, sem que 
se notasse, logo os favelados da Vila Prudente e seus asses-
sores passaram a se chamar de “movimento”. Foi assim que 
surgiu, sem nenhum tipo de formalização, o Movimento de 
Defesa do Favelado, conhecido por todos como MDF.

�� O PT vai hegemonizar este campo de discursos em São Paulo e em algumas ou-
tras capitais importantes, desde sua fundação, embora alguns grupos de esquerda 
não aderissem à aposta na democracia liberal como caminho para a transforma-
ção social. Parte destes grupos nunca se inseriu no PT, mantendo-se politicamen-
te muito restrita, e parte retirou-se ou foi expulsa no correr dos anos, conforme 
o programa do partido migrava para o centro. No Rio de Janeiro e no sul do 
país, o PDT e outros partidos de esquerda também executaram papel importante 
na agregação dos setores movimentistas. Partidos como o PMDB e o PSDB, com 
trajetórias muito distintas, também oferecerão nortes programáticos a pessoas e 
organizações que haviam se empenhado na queda da ditadura, mas não se identi-
ficavam com o programa de transformação à esquerda que o PT trazia fortemente 
desde sua criação.
�5 Um militante dos movimentos sociais do período, brincando sobre essa proximi-
dade entre movimento, trabalhos comunitários, partido e sindicato, conta que ela 
se materializava em reuniões: “das �h às 5h: das �h às 3h era Pastoral, das 3h às �h 
movimento sindical, das �h às 5h era PT. Só mudava a pauta, mas as pessoas eram 
as mesmas!”. 



Vinte anos depois: a construção democrática brasileira vista da periferia de São Paulo

Lua Nova, São Paulo, 72: 83-114, 2007

92

Anos 1980 
Logo na primeira metade da década de �980, dada a efetiva 
abertura do regime político e a circulação cada vez mais maci-
ça de discursos de crítica ao passado autoritário, os participan-
tes do MDF sentiram que a realidade conspirava a seu favor. 
O Brasil progredia, a destituição do regime autoritário signi-
ficaria transformação rumo à igualdade social, e era hora de 
apostar alto na política. O governo municipal de São Paulo, a 
partir de �983, também imerso nesta renovação discursiva�6, 
passou a considerar os moradores das favelas como merece-
dores dos serviços públicos de água e luz. Já não era possível 
ignorar tanta gente, e marcava-se assim uma diferença impor-
tante em relação aos governos anteriores, cuja política para as 
favelas estava centrada nas tentativas de remoção�7. 

Ao mesmo tempo, o novo governo sabia que a distribui-
ção pública de serviços essenciais aos domicílios, ao longo de 
algum tempo, poderia ser utilizada pelas famílias faveladas 
para legitimar a posse do terreno ocupado�8. Para defender-
se desta possibilidade, as empresas públicas passaram a insta-
lar nas favelas pontos de distribuição coletiva de água e luz, às 
vezes um ponto para �00 ou �00 casas. As pessoas passaram 
a buscar água nesses pontos coletivos e a fazer suas ligações 

�6 Mário Covas foi o prefeito de São Paulo pelo MDB, indicado por Franco Monto-
ro, de maio de �983 ao final de �985.
�7 Foram recorrentes na pesquisa as referências ao governo municipal Jânio Qua-
dros como o período de maior intensidade nas tentativas de remoção, como neste 
trecho de uma das principais lideranças do movimento: “era muito grande o povo 
que vinha sofrendo, com o Jânio, com outros governos, que queriam mais desfave-
lar, que entendiam a favela como desfavelamento, levar o favelado, construir casa, 
construir projeto pra levar pra longe”.
�8 “Por que é que o poder público não queria ligar [água e luz nas favelas]? Não é 
que os favelados não pagassem pelo risco de inadimplência não. É que o recibo 
configurava posse. Se você provar que você pagou uma conta de luz, ou uma conta 
de água há tantos anos, hoje, por exemplo, te dá direito de usucapião. Ou seja, a 
posse da terra se configura pela comprovação do tempo que você utiliza aquela 
terra. Portanto era por isso que eles não queriam institucionalizar o acesso a esse 
direito, de água e luz” [Erundina]. (Doravante, os nomes dos entrevistados em 
pesquisa empírica aparecem entre colchetes.) 
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de luz a partir dos postes instalados nas redondezas. Como o 
regime de cobrança das empresas é progressivo, conforme o 
uso, os pontos coletivos de distribuição geraram contas astro-
nômicas e não era possível pagá-las. A saída privada foi partir 
para as ligações clandestinas, individualizadas, mas o MDF viu 
aí um rebaixamento do estatuto de cidadania dos moradores 
de favela e resolveu protestar publicamente. Iniciou-se assim 
uma articulação específica, entre pequenos grupos militantes 
das favelas de São Paulo, em torno da luta pelo abastecimen-
to individualizado de água e luz. Essa articulação interessava 
a muitos, no entanto, e ampliou significativamente os partici-
pantes do MDF.

As discussões entre estes grupos transformaram-se na 
luta pela “taxa mínima de água e luz” para os moradores de 
favela, que foi referida, durante toda a pesquisa empírica que 
realizei, como a primeira grande reivindicação coletiva do 
MDF. Era a primeira vez, em já alguns anos de mobilização, 
que o movimento julgava adequado pressionar o governo. 
Antes disso, agia-se no plano local e em busca de melhorias 
pontuais, como nos mutirões informais para a construção 
do esgoto na Vila Prudente, mas não se mexia com os ato-
res públicos formais. A partir de agora, num cenário mais 
democrático, seria preciso pressionar os governantes para 
que cumprissem o seu papel público: o favelado agora seria 
cidadão e, portanto, poderia exigir seus direitos sociais. Era 
uma outra gramática política que se colocava em marcha.

A dimensão do processo político que se iniciava ali ain-
da era insuspeitada. A luta pela “taxa mínima” cresceu tanto 
e gerou tanta mobilização de base que nos debates públicos 
veio à tona um dado notável: quase metade da população 
de São Paulo morava em favelas, cortiços ou áreas irregu-
lares. Em �983, esta luta foi então assumida pela vereadora 
recém-eleita Luiza Erundina, do PT, cujo histórico de atu-
ação militante em diversas favelas de São Paulo produzia 
iniciativas similares às da Vila Prudente. Erundina, eleita 
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vereadora basicamente pelo voto dos favelados, articulava 
em torno do seu mandato parlamentar o Movimento Uni-
ficado de Favelas (MUF), ao qual o MDF aderiu imedia-
tamente�9. Em abril de �98�, o MDF e o MUF marcaram 
presença no comício histórico pelas “Diretas Já!” para presi-
dente, no Vale do Anhangabaú. Os militantes do período se 
lembram muito mais, entretanto, da manifestação de �3 de 
junho de �98�, quando o MUF foi em passeata ao Palácio 
do Governo exigir a “taxa mínima” para os favelados. Ain-
da que intensamente reprimido pelas “forças da ordem”, o 
movimento conseguiu o que queria. Uma semana depois, 
seus representantes foram recebidos pelas empresas públi-
cas de distribuição, para fecharem o acordo que estabelecia 
a cobrança de uma “taxa social” domiciliar de água e luz 
para os moradores das favelas de São Paulo�0.

Essa conquista pública fortaleceu todo o movimento, 
e isso repercutiu também na Vila Prudente. A demonstra-
ção de benefícios concretos aos favelados, obtidos pela ação 
coletiva, trazia mais moradores para “a luta”; e as assembléias 
do MUF lotadas deixavam claro que havia muitos outros 
grupos de favelados mobilizados como eles. O movimento 
dos favelados construía poder político e, portanto, mudava 
o diagrama de compreensão de suas privações: as mazelas 
sociais das maiorias deixavam de ser figuradas como fracas-
so pessoal ou familiar e passavam a ser vistas como injustiça 
social. Como era o Estado autoritário o principal adversário 
daquele campo, ainda no início dos anos �980, foi simples 
supor que as injustiças sociais viriam a ser suplantadas pela 
democratização. Os setores populares que aderiram ao que 

�9 Tanto a criação do PT, quanto da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do 
MUF respondiam, em diferentes escalas, à intencionalidade estratégica de pro-
duzir sujeitos políticos representativos de setores sociais até então destituídos do 
cenário político, em período de transição de regime.
�0 Vale ressaltar que o acordo não foi legalizado, mas assumido pelas empresas e 
cumprido até recentemente, quando essas empresas foram privatizadas.
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seria posteriormente chamado de “projeto democrático-
popular”, do qual o PT foi ator central, claramente traziam 
consigo esta demanda. 

O nexo entre o clima de democratização política e a 
promessa de justiça social do período fortaleceu estes movi-
mentos de base, e o MDF cresceu muito nos anos �980. 
Na estratégia de unificação das lutas, muitas outras favelas 
menos organizadas foram agrupadas sob o guarda-chuva do 
movimento, em toda a “Região Episcopal Belém”, para utili-
zar o termo das comunidades de base. O MDF seria o repre-
sentante dos interesses das favelas dos distritos de Ipiran-
ga, Belém, Vila Prudente, Parque São Lucas, Sapopemba e 
São Mateus, com vínculos fortes também em Santo André. 
A expansão rápida do movimento demandou mudanças 
em sua organização interna: decidiu-se pela manutenção 
e remuneração de uma equipe central de militantes, para 
possibilitar maior dedicação aos trabalhos e maior atenção 
às articulações mais amplas do “campo movimentista” ��. 

O organograma do MDF passou a prever, a partir daí, três 
instâncias de suporte a essa equipe de militantes profissionais: 
i) suporte popular pelas lideranças de base das quase �0 favelas 
já vinculadas ao MDF naquele momento, que engrossavam as 
mobilizações e possibilitavam capilaridade às ações; ii) suporte 
por técnicos especialistas (advogados, arquitetos, engenhei-
ros), que acompanhavam e assessoravam as obras empreendi-
das, bem como as ações públicas e demandas do campo; e iii) 
suporte por políticos e parlamentares (em geral ex-militantes 
jovens do movimento eleitos vereadores ou deputados estadu-
ais), que atuavam junto ao partido e nos parlamentos como 
portadores dos interesses do movimento. Religiosamente, as 
assembléias mensais do MDF unificavam este grupo todo na 
discussão e deliberação das linhas gerais de atuação. 

�� Essa equipe central de lideranças do MDF era paga com recursos obtidos junto às 
organizações católicas Cafod e Trocaire, da cooperação internacional irlandesa. 
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Vale lembrar que, graças ao papel articulador represen-
tado no cenário mais amplo, o PT e os “intelectuais orgâ-
nicos” do partido, entre eles os assessores do movimento, 
já apareciam como atores centrais do campo movimentista 
também em esfera mais ampla. Nos trabalhos de base cató-
licos e na formação sindical, os militantes recém-chegados 
passavam a ser estimulados a freqüentar também as reuni-
ões do partido e a considerar sua centralidade para a trans-
formação social e popular em vista. 

Já no começo desse processo, em �985, o MDF se tor-
nou uma figura jurídica, o que facilitaria as relações institu-
cionais do movimento com os governos e outros órgãos de 
financiamento externo. Tanto a direção como as lideranças 
de favelas e assessorias se tornaram sócias da entidade: o 
MDF deixava de ser uma organização comunitária, centrada 
na Vila Prudente, e se tornava um movimento articulador 
de entidades comunitárias, agora com sede em um escritó-
rio na Vila Alpina. Esta fórmula de organização interna, que 
obteve recursos internacionais de organizações religiosas 
por mais de duas décadas seguidas, sustentou materialmen-
te o movimento até os dias de hoje.

O MDF passava então a intermediar diversas escalas 
de atuação social e política; seu modo de agir se tornava 
muito mais complexo. Para que se tenha uma idéia disso, o 
movimento que nasceu na favela da Vila Prudente em �978, 
sete anos depois já atuava em mais de �0 favelas da Zona 
Leste, estimulando em cada uma delas a execução de obras 
coletivas de melhoria, em regime de mutirão autônomo, e 
a organização política dos favelados. A Vila Prudente seguia 
dando o exemplo: depois de concluídas as obras do esgoto 
canalizado, foram construídas, ainda nos anos �980, uma 
creche comunitária e uma casa de cultura, além de refor-
madas algumas vielas e barracos em situação de risco. 

No plano político municipal, o MUF percebia que, após 
a conquista da taxa mínima de água e luz, era preciso haver 



Gabriel de Santis Feltran

Lua Nova, São Paulo, 72: 83-114, 2007

97

uma nova bandeira agregadora dos diversos movimentos 
comunitários esparsos pela cidade. A estratégia foi então lan-
çar, já em �986, uma nova campanha geral, de interesse de 
todos: a luta pela Concessão do Direito Real de Uso (CDRU). 
Do ponto de vista urbanístico as favelas seguiam irregulares, 
e mesmo que o desfavelamento já não fosse politicamente 
viável, nenhum morador possuía a documentação formal da 
casa em que vivia e, portanto, nem garantia legal do direito 
à permanência nela nem a possibilidade de passá-la aos seus 
filhos. O “movimento de favela”, como se referem ao MUF 
muitos dos militantes daquele período, assumiu então a cau-
sa da regularização fundiária em São Paulo, pregando a pos-
se coletiva da terra, com garantia legal e individualizada para 
o uso dos moradores��. 

Havia uma distinção política fundamental entre essa 
nova luta, pela CDRU, e a anterior, pela taxa mínima de 
água e luz. Se na primeira mobilização as favelas se con-
tentaram com um acordo extra-oficial junto às empresas 
prestadoras de serviços, que garantia um benefício social (a 
taxa mínima de água e luz para moradores de favela, apesar 
de concretizada naquele período, não se materializou na 
forma de lei e, portanto, não garantiu o direito legal após 
a privatização destas empresas), no caso da CDRU a luta 
exigia garantia legal de direitos. A pressão já era pela garan-

�� Este instrumento jurídico ativava entre os militantes a memória das lutas da As-
sembléia do Povo de Campinas (�979 e �98� – ver Dagnino, �99�b). Marcelo, um 
dos principais assessores do MDF, advogado e hoje assessor parlamentar, caracte-
riza juridicamente essa proposta: “o trabalho que a gente fez, de mais significado, 
eu acho que foi a luta pela posse da terra, quando nós discutimos com a popula-
ção a questão da Concessão do Direito Real de Uso, que é um instituto jurídico 
que foi feito na época da ditadura, �967, um decreto-lei ainda, que constitui esse 
instituto. E nós usamos esse instituto exatamente pra garantir a posse do pessoal, 
levando em consideração que você não fica com a propriedade, você garante esse 
exercício. Não é uma questão precária, é um direito real, então a pessoa pode re-
gistrar esse direito real. [...] Não chega a ser uma escritura, mas é um documento 
que confere a ele o direito da posse da terra, por um prazo longo, e que você aca-
ba com aquele temor da desocupação. Isso foi amplamente discutido nos núcleos 
de favela”. 
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tia do direito fundamental à moradia, na letra da lei, para 
todos os favelados de São Paulo. 

A mobilização de base para pressão política seguia como 
a estratégia central do movimento, mas era agora associada 
à ação institucional de advogados e assessores técnicos, que 
estudavam qual seria a melhor forma de garantir o direito à 
terra aos favelados, mantendo o princípio de não defender a 
propriedade privada�3. Na aparição deste tipo de ação mais 
formal dos movimentos, o partido tornou-se também mais 
central para a mobilização: os movimentos contavam com a 
negociação da aprovação do projeto da CDRU na Câmara 
dos Vereadores, o que se faria, em última análise, pela atu-
ação dos parlamentares petistas eleitos por eles. Desde este 
período, em São Paulo, o PT passou então a ser o mediador 
político fundamental entre os movimentos sociais e a insti-
tucionalidade política. Não foi então por acaso que o MDF 
se vinculou ao partido, como dezenas de outros movimen-
tos semelhantes, e passou a enfatizar a atuação política às 
ações pontuais de melhoria em cada favela assessorada��.

Também não foi por acaso que a Campanha da Frater-
nidade da CNBB, em �986, teve como tema “Terra de Deus, 

�3 “Até aqui estava garantido que eles resistiriam, pra não serem despejados, mas isso 
era uma situação instável, precária, então era preciso garantir a sua permanência nas 
áreas, através do direito real de uso. E aí veio toda uma discussão que teve uma im-
portância política grande, no seio do próprio movimento: seria um direito individual, 
família por família, ou seria um direito coletivo, direito real de uso da área como um 
todo, para o conjunto daquelas famílias. E aí houve divergência no movimento. [...] A 
vertente mais avançada do movimento, da qual nós participávamos, desde a origem, 
entendíamos que seria um avanço a posse coletiva, o direito real de uso coletivo, a 
posse coletiva, pra não reproduzir a propriedade capitalista, o princípio capitalista da 
propriedade. Porque você termina reproduzindo, né? A família que está com dificul-
dade financeira vende, e especula, dentro da própria [favela]”. [Erundina] 
�� O que é bastante claro para as lideranças do MDF: “e depois a gente começou 
num trabalho mais político mesmo, né? A partir de representar o MDF noutras 
organizações, na época era o MUF (Movimento Unificado de Favelas) [...] [depois 
na UMM], então a gente foi ampliando nesse sentido. Depois um pouco, nos últi-
mos anos, na relação com a Câmara Municipal, né? Que a gente tem relação com 
alguns parlamentares do PT, né, então também nessa dimensão mais realmente 
política”. [Sônia] 
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terra de irmãos”. Os movimentos de base, conectados até 
então a atores de relevância nacional como a CNBB, produ-
ziam ações articuladas. A campanha pautava os debates da 
reforma agrária e urbana, com vistas às mobilizações sociais 
em torno da Assembléia Nacional Constituinte que se ges-
tava. O suporte e a legitimidade da CNBB, neste ano, foram 
decisivos para a luta da CDRU entre �986 e �988. Foram 
anos agitadíssimos para o MDF. Os militantes dividiam-se 
entre a luta pela Concessão do Direito Real de Uso da terra 
para todas as favelas da cidade de São Paulo, as mobiliza-
ções político-partidárias em torno da Constituinte e a atua-
ção política das igrejas e comunidades de base, que assesso-
ravam dezenas de associações comunitárias da Zona Leste. 

Foi o estágio mais avançado do movimento, me diria Lui-
za Erundina, quase vinte anos depois, referindo-se à luta pela 
CDRU. Ninguém melhor que ela para constatar a relevância 
política daquele momento: na esteira da popularidade con-
quistada como uma das lideranças desse processo de lutas, Lui-
za Erundina teve legitimidade suficiente para, em �988, tornar-
se a candidata do PT à prefeitura de São Paulo, em disputa par-
tidária que contou com Plínio de Arruda Sampaio. Não havia 
expectativa de vitória a princípio, mas a campanha cresceu 
muito nas semanas finais, e Erundina terminou por vencer as 
eleições municipais, tornando-se a primeira mulher a governar 
a cidade de São Paulo, e pelo PT. Esta surpresa, mesmo para os 
favelados de São Paulo, fez com que todo o cenário de atuação 
política do MDF se alterasse radicalmente�5.

A nova prefeita de São Paulo não tinha apenas sua ori-
gem política nos movimentos de favela; ela ainda era parte 
integrante e fundamental da articulação destes movimentos. 

�5 São inúmeras as referências à surpresa dos militantes na constatação da vitória 
eleitoral do PT em �988. Erundina foi eleita numa conjuntura específica, com o 
diferencial relevante do voto útil das classes médias contra Paulo Maluf; mas efe-
tivamente teve suas bases eleitorais entre as populações faveladas das Zonas Sul e 
Leste do município de São Paulo.
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A eleição de Erundina não poderia deixar de ser lida, por 
estes setores mobilizados, como a ascensão deles próprios 
ao Executivo municipal. A representatividade dos setores 
populares pelos movimentos e pelo PT, mais do que nunca, 
era considerada um dado natural. A composição dos qua-
dros de confiança da prefeitura empossada em �989 se fez, 
quase que inteiramente, na distribuição negociada de car-
gos a ex-lideranças populares de movimentos, até ali organi-
zados informalmente ou precariamente institucionalizados, 
além dos sindicalistas e intelectuais vinculados ao PT�6.

Anos 1990
O governo da maior cidade do país, na virada para os anos 
�990, situava em definitivo o PT como partido relevante 
para o cenário político nacional. Nas favelas da Zona Les-
te da cidade, o MDF passava evidentemente a atuar como 
um dos braços de sustentação do Executivo municipal. 
Se há alguns anos o movimento se fortalecia justamente 
na pressão contra os governos e na articulação ampla de 
grupos favelados em torno de um discurso autonomista, 
agora ele se sentia parte de uma administração municipal, 
o que implicava não só apoiar o partido e o governo em 
cada debate, ou cada arena de relação entre movimentos 
e governo, mas contribuir efetivamente para a administra-
ção dos programas de governo implementados. A natureza 
mesma do movimento como ator social e político deveria 
ser alterada, e assim se fez.

O MDF que há pouco tempo administrava apenas os 
recursos de manutenção, ou obtidos em festas religiosas e 
rifas comunitárias, para realizar obras pontuais nas favelas, 

�6 A presença inicial de nomes como Paulo Freire (Educação), Eduardo Jorge 
(Saúde), Marilena Chauí (Cultura) e Nabil Bonduki (Habitação) nas secretarias 
de governo, todos eles até ali bastante envolvidos na militância junto aos setores 
populares, fazia do governo Erundina um espaço bastante aberto para as ações 
articuladas com os movimentos sociais.
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agora precisava se organizar para o engajamento efetivo na 
gestão de grandes projetos municipais para a população 
favelada. Muitas vezes, o movimento se viu discutindo e 
negociando projetos públicos sobre o imenso mapa da cida-
de, com recursos em pauta até então inimagináveis. Era a 
discussão sobre a “gestão de políticas públicas” chegando, 
de uma vez por todas, aos movimentos populares. O amadu-
recimento do debate político no interior do MDF a partir 
desta experiência é inegável; o movimento se tornava um 
ator político constituído em solo mais firme, o que almejava 
há tempos, e atuaria na interface entre governos e socieda-
de civil mediando a construção de políticas públicas. 

Evidentemente, a construção artesanal das relações 
entre o movimento e as suas bases nas favelas, que o legi-
timava publicamente, passou a ser feita com menos afinco. 
A estrutura de mediação entre Estado e sociedade estava 
em plena construção, e os movimentos sociais foram força-
dos a assumir sua tarefa nela às custas de submeter-se, cons-
cientemente, à falta de tempo e ao excesso de trabalho que 
acompanham os militantes de um processo político desta 
magnitude. Agora na Prefeitura, além do mais, o movimen-
to tratava de projetos de amplitude bem maior e, portan-
to, deveria considerar não apenas suas bases específicas a 
cada ação planejada. Ao contrário, deveria levar em con-
ta uma série muito mais extensa e plural de sujeitos popu-
lares, desde as organizações de base vinculadas a outros 
partidos políticos até os clubes desportivos e organizações 
filantrópicas, passando pelos interesses privados de verea-
dores, condomínios, comerciantes etc. As negociações e os 
diagramas de resolução de conflitos se tornaram bem mais 
complexos e exigiam qualificações específicas. Passaram a 
ser mais valorizados internamente ao campo militante, para 
este perfil de atuação, os indivíduos leais à gestão municipal 
(e ao partido) e que fundamentalmente estivessem capaci-
tados, do ponto de vista técnico, para auxiliar na tarefa de 
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administrar a cidade de São Paulo. Boa parte dos quadros 
populares dos movimentos como o MDF, quase sempre for-
mados na atuação militante e pastoral, pouco escolarizados 
e capacitados formalmente para a gestão, passou a ocupar 
cargos subalternos tanto no governo quanto no partido.

A conseqüência lógica desse processo é que, apesar das 
mudanças internas, as organizações populares, comunitárias 
e religiosas como o MDF passaram a ocupar espaços bem 
menos relevantes na disputa política interna ao governo, 
e é o partido político que vai progressivamente assumindo 
papel de ator central no campo “democrático-popular”�7. 
No âmbito interno ao PT as mudanças também eram pro-
fundas: a partir da primeira grande derrota eleitoral para 
presidente, em �989, e das primeiras administrações muni-
cipais importantes nacionalmente (São Paulo, Porto Alegre, 
Vitória), o partido decidia caminhar para um programa 
paulatinamente mais instrumental, centrado na ascensão 
ao Estado: se antes a mudança (ou a construção da hegemo-
nia) partiria das bases, agora percebia-se que o Estado deve-
ria ser o lócus de irradiação do projeto de transformação 
à esquerda. A partir do Estado, o partido construiria uma 
“democracia participativa” que poderia radicalizar a parti-
cipação popular na esfera política. O partido pautava assim 
um papel específico para os movimentos populares como 
o MDF; seus quadros deveriam, agora, ser também subme-
tidos a “formações” e “capacitações” para esta nova tarefa. 
Militantes de base passaram então a conviver com inúmeras 
ofertas de cursos de “formação de lideranças”, “capacitação 
para gestão de políticas públicas” etc. 

No MDF não foi diferente, e uma das primeiras conse-
qüências deste cenário foi a tradução silenciosa do movi-
mento de favelas em movimento de moradia. Se no cená-

�7 As diferenças entre as formas de organização do movimento e do partido, aliás, 
que na origem eram mais retóricas que práticas, passaram também a se estabele-
cer muito mais claramente a partir daqui. 
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rio anterior, para fazer pressão era necessário agregar-se 
ao máximo a outros movimentos, e daí um MUF fazia todo 
sentido, agora que o movimento é governo, quanto mais 
setorializadas e específicas as demandas, mais ágeis podem 
ser as soluções. A pulverização do MUF entre movimentos 
e grupos com demandas setoriais foi inevitável, e é este 
um dos fatores do declínio rápido da aparição pública do 
“movimento de favela” durante a gestão Erundina. Surgiu, 
entretanto, uma série renovada de fóruns temáticos e enti-
dades articuladoras setoriais, especializadas nas relações de 
grupos movimentistas organizados por demandas com as 
secretarias de governo (saúde, educação, moradia, assistên-
cia social, saneamento, obras etc.). O MDF abandonou a 
amplitude dos temas reivindicados pelas favelas; traduzia-se 
num movimento de moradia e, mais tarde filiou-se à União 
dos Movimentos de Moradia (UMM). 

Até por isso, a atuação do movimento no governo Erun-
dina se concentrou nas relações com a Secretaria Municipal 
de Habitação. Como se sabe, as políticas de habitação popu-
lar naquela gestão do PT tiveram como estratégia principal 
a realização de mutirões habitacionais autogeridos, com 
intensa participação dos movimentos sociais de base na 
gestão dos canteiros de obras�8. O MDF tornou-se parceiro 
direto da prefeitura municipal em vários destes mutirões, 
na Zona Leste de São Paulo�9. Construir centenas de casas 
populares em mutirão, em cada canteiro de obras, exigia do 
movimento uma habilidade gerencial impressionante, além 
de uma série de competências profissionais específicas. 

Entraram então em cena as assessorias técnicas dos 
mutirões, contratadas pela prefeitura, e que trabalharam 

�8 O debate sobre essas iniciativas é imenso na literatura sobre o urbanismo em São 
Paulo e reverbera ainda hoje. Para uma descrição interna ao governo Erundina, 
ver Andrade, Rosseto e Bonduki (�993).
�9 Inclusive nos mutirões históricos para o movimento de habitação em São Paulo, 
como a Fazenda da Juta, no distrito de Sapopemba.
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muito próximas dos movimentos de moradia durante toda 
a década de �99030. Esta nova composição de atores con-
tribuiu para que se consolidasse o perfil de atuação movi-
mentista mais competente gerencial e tecnicamente e mais 
centrado na intermediação entre decisões de governo e 
execução de políticas públicas. Efetivamente, os setores 
populares organizados em movimentos passavam a se cons-
tituir mais solidamente como atores políticos, encontrando 
nas parcerias com o Estado para execução de programas 
de governo o seu nicho de atuação pública. Estas mudan-
ças internas não são privilégio do MDF, evidentemente: elas 
fazem notar o desenvolvimento do processo que a literatu-
ra dos movimentos sociais denominou como sua “inserção 
institucional”3�. Em meados dos anos �990, a tecnificação 
e a profissionalização das organizações sociais e populares 
já era uma tendência da estrutura associativa da sociedade 
civil brasileira. Nesta passagem, a “contra-esfera pública” 
movimentista dos anos �970 e �980 também se inseriu insti-
tucionalmente, e seus atores passaram a fazer parte do jogo 
político constituído. 

Os anos de mudança intensa sempre passam rápido. O 
governo Erundina já estava no final quando foi levado para 
a Câmara Municipal o projeto de regulamentação da Con-
cessão do Direito Real de Uso da terra para as favelas. Tra-
mitando desde �986, o projeto seria votado ainda durante o 
“governo popular”, mas em cenário político já radicalmente 
diferente daquele que o instituiu. Como não poderia deixar 
de ser, a negociação desse processo já foi quase inteiramen-
te represada aos espaços institucionais, e a setorialização 

30 Essas assessorias, em geral ONGs constituídas por arquitetos e engenheiros, tam-
bém faziam parte do campo das esquerdas, em geral por terem sido constituídas 
como um contraponto às empreiteiras, que dominavam o mercado da construção 
civil e as licitações públicas em todo o país.
3� Inserção essa exaustivamente debatida na literatura de até meados dos anos �990 
e valorada de modos muito diversos. Ver, por exemplo, as distintas conclusões de 
Doimo (�995) e Carvalho (�997).
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dos movimentos, com o declínio do MUF, já não permitia 
tanta pressão conjunta sobre a Câmara de Vereadores. Os 
grupos de oposição à prefeitura também já disputavam de 
modo mais feroz a base eleitoral crescente das favelas e cor-
tiços3�, e o projeto de lei não passou. Faltou um único voto, 
o de Biro-Biro, ex-jogador do Corinthians, que mudou de 
idéia no último momento. A frustração foi grande no MDF: 
as lideranças disseram ter perdido motivação, e os morado-
res de favela, que já não acompanharam de tão perto as dis-
cussões, permaneceram sem a garantia legal do direito de 
habitar a metrópole33. Foi assim que o governo Erundina 
terminou para o MDF.

Tudo seria ainda bem pior para o movimento a partir 
de �993, com a derrota do PT nas duas eleições municipais 
que se seguiram. Paulo Maluf assumiu a prefeitura muni-
cipal e, no pólo oposto do espectro ideológico, tinha os 
movimentos populares vinculados ao PT como adversários 
diretos. Na área da habitação, os mutirões foram paralisa-
dos e os contratos com as assessorias técnicas não foram 
renovados; o movimento passou então a conviver também 
com a escassez dos recursos materiais para a execução de 
projetos. Outras “políticas públicas” entraram em cena e, 
no caso das favelas, durante o governo Maluf teve imensa 
visibilidade em São Paulo a construção de prédios popula-
res do “Projeto Cingapura”3�. O MDF, de co-gestor destas 

3� Especialmente os setores liderados por Walter Feldman, que articulavam uma 
série de favelas e cortiços ex-participantes do MUF para combater a noção da pos-
se coletiva da CDRU, apostando em um projeto que favorecesse o mecanismo de 
compra e venda das casas pelos moradores de favelas. 
33 O Estatuto da Cidade, em contexto novamente muito distinto, fundamentaria 
na década seguinte a regularização das condições de ocupação das áreas de favela 
em todo o país. 
3� O Projeto Cingapura foi fundamental na política habitacional do prefeito Pau-
lo Maluf (�993-�996), elaborada em evidente reação ao crescimento dos muti-
rões, na maioria autogeridos por movimentos populares da gestão anterior (Luiza 
Erundina, �989-�99�). A despeito das resistências moleculares, o projeto foi im-
plementado amplamente e teve continuidade na gestão Celso Pitta (�997-�000).
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políticas, passou então a se ver na posição de combatê-las 
publicamente, tendo por vezes que disputar com o novo 
governo suas antigas lideranças de base, especialmente nas 
favelas beneficiadas pelo Cingapura35.

Todo o campo dos movimentos populares de São Pau-
lo acabara de fazer um esforço enorme de reestruturação, 
interna e externamente, para atuar como governo, alinhado 
aos marcos político-partidários e às necessidades da gestão36. 
Entretanto, o novo governo já não queria mais estes movi-
mentos. Também já não era mais possível, com a nova estru-
tura organizativa do campo movimentista, mobilizar as bases 
populares para fazer resistência: nas mudanças de contexto, 
a capacidade reivindicativa de todo o campo já declinara 
definitivamente. Em meados dos anos �990, pela perda de 
uma esfera pública reivindicativa que lhes oferecia caixa de 
ressonância aos discursos, as narrativas socialistas e politiza-
das do MDF junto à grande maioria dos favelados, e mesmo 
perante o mundo público, já pareciam palavras ao vento. 

Para continuar sobrevivendo como ator político duran-
te as gestões Maluf e Pitta o MDF dedicou-se ao PT. Mate-
rialmente, o movimento ainda contou com recursos para 
sua manutenção vindos da cooperação internacional reli-
giosa, e parte da equipe técnica passou também a atuar na 
assessoria a mandatos de parlamentares petistas. O MDF, 
que entrara na década de �990 em seu auge, saiu dela em 
seu momento mais difícil. A despeito da sua consolidação 

35 Sônia, uma das lideranças históricas do MDF, narra esse processo de disputas 
pela base nos termos da “cooptação”: “Nos últimos anos (�993-�000), Maluf e Pitta 
deram uma arrebentada. Cooptaram liderança, [...] coisa assim, que você entre-
gou a noiva pronta, quer dizer, uma favela que a gente acompanhava [...] na época 
a Luiza [Erundina] deixou inacabado, aí ele [Maluf] terminou rápido. Cooptou 
uma das lideranças, que as outras também já estavam com muitos anos de luta, 
cansados, então é um exemplo: não fomos convidados [o MDF] nem pra inaugu-
ração [do conjunto habitacional]”.
36 “Porque queira ou não queira, o MDF, pra se fortalecer, depende do Poder Pú-
blico. Por mais que você crie coisas alternativas, é uma relação assim, forte com a 
Prefeitura” [Sônia]. 
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como ator político, o movimento passou a conviver nestes 
anos com uma questão até então insuspeitada: sua repre-
sentatividade junto aos setores favelados, antes um dado 
natural, agora era progressivamente desafiada. 

Anos 2000
Enquanto o MDF se transformava para acolher as novas 
demandas do sistema político, as favelas de São Paulo tam-
bém se transformaram muito profundamente: os meninos 
e meninas nascidos nas periferias da cidade no final dos 
anos �970, portanto seres contemporâneos ao MDF, na vida 
adulta já não compartilhavam da crença no trabalho e no 
progresso (pessoal, da família, do país) que havia marcado 
a vida dos seus pais e sido terreno fértil para ação militante 
de esquerda nos anos �970. O solo no qual estes indivídu-
os cresceram e adentraram o mundo já foi também muito 
menos afeito às esperanças, até porque terrivelmente mar-
cado pela violência (narrativas de vida de adolescentes e 
jovens destas regiões, hoje, necessariamente passam pela 
contabilidade de seus mortos) e pelo desemprego (que, 
como já foi bastante estudado, age como bloqueio relevante 
para a ação coletiva e popular nos marcos da política). 

O MDF deu continuidade à sua atuação política e a seus 
contatos com as favelas da Zona Leste, mas a repetição da 
narrativa mobilizatória do movimento para os novos habi-
tantes das periferias urbanas já não era mais inteligível. Até 
por isso, o movimento teve muita dificuldade para renovar 
seus quadros internos, e no início dos anos �000 seus prin-
cipais militantes ainda eram praticamente os mesmos que 
haviam iniciado as lutas na Vila Prudente, nos anos �970. 
Além disso, outras organizações populares, religiosas e 
outros partidos políticos passaram a disputar um a um os 
votos e os consentimentos dos moradores das periferias – a 
sociedade civil ganhou, desde os anos �990, uma dimensão 
concorrencial insuspeitada para os atores dos anos �980. 
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Mesmo que permaneça otimista, a contagem das organi-
zações de base do MDF reduziu-se ao menos pela metade 
durante a década passada: no início dos anos �000 o movi-
mento passou a considerar que influía sobre cerca de �0 
favelas da região, contra as �0 de quinze anos antes. 

A virada do século trouxe a eleição de uma nova pre-
feitura do PT para a cidade de São Paulo, agora com Marta 
Suplicy. Doze anos depois da primeira experiência petista na 
prefeitura, as relações entre movimento, partido e Executivo 
municipal voltavam a ser baseadas no compartilhamento de 
um mesmo projeto político, mas já eram completamente dis-
tintas daquelas dos tempos de Erundina. Mais consolidados, 
institucionalizados e profissionalizados os canais de comuni-
cação entre governos e sociedade civil, agora havia procedi-
mentos previstos para as mediações entre o MDF e o Estado37, 
que ao fim de contas ficaram basicamente restritas a um tipo 
de mediação entre governo e setores favelados, na atuação do 
movimento em alguns programas de urbanização de favela. 

Em �00�, por exemplo, a prefeitura municipal implemen-
tava um programa de canalização de córregos, e uma das obras 
se faria em São Mateus, passando pela favela Vergueirinho, há 
décadas vinculada ao MDF. A relevância técnica do programa 
era inquestionável, o risco e a precariedade em que viviam as 
97 famílias faveladas alojadas sobre o córrego eram claros e 
justificavam sua remoção. Para viabilizar a desocupação des-
tas famílias, a prefeitura petista acionou a rede de contatos 
populares do partido. Convocado para “ajudar” a prefeitura 
na remoção38, o MDF entrou em cena destacando uma das 
suas “lideranças de base” para a missão. Vizinha da área a ser 

37 O que não significa que não haja espaços para as relações privadas entre esses 
atores, renovando as práticas tradicionais da relação entre sociedade e Estado no 
Brasil. Um estudo específico das relações entre os movimentos sociais e a gestão 
Marta Suplicy foi feito por Teixeira e Tatagiba (�005). 
38 “Aí quando a Prefeitura foi lá a primeira vez, eu tava lá esperando a equipe da 
Prefeitura, para cadastrar as pessoas. Aí eu tinha que ir de porta em porta, cha-
mando as pessoas, porque eu conhecia, né?” [Zefa]. 



Gabriel de Santis Feltran

Lua Nova, São Paulo, 72: 83-114, 2007

109

desocupada, Zefa conhecia suficientemente bem os morado-
res da favela Vergueirinho e desempenhou o papel fundamen-
tal, para a prefeitura, de intermediária entre a política pública 
e as famílias a serem remanejadas. Como me disse Zefa: 

 “Eu não dizia [para os moradores]: olha, eu vou cadastrar 
vocês, porque vocês vão sair daqui. Imagina! Não pode nem 
sonhar em falar isso! Até a prefeitura me falou assim: – olha, 
nós não vamos falar a verdade. Nós vamos [falar] assim: – nós 
vamos cadastrar vocês, vamos carimbar o barraco de vocês, 
pegar todos os dados da família, pegar a renda, porque nós 
estamos preocupados com essas famílias aqui, porque está vindo 
o rio aí, está vindo a estrada [a obra de canalização] e vai pegar 
quase que tudo aqui dessa favela. E vocês vão ficar [em situação 
ruim]... a prefeitura não vai deixar prejudicar, vai ajudar vocês 
da melhor maneira possível. [...] Enquanto isso, vinham uns 
[funcionários da prefeitura] carimbando os barraquinhos e 
pegando os dados da família, renda e a quantidade de família. 
Foi uma coisa rápida da prefeitura.” [Zefa]
O primeiro contato se fez assim, e deu certo; algum tempo 
depois, entretanto, foi preciso efetivamente “explicar” aos 
moradores que a saída deles dali era fato consumado. O 
movimento novamente ajudou: preparou uma reunião 
com as informações necessárias e suficientes para não gerar 
muita polêmica, ‘tudo marcadinho no convite, pra não 
precisar explicar mais nada!’

Na reunião com os moradores, então:

“a prefeitura foi e falou tudo já concreto pra eles: – olha, 
vocês vão ganhar! Vocês vão sair daí, e vocês têm várias 
opções pra sair daí. Eram 97 famílias. Olha, vocês têm opções 
de ir pro Norte, quem quiser [voltar para a terra natal, no 
caso de migrantes]; outras vão para os apartamentos [em 
um conjunto habitacional em outra área], porque não tem 
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apartamento pra todo mundo; [...] e outras vão ganhar uma 
verba de R$ 6.000 a R$ 8.000 pra comprar uma casinha na 
área municipal [em alguma outra favela, localizada em áreas 
de propriedade da prefeitura].”39 [Zefa]

A desocupação foi pacífica e ágil, sem nenhum conflito. 
O MDF trabalhou bem na missão de intermediação, foi elo-
giado pela prefeitura, e promoveu Zefa para a equipe de pro-
fissionais contratados pelo movimento. As políticas do PT fun-
cionaram, as famílias foram removidas, e não foi preciso inter-
romper as obras de canalização para limpar a área da favela. 
No debate corrente sobre políticas públicas e gestão urbana, 
este foi um caso exemplar de intervenção bem-sucedida. 

Entre o popular e a política: novas fronteiras
Militantes do movimento me narraram diversas vezes o caso 
acima durante a pesquisa de campo, ressaltando a vantagem 
relativa que ele demonstraria ainda existir no MDF, diante 
dos atores políticos tradicionais: o contato cotidiano com 
as favelas, a acessibilidade às “comunidades” cada vez mais 
fechadas, a concretude de sua nova forma de atuação. De 
tanto falarem neste caso, obrigaram-me a notar o que estava 
em jogo nele. De fato, a conformação recente da atuação 
do MDF revela toda uma nova trama de relações entre os 
setores populares e a política. 

Como tantos outros atores sociais que emergiram nos 
anos �980 e se inseriram na política nos �990, o MDF de 
hoje não pode mais ser figurado como um sujeito que orga-
niza as demandas e interesses sociais dos setores populares 
e as faz transitar ao espaço público. Nessa medida, o MDF 
não é mais especificamente um movimento social, mas aci-

39 As duas primeiras opções eram, exatamente, as que a prefeitura municipal de 
São Paulo oferecia aos favelados durante os anos �970, nas gestões Olavo Setúbal 
e Jânio Quadros, que tinham como premissa o desfavelamento. Foi justamente em 
reação a esta política que surgiu o MUF. 
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ma de tudo um ator consolidado da esfera política, subal-
terno aos atores centrais de seu campo, como governos, 
partidos, financiadores de projetos etc. 

O vetor da atuação política de atores como o MDF, em 
grande medida, se inverteu nas últimas décadas: eles deixa-
ram de intermediar o acesso das demandas sociais populares 
ao mundo público e passaram majoritariamente a mediar o 
contrário, o acesso dos atores relevantes na esfera política 
aos setores populares (então vistos como público-alvo). Para 
um sistema político que se consolida, como o brasileiro, é 
preciso destacar que esta permanece sendo uma atuação 
relevante e positiva, por ao menos duas razões. Em primeiro 
lugar, porque a presença de atores como o MDF inseridos 
institucionalmente, ainda que de modo subalterno, é sinal 
da consolidação do sistema de participação social no Estado 
brasileiro, que efetivamente inseriu um conjunto extenso 
de organizações sociais na discussão pública�0. Em segundo 
lugar, porque a existência deste conjunto de atores na esfe-
ra política permitiu, no período democrático, muito maior 
capilaridade social às políticas públicas, o que se comprova 
estatisticamente pela maior amplitude de acesso aos servi-
ços sociais públicos nas periferias de São Paulo��. Escolas, 
creches, postos de saúde, centros de lazer, telefones públi-
cos etc. são hoje muito mais presentes nos arredores das 
favelas assessoradas pelo MDF do que quando o movimento 
nasceu, o que representa também um incremento substan-
cial no potencial de acesso a direitos sociais. 

Entretanto, é justamente nesta inversão de sinal no vetor 
de atuação movimentista, e na lacuna que ela deixa na cena 

�0 A comparação entre as transições democráticas na América Latina invariavel-
mente destaca a positividade do caso brasileiro, que efetivamente construiu inú-
meros mecanismos formais e informais, ainda em desenvolvimento, de relações 
entre os setores sociais organizados e o Estado.
�� Como demonstra a produção criteriosa do Centro de Estudos da Metrópole/Ce-
brap, compilada, por exemplo, em Marques e Torres (�005).
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pública, que aparece com maior nitidez a fronteira recente 
que se repõe entre os setores populares e a política. Não é 
difícil notar, ao fazer pesquisa nas favelas e periferias de São 
Paulo, que a presença pública de atores constituídos como o 
MDF, por mais positiva que seja, não consegue nem de longe 
traduzir a amplitude dos conflitos, demandas e anseios des-
te contingente de cidadãos em demanda política. O papel 
recente dos movimentos populares, de possibilitar a presen-
ça mais capilar dos atores políticos centrais entre os setores 
populares, não supre a necessidade contínua, e sempre reno-
vada, de aparição pública e existência política dos novos habi-
tantes da periferia urbana. Esta insuficiência é tão flagrante 
hoje, que em diferentes contextos de pesquisa nestes territó-
rios não são os movimentos sociais, mas atores bem menos 
legítimos como o narcotráfico e as facções criminosas os que 
têm mediado a aparição das periferias no mundo público��. 

Nesta nova figuração pública das camadas populares, sua 
aparição legítima na esfera política é improvável, o que colo-
ca em xeque o pressuposto que funda os regimes democráti-
cos, qual seja, a garantia da pluralidade social representada 
legitimamente no mundo público. A conseqüência direta 
deste processo, recorrente em todo regime político não plu-
ral, é a reprodução da leitura dos não representados como 
“desviantes”, seguida da disposição dos autoritarismos social e 
estatal para controlá-los. O bloqueio seletivo do acesso à legi-
timidade pública segue, portanto, sendo questão central da 
construção democrática até porque, nessa medida, continua 
a desenhar a face autoritária do sistema político brasileiro. 

Gabriel de Santis Feltran 
é doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp

�� Em Feltran (�006b) tento elaborar algumas das conseqüências deste fenômeno 
para pensar a política contemporânea. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS COMO ACONTECIMENTOS: 
LINGUAGEM E ESPAÇO PÚBLICO

Ricardo Fabrino Mendonça*

“O início não é simplesmente uma metade do todo; ele se 
prolonga até o final.”

Políbio

Indagações sobre o surgimento e a manifestação de ações 
coletivas são recorrentes nas ciências humanas. Pesquisado-
res de diversas áreas debruçam-se sobre um amplo leque de 
fenômenos – que vão desde os chamados processos de mas-
sificação até as lutas emancipatórias, passando por aglomera-
ções episódicas casuais – para entender aquilo que agrega 
indivíduos e os procedimentos que orquestram formas cole-
tivas de comportamento. Nesse sentido, as teorias que se vol-
tam para a compreensão de movimentos sociais mostram-se 
um campo especialmente rico, fazendo dialogar conceitos e 
iluminando uma multiplicidade de questões.

Desde os primeiros apontamentos sobre o comporta-
mento coletivo, presentes nas obras de Le Bon, Tarde, Marx 
ou Freud, observa-se uma profusão de interpretações bas-
tante divergentes sobre o caráter dos movimentos sociais e 
de suas ações�. Das hipóteses psicológicas observadas nos 

* Agradeço os comentários de César Guimarães, Rousiley Maia, Ângela Marques e 
Paula Simões na elaboração deste artigo.
� Para análises sobre teorias de movimentos sociais, ver Alexander (�998), Prado 
(200�), Gohn (2002) e Mueller (�992).
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EUA do início do século XX às vertentes culturalistas que 
marcaram o final do mesmo século, há uma longa e multifa-
cetada trajetória, valendo mencionar as perspectivas sistêmi-
co-funcionalistas, a teoria da mobilização de recursos, a corrente 
da mobilização política, os enfoques neomarxistas, as vertentes 
acionalistas-culturalistas e o debate acerca da noção de reco-
nhecimento.

Essa miríade de perspectivas possibilitou a visualiza-
ção de muitos dilemas analíticos, sendo que um dos mais 
debatidos refere-se à dicotomia ator x estrutura social. O cer-
ne desse debate encontra-se na freqüentemente advogada 
necessidade de optar por um olhar micro ou macrossociológi-
co (Alexander, �988). Essa suposta necessidade de eleição 
de um dos pólos para compreender um movimento social 
é marcante em muitos estudos. Enquanto alguns frisam o 
papel dos indivíduos (sejam eles motivados por razões ou 
emoções), outros defendem o privilégio do processo histó-
rico e das oportunidades por ele geradas. A opção por um 
desses “pólos” leva, muitas vezes, à negligência do outro, 
sendo que a complexidade do fenômeno é reduzida pela 
busca de explicações causais. 

O objetivo do presente artigo é apontar que os movi-
mentos sociais não podem ser explicados nem por vontades, 
sentimentos e interesses de indivíduos, de um lado, nem 
pelas oportunidades encetadas pelo processo histórico, de 
outro. Há algo no cruzamento entre sujeitos e o contexto, 
que, por assim dizer, permite que uma noção de coletivi-
dade irrompa. Acreditamos que o conceito de acontecimento 
pode se mostrar um instrumento conceitual interessante 
para a compreensão desse “algo”, já que ele dá conta tanto 
do poder hermenêutico do movimento como de sua certa casu-
alidade, permitindo inscrever o fenômeno em uma dinâmi-
ca distinta daquela que é regida pela motivação individual 
e daquela que o concebe em termos de encadeamentos his-
tóricos. 
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Até o momento, o conceito de acontecimento tem sido 
muito utilizado em estudos acerca dos meios de comuni-
cação e, mais especificamente, em pesquisas sobre jornalis-
mo2. Entendendo o acontecimento como aquilo que é digno 
de conhecimento, e debruçando-se sobre os modos de tra-
tamento discursivo que possibilitam a circulação dele sob 
a forma da informação, algumas pesquisas têm evidencia-
do a riqueza do conceito�. Diante da ruptura na ordem 
das coisas, os media procuram apreender o, inicialmente, 
incompreensível, buscando causas e conseqüências e esta-
belecendo comparações com situações semelhantes. Isso é, 
em geral, feito por meio da restrição do acontecimento à sua 
efetuação espaço-temporal (o fato)�.

Embora reconhecendo a riqueza do conceito na análi-
se das narrativas midiáticas, gostaríamos de chamar a aten-
ção para a proficuidade de estendê-la para estudos refe-
rentes a outros fenômenos. Assim, nosso enfoque se volta, 
especificamente, para a questão dos movimentos sociais. 

2 Um dos primeiros a se dedicar a essa questão foi Pierre Nora (�972), para quem 
um acontecimento só é um acontecimento se é conhecido. Nas sociedades con-
temporâneas, é por meio dos media que isso se faz possível, sendo que as narrati-
vas midiáticas seriam as responsáveis por tornar o acontecimento monstruoso, ao se 
basearem na redundância e na produção do sensacional. O autor defende que 
a pregnância midiática do acontecimento representaria um esvaziamento de seu 
caráter extraordinário e geraria alienação.
� Para alguns exemplos recentes, ver Mouillaud (2002), Charaudeau (�997), 
Champagne (2000), Berger (2006), França e Almeida (2006), Ponte (2006), Mar-
tins (2006).
� Para Mouillaud (2002), a explosão de sentido acarretada pelo acontecimento é 
emoldurada de modo a reduzir sua complexidade. Ao enquadrá-lo, os profissio- 
nais da mídia não podem senão esquartejá-lo, ressaltando apenas algumas de suas 
facetas. Enfocando a potência diegética do acontecimento, Charaudeau (�997) 
afirma que esse cerceamento da hemorragia de sentidos do acontecimento não se 
deve a uma vontade específica dos profissionais da mídia. Trata-se de um processo 
social que envolve não apenas rotinas de tratamento, mas também os enquadra-
mentos mais amplos que regem a vida social. O que se passa no mundo ganha 
sentido através de uma estruturação que é dada pelo próprio ato de linguagem, o 
qual só existe por meio de um vínculo entre sujeitos. A interpretação do aconte- 
cimento – manifesta na linguagem – apóia-se, ao mesmo tempo em que atualiza, 
numa intersubjetividade que não se restringe à situação.
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Interpretar um movimento social a partir do conceito 
de acontecimento é percebê-lo como descontinuidade que 
irrompe no tecido social, permitindo a reinterpretação de 
elementos que o precederam e dos campos de possibilida-
de que o sucederão. Ao reconfigurar, interpretativamen-
te, fragmentos da realidade social, tais agências coletivas 
afetam o contexto em que se situam e os próprios sujeitos 
que as constituem, ao mesmo tempo em que são por eles 
edificadas. 

Nesse sentido, a proposta é conceber a própria configu-
ração da coletividade como um acontecimento, percebendo 
que ela se desdobra em várias ações, que podem ser com-
preendidas como microacontecimentos, desencadeadas e pos-
sibilitadas pela existência desse acontecimento mais amplo 
(i.e., o movimento social). Com essa discussão, buscamos 
caracterizar a dimensão de agência dessas coletividades, que 
não podem ser compreendidas apenas como atores. Movi-
mentos não são, simplesmente, entidades que se apresen-
tam, publicamente, em defesa de certas causas ou sujeitos. 
Ainda que, freqüentemente, assim se apresentem e neces-
sitem dessa sistematização para tornarem-se reconhecíveis, 
na base de sua configuração, há um devir accional e hetero-
gêneo que pode ser elucidado a partir da idéia de aconte-
cimento.

Iniciaremos nossa discussão com uma sucinta apresen-
tação do conceito de acontecimento, orientando-nos, princi-
palmente, pelas idéias de Louis Quéré. Em seguida, bus-
caremos estabelecer algumas relações entre tal conceito e 
os movimentos sociais, ressaltando a relevância das noções 
arendtianas de ação e refundação. Procuraremos, então, 
evidenciar o caráter de acontecimento dos desdobramentos 
públicos das lutas de um movimento, com base na noção 
de esfera pública. Discorreremos, por fim, sobre o freqüente 
processo de cristalização dessa agência coletiva na burocra-
tização de uma entidade que se quer unificada. 
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A construção simultânea do passado e do futuro
É comum falarmos sobre os acontecimentos que atravessam 
nossas vidas. Contamos a amigos e familiares aquilo que se 
passou conosco nos últimos tempos. Conversamos sobre 
os acontecimentos que nos chegam pelos media. Registramos 
alguns deles em livros de memória e de história. Mas a pró-
pria noção de acontecimento parece, muitas vezes, reduzida 
à idéia de fato: aquilo que se passou no mundo, sendo cau-
sado por ocorrências determinadas e tendo conseqüências 
apreensíveis e mensuráveis. Nosso espanto diante de um 
acontecimento é logo sucedido por uma espécie de calmaria 
que reflete o conforto em ver a regularidade da realidade 
restabelecida.

Também as ciências sociais têm dificuldade em lidar 
com a noção de acontecimento, o que se deve, segundo Louis 
Quéré, a várias razões:

Uma delas tem a ver com o facto das ciências sociais 
tenderem a associar a acção a sujeitos movidos por razões 
de agir, por motivos ou por interesses, e menos a uma 
afecção por acontecimentos e por mudanças, nos objectos 
ou nas situações, no decurso da própria organização da 
experiência. Uma outra é que as ciências sociais apreendem, 
sobretudo, o acontecimento, como integrante da categoria 
do facto e recorrendo ao esquema da causalidade, hesitando 
em tratá-lo como fenômeno de ordem hermenêutica. (2005, 
p. 59-60)

É mais promissora a perspectiva que encara o aconte-
cimento como uma espécie de ruptura na continuidade da 
experiência, que afeta os sujeitos ao mesmo tempo em que 
é afetado por eles. Dotado de certa autonomia, o aconteci-
mento cria as condições para sua compreensão e contém um 
caráter revelador ao alterar tanto as possibilidades de leitu-
ra do passado (daquilo que o causou) como do futuro (à 



Movimentos sociais como acontecimentos: linguagem e espaço público 

Lua Nova, São Paulo, 72: 115-142, 2007

120

medida que ele inaugura campos de possíveis concebíveis). 
Em suas incursões filosóficas sobre a lógica do sentido, Gil-
les Deleuze (�975) defende que o acontecimento é o puro 
tornar-se : trata-se de um louco devir ilimitado que não pode 
ser fixado em substantivos ou adjetivos. Ele é a transformação 
em si, a ocorrência em desenvolvimento: algo da ordem do 
verbo no infinitivo. Assim, ele não pode ser situado no pas-
sado, já que não se trata do ocorrido. O acontecimento, tal 
como Janus 5, olha concomitantemente, para frente e para 
trás, situando-se no entre-lugar não apreensível daquilo que 
o presente vem a ser ininterruptamente. Ele transborda o 
passado e o futuro, agindo nas duas direções ao atuar como 
uma superfície sem espessura que separa e liga os dois6.

Partindo da concepção de linguagem dos estóicos, 
Deleuze afirma que o sentido de manifestações lingüísticas 
é um acontecimento, visto não existir nem nas coisas, nem nas 
palavras, nem nas imagens às quais estas se referem. O sen-
tido não é determinado nem no ato da designação (relação 
das palavras a um estado de coisas), nem na manifestação 
(relação da proposição ao sujeito que fala), nem na signifi-
cação (relação da palavra com conceitos gerais). Ele surge, 
emerge, na fina lâmina situada entre o mundo, as palavras e 
as pessoas. O “sentido é o expresso da proposição, este incorpo-
ral na superfície das coisas, entidade complexa irredutível, 
acontecimento puro que insiste ou subsiste na proposição” 
(Deleuze, �975, p. 20). Ele não está dado a priori pelo sujei-

5 Divindade mitológica romana, cuja principal função era a de porteiro celestial, 
Janus tem duas faces, que representam seu olhar permanente em duas direções: o 
lado de fora e o de dentro, o passado e o futuro. Ele simboliza o constante ato de 
fechar e abrir que marca o nascimento de algo novo. O nome do mês de Janeiro é 
uma homenagem a essa divindade, por se tratar do mês de passagem de um ano a 
outro.
6 O acontecimento, segundo Deleuze, pertence à categoria temporal que os es-
tóicos chamavam de Aion: tempo não-fixado, pontual, do presente sem espessu-
ra “que não cessa de dividir a linha e de se dividir a si mesmo em passado-fu-
turo” (Deleuze, �975, p. �5�). Trata-se do oposto de Cronos, o tempo linear e  
seqüencial.
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to, nem existe como estado definitivo, mas acontece em 
uma dada situação. O “eu” não diz o sentido do que diz.

Adotando um olhar mais sociológico, Louis Quéré 
(2005) também se preocupa com o conceito de aconteci-
mento, buscando destituir a idéia de um sujeito onipotente, 
que significa o mundo de acordo com suas visões e valo-
res. Quéré afirma que o acontecimento tem um poder her-
menêutico capaz de revelar, simultaneamente, passados 
e futuros. Baseando-se nas idéias de Hannah Arendt, ele 
lembra que o acontecimento tem um caráter inaugural: ao 
emergir, ele tem “poder de abertura e fecho, de iniciação e 
de esclarecimento, de revelação e de interpelação” (2005, 
p. 60). O autor defende que o acontecimento introduz uma 
descontinuidade, excedendo as possibilidades do previa-
mente calculado. No entanto, tão logo ele surge, os sujeitos 
buscam restabelecer a continuidade do mundo, procuran-
do, no passado, anúncios de sua ocorrência. Esse passado 
não existia, todavia, antes do acontecimento: ele é revelado 
e esclarecido pelo próprio acontecimento. É “produzindo-se 
que ele manifesta a sua possibilidade e que revela diferen-
tes potencialidades (porque as actualizou) e eventualida-
des (porque é possível inferi-las do que se passou) preexis-
tentes” (Quéré, 2005, p. 7).

Da mesma forma que cria as condições para a sua pró-
pria compreensão, o acontecimento também instaura possíveis 
futuros. Possível, lembra Quéré com Granger, é aquilo que 
é susceptível de vir a se tornar experienciável pelos sujei-
tos, embora ainda não o seja. Nos termos do autor, trata-se 
do não-atual em relação com o atual. A “abertura dos possí-
veis ‘praticamente acessíveis’ releva da própria dinâmica do 
desenvolvimento de uma situação (incluindo as expectati-
vas e os projectos dos sujeitos)” (Quéré, 2005, p. 6�). O ago-
ra confere, portanto, sentido tanto ao que se passou como 
ao que pode vir a se passar. Ele institui, ao mesmo tempo, 
passado e futuro. 
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Importante destacar, aqui, a questão da passibilidade 
do acontecimento. Segundo Quéré (2005), o acontecimento 
acontece a alguém: ele afeta os sujeitos, toca-os. Tem efeitos 
que são da ordem do sentido. Ele pode, portanto, alterar 
as práticas sociais, os campos de ação e a vida dos sujeitos, 
reestruturando a experiência. O indivíduo não é o dono da 
significação do mundo: ele sofre os efeitos do acontecimento, 
ainda que também responda a ele, em uma relação de co-
determinação. “A individualidade do acontecimento não é 
determinada, apenas, pelas características da sua ocorrência 
como facto, mas também pelas reacções e pelas respostas 
que suscita, via uma compreensão e uma apropriação, seja 
qual for o suporte” (Quéré, 2005, p. 68). 

No sentido estrito da idéia de causalidade, portanto, 
o acontecimento não é causado nem causa nada. Ele não é 
uma entidade que está ao início ou ao final de uma cadeia 
linear e unilateral. O “acontecimento e aquele a quem ele 
acontece são, ambos, coisas que ‘se tornam’ no quadro de 
uma transação” (Quéré, 2005, p. 68). Se os sujeitos podem 
reconfigurar o acontecimento à medida que dele se apro-
priam interpretativamente, esse poder é limitado, já que, 
em alguma medida, ele não depende de nós. O acontecimen-
to carrega sentido, transforma o próprio campo de percep-
ções daqueles a quem afeta, abrindo novos horizontes. É 
justamente aí que reside seu poder de revelação: o acontecimen-
to possibilita uma alteração dos quadros de compreensão do 
self e do mundo. 

O acontecimento aparece, assim, como uma singulari-
dade problematizante, como já assinalava Deleuze (�975): 
ele reconfigura o mundo, restabelecendo uma continuida-
de diferente da imaginada antes de sua ocorrência. Quéré 
sugere que, se pensarmos a experiência dos sujeitos no 
mundo como uma trama (intriga), que não é inteiramente 
controlada por eles, será possível perceber como campos 
problemáticos, repletos de tensões, emergem nos cruza-
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mentos de muitos dos fios do viver. Nesse sentido, “novos 
campos problemáticos se constituem com a emergência de 
acontecimentos, nomeadamente a partir do trabalho realiza-
do em torno deles, explicitando o que está em causa, no 
âmbito da regulação política das condições de viver-con-
juntamente numa colectividade” (Quéré, 2005, p. 72). À 
medida que revela um mundo novo, o acontecimento faz com 
que o próprio passado não apareça como coisa explicada, 
mas como explicável porque ainda se desenrolando em um 
campo problematizante. O futuro também se vê alterado, 
visto que possíveis são por ele abertos, demandando que os 
sujeitos se posicionem acerca deles. Instauram-se campos 
problemáticos, portanto, porque a maneira do acontecimento 
se abater sobre os sujeitos é a do deslocamento. 

A noção de acontecimento, como já mencionado, tem 
sido bastante mobilizada em estudos acerca da ação dos 
media. Entendemos, todavia, que ela pode mostrar-se um 
instrumento conceitual acurado para dar conta de uma 
multiplicidade de fenômenos. Nosso objetivo neste artigo 
é pensar, especificamente, como a noção pode ser adota-
da para a análise de movimentos sociais. Diferentemente 
das perspectivas que julgam que os movimentos sociais são 
puros reflexos de acontecimentos que lhe seriam externos 
(como ações de sujeitos ou eventos históricos), entende-
mos que os próprios movimentos podem ser pensados sob 
a ótica do acontecimento. É o que buscaremos desenvolver na 
próxima seção.

O acontecimento: ação e refundação em Hannah Arendt
A chave para pensar o caráter acontecimental da noção de 
movimentos sociais está em seu poder hermenêutico. Se o acon-
tecimento é essa descontinuidade inesperada que se abate 
sobre os sujeitos e sobre o mundo, permitindo que passado 
e futuro sejam simultaneamente reconstruídos, movimen-
tos podem claramente ser pensados a partir dessa catego-
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ria. Isso não apenas porque tais coletividades se formam de 
maneira não previsível no encontro de sujeitos com as opor-
tunidades e recursos contextualmente localizados (Hon-
neth, 200�). Mas também porque é o próprio emergir da 
coletividade que permite a constituição do passado como 
marcado por práticas desrespeitosas e do futuro como espa-
ço de construção de outros mundos possíveis. 

É por isso que Melucci (�996; 200�) define os movimen-
tos como profetas: eles não são o resultado de uma crise, mas o 
sinal (e o motor, poderíamos acrescentar) de transformações 
profundas. É insuficiente dizer que os movimentos surgem 
como lutas contra situações de injustiça e desrespeito, por-
que, muitas vezes, é só com a constituição da coletividade que 
tais situações são passíveis de ser percebidas como desrespei-
tosas. Movimentos atuam como a superfície sem espessura de 
que falava Deleuze (�975): instaurando um presente pontu-
al, eles criam um campo problematizante ao deslocar enten-
dimentos profundamente enraizados acerca tanto daquilo 
que éramos como daquilo que podemos nos tornar. Entendi-
mentos esses que versam tanto sobre a autocompreensão dos 
sujeitos como sobre a sociedade como um todo.

O pensamento de Hannah Arendt pode mostrar-se bas-
tante esclarecedor para o entendimento dessas questões. 
Ao buscar compreender o acontecimento do totalitarismo, em 
sua originalidade, Arendt alega que, diante daquilo que 
não tem precedentes, somos como que inábeis para produ-
zir significado. A filósofa frisa que o acontecimento tem um 
caráter revelador, trazendo “à luz a ruína de nossas catego-
rias de pensamento e de nossos padrões de juízos” (�99�, p. 
�9). Ele não pode ser explicado pela causalidade, justamen-
te porque novo: “Somente quando algo irrevogável aconte-
ceu é que podemos retraçar sua história. O acontecimento 
ilumina o próprio passado; jamais pode ser deduzido dele” 
(�99�, p. �9). Ele permite reconstituir o antes em uma nar-
rativa, possibilitando que se veja nele um começo até então 
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oculto. Assim, “no momento em que se dá um evento, até 
mesmo quando ele é antevisto, tudo muda sem que jamais 
possamos estar preparados para a inexorável literalidade 
desse ‘tudo’” (�99�, p. 50).

É na categoria da ação que Arendt (2005) situa a capa-
cidade humana de gerar algo novo – de produzir aconteci-
mentos –, sendo que a idéia de origem é central para o pensa-
mento político. Importante destacar, aqui, que a definição 
arendtiana de ação não está calcada no primado do sujei-
to. Não se trata de um retrocesso ao indivíduo consciente 
e senhor de si, capaz de agir instrumentalmente com base 
em cálculos de custos e benefícios. Dotada de grande sofis-
ticação filosófica, a noção é a base do pensamento político 
de Arendt. 

Em explícita discordância com a tradição platônica, 
Arendt busca ressaltar a importância da Vita Activa7, definin-
do as três atividades que a constituiriam: labor, work e action 
(labor, trabalho/obra e ação). A primeira se refere às ativi-
dades de reprodução do ciclo biológico do corpo humano. 
De curto prazo, elas não têm durabilidade, esgotando-se 
em si mesmas. Work, por sua vez, diz respeito à produção 
de um mundo artificial de coisas, contando com uma cer-
ta, ainda que limitada, durabilidade. Action, por fim, é uma 
atividade que só pode ser exercida entre homens. Mediada 
pelo simbólico, ela tem permanência e sobrevive à vida dos 
indivíduos singulares. A ação está baseada na pluralidade, 
ao mesmo tempo em que a gera: “A pluralidade é a condi-
ção da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, 
isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a 

7 Cabe mencionar que as críticas freqüentemente endereçadas a Arendt por des-
considerar os aspectos da ordem da representação e da atividade mental parecem 
desconhecer o esforço iniciado pela autora em The life of the mind. Mesmo em A 
condição humana, a autora já antecipa essa questão ao afirmar: “o uso que dou à 
expressão vita activa pressupõe que a preocupação subjacente a todas as atividades 
não é a mesma preocupação central da vita contemplativa, como não lhe é superior 
nem inferior” (2005, p. 26). 
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qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha existir” 
(Arendt, 2005, p. �6).

A ação se refere à permanente constituição intersubje-
tiva de um mundo humano. “O mundo no qual transcorre 
a vita activa consiste em coisas produzidas pelas atividades 
humanas; mas, constantemente, as coisas que devem sua 
existência exclusivamente aos homens também condicio-
nam os seus autores humanos” (Arendt, 2005, p. �6). Os 
sujeitos se inserem em teias de significação preeestabeleci-
das, mas podem atuar sobre tais teias na medida em que 
agem, já que agir “significa tomar iniciativa, iniciar [...] 
imprimir movimento a alguma coisa” (Arendt, 2005, p. 
�90). A ação, sempre compreendida simbolicamente8, é o 
que permite que a sociedade crie, coletivamente, novos come-
ços e se refunde. Ela não é, portanto, algo factível individual-
mente: depende do outro, visto ser relacional e intersubje-
tiva. Ela “não pode sequer ser imaginada fora da sociedade 
dos homens” (Arendt, 2005, p. ��).

Tendo em vista essa acepção, movimentos sociais 
podem ser interpretados como o puro exercício da ação. 
Ao irromper na vida social, eles inauguram algo de novo, 
questionando o que até então parecia natural. Construin-
do novos quadros de interpretação da realidade, movimen-
tos jogam luz tanto sobre o passado como sobre o futuro 
(Melucci, �996), buscando tornar-se divisores de águas 
capazes de alterar a ambos. Pode-se dizer, em suma, que 
eles criam o novo, que é imprevisível, dada a condição 
humana da natalidade. 

8 Arendt defende que o medium de realização da ação é, por excelência, a palavra. 
Ainda que os gregos, cuja tradição é o alicerce da filosofia arendtiana, usem ter-
mos distintos para práxis e léxis, a autora lembra que estes eram tidos como uma 
unidade, “e isto significava não apenas que quase todas as ações políticas [...] são 
realmente realizadas por meio das palavras, porém, mais fundamentalmente, que 
o ato de encontrar as palavras adequadas no momento certo, independentemen-
te da informação ou comunicação que transmitem, constitui uma ação” (2005,  
p. �5).
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Movimentos revelam o mundo, no sentido que James 
Bohman (�996) atribui ao termo em diálogo com a concep-
ção heideggeriana de disclosure. De acordo com Bohman, ato-
res críticos podem revelar novos mundos sociais e formas de 
interação ao buscar desestabilizar elementos das redes tácitas 
de significação que os cercam. Ele destaca que revelação não 
tem nada a ver com fazer emergir a verdade: “tem mais a ver 
com a abertura de novas possibilidades de liberdade humana 
e agência transformativa. Revelação designa mudança radi-
cal na interpretação do mundo” (Bohman, �996, p. 2��). Se 
os códigos culturais naturalizam construções sociais, movi-
mentos podem desconstruí-las, criando um contexto em que 
novos valores e práticas sejam vistos como possíveis. 

Importante perceber que essa revelação afeta tanto os 
sujeitos que a desencadeiam como a sociedade como um 
todo, dada a passibilidade do acontecimento. Arendt (2005, p. 
�96) deixa claro que a própria identidade dos indivíduos é 
revelada (no sentido de construída) por meio da ação dis-
cursiva junto aos outros. Ao tratar a questão dos movimen-
tos sociais, Honneth destaca esse aspecto, afirmando que “o 
engajamento nas ações políticas possui para os envolvidos 
também a função direta de arrancá-los da situação parali-
sante do rebaixamento passivamente tolerado e de lhes 
proporcionar, por conseguinte, uma auto-relação nova e 
positiva” (200�, p. 259). Alteram-se, assim, os próprios parâ-
metros que orientam a experiência de tais sujeitos.

No que concerne a afetar a sociedade, nota-se, como 
já dito, que o movimento busca revelar uma outra realidade 
(com seus próprios passados e seus campos de possibilida-
des futuras). Isso porque o fruto da ação discursiva entre 
homens é a atualização e a reconfiguração de um mundo 
comum, no qual nos inserimos ao nascer. “É isto o que temos 
em comum não só com aqueles que vivem conosco, mas 
também com aqueles que aqui estiveram antes e aqueles 
que virão depois de nós” (Arendt, 2005, p. 65). 
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A ação de movimentos sociais pode ser analisada, pois, 
como uma proposta de refundação. Trata-se de uma interrup-
ção do curso automático da vida, por meio do surgimento 
de interpretações inesperadas que propõem novos modos 
de convivência. Arendt defende essa infinita capacidade 
humana de começar, caracterizando-a como “a liberdade de 
chamar à existência o que antes não existia, o que não foi 
dado nem mesmo como um objeto de cognição ou de ima-
ginação e que não poderia, portanto, estritamente falando, 
ser conhecido” (Arendt, �992, p. �98). Ainda segundo ela, 
é “da própria natureza de todo novo início o irromper no 
mundo como uma ‘improbabilidade infinita’, e é, contudo, 
justamente esse infinitamente improvável que constitui de 
fato a verdadeira trama de tudo que denominamos de real” 
(Arendt, �992, p. 2�8). 

Esse irromper do novo – que reflete a capacidade huma-
na de contínua e perpetuamente regenerar-se (Arendt, 
�988, p. �69) – só pode ser feito coletivamente. O ato de 
criação só se dá em relação mútua, no espaço intermundano. 
É só em interlocuções com a sociedade que os movimen-
tos podem esperar ver realizado o nascimento de uma nova 
ordem, ou a refundação da sociedade. É só ao interagir com 
atores que lhe são externos que o movimento pode sugerir 
novos padrões de interação. Apenas no espaço interacional 
que o liga aos outros (incluindo aqueles que o precederam 
e aqueles que o sucederão) pode atualizar os pactos que 
regem a vida social. 

Vale ressaltar que esse processo de criação do novo e 
de refundação da aliança social não é um ato de vontade 
nem se encontra sob a direção do intelecto. Não se trata do 
ato puro e simples de um movimento como coletividade, 
nem dos integrantes que o constituem. Isso porque “o ator 
nunca é simples ‘agente’, mas também, e ao mesmo tempo, 
paciente. Agir e padecer são como as faces opostas da mes-
ma moeda, e a história iniciada por uma ação compõe-se de 
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seus efeitos e dos sofrimentos dele decorrentes” (Arendt, 
2005, p. 20�). Entender um movimento social como aconte-
cimento é perceber que a irrupção da novidade não parte de, 
nem é controlada por, atores específicos. Brunkhorst (2000, 
p. �88) capta bem essa dimensão da visão arendtiana quan-
do lembra que toda ação ocorre dentro de uma situação 
histórica na qual os indivíduos são, involuntariamente, lan-
çados. Tudo o que fazem ocorre em relação a essa situação.

O acontecimento, no caso um movimento, não é só resul-
tado da atitude de sujeitos, nem simplesmente causa tais 
atitudes. Há um jogo recursivo aqui, evidenciado pela inca-
pacidade do homem de controlar e prever as conseqüências 
da novidade de cuja produção participa (Arendt, 2005, p. 
2�7). Nesse sentido:

É da própria natureza de um início conter, em seu âmbito, 
uma certa dose de arbítrio. Além de não estar preso a 
nenhuma cadeia explícita de causa e efeito, uma cadeia na 
qual cada efeito se transforma imediatamente na causa de 
futuros desdobramentos, o início parece não ter nada em 
que se apoiar; é como se ele surgisse de um vazio fora do 
tempo e do espaço (Arendt, �988, p. �65).

Movimentos sociais emergem no encontro quase que 
inexplicável e imprevisível entre um conjunto de sujeitos 
(dotados de certas emoções e razões) e uma conjuntura 
sociopolítica, econômica e cultural. Dessa situação, surgem 
quadros interpretativos que abrem o passado de maneiras 
inesperadas, fazendo com que futuros nunca dantes ima-
ginados sejam colocados como possibilidades passíveis de 
construção. No presente, tal como o Aion estóico a que se 
refere Deleuze, eles abrem campos problemáticos, convo-
cando a sociedade a se repensar e a se refundar com base 
em outros padrões interacionais. O sentido desses futuros 
não é determinado pelos sujeitos, mas pela complexa dinâ-
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mica de interações e interlocuções entre os integrantes de 
tal coletividade, outros atores sociais e elementos contextu-
ais que não são controlados pelos atores. 

É por isso que a “constituição e a evolução de um cam-
po problemático público são processos complexos, em gran-
de parte entregues à contingência” (Quéré, 2005, p. 22). 
Como bem adverte Lança (2006, p. 9�), a configuração de 
tal campo depende dos jogos discursivos de que participam 
diversos atores em diferentes arenas, sendo que as respostas 
dos públicos são, de algum modo, imprevisíveis. O impac-
to desse devir em direção a um novo pacto social depende, 
pois, da geração de vários microacontecimentos em uma esfera 
pública. É este o aspecto a ser trabalhado na última seção do 
presente artigo.

O acontecimento se desdobra: discurso e esfera pública
Sendo um movimento social entendido pela ótica do aconte-
cimento, em que consiste sua atuação? Como pode ele atuar 
no sentido de revelar mundos passados e mundos possíveis? 
De que modo a emergência de um movimento pode esten-
der-se para além do momento efêmero em que sua criação 
é vislumbrada?

Para responder a essas questões, faz-se necessário aten-
tar para a capacidade de autodesdobramento do acontecimento. 
A agência de um movimento social é o próprio desdobrar 
da potência de ruptura contida na descontinuidade emer-
gente, visto haver no acontecimento algo que permanece em 
aberto – um não-atualizado que só se estabelece progres-
sivamente. Se a ação representa um começo, tal início se 
prolonga no surgimento de outras ações, sempre efetuadas 
no espaço intersubjetivo criado relacionalmente. O aconte-
cimento mais geral (i.e., o próprio movimento social) desen-
rola-se em uma série de microacontecimentos (discursos, atos, 
manifestações), sem os quais aquele não existiria. Em uma 
dinâmica recursiva, é a própria ruptura proporcionada pelo 
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surgimento de um movimento que permite a constituição 
de determinados discursos, interpretações e ações, sendo 
que estes são a própria base da existência da ruptura. Para 
compreender essas questões, é mister refletir, brevemente, 
sobre a noção de esfera pública, já que esta toma forma atra-
vés do pulular intersectante de microacontecimentos dotados 
de significação.

Hannah Arendt (2005) define a esfera pública como o 
que há de comum aos homens. Ela lembra que o termo 
remete a dois fenômenos correlatos: �) o espaço daquilo 
que pode ser visto e ouvido por todos; e 2) o mundo comum 
atualizado pelos homens na ação. Para ela, o aparecer aos 
outros é o alicerce da realidade partilhada, cuja expressão 
e construção dependeriam de uma pluralidade de olha-
res. É com base nessa pluralidade que se institui o mun-
do intersubjetivo, o qual coloca os sujeitos em relação, ao 
mesmo tempo que os distingue. Construído discursiva-
mente, tal mundo é a teia de sentidos e relações que nos 
precede e nos sucede, mas sobre a qual podemos deixar 
nossas marcas.

Jürgen Habermas (200�; �992; �997; 2002) também tra-
balha a noção de esfera pública a partir de sua tessitura lin-
guageira. Operando com um conceito normativo de esfera 
pública, o filósofo alemão o coloca no cerne da construção 
social da realidade e do agir político dos sujeitos. Haber-
mas define tal esfera como uma rede comunicativa que é 
formada por – ao mesmo tempo que possibilita – um cru-
zamento de discursos justificados por razões. Trata-se de 
uma instância de choque de argumentos em público, sen-
do que a publicidade deve garantir não apenas a circulação 
desses argumentos, mas também o seu escrutínio de modo 
que prevaleça a força do melhor argumento. Concretizada em 
várias arenas temáticas que se atravessam, a esfera pública é o 
locus em que se processa o bem comum e o esclarecimento 
recíproco dos cidadãos. Nessa rede discursiva, questões são 
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publicamente tematizadas e refinadas com base nos códigos 
amplamente partilhados da linguagem cotidiana9. 

Seguindo a trilha de Habermas, Charaudeau (�997) 
define a esfera pública�0 como o espaço de representação, par-
tilha e discussão. Preocupado, sobretudo, com a constituição 
sociolinguageira de tal esfera, ele lembra que a criação de 
um âmbito comunicacional compartilhado é algo de suma 
relevância para a própria existência da sociedade. Ele lembra 
que um grupo social “tem necessidade de regular suas trocas 
segundo regras de classificação dos objetos, das ações e de 
normas de julgamento. É preciso, portanto, que [...] produ-
za discursos de avaliação, e que, fazendo-os circular, instaure 
uma partilha de suas representações” (Charaudeau, �997, p. 
���). Dinâmica e plural, a esfera pública é, para Charaudeau, 
uma espécie de discurso circulante, por meio do qual se travam 
lutas por poder e se regula a cotidianidade social.

Também partindo da base habermasiana, Quéré (�995) 
afirma que a esfera pública não pode ser resumida como dis-
cussão, mise en scène ou acessibilidade generalizada. De acordo 
com ele, é preciso frisar a dimensão praxiológica da esfera 
pública, ou seja, sua construção no próprio momento do 
encontro de enunciações. Para tanto, Quéré (�995, p. 9�) 
propõe que a esfera pública seja considerada como forma��, o 
que quer dizer que ela estrutura a coexistência e configura 
as relações sociais. Falar da esfera pública como forma é per-

9 Se, nos primeiros trabalhos de Habermas (sobretudo em Mudança estrutural da 
esfera pública), essa esfera era pensada como situada entre o Estado e a sociedade 
civil, nos textos mais recentes ela ganha contornos mais extensos, intersectando 
tanto os sistemas funcionais da economia e política como o mundo da vida (Le-
benswelt), no qual está fundada. 
�0 Cabe mencionar que o autor utiliza a expressão espaço público em vez de esfera 
pública. A idéia a que se refere é, no entanto, a mesma que temos em mente, sendo 
que tal substituição se deve às próprias traduções da obra habermasiana em língua 
francesa. Julgamos ser preferível o termo esfera em virtude de ele não ter uma co-
notação de lugar físico. Esse apontamento vale também para o trabalho de Louis 
Quéré, a ser discutido abaixo.
�� Ao falar de forma, Quéré não pretende tratar a esfera pública como abstração, 
mas como um princípio de organização e um contorno.
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ceber o jogo recursivo dessa instância com os discursos que 
a compõem. Ao mesmo tempo que tal esfera só se configu-
ra no momento em que discursos publicamente acessíveis 
se intersectam, esses discursos são produzidos a partir das 
regras pragmáticas e princípios organizatórios que regem 
a esfera pública. Instituída na efetuação do falar, ela retroa-
ge sobre essa fala, conformando-a. Trata-se, pois, de uma 
idéia reguladora que anima, guia e articula práticas sociais. 
A esfera pública é um princípio de organização que porta 
uma potência formante : ela organiza o substrato que permite 
o configurar da ação e da relação. Recursivamente, ela apa-
rece como produto mesmo das práticas que suscita e con-
diciona, estruturando as práticas das quais emerge (Quéré, 
�995, p. 98).

As ações de movimentos sociais se desdobram nesse 
espaço simbólico interacionalmente gestado da esfera públi-
ca. Para propor a refundação da sociedade (seja ela uma rees-
truturação profunda ou a alteração de aspectos pontuais), 
tais movimentos precisam construir coletiva e intersubjeti-
vamente outros sentidos sobre si mesmos, sobre o mundo 
e sobre as relações sociais. Isso é feito por meio de trocas 
argumentativas públicas, sendo que a publicidade não se 
resume à visibilidade propiciada pela enunciação: ela é 
algo que conforma o próprio ato de expressar-se diante dos 
outros. O estar em relação impõe constrangimentos e regras 
de conduta, sendo que há argumentos que não podem ser 
defendidos publicamente. Argumentos válidos na esfera 
pública, como lembra Habermas (�992, �997, 2002), preci-
sam justificar-se por meio de razões públicas, o que implica 
a consideração das perspectivas dos demais participantes 
em um processo marcado pela reciprocidade.

É interessante conceber os movimentos, portanto, 
como enunciadores que colocam o mundo em linguagem, 
buscando narrativizá-lo de formas alternativas àquelas tra-
dicionalmente feitas. Ao enunciar novos mundos e defender 
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a possibilidade deles, movimentos desdobram a inovação 
mais geral que representam (contida em sua própria confi-
guração) em microacontecimentos desestabilizadores. Os dis-
cursos por ele produzidos irrompem na esfera pública, ins-
taurando a crítica, em que tudo parecia natural. Cada ato 
discursivo proferido emerge da teia tácita de significação 
socialmente compartilhada, colocando em evidência aspec-
tos que podem permitir a reinterpretação de causalidades 
passadas e de futuros possíveis.

Cabe esclarecer que as idéias aqui apresentadas estão 
alicerçadas em uma concepção de discurso que tem por pre-
missa o fato de sua construção ser atravessada por algo que 
é externo ao código lingüístico. De origem pragmática, tal 
premissa é defendida por autores tão distintos como Fou-
cault, Verón, Charaudeau, Quéré e Habermas. Todos eles 
buscam, de algum modo, restituir aos discursos sua dimen-
são de acontecimento, descentrando a originalidade do indiví-
duo criador e lembrando que o sujeito fala aquilo que pode 
ser dito em uma dada época, ainda que inove a partir dessa 
matriz. Tanto o sujeito como os discursos constituem-se na 
rede semiótica que não é controlada por ninguém, mas pelo 
jogo de recursividades imprevisíveis entre atores sociais, sig-
nos, interpretações e o contexto que os circunda. 

Essas idéias ajudam a compreender o caráter de aconte-
cimento dos discursos encetados por movimentos sociais. Em 
primeiro lugar, porque tais discursos não são produzidos 
– no sentido de originados – por tais atores. A manifestação 
discursiva não pode ser explicada por aquele que parece 
havê-la desencadeado. Ela se produz a partir das relações 
estabelecidas pelos integrantes de um movimento em uma 
série de âmbitos interacionais�2, sendo perpassada não apenas 
pelos atores com os quais interagem, mas também pelo con-
texto que emoldura tais relações. Em segundo lugar, porque 

�2 Sobre a idéia de âmbitos interacionais, ver Mendonça (2006).
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essas manifestações discursivas não simplesmente reprodu-
zem o contexto do qual emergem. Elas expõem fragmentos 
da tessitura social. Podem salientar, reinterpretar e criticar 
aspectos da planície subjacente de significação, fazendo 
surgir, numa espécie de orogênese semântica, cordilheiras 
capazes de reestruturar o relevo como um todo.

A idéia que, aqui, defendemos é, em suma, a de que 
existe uma matriz tácita de significação que orienta as ações 
dos sujeitos em suas vidas ordinárias, ao mesmo tempo que 
é por eles reinventada. Há um tecido sociocultural que atra-
vessa a construção dos acontecimentos linguageiros, ao mes-
mo tempo em que é atravessado por eles. Essa matriz está 
no cerne da noção de frames em Goffman, do mundo comum 
em Arendt, do tiers symbolisant �� em Quéré e do Lebenswelt 
em Schütz e Habermas.

Essa teia tácita de significação que envolve os sujeitos 
os constitui, mas também é construída por eles. Construção 
essa que se dá por meio de sua materialização na esfera públi-
ca. Ao fazer com que fragmentos dessa teia intersubjetiva 
sejam sensíveis e experienciáveis, atos de linguagem podem 
explicitar sua existência, tornando-os passíveis de crítica. O 
desdobramento acontecimental de movimentos sociais está 
calcado, exatamente, nessa questão. Ao construir, publica-
mente, discursos sobre o mundo, eles evidenciam regras, 
padrões interacionais e significados profundamente enrai-

�� . Cabe aqui, uma sucinta menção à noção de tiers symbolisant de Quéré, visto ser 
ela a menos conhecida entre as noções mencionadas. Especialmente devedor à 
interpretação habermasiana do Lebenswelt, o conceito de terceiro simbolizante refere-
se a uma espécie de segundo-plano normativo e representativo, com base no qual 
a comunicação é construída. Quéré afirma que a comunicação se estabelece no 
cruzamento de dois planos – o da mensagem e o da meta-mensagem: “quando nós 
dizemos alguma coisa, nós também dizemos algo sobre o que dizemos” (Quéré, 
�982, p. �0). A enunciação contém tanto um enunciado proposicional como um 
enunciado que define a relação interpessoal ali estabelecida. Mas esses dois planos 
não esgotam o ato comunicativo. Há uma reflexividade de segunda ordem, pro-
porcionada pelo terceiro simbolizante, que permite a conjunção dos dois planos, com 
suas diferenças. Esse tiers symbolisant é elaborado coletiva e permanentemente na 
atividade comunicacional. 
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zados, tornando concebível a alteração destes. Se os acon-
tecimentos induzem a ações, estruturando um campo de 
experiência, é porque problematizam o segundo-plano, as 
crenças e os hábitos compartilhados e tidos como dados. 
Eles podem contrariar, complexificar ou acelerar as tramas 
sociais (as intrigas) em curso (Quéré, �995, p. �0�), ao refor-
çar ou desatar alguns de seus nós.

Esse processo de revisibilidade reflexiva do tecido 
social, via acontecimentos de linguagem, permite a recons-
trução intersubjetiva do mundo em suas várias dimensões. 
Habermas (�98�; �990) defende que um conceito socio-
logicamente frutífero de ação precisa vislumbrar a exis-
tência de três mundos analiticamente distintos, ainda que 
empiricamente imbricados: o mundo objetivo (totalidade de 
entidades sobre as quais é possível produzir proferimen-
tos verdadeiros); o mundo social (totalidade de relações 
interpessoais legitimamente reguladas); e o mundo subjeti-
vo (totalidade de experiências do falante às quais ele tem 
acesso privilegiado) (Habermas, �98�, p. �00). Na ação 
comunicativa voltada para o entendimento mútuo, atores 
constroem atos de fala dotados de pretensões de validade. Isso 
significa que eles se apropriam do contexto pré-interpre-
tado do mundo da vida (Lebenswelt) referindo-se a aspectos 
dos três mencionados mundos. Ao fazê-lo, levantam pre-
tensões de verdade (adequação ao mundo objetivo), de cor-
reção (adaptação ao mundo social) e de veracidade (adequa-
ção a estados subjetivos), além da de compreensibilidade. A 
confirmação ou crítica de tais pretensões se dá no encon-
tro com o outro.

Movimentos sociais não apenas questionam preten-
sões de validade levantadas por outros atores (esperando 
desconstruir fragmentos do mundo da vida), como também 
buscam construir novas (visando a constituir outros mun-
dos possíveis). A idéia é que eles podem instaurar, discur-
sivamente, descontinuidades na vida social, levando a que 
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novos quadros de significação ganhem forma e, mesmo que 
temporariamente, sedimentem-se. Nos discursos que publi-
cizam, buscam tornar inteligíveis outras interpretações de 
mundo, de valores, de vínculos sociais e de sujeitos. Fica 
claro, pois, que o caráter de acontecimento dos movimentos 
sociais se revela nesse desdobrar em outros acontecimentos 
dotados de significações transformadoras.

Isso ocorre em uma diversidade de âmbitos interacionais, 
que vão das interações mais cotidianas dos integrantes de 
um movimento a instâncias decisórias formais. Importan-
te citar, aqui, o papel dos media como instância relacional 
de relevância fulcral na constituição da esfera pública. 
Ainda que os media não sejam a totalidade de tal esfera, as 
narrativas por eles produzidas e veiculadas configuram-se 
como um ambiente privilegiado de construção discursiva, 
de estabelecimento de interações e de individuação de acon-
tecimentos��. Embora apanhem apenas estilhaços da agência 
de movimentos, os media permitem um certo espraiamento 
desses estilhaços. Isso porque eles podem suscitar uma série 
de interlocuções tanto no espaço midiático como fora dele 
(Charaudeau, �997). As narrativas midiáticas, como prática 
comunicativa de grande visibilidade, participam da constru-
ção e reconfiguração do mundo comum, atuando como uma 
das teias de relações nas quais os sujeitos estão enredados e 
perpassando outras teias. 

Considerações finais
Este artigo buscou compreender os movimentos sociais a 
partir da ótica do conceito de acontecimento. Discutindo o 

�� Segundo Quéré: “Um acontecimento é individuado quando se define o que o es-
pecifica como acontecimento particular [...] e que o distingue de todo outro acon-
tecimento” (�995, p. �00). A individuação é a inscrição do acontecimento na ordem 
social, por meio de sua significação segundo as formas simbólicas de uma cultura. 
Tal processo envolve as atividades de descrição, narrativização (mise en intrigue) e nor-
malização (redução de sua contingência pela explicitação de seu caráter típico).
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caráter revelador de tais atores, procurou-se pensar o modo 
como eles representam possibilidades de refundação de 
aspectos da realidade socialmente compartilhada. Abordou-
se, também, a maneira como tal acontecimento se desdobra 
em outros acontecimentos linguageiros, por meio dos quais 
uma esfera pública ganha corpo e permite a reflexão acerca 
de fragmentos do tecido social que envolve os indivíduos. 
Acreditamos que essas categorias podem ajudar a entender 
o processo de surgimento e atuação de movimentos sociais, 
renovando esse campo de pesquisas que parece ter perdido 
parte de seu vigor depois do verdadeiro fetichismo revolu-
cionário que marcou as décadas de �970 e �980. Paradoxal-
mente, elas permitem ver as potencialidades de tais atores, 
justamente por descentrá-los, evidenciando a intrincada 
teia de relações que marca a atuação deles.

Na trajetória conceitual desenvolvida ao longo do arti-
go, buscamos pensar os movimentos sociais não como ato-
res, mas como forma de ação coletiva. Uma descrição mais 
acurada deles, contudo, deve ressaltar a permanente dia-
lética entre esse caráter accional e sua configuração como 
ator social. Entendidos como acontecimento, em seu puro 
devir, movimentos são essa potência de ação que profeti-
zam sobre o passado e o futuro, permitindo a permanen-
te construção da realidade. Mas esse acontecimento, como 
qualquer outro, é muitas vezes apreendido em tentativas 
de explicação. Para que os sujeitos dêem conta desse devir 
transformador, o movimento é, em geral, narrativizado, 
sendo que uma identidade coletiva é construída�5. Esta 
identidade procura estabelecer a coerência e a unidade, 
onde há apenas um processo de contínua transformação. 
A narrativa identitária, freqüentemente, cerceia o devir 
para torná-lo apresentável.

�5 A esse respeito, ver Melucci (�996), Gamson (�992), Friedman e McAdam 
(�992), Somers e Gibson (�99�), Taylor (�997).
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Se esse processo tem a vantagem de inserir esse ator 
como interlocutor reconhecível nas tramas da esfera públi-
ca, pode, por outro lado, conduzir a engessamentos que 
congelam a pulsão de ruptura daquilo que era, a princípio, 
indeterminado. Nesse caso, a enunciação se converte em 
enunciado, à medida que o acontecimento é restringido ao 
acontecido. Tal dinâmica ajuda a entender o declínio de 
alguns movimentos sociais, quando de sua burocratização, 
caracterizada pela tendência a autopreservação (Meluc-
ci, �996). O movimento pode acabar por se engessar em 
uma estrutura sólida que se quer coerente. Naturaliza-se 
uma face de apresentação que se torna automática e, como 
adverte Arendt:

Uma vez que os processos históricos e artificiais se tenham 
tornado automáticos, não são menos destruidores que os 
processos vitais naturais que dirigem nosso organismo e 
que em seus próprios parâmetros, isto é, biologicamente, 
conduzem do ser para o não-ser, do nascimento para a 
morte (Arendt, �992, p. 2�7).

Não desejamos concluir com a defesa de que a narra-
tivização identitária é, necessariamente, autodestrutiva. 
Entendemos que a construção de uma face e de uma traje-
tória histórica é absolutamente fundamental para as lutas de 
movimentos sociais. Defendemos, todavia, que tal identidade 
não pode se sobrepor ao caráter de acontecimento que está no 
cerne de um movimento e de sua luta. Não é à toa que essa 
forma de ação coletiva é denominada por uma das caracterís-
ticas intrínsecas ao devir: movimento. Ação e ator combinam-se 
em uma dialética recursiva que institui e possibilita o próprio 
fenômeno aqui em tela. Reduzir o movimento a uma ação é 
negligenciar sua institucionalização e suas tentativas de pro-
duzir uma autocoerência. Defini-los como reles atores, por 
outro lado, é perder sua dimensão de acontecimento. 
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É POSSÍVEL UMA POLÍTICA DELIBERATIVA PARA O 
TRABALHO?

Leonardo Mello e Silva

Este artigo� pretende discutir a viabilidade de um enfoque 
baseado em alguns tópicos da literatura sobre democracia 
deliberativa, com o intuito de dar conta de algumas carac-
terísticas das relações industriais dos últimos anos no Bra-
sil, tendo em vista a dominância de um sindicalismo de 
tipo propositivo sobre um sindicalismo de tipo reivindicativo. 
Segundo aquele enfoque, a consecução de acordos demo-
cráticos, independente dos contextos societais em que se 
aplique, está condicionada ao preenchimento de algumas 
precondições, que se traduzem em requisitos necessários 
para a negociação, entre os quais os mais importantes são: 
�) requisito de participação: que todas as partes interessadas 
participem, seja diretamente, seja indiretamente, da discus-
são e da decisão; 2) igualdade: que todas as partes partici-
pem numa base de relativa equivalência, ao menos quanto à 
possibilidade de propor soluções e saídas para os problemas 
apresentados, sem coerção ou constrangimento; 3) raciona-
lidade: que todas as partes sejam capazes de apresentar seus 

�  Versão ligeiramente modificada de texto apresentado originalmente no XXIX 
Encontro Anual da Anpocs, outubro de 2005.
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interesses e defendê-los sob uma ótica da universalização 
dos resultados; 4) justificação: que as partes sejam capazes 
de basear os seus interesses em argumentos.

Essas seriam exigências morais que, uma vez respeita-
das, confeririam legitimidade à decisão saída do processo 
deliberativo. Concebida, em nível de grande generalidade, 
para a discussão de temas institucionais e de escolha públi-
ca, a política deliberativa será aqui deslocada para a esfera 
do trabalho, a fim de testar a pertinência de suas noções em 
situações mais restritas.

Por que democracia deliberativa ?
A democracia deliberativa (DD) – ou, simplesmente, proce-
dimento deliberativo – em geral aparece na literatura como 
uma alternativa à mera opção da escolha pelo voto como 
forma de resolver conflitos e organizar preferências. Discu-
tir os problemas envolvidos na escolha confere maior legiti-
midade a essa última, isto é, à decisão tomada.

Outro argumento em favor da DD é que ela facilita a 
tomada de decisão, dada a complexidade das variáveis envol-
vidas no controle das conseqüências a partir da decisão mes-
ma, o que, para decisores políticos, é um constrangimento 
bastante presente. Processos cooperativos de tomada de deci-
são, nesse sentido, são eficazes do ponto de vista do resul-
tado. Não só porque eles potencializam a possibilidade de 
encontrar uma conseqüência oculta, a partir da decisão a ser 
tomada – e, portanto, de descobrir conexões até então escon-
didas, não previstas originalmente: “duas cabeças pensam 
melhor do que uma”, “chance de ver outros ângulos da ques-
tão” etc. –, mas também porque reduzem as probabilidades 
de uma decisão com base em uma cadeia lógica de raciocínio 
que, no limite, foge completamente à plausibilidade concreta 
(uma racionalidade totalmente abstrata que, a partir de certo 
nível, deixa de ser razoável). Nessa última visão sobre a efici-
ência de uma decisão tomada com base em discussão coope-
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rativa, o corolário é que uma visão do poder como violência 
– imposição da vontade – deixa de ser pertinente. Assim, e 
inversamente, para aqueles que partilham de uma visão do 
poder enquanto violência, a DD abre as portas perigosamente 
para experiências de “perda de poder”.

Um terceiro argumento em favor da DD é que o cida-
dão deve justificar o seu ato de escolha diante de outros 
cidadãos: ele tem de apresentar as razões de sua escolha, 
torná-la pública. Esse é o ponto de discórdia com relação 
a uma visão de escolha pública que concebe o resultado a 
partir de uma agregação de interesses que se expressa ape-
nas e tão-somente na decisão: para essa última visão, o tra-
balho “reflexivo” é feito internamente ao próprio sujeito, 
sem necessidade de confrontá-lo com outros. Nesse sentido, 
o sujeito não pode nunca mudar de opinião antes do ato 
(por exemplo, o voto), ainda que possa fazê-lo depois.

Enfim, a justificação da escolha conduz à questão da 
necessidade de persuasão: demonstrar ao outro que o seu 
(do cidadão) é o melhor argumento. Discutir ao invés de 
simplesmente decidir (votar) reforça o grau de consenso2 
acerca da questão a ser decidida, o que facilita ademais a 
sua implementação porque dissemina entre aqueles que 
tiveram o seu ponto de vista preterido com respeito ao 
ponto de vista da maioria a noção de que ao menos ele foi 
submetido a um debate, e que o ponto de vista vencedor 
representa, de fato, o melhor argumento. A percepção, 
entre os cidadãos, de que suas demandas foram objeto de 
uma apreciação equilibrada e justa (e não simplesmente 
submetidas a um tratamento do tipo “rolo compressor”) é 
vital para reforçar a legitimação, perante os interessados, 
dos próprios procedimentos, e isso é muito importante para 
consolidar a prática deliberativa.

2 Mesmo – ou talvez principalmente – que o consenso não esteja pressuposto no 
ponto de partida.
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O perigo desse tipo de prática é que ela pode levantar 
uma série de inconveniências não-pensadas relacionadas à 
decisão, uma virtude paradoxal derivada da própria discus-
são e de uma espécie de saturação do exercício de raciona-
lidade investido nela: conseqüências não previstas afloram 
nesse caso, e quem estava a favor pode tornar-se contra, ou 
vice-versa. No entanto, ao se persistir nesse raciocínio, o cír-
culo não tem fim, e as inconveniências de discutir ao invés 
de simples e resolutamente decidir parecem ser sempre 
menores do que maiores, isto é, os resultados em termos de 
legitimação e de consenso compensam largamente o efeito 
de a decisão não preencher inteiramente os interesses dos 
participantes tomados isoladamente. Ademais, uma visão 
extremamente anti-holística – como parece ser o caso para 
os advogados do “excesso de discussão” – obscurece nesse 
caso o fato da interação e da virtude social da própria dis-
cussão. 

Relacionado a esse último ponto está a conseqüência 
política da discussão como encontro de deliberações priva-
das de pessoas racionais e, portanto, moralmente respon-
sáveis. Nesse caso, a discussão possui vantagens não apenas 
pragmáticas, ao reforçar o consenso da comunidade dian-
te de uma decisão, facilitando a sua implementação, mas 
sobretudo vantagens civis, ao contribuir para solidificar 
a identidade da própria comunidade. Discussão, que se 
desenrola no nível abstrato das idéias, e participação, que 
tem lugar no nível prático da ação, tornam-se assim quase 
equivalentes.

Em suma, apresentar justificativas para a decisão – tor-
nando essa última uma “decisão informada”, com impli-
cação para a educação moral dos cidadãos – parece ser o 
elemento forte de uma política baseada na deliberação. Ela 
envolve, ademais de um desenvolvimento moral dos cida-
dãos, também uma experiência coletiva devida à formação 
pública da vontade, e que deriva da necessidade de persua-
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são mútua. Um tal exercício reflexivo, conquanto possa ser 
realizado na solidão da consciência, é menos rico de conse-
qüências do que quando realizado em conjunto, pois nesse 
caso podem-se comparar as razões e argumentos que cada 
um oferece para as soluções apontadas: por que alguém 
“ganhou” ou “perdeu”?; saber (aprender por meio) das 
razões apresentadas. 

Um elemento escondido ou recalcado nas discussões 
sobre política deliberativa é o seu aspecto propriamente 
sociológico, forçosamente envolvido na decisão; qual seja, 
a desconstrução da pressuposição de “sujeitos livres” que 
emerge em uma situação ideal de discurso (a decisão deli-
berativa). Isso será abordado mais à frente. Outra reserva 
vem de abordagens do individualismo metodológico que, 
embora no campo da política deliberativa, apontam para 
o fato de que, uma vez que esteja em causa o bem comum, 
a deliberação não pode incidir sobre os fins, mas apenas 
sobre os meios que visam a atingir os fins. Outros, confor-
me já visto acima, concedem a possibilidade de a discussão, 
visando à deliberação, ter o poder de mudar as preferências 
iniciais dos atores, mesmo que se trate de crenças relaciona-
das ao bem comum.

As considerações até aqui feitas sobre DD tiveram o pro-
pósito de introduzir a discussão sobre a possibilidade de apli-
cação de seus princípios na esfera das relações de trabalho.

Incidência de políticas deliberativas
Nessa altura, uma precisão faz-se necessária. No campo 
das relações de trabalho, o percurso histórico das lutas de 
classe tem apontado para a conversão de assuntos privados 
(assuntos relacionados ao direito do proprietário da for-
ça de trabalho em dispor de sua mercadoria sem a inter-
ferência de qualquer constrangimento definido externa-
mente ao ato de compra e venda) em questões públicas, 
estando ele associado a uma ampliação do âmbito da justiça  
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(por exemplo: justiça do trabalho). A politização do priva-
do – de uma das camadas ou dimensões de que faz parte a 
esfera privada – participa de uma trajetória progressista no 
sentido de trazer para a política um conjunto de proble-
mas que não eram então sequer tematizados.

Entender as variações do significado da esfera privada, 
suas camadas ou dimensões, é importante para esclarecer 
o que está envolvido nas transformações do trabalho. Essas 
variações ou camadas dizem respeito não apenas à proprie-
dade, mas também à privatividade, à interioridade, à intimi-
dade, ao doméstico e ao sagrado, segundo a caracterização 
proposta por Hannah Arendt3. Assim, se o movimento de 
publicização do privado correspondeu a uma ampliação da 
justiça pela redefinição dos limites do que seja uma questão 
“moral” (uma questão, em última instância, ligada aos fins, 
sobre a qual a discussão pública não podia se pronunciar), 
ele não elimina aquelas outras dimensões da esfera privada 
que estão associadas ao que foi designado aqui por “priva-
tividade” e seus correlatos. Mesmo que essa última esteja 
desigualmente disponível segundo uma determinada (his-
tórica) divisão social do trabalho, nunca chegou a ser com-
pletamente eliminada. Ademais, os significados das noções 
de “intimidade” e “interioridade” são constantemente rede-
finidos pelas classes sociais. Desse modo, no século XIX, em 
situações como aquelas descritas por Engels para a classe 
trabalhadora da Inglaterra, o espaço privado dos trabalha-
dores viu-se encurtado em relação à medida burguesa para 
a divisão do trabalho na sociedade e na família. Mas isso não 
significou absolutamente a inexistência de “intimidade” ou 
“interioridade” entre os operários ingleses, senão que essas 
noções só fazem sentido na perspectiva de uma cultura e de 
uma forma de expressão próprias, às vezes irreconhecíveis 
para a definição dominante e convencional.

3 Arendt, �99�, pp. 68-78.
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Hoje, o que se observa é que a esfera relativamente 
protegida da intimidade acaba sendo tematizada à outrance 
porque os novos modelos de gestão incitam uma exposição 
permanente, por parte de seus subordinados, dos recursos 
originários da família, das relações de amizade e dos senti-
mentos. Assuntos relativos à moral privada ou ética particu-
lar, os quais deveriam ser contidos pela barreira do diálo-
go circunscrito por valores e normas razoáveis passíveis de 
acordo (conformando uma “moral pública”), ganham foros 
de legitimidade, ao menos no mundo da produção. A neu-
tralidade quanto às “concepções do bem” é subvertida, em 
alguma medida, pela iniciativa das estratégias pós-fordistas 
de organização, que exige a publicização do lado “oculto” 
da personalidade e do envolvimento cognitivo e emocional 
do executante do trabalho.

O discurso da lean-production4, na atualidade, é pródi-
go nesse gênero de artifícios. O movimento, contudo, é o 
inverso daquele observado no percurso histórico mencio-
nado acima, isto é, o de publicização do privado. Nesse 
último caso, os limites da neutralidade quanto à “concep-
ção do bem” foram transpostos pelo movimento social (em 
especial o movimento operário), que trouxe para a esfera 
pública assuntos então recobertos por um estatuto de ver-
dade moral (o caráter indiscutível da propriedade no con-
texto da economia mercantil e sua distância em relação aos 
assuntos da cidade), constituindo-os em assuntos públicos. 
Dessa forma, aqueles assuntos deixaram de ser não-formu-
láveis; ao contrário, passaram a admitir a possibilidade de 
serem postos em questão. Uma tal precisão é útil, em ter-

4 Trata-se da “produção enxuta”, a qual foi disseminada no mundo industrial do 
Ocidente como uma adaptação dos princípios do toyotismo, a partir do início dos 
anos �990. A obra de referência é Womack et al. (�990). Muitos são os exemplos 
que se poderia mobilizar para demonstrar a utilização da esfera doméstica e da 
família como componente do produtivismo fabril. Esses exemplos estão em boa 
parte na literatura da sociologia do trabalho que se debruçou sobre tais modelos.
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mos analíticos, porque expõe o deslocamento semântico 
sofrido historicamente pelo par “questões privadas” e “ques-
tões públicas”, denunciando o caráter dinâmico dessas defi-
nições. É também o que traz o interesse para a atualidade, 
pois a incidência de uma política deliberativa depende, de 
certo modo, de uma circunscrição dos âmbitos da justiça e 
da moral, da política e da “boa vida”.

A partir desse ponto, pode-se perceber o seguinte: duas 
concepções de diálogo estão em disputa. A primeira (liberal) 
restringe o raio de assuntos ou temas que podem ser objeto 
de deliberação pública, se e quando incidam sobre questões 
acerca da “boa vida” (ou dos “fins últimos”, ou ainda: de “éti-
cas particulares”); a segunda (radical) admite a possibilidade 
de transformação dos próprios “fins”. A primeira não admi-
te a mistura entre temas de justiça e de éticas particulares 
(ou valores morais particulares), dado o fato do pluralismo; 
a segunda, ao contrário, parte da expectativa de que aqueles 
valores ou éticas – em última instância, “preferências” defi-
nidas individualmente a priori – não são desde sempre fixos 
e podem eventualmente mudar. Legalidade e moralidade 
(entendida no sentido privado, e não público), como dois 
princípios antinômicos, recobrem respectivamente os pares 
do “justo” e do “bem”, do público e do privado. Não há, nes-
sa primeira concepção, lugar para a tematização de novos 
direitos, uma vez que a democracia é entendida como forma 
cuja capacidade se mede pela força de garantir o fato do plu-
ralismo. Alternativamente, a criação de novos direitos ocorre 
por meio de lutas pelo poder de estabelecer uma nova defi-
nição do que se entende por “público”, “privado”, “bem”, 
“moral”, assim como os seus limites. Inibir tais lutas, contu-
do, seria uma decorrência lógica de manter a discussão e o 
diálogo confinados à defesa da norma básica (por exemplo, 
a Constituição) que assegura o direito de todos à voz, igual-
mente e independente de formas (in)visíveis de opressão, 
que podem não aparecer em uma formulação discursiva.
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Ora, dada a diferença entre aquelas duas modalidades 
possíveis de discussão ou de diálogo, sabemos que a primei-
ra (liberal) foi desafiada pela emergência de movimentos 
sociais que alargaram o âmbito da política. O que sucede 
na nova configuração produtiva, que tem na difusão da lean 
production sua expressão mais modelar, é que a esfera pri-
vada é desafiada contemporaneamente pela indiscrição da 
empresa, em seu formato de gestão e mobilização da força 
de trabalho, deixando pouco à vontade o discurso autolimi-
tador do liberalismo quanto à partição clássica entre assun-
tos de moral pública e privada. Há uma discussão invasiva de 
temas ligados à privacy 5 e ao mesmo tempo uma inibição do 
diálogo de temas associados à esfera pública. O temor libe-
ral de um ataque à privacidade, que está na origem da justi-
ficação do direito, deixa de ter efetividade nesses casos.

Dois outros aspectos devem ser ressaltados para compor 
o quadro extraído das práticas produtivas do presente. O 
primeiro é a margem de autonomia e responsabilidade na 
execução de algumas tarefas do processo de trabalho que, 
contrariamente aos preceitos tayloristas, passam a ser incor-
porados em algumas funções de produção e em atividades 
de serviços. Mas as margens de escolha, quando a ocasião 
permite, costumam ser muito estreitas, sem oportunidade 
de uma real participação nas decisões estratégicas da firma. 
O segundo – e fortemente relacionado ao primeiro – é a 
especialização técnica que afeta também o discurso: o grau 
de expertise solicitada para participar de negociações coleti-
vas ou no âmbito das empresas afasta muitos pretendentes 
de uma tematização aberta de problemas que, no entanto, 
são sentidos e experimentados subjetivamente, sem encon-
trar uma expressão pública. A delegação da vontade para 
representantes eleitos (representante sindical, comissão 
de fábrica) pode mitigar o problema mas não o resolve 

5 Veja-se as notas 3 e 4, supra.
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definitivamente, pois o grau de especialização dos debates 
requerido (investimento, contabilidade, cenários prospec-
tivos, correlação de variáveis econômicas cada vez mais glo-
bais) não acompanha o ritmo de formação – e, portanto, 
também da formação da vontade – do pessoal assalariado. 
Ademais, o handicap não é apenas conteudístico, mas tam-
bém social, isto é, comportamento, jogo de corpo e virtudes 
expressivas entram igualmente em linha de conta na hora 
de pressupor condições de igualdade na argumentação. Isso 
reduz em muito as possibilidades de cobrar a efetiva realiza-
ção das promessas saídas do processo de acordo e diálogo, 
pois muitas vezes a parte menos treinada ou socializada nos 
assuntos especializados não dispõe de recursos para saber 
se a contrapartida prática oferecida pela outra parte foi de 
fato “máxima” ou se, ao contrário, ela não estaria “escon-
dendo o jogo”. Nesse caso, pode-se esperar um fraco grau 
de accountability em relação às decisões tomadas, a despei-
to de elas terem se submetido à exigência de publicidade. 
Esses seriam alguns limites para um procedimento delibe-
rativo, os quais podem ser encontrados de maneira típica 
em muitas ocasiões na esfera do trabalho, quer nas relações 
coletivas entre patrões e empregados, quer na organização 
do trabalho na empresa, na multiplicação de grupos de dis-
cussão, círculos de qualidade, times de produção, células e 
outros. Um olhar mais detido sobre iniciativas desse último 
tipo está reservado à seção que segue. 

Cooperação, negociação e deliberação
Sistemas de trabalho dependentes em alto grau de flexi-
bilidade não podem prescindir, ao menos idealmente, de 
arranjos cooperativos com a força de trabalho. O que seria 
uma exigência meramente organizacional apóia-se, na ver-
dade, em exigências técnicas (a excessiva rigidez do siste-
ma maquínico-mecânico impede uma reconversão rápida 
visando às demandas de novos produtos) e econômicas 
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(concorrência baseada em diferenciação e qualidade), o 
que fornece um argumento de peso à necessidade de uma 
postura mais cooperativa no interior das relações de traba-
lho em sua generalidade, isto é, tanto nas atividades de ser-
viço (elas mesmas, devido à natureza reflexiva da atividade, 
já mais facilmente susceptíveis a posturas gerenciais dispos-
tas a “ouvir a voz” dos empregados), quanto naquelas tipica-
mente manufatureiras. Desse ponto de vista, a novidade de 
sistemas de gestão do trabalho mais compreensivos estaria 
muito mais entre essas últimas do que entre as primeiras.

Se a conexão entre cooperação e produtividade não é 
trivial, por outro lado, a dinâmica das relações de trabalho 
e das relações de classe, em sentido também institucional, 
não obedece a nenhuma correspondência automática com 
a temporalidade do mercado e da empresa. Ela tem uma 
temporalidade própria. Isso quer dizer simplesmente que 
sistemas de trabalho de empresas que se apresentam como 
cooperativos nem sempre correspondem a uma efetiva 
experiência de envolvimento por parte de sua força de tra-
balho. No entanto, é verdade que firmas que adotam uma 
postura organizacional mais conforme aos paradigmas dos 
novos modelos produtivos (pós-fordistas) estariam, em tese, 
mais próximas de uma inclinação negocial e, por conse-
guinte, a estabelecer relações de cooperação e de comuni-
cação, ao invés de uma oposição sistemática e predatória 
entre capital e trabalho.

Nesse ponto, a introdução de uma prática deliberati-
va no mundo da produção causa uma certa fricção. É que 
enquanto a cooperação produtiva ressente-se negativamen-
te de conflitos continuados para o bom desenrolar dessa 
esfera (avaliada, como se sabe, pelos critérios de eficiência), 
a multiplicação de embates baseados em pontos de vista 
diversos é um elemento enriquecedor da prática delibera-
tiva quando aplicada às “cidades”, isto é, à esfera da política 
(entendida menos em seu formato institucional e mais em 
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sua acepção ampla como espaço público). Tanto mais uma 
prática negocial faz apelo à discussão permanente, menos 
ela conjura o conflito, alimento daquela prática; ao contrá-
rio, na vida da empresa, a discussão e as iniciativas coopera-
tivas visam primordialmente a conter o conflito nos limites 
em que ele não bloqueie o fluxo funcionalmente produtivo 
da mesma. “Fazer emergir o conflito” só pode fazer sentido, 
do ponto de vista da empresa, como um procedimento tec-
nicamente justificado, visando a um controle preventivo de 
rupturas latentes, ao passo que na vida civil ele é condição 
para a oxigenação do sistema político. Desse modo, as rela-
ções de trabalho, pelo menos no âmbito dos processos de 
trabalho, estariam irremediavelmente presas a uma lógica 
decisionista, e não deliberativa. Já no âmbito das relações 
industriais, ao contrário, a coisa se passa diferentemente: as 
lutas de classe interferem, sim, na esfera do social e do polí-
tico (cidadania social6), ainda que tenham sua raiz em lutas 
corporativistas. Mesmo nesse último âmbito, contudo, os 
conflitos não podem ser duradouros, sob pena de paralisar 
igualmente o sistema econômico. Mas é mais fácil tematizar 
aí problemas sob a inspiração dos valores e procedimentos 
deliberativos do que no âmbito privado da relação entre 
empresa e trabalhadores.

Qualquer abordagem não-reducionista do trabalho, 
seja ela institucionalista ou marxista, reconhece as conexões 
estreitas entre organização do trabalho e relações indus-
triais, de tal maneira que mudanças em um pólo necessaria-
mente rebatem no outro. Essas conexões são, em primeiro 
lugar, econômicas. Mas podem também enxertar práticas 
políticas que, em alguma medida, contaminam a economia, 
assim como o contrário também ocorre. Assim, as negocia-
ções coletivas, embora estejam presas a imperativos sistêmi-

6 Como mostra Castel (�995), a trajetória do salariato modifica a própria natureza 
do liberalismo.
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cos, mas sendo também mais permeáveis a procedimentos 
deliberativos do que as negociações de empresa, podem ter 
influências sobre essas últimas. Quanto às implicações eco-
nômicas e sociais, não é difícil estabelecer a relação recípro-
ca entre os dois âmbitos: basta lembrar que mudanças na 
classificação das ocupações (com conseqüências, por exem-
plo, nos níveis salariais), nos critérios de demissão ou de 
ascensão profissional, no tempo agregado de trabalho (jor-
nada de trabalho do conjunto assalariado ou de determina-
do ramo de atividade), entre outros, têm imediato impacto 
no trabalho direto. Correlativamente, quando sérios rear-
ranjos têm lugar na forma de se trabalhar (modos opera-
tórios), é legítimo esperar uma recomposição nos tópicos 
consagrados da negociação coletiva (salário, emprego, 
qualificação, jornada etc.). O debate sobre a flexibilidade, 
como se sabe, está ligado exatamente a isso.

Pretende-se que, em um formato de contratação coletiva 
do trabalho, tal como pensado para as relações trabalhistas 
no Brasil no presente, o vértice possa estabelecer parâmetros 
que regulem o espaço antes indeterminado – salvo a inter-
ferência sindical, quando havia – da relação entre o patrão 
e o empregado na empresa. Ao sindicato seria deixada algu-
ma margem de inovação bipartite, dentro, porém, de certos 
patamares de direitos mínimos elementares e “inegociáveis”. 
A margem de inovação seria exatamente o momento em que 
uma negociação do conflito (pressupõe-se que a situação de 
classe é potencialmente sempre conflitual) teria lugar, atores 
coletivos aparecendo como sujeitos políticos com diferen-
ças de pontos-de-vista em busca de uma entente. Pretende-se 
igualmente que experiências bem-sucedidas de concertação 
no âmbito das relações industriais possam funcionar como 
facilitadoras da expressão e da palavra, ali, onde vigoram 
apenas os critérios de produtividade e rentabilidade.

É bom lembrar que um tal esquema analítico, que faz 
um recorte muito rígido entre duas formas de racionalida-
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de das quais derivariam tipos de ação social, também eles 
orientados por lógicas muito bem definidas, tem uma certa 
dificuldade em lidar com fatos históricos que sugerem, ao 
contrário, uma indiferenciação de motivos práticos para pôr 
em marcha as reivindicações de grupos operários, embora 
os móveis iniciais delas possam ter sido bem específicos: 
quando se lutou contra a exploração do trabalho da mulher 
e do menor (abstraindo-se os apelos emancipatórios que 
podiam então estar presentes nessas reivindicações), esse 
não foi apenas um esforço direcionado para o enquadra-
mento da força de trabalho industrial, mas também por jus-
tiça. Fazer a distinção a posteriori entre os móveis de justiça 
e aqueles ligados ao mercado de trabalho é possível mas tal-
vez fosse mais interessante procurar o seu entrelaçamento 
no momento (histórico) em que foram formulados. O mes-
mo valeria para a diminuição da jornada de trabalho ou dos 
acidentes de trabalho. Mesmo em situação (posterior) de 
emergência do Estado de Bem-Estar Social, a mediação ins-
trumental das reivindicações do trabalho crescentemente 
organizado e integrado não parece ter exaurido completa-
mente a fonte de reivindicações que resvalam para tópicos 
de uma “vida boa” (privada) e moralmente (política) aceitá-
vel: as reivindicações de autonomia e de um trabalho signi-
ficativo vieram em boa parte não de fora, mas de dentro do 
mundo industrial. Nada vaticina que, com os novos proble-
mas ligados aos novos modelos produtivos, também ali não 
surjam novas frentes de batalha por justiça (lutas contra 
a exploração da insegurança, contra stress e a humilhação 
moral nos locais de trabalho reestruturados, por exemplo).

Cooperação e economia da informação
Tendo em vista a estreita correlação que tem sido apontada 
entre cooperação e produtividade, é oportuno mencionar 
um tratamento possível do quesito “confiança”, quando este 
é traduzido por grau de acesso à informação recíproca entre 
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as partes. Por outro lado, a confiança é básica para o esta-
belecimento de acordos deliberativos: deve-se supor todo o 
tempo que os agentes envolvidos em processos de discussão 
estão comprometidos com a veracidade de suas asserções. 
Nas relações de trabalho, tal quesito é muito importante: 
tanto maior o grau de desconfiança entre patrões e empre-
gados, ou entre gerentes e subordinados, maiores as chan-
ces de um comportamento defensivo de parte a parte e, por 
conseguinte, de retenção de informação, às vezes relevante 
para solucionar um gargalo ou combater uma “desecono-
mia” devida a um arranjo defeituoso do processo, o qual 
pode ser de conhecimento dos agentes, mas oculto dos 
organizadores. Inversamente, a direção da empresa pode 
esconder decisões que afetam diretamente a sua força-de-
trabalho (como planos de enxugamento de pessoal ou intro-
dução de novas máquinas, ambas com implicações no nível 
de emprego). Nos dois casos, é uma relação de confiança 
que é quebrada, e isso contamina negativamente a coope-
ração entre “os de baixo” e “os de cima”. Por outro lado, 
a contrapartida desse tipo de comportamento é a transfe-
rência total da responsabilidade acerca do andamento do 
processo produtivo dos operadores diretos para a gerência 
e a supervisão, que prescrevem e aplicam normas do estilo 
the one best way.

Esquemas analíticos inspirados na teoria dos jogos 
levam a sério situações desse tipo, simulando modelos que 
jogam com as variáveis de incentivo ou desincentivo à coo-
peração e, portanto, ao compartilhamento da informação. 
No entanto, o processamento significativo dos agentes 
envolvidos nos processos de troca simbólica capta antes de 
tudo o juízo moral, ao invés de um cálculo racional. É um 
deficit de reciprocidade que aparece (em geral oriundo do 
lado mais fraco, isto é, daquele com menores recursos de 
poder), por exemplo, quando falha o circuito de crença 
na boa-fé do outro: as queixas são em geral relacionadas 
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à “injustiça” da retribuição, com base, evidentemente, em 
alguma medida não-declarada, mas suposta de valor. É a cos-
tureira que reclama da encarregada porque ela não segue 
os critérios de eficiência (objetivos, válidos para todos), mas 
de amizade com a colega (critérios subjetivos); assim como 
o gerente que cobra mais empenho porque ficou do lado 
das operárias contra as invectivas do chefe... os exemplos 
poderiam ser multiplicados. Num outro registro, segurar 
informação é uma forma de luta em torno do poder de 
controlar o próprio trabalho, ao passo que, quando o saber 
associado a esse controle é apropriado pelo adversário, é o 
poder que é transferido.

O que é relevante notar na idéia de um padrão dese-
jado de cooperação nas relações de trabalho é que ele não 
combina, ao menos em termos ideais, com um desenho 
contratualista nas relações industriais; esse último tende 
a privar de conteúdo a relação de confiança entre patrão 
ou gerente e trabalhadores – esta é a sua forma adequa-
da–, enrijecendo o canal de comunicação entre as partes 
– este é seu resultado prático. Assim, para sistemas flexí-
veis de produção, hoje, uma contratualização excessiva 
seria disfuncional. No entanto, um olhar retrospectivo da 
história social mostra (no Brasil, com certeza; nos outros 
países, com toda a probabilidade) um repertório de lutas 
pela contratualização, capitaneado pelo movimento operá-
rio; lutas essas que buscavam alargar, como se viu acima, a 
noção de justiça, usando os meios disponíveis do direito. 
A contratualização parece ser condição para um arranjo 
cooperativo mais favorável à parte mais fraca nas relações 
internas à empresa, assim como no passado. Afinal, a situ-
ação do mercado de trabalho é inseparável das condições 
de barganha entre as partes conflitantes em torno de saber 
e poder da produção.

Atualmente, a equação entre cooperação, flexibilida-
de e reestruturação do ambiente industrial coloca em um 
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mesmo lado: �) uma relativa permanência em termos de 
demanda de produtos; 2) contratos exercendo constran-
gimento entre aqueles que se encontram sob sua órbita, 
tanto do ponto de vista temporal quanto do ponto de vista 
das esferas de cobertura; e 3) pouco incentivo ao comparti-
lhamento de informações e à cooperação produtiva. Nesse 
último caso, o dilema típico do tipo “quem sai na frente, se 
expõe mais”, próprio de um cenário que alimenta expecta-
tivas divergentes, pode travar as iniciativas de diálogo e dis-
cussão. Do outro lado da equação, incertezas do mercado 
seriam indutoras de um comportamento mais propenso à 
colaboração: contratos de âmbito menos abrangente redu-
zem os efeitos de desperdício associados a “bancar” situa-
ções muito distantes da realidade específica do ramo ou 
empresa, por um lado, enquanto, por outro lado, aumenta 
a dependência do trabalhador, que precisa do emprego, e 
reduz os estratagemas de práticas de controle e restrição da 
produção.

Mas além desse cenário da “cooperação pelo medo”, 
haveria também espaço para consensos entre capital e tra-
balho baseados em alta qualificação, iniciativa e – eventu-
almente – participação na propriedade das firmas, redu-
zindo a dependência em relação ao mercado de trabalho: 
um maior poder deliberativo, nesse caso, seria uma decor-
rência quase direta da cooperação. Nessa última situação, 
o importante é que a cooperação via comunicação passa a 
contar como condição necessária para o desbloqueamento 
de informações e sua circulação pelo ambiente produtivo7.

7 Essa observação é atestada por muitos autores (veja adiante nota �5 para um 
autor em particular). Piore (�995) menciona a necessidade de uma interação di-
reta (pp. 99-�00) entre indivíduos e organizações com vistas a um bom resultado 
em termos de inovação nos processos produtivos, ao invés de um formato basea-
do exclusivamente na competição de mercado. Ele aponta as vantagens de uma 
organização no formato de rede (networked organization), a qual seria dificilmente 
compatível com aquele último modelo ou “forma social”.
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Sindicalismo “negocial” e procedimentos deliberativos
No Brasil, podem-se identificar, nos últimos anos, experi-
mentos no âmbito político mais geral que tentam perseguir 
procedimentos deliberativos. Esses experimentos, claro, 
têm rebatimento nas relações de trabalho. Sindicatos, cen-
trais, associações profissionais, federações de empresários, 
por exemplo, são atores coletivos com presença obrigató-
ria em tais fora, por causa de sua expressão social. Pode-se 
mesmo sugerir a hipótese de que tais experimentos tive-
ram seu ponto de partida, no mundo do trabalho, precisa-
mente com a détente representada pelas câmaras setoriais, 
na primeira metade dos anos �9908. Inclui-se entre aqueles 
experimentos, nos últimos anos, a instalação do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), no iní-
cio do Governo Lula (2003). A inspiração em casos exem-
plares de concertação social levados a efeito em países da 
Europa continental é explícito. Nos consideranda do CDES, 
menciona-se a idéia-mestra de um “novo contrato social” 
como que a dar coerência a um movimento que se desdo-
bra também em outras iniciativas: Mesa Nacional de Nego-
ciação Permanente (entre funcionários públicos e Gover-
no), Fórum Nacional do Trabalho (FNT), entre outros. 
Em todos eles, a expectativa do legislador (entendido aqui 
não na acepção burocrática do Poder Legislativo mas no 
sentido político do “deliberador”) é de que, nesses espa-
ços de negociação, as demandas da sociedade civil possam 
ser filtradas antes da tomada de decisões. Uma justificativa 
adicional para a virtude da concertação, no caso brasilei-
ro, é que ela contraria traços persistentes da cultura polí-
tica predominante, a saber, a tradição de conciliação “por 
cima”, por um lado, e o legalismo9 excessivo (expresso, 

8 Há muita literatura sobre o assunto e seria desnecessário arrolá-la aqui. Consul-
te-se o texto-marco sobre esses estudos: Oliveira et al. (�993).
9 O que é descrito pelo termo alemão Verrechtlichung. Trata-se de uma das acepções 
possíveis para a “formalização”.
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por exemplo, no sistema corporativo de relações de traba-
lho), por outro.

As iniciativas de concertação, contudo, têm como carac-
terística central o fato de serem uma iniciativa do Poder 
Público, enquanto a contratação social ocorre entre agentes 
coletivos formalmente privados. Por isso, a experiência das 
câmaras setoriais havia sido, de certa maneira, um marco nas 
relações entre Estado e sociedade, e nas relações de traba-
lho em particular. Sua armação política (não propriamente 
institucional) traduzia-se no fato de que o “interesse geral” 
(limitado, que seja, a uma realidade de setores econômicos 
precisos) não era definido de cima para baixo, mas cons-
truído por meio de “contratos” que tinham a virtualidade 
de espalhar-se por toda a sociedade, sendo a capacidade de 
disseminação ou enxameamento diretamente proporcional 
à importância econômica do referido contrato –, daí o sig-
nificado do “Acordo das Montadoras”, com seu importan-
te peso no interior da sociedade civil (incluída aqui, aliás, 
em sua acepção também de “sistema de necessidades”). A 
lembrança é oportuna porque, ontem como hoje, toda a 
vez que está em curso um processo de negociação do tipo 
“contratual”, surge a objeção polêmica de que ele estaria 
se chocando contra uma instituição política já existente e 
dedicada ao propósito de dirimir conflitos os quais aquelas 
negociações elegem exatamente como objeto de tratamen-
to. Foi assim com as câmaras, que pareciam sobrepor-se às 
negociações coletivas tradicionais, tanto quanto com o que 
ocorre hoje com o FNT e demais fora que congregam repre-
sentantes de capital e trabalho, o mesmo valendo para o 
CDES, contra o qual foi levantado o conflito de competên-
cias com o Parlamento. Em todas as oportunidades, parece 
refletir-se a disjunção teórica entre a defesa da Constituição 
e do direito, por um lado, e a inclusão de temas de moral 
e justiça, por outro lado. A democracia deliberativa oscila 
entre conferir um papel predominante ao primeiro termo, 
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enxergando o direito como guardião das normas básicas 
(sobre as quais nenhum dos participantes deve, na falta de 
convincentes razões, divergir) e da própria possibilidade de 
acordo, qualquer que ele seja; ou ao segundo termo, quan-
do os contratos ou acordos ousam incluir temas que seriam 
forçosamente motivo de discórdia, pois remetem, em última 
instância, às éticas particulares. Num caso, a “moral públi-
ca” é entendida do ponto de vista formal, como a defesa do 
procedimento em si; no outro ela se aproxima de conte-
údos substantivos que podem resvalar para definições par-
ciais da “boa vida”, o que seria perigoso do ponto de vista 
do pluralismo. A justificativa para a primeira posição é que, 
ao colocar o princípio político (moral) em primeiro lugar, a 
democracia deliberativa funciona como um anteparo à rei-
vindicação de interesses próprios ou preferências particula-
ristas (os agentes devem justificar racionalmente suas esco-
lhas de um ponto de vista universalista), enquanto a segun-
da posição não exige que as reivindicações dos agentes apa-
reçam primeiramente como “morais”, senão como justas, 
isto é, enfatizam antes de tudo o aspecto da igualdade antes 
da deliberação. Vê-se que a alternativa é mais nuançada do 
que simplesmente aquela entre discutir ou decidir, ou seja, 
entre submeter os argumentos a uma reflexão pública ou 
fazê-la internamente à consciência individual, para só então 
emitir um juízo na vida pública. Ela envolve, na verdade, 
um entendimento do gênero de racionalidade que é mobi-
lizada na deliberação, o que foge aos propósitos limitados 
desta comunicação.

Se os indícios de um movimento de contratualidade 
observados vêm do Estado para a sociedade (iniciativas de 
tripartismo baseadas na noção de concertação social), o 
mais interessante seria verificar o movimento oposto. No 
mundo do trabalho, acordos bipartite entre empregados e 
patrões podem ocorrer seja por mediação sindical, seja ain-
da de forma “espontânea” entre coletivos de trabalhadores 
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e direção da empresa. Em quaisquer dos dois casos, o dado 
fundamental é a organização do fator trabalho como uma 
construção política, na medida em que nega o automatis-
mo do mercado. Isso está de acordo com o sentido geral 
da contratação coletiva em nível nacional, que é o de regu-
lar o uso mercantil do trabalho, desde o nível intermediá-
rio (ramo de atividade) até o nível micro (empresa), tendo 
como pressuposto aquele dado fundamental mencionado 
acima. Dificilmente pode-se acreditar que, pelo mero fato 
de sua aplicação, as exigências mínimas para o procedi-
mento deliberativo (participação, igualdade, racionalidade, 
justificação) não tenham nenhum efeito sobre a definição 
mesma do “bem”. Esse efeito dinâmico está na própria raiz 
da criação de novos direitos, como se viu na discussão ante-
rior. É nesse sentido que a publicização de interesses, tanto 
nos contratos bi quanto tripartites converte demandas da 
chave social, em que elas se encontram originariamente, 
para a chave da política.

Testando os princípios da democracia deliberativa
Nesta seção serão repassados muito dos argumentos já dis-
cutidos nas seções anteriores. Primeiramente, esboçam-
se alguns traços gerais dos acordos que desembocam em 
decisões mais ou menos pactadas, à guisa de contratos�0. Em 
seguida – mas no momento mesmo de apresentação daque-
les traços –, alguns casos específicos, típicos das relações 
entre o capital e o trabalho, “testarão” a hipótese do pro-
cedimento deliberativo. A idéia segue o tom geral do texto, 
ou seja, discutir a pertinência daquele procedimento num 

�0 A terminologia não é neutra porque, no debate político-doutrinário que anima 
o mundo do trabalho organizado no Brasil atualmente, o sindicalismo contratua-
lista é usado pelos seus adversários como sinônimo de um sindicalismo que privile-
gia os acordos em detrimento da luta intransigente na base. Por outro lado, viu-se 
anteriormente que o “contrato” pode conter duas significações até certo ponto 
opostas: a de “formalização”, em primeiro lugar, e também a de acordos de baixo 
para cima atuando contra o legalismo (e o corporativismo).
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campo que as “relações industriais” consagraram como o 
domínio privilegiado da racionalidade instrumental.

Um dos aspectos que estão envolvidos nos acordos deli-
berativos é sua vocação de generalização: eles devem pos-
suir como pressuposto a possibilidade de universalização; 
não podem, por conseguinte, ter uma aplicação condicio-
nada; isso em termos de procedimento, porque em termos 
de conteúdo, a restrição é não só possível como realista: nos 
contratos micro, o âmbito de cobertura e de vigência é limi-
tado, muito raramente se estendendo a toda a categoria e 
muito menos à classe. No entanto, o fato de ser estabelecido 
um acordo ou contrato depõe a favor de sua viabilidade em 
outras situações, como possibilidade formal: nenhuma razão 
interna poderia impedi-lo. Em termos concretos, é o que 
ocorre com o efeito-demonstração: um acordo de sucesso 
em uma área (ramo de atividade, setor, localidade, empre-
sa) enseja sua reprodução alhures. Mesmo que se trate de 
um acordo “corporativo” (isto é, desde o início orientado 
para um interesse parcial da categoria ou da classe ao invés 
do “interesse geral”), tal acordo tem uma virtualidade públi-
ca pela possibilidade de ser tentado; pelo menos, é legítimo 
que o seja. Esse é um aspecto importante porque significa 
que os atores não precisam remeter seus interesses de fato a 
um interesse geral sublimado, apenas para justificar a sua 
ação perante os outros membros da “cidade” (isso implica 
que essa última, enquanto “espaço cívico”��, possa ser com-
plexa e diferenciada). Em suma, podem variar as profissões, 
as qualificações, a base econômica e tecnológica, mas a 
variabilidade das experiências coletivas de trabalho não afe-
taria a chance de uso da palavra, da atenção da outra parte 
(ser levado(a) em conta) e de uma decisão obrigatória den-
tro de um âmbito definido: sua validade no mínimo alcan-
çaria o que se poderia designar como um “interesse geral 

�� Utiliza-se aqui a terminologia empregada por Pharo (�985).
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restrito”. Mas a vocação à universalização – falar em nome de 
um ideal de bem comum – confere aos acordos uma ten-
dência de ser válidos para todos e não apenas para o grupo 
original que os protagonizou.

Outro aspecto é que os argumentos levantados sempre 
têm como destinatário a coletividade concernida – aqui 
pode-se chamá-la metaforicamente de “cidade” – mesmo 
quando se referem a ações que se desenrolam fora da refe-
rida coletividade: a empresa, por exemplo, orienta o acor-
do – digamos, sobre produtividade – para uma realização 
distante fisicamente do locus abrangido pelo acordo (a uni-
dade produtiva, ou a própria firma ou grupo econômico), 
a captura de parcelas do marcado externo, a concorrência 
com outras empresas, a qualidade do produto como pas-
saporte para a competitividade etc.; todavia, os benefícios, 
bem como os sacrifícios são medidos internamente, na 
“comunidade”, isto é, na empresa.

Em terceiro lugar está o fato de que, por remeter sem-
pre a uma experiência coletiva do grupo que é sujeito do 
acordo visado, esse último lembra permanentemente os fun-
damentos que estão na base do “interesse geral” da coletivi-
dade. Ao agir, os sujeitos têm de justificar a sua ação e, com 
isso, reinterpretam aqueles fundamentos todo o tempo, 
contribuindo para consolidá-los. Se uma caída corporativa 
não deixa de estar descartada, o fato da publicidade funcio-
na como contratendência, pois o outro envolvido no acordo 
pode também forçar a reflexão e a reconsideração interna 
dos próprios fundamentos do grupo. Como se fez referên-
cia anteriormente, o procedimento deliberativo transforma 
as preferências (as éticas particulares mas também a moral 
pública) e não as considera como “dadas” desde sempre.

De acordo com o princípio da publicidade, não basta 
apenas que os acordos sejam convincentes, isto é, baseados 
no melhor argumento; é preciso que todos possam ter aces-
so a eles e, o que é importante, possam também contradizê-
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los. Nessa altura, surge um dos obstáculos mais comuns nas 
decisões deliberativas, que é o das exigências técnicas. Quan-
do elas surgem, o argumento aparece como objetivamente 
neutro e irretorquível diante dos cidadãos. A possibilidade 
do contraditório sofre uma limitação interna ao próprio 
discurso, o que acaba tendo um rebatimento na participa-
ção das decisões, pois os membros da coletividade podem 
enxergar todo o seu esforço de elaboração de propostas 
razoáveis no fim das contas inútil. Se é concedida uma ima-
gem para descrever o efeito, pode-se dizer que o monopólio 
do saber detido por alguns grupos especializados, tanto do 
ponto de vista técnico quanto administrativo, exerce uma 
espécie de força gravitacional sobre a argumentação, tor-
cendo-a de acordo com a massa de informação objetivante 
acumulada. Na prática, o que ocorre é que a justificação, 
como se viu acima, pode ser pública, mas a implementação 
em geral cabe aos experts. Tal fato funciona por si só como 
um poderoso argumento antideliberativo; contudo pode 
também aparecer mascarado por razões de cunho realista 
quando se invoca o fator tempo: como é sempre preciso que 
se decida sobre algo (não podendo o debate perdurar inde-
finidamente), então é mais seguro que uma elite o faça�2.

Mesmo assim, a chance de “colocar as cartas na mesa”, 
isto é, de estabelecer acordos deliberativos, como que empur-
ra os argumentos técnicos sempre para a necessidade de sua 
justificação prática, normativa. Nisso consiste a eficácia (do 
ponto de vista dos membros da “cidade”) da publicização dos 
acordos, especialmente no mundo do trabalho e de suas insti-
tuições. Quando a categoria patronal, numa negociação cole-
tiva de qualquer natureza�3, levantava os constrangimentos 

�2 Está-se supondo aqui que a implementação é um momento também da deli-
beração porque supõe o acompanhamento público (e, portanto, o controle) da 
decisão. A introdução do fator tempo é lembrada por Jon Elster, “Introduction”, 
�998, pp. �-�8.
�3 Na câmara setorial isso era muito comum, na medida em que não havia, por 
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do tipo: volume de investimento necessário, preços de maté-
rias-primas, peso da folha de salários na composição dos cus-
tos das firmas etc., tais argumentos podiam ser questionados 
por uma contra-força-tarefa intelectual (nos sindicatos mais 
bem preparados em termos de assessoria, isso de fato acon-
tece) que no entanto discutia os argumentos dentro de um 
mesmo “campo” (econômico). Mas, além da oportunidade 
de a discussão levar a que se levantem outros pontos de vista 
dentro do mesmo campo argumentativo – ao invés da neces-
sidade “férrea” de enxugar os quadros de funcionários por 
causa da competição internacional promovida pela entrada 
de produtos estrangeiros, por exemplo, por que não reorien-
tar o mix de produtos com vistas ao mercado interno? etc. 
– ela também pode mudar a natureza do próprio argumento, 
por exemplo, introduzindo premissas não econômicas mas 
de justiça: por que é prioritário para as políticas públicas do 
Estado combater a inflação com o sacrifício da política indus-
trial, ou relegar o ataque aos focos de pobreza e não promo-
ver o aumento da participação da renda do trabalho no con-
junto da riqueza nacional? Nesse caso, não se trataria apenas 
de capacitar melhor a assessoria sindical e aproximá-la, em 
termos de competência, da assessoria empresarial – para isso 
seria suficiente acionar um dispositivo baseado em uma sorte 
de “princípio da diferença”, a fim de mitigar os desníveis no 
ponto de partida. Na verdade, o acordo baseado na delibe-
ração prevê a própria mudança do foco original da questão 
tratada, devido à incorporação do maior número de interes-
sados e, por conseguinte, da consideração de novos pontos-
de-vista. Ensaios desse tipo, como se sabe, foram tentados no 
Brasil. Eles levariam a uma reação em cadeia que certamente 
interfeririam em outras lógicas de decisão que não se pau-
tam por procedimentos deliberativos.

assim dizer, limite para a tematização de problemas, variando desde a realidade 
econômica das empresas até a política industrial do governo ou as tendências glo-
bais dos mercados. Veja-se por exemplo Mello e Silva (2002).
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Finalmente, a conseqüência das decisões saídas de acor-
dos deliberativos é que eles devem ter a força de uma obri-
gação. Isso remete a um problema delicado que é a rela-
ção com o direito e, em última instância, com a “lei maior” 
(Constituição). O enquadramento sociológico em geral 
aborda esse problema como sendo de “legitimação”. Ins-
pirações teóricas diversas confrontam-se aqui em um pon-
to que é cheio de conseqüências práticas. Enquanto uma 
corrente fenomenológica encara os acordos como fruto de 
uma “razão prática” que se origina e ao mesmo tempo se 
esgota em uma situação socialmente determinada (o “inte-
resse geral restrito”), não podendo ser generalizada como 
normatividade para outros contextos, uma outra corrente, 
que tem em Habermas�4 seu expoente, procura fincar os 
acordos deliberativos em uma predisposição transcendental 
para a comunicação e o entendimento recíproco. A impli-
cação está, em primeiro lugar, no estatuto do que poderí-
amos chamar de “contrato”: a primeira corrente enfatiza 
muito mais a confiança como base do acordo – o contrato 
propriamente não é, em si, tão decisivo, não garante nada, 
a não ser a remissão ao “interesse geral” da coletividade –, 
enquanto a segunda corrente vê a norma como garantia e 
protetora do fático, sendo por isso o contrato muito impor-
tante. Ambas são, em certo sentido, procedimentalistas, 
porém a carga normativo-abstrata da segunda é adequada 
ao tipo de linguagem corrente da legitimação em socieda-
des modernas, isto é, o direito e a lei.

Política deliberativa nas relações de trabalho?
Na seção anterior a política deliberativa foi considerada 
quanto à sua aplicação no âmbito das relações industriais, 
isto é, nas relações entre sindicatos e associações patro-
nais, Estado e, eventualmente, sociedade civil. Embora não 

�4 Habermas (2003, �997).
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sejam tratadas no texto de maneira sistemática e descritiva, 
as câmaras setoriais poderiam ser um bom exemplo, bem 
como as experiências mais recentes de concertação social e 
mesmo de “novo contrato social”, de iniciativa do Governo 
Federal�5. Faltaria considerar a possibilidade de aplicação 
de seus princípios no âmbito das relações de trabalho, isto 
é, na vida organizacional das empresas. Nesse que seria, por 
definição, um espaço privado, o procedimento deliberativo 
encontraria um obstáculo mais robusto, tendo em vista a 
ordem capitalista e sua separação legitimada formalmente 
de esferas de propriedade.

No entanto, como já se fez referência anteriormente, 
tais espaços legitimados formalmente são constantemen-
te redefinidos. As esferas do público e do privado sofrem 
transformações, ganhando novas feições e significados: o 
Estado-Providência ou Estado de Bem-Estar Social, resulta-
do de um modo de regulação monopolista após as crises 
dos anos �930 e a 2ª Guerra, foi um desses momentos de 
viragem. Estamos talvez em um outro momento de viragem, 
derivado dos novos modelos produtivos que se espalham no 
tecido industrial: as empresas se vêem confrontadas com 
mudanças importantes na sua estrutura (geográfica, mate-
rial, tecnológica e também “relacional” com sua força-de-
trabalho). Programas de qualidade, talvez inadvertidamen-
te, abrem espaço para uma relação comunicativa no dia a 
dia da produção – com todos os constrangimentos ligados 
à racionalização tradicional que eles envolvem –, porque o 
medium da linguagem se infiltra sorrateiramente nos proces-
sos de trabalho, exigindo a substituição do signo que traduz 
a mera prescrição da operação por uma entente entre traba-
lhadores e supervisores sobre o como fazer�6. Com isso, o “tra-

�5 Um bom apanhado está em Véras (2004, pp. 45-73).
�6 Um autor como Philippe Zarifian foi um dos que desde cedo se mostrou sensível 
a esse tipo de implicações. Veja-se Zarifian (�996, e em português, do mesmo au-
tor, �99�).



É possível uma política deliberativa para o trabalho?

Lua Nova, São Paulo, 72: 143-174, 2007

170

balhador coletivo” fica confrontado a uma medida de tem-
po (a definição da jornada de trabalho) e do próprio dis-
pêndio de força de trabalho (dependendo cada vez menos 
de uma intervenção particular ) que tendem a esgarçar as 
fronteiras antes muito rígidas do público e do privado, do 
“interior” e do “exterior”, do que deve ser escondido e do 
que deve ser exibido. Se os temas relativos à “moral” – por-
que têm uma afetação pública – são o objeto da discussão e 
da decisão, enquanto as questões “éticas” não devem entrar 
em linha de conta, no universo do trabalho real essa divisão 
há muito vem sofrendo trepidações: disposições subjetivas 
(por exemplo, no modelo de gestão pelas competências) 
são exigidas na avaliação profissional do(a) trabalhador(a), 
gerando em seguida critérios objetivos de desempenho.

Por outro lado, os constrangimentos sociológicos 
entram com todo o seu peso na definição dos lugares em 
que os sujeitos emitem os juízos deliberativos. Esses luga-
res são identificados imediatamente pelos interlocutores e 
afetam a percepção dos juízos emitidos, contaminando o 
seu conteúdo racional. Um juízo emitido de um lugar sim-
bolicamente subordinado na estrutura de poder discursivo 
tem um efeito completamente diferente de outro, identifi-
cado com recursos maiores e acúmulo de capital cultural. 
Um acordo em que estão presentes sindicalistas e empre-
sários produz uma expectativa prévia nos agentes não só 
sobre os argumentos que vão ser mobilizados, de lado a 
lado, bem como sobre as margens em que eles podem ser 
sustentados, transgredidos e retrabalhados, a velocidade 
desse reprocessamento e outros aspectos. A classe conta. 
Assim como os signos corporais e os recursos expressivos 
associados a ela.

Exemplos podem ser encontrados nos relatos de entre-
vistas com os agentes participantes dos processos delibera-
tivos postos em marcha no mundo do trabalho nos últimos 
anos. No caso da Câmara Setorial do Complexo Químico, 
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transcorrida no Brasil entre �993 e �994�7, o linguajar e a 
barba, do lado trabalhista, foram as marcas de classe lem-
bradas pelos informantes. Ora, nesse último caso, estamos 
seguramente diante de um dos traços que estão associados à 
cultura sindical, em especial na representação disseminada 
de um sindicalismo “de briga”, “aguerrido” etc.

Por fim, vale notar que a abertura para a consideração 
de diferenças sociais no interior de práticas deliberativas 
permite a inserção da variável de gênero, bem como de 
outras clivagens presentes na estrutura social que demons-
tram a necessidade de levar em conta a desigualdade que 
atravessa a “situação ideal de discurso”. Uma advertência 
que poderia ser incorporada como uma questão de justiça, 
na medida em que o “princípio de diferença” considerasse 
os recursos simbólicos como parte constituinte das condi-
ções de ponto de partida�8.

Balanço
Qual a relevância da discussão empreendida acima para o 
campo dos estudos do trabalho? E mais: qual a relevância 
para a pauta das relações de trabalho no momento em que 
se discute um desenho institucional para o novo Sistema 
Nacional de Relações de Trabalho no Brasil?

No primeiro caso, a sugestão é que a DD deve de algu-
ma maneira inserir-se no temário das relações industriais 
porque há muito tempo suas premissas vêm freqüentando 
de maneira difusa a reflexão na área, de maneira não sis-
temática: índices, aqui e ali, de que estaríamos vivencian-
do traços de “ação comunicativa” nas indústrias modernas, 
de “nova contratualidade” nas negociações sindicais, de 
consensos pactados, de uma relação de serviços que dilui 

�7 Para uma apreciação ampla da câmara setorial do complexo químico, consulte-
se Mello e Silva (2002).
�8 Uma observação desse tipo aparece em Young (200�).
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a materialidade da prestação do trabalho direto, são todas 
indicações que desafiam o marco político, entendido esse 
último como regulação da “cidade”, do espaço cívico. O for-
mato da DD pode ser, em tese, um marco político adequa-
do para os problemas colocados pelo “subsistema” econô-
mico e das relações de trabalho que lhe são derivadas. No 
entanto, forças poderosas, vindas desse mesmo “subsistema” 
(globalização, acirramento da concorrência, instabilidade 
dos modelos produtivos em função da sua dependência ao 
capital financeiro especulativo etc.) podem apontar exata-
mente o contrário: a dificuldade de regulação política, ou a 
redução do tipo de dificuldades que estão envolvidas (velo-
cidade das informações, tecnociência, escala de implicações 
etc.) a uma solução de tipo decisionista. O que, aliás, não 
deixa de ser também uma política: decisão sem discussão.

No segundo caso, a inspiração é mais evidente e os 
exemplos dos últimos anos (alguns mencionados no tex-
to) parecem reforçar a idéia de que caminhamos para um 
padrão “compreensivo” de relações de trabalho, com a 
incorporação dos sindicatos como atores coletivos públicos 
(participação em fora de concertação social e de gestão de 
fundos estatais). Se assim é, os mesmos dilemas e perguntas 
apontados no parágrafo anterior poderiam ser endereçados 
aqui. Fica a questão: até que ponto aquela incorporação sig-
nifica de fato uma publicização da política, com a inclusão 
de mais e mais participantes racionalmente competentes e 
igualmente capazes de imprimir uma dinâmica societária, 
não apenas circunscrita ao trabalho, plural e estável?

De um ponto de vista mais específico – e à guisa de con-
clusão – a pertinência da abordagem da DD para o traba-
lho tem de enfrentar as objeções mais prováveis. Primeiro, 
no fundo, de que seus requisitos não passam de um grande 
truísmo. Participação, igualdade, racionalidade dos agentes, 
publicidade são todos princípios inquestionáveis hoje e, por-
tanto, com esse grau de generalidade não esclarecem muita 
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coisa. Segundo, de que valeriam para toda e qualquer ação 
coletiva e não apenas para a ação sindical e outras, referidas 
ao mundo do trabalho. Terceiro, de que o aporte da DD não 
acrescenta nada de novo e apenas confirma o que já se sabe, 
até mesmo intuitivamente, acerca da necessidade de legiti-
mação das ações coletivas ou da democratização das relações 
de trabalho (derivada dos requisitos de participação e igual-
dade). À pergunta de qual a sua contribuição original para 
as relações de trabalho, pode-se dizer que o que é promis-
sor na abordagem da DD é que a exigência de justificação 
das decisões descerra a possibilidade de “abrir a caixa preta” 
relativamente a decisões estratégicas das firmas e do Estado 
(os dois “subsistemas” teoricamente infensos à sua influên-
cia). Por fim, a objeção quanto ao requisitos ou princípios 
de publicidade e racionalidade (que todas as partes sejam 
capazes de apresentar seus interesses e defendê-los sob a óti-
ca da universalização dos resultados), o qual esbarraria em 
fenômenos conhecidos de encerramento corporativista da 
classe. Quanto a esse ponto, uma discussão foi empreendi-
da no texto no sentido de mostrar que o “interesse geral” 
está sempre pressuposto nas ações que visam a um interes-
se particular, de grupo. Os agentes remetem sempre a um 
“todos” quando querem se referir a uma situação desejada 
para si mesmos. Se uma tal remissão está associada a uma 
disposição “transcendental” imanente à “razão comunicati-
va” ou, antes, a uma disposição “ordinária” da vida social, só 
uma pesquisa que persiga essas questões – o que é, de resto, 
válido para o conjunto das objeções levantadas acima – vai 
poder responder. Esse seria um próximo passo.

Leonardo Mello e Silva
 é professor do Departamento de Sociologia da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP
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REPRESENTAÇÃO EM ROUSSEAU E 
HANNAH ARENDT

Maria Aparecida Azevedo Abreu

Tanto Hannah Arendt quanto Rousseau são críticos à repre-
sentação política. Contudo, as formas com que cada um 
constrói sua crítica são bem distintas. Os dois podem ser 
considerados, sob muitos aspectos, “adversários” no terreno 
da teoria política, o que é explicitado por Arendt em Da 
revolução.

O propósito deste texto é colocar em evidência os pon-
tos de aproximação e afastamento entre os dois autores no 
que diz respeito à sua crítica à representação política. Obvia-
mente, neste propósito, deverá ser percorrido um caminho 
por alguns conceitos centrais na obra de ambos.   

Representação: um problema para nossos autores
Na obra de Rousseau, sua crítica à representação política, 
no sentido de escolha de mandatários, está associada à sua 
formulação do conceito de soberania. Para ele, a sobera-
nia deve ter como titular o conjunto de todos os cidadãos 
e não pode ser delegada nem dividida. Sem essa possibili-
dade, não há como haver representantes que decidam em 
nome dos cidadãos. Embora isto valha em relação ao legis-
lativo, não vale em relação à composição do Governo, nome 
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dado ao que chamaríamos hoje de Poder Executivo, que 
nada mais é do que “um corpo intermediário estabelecido 
entre os súditos e o soberano para sua mútua correspon-
dência, encarregado da execução das leis e da manutenção 
da liberdade, tanto civil como política” (Rousseau, 1987a, p. 
74). Isto ocorre porque este Governo de que fala Rousseau 
não detém o poder legislativo, este sim a própria manifes-
tação da vontade geral e da soberania, que deve ser exerci-
da diretamente pelo povo, sem o intermédio de quaisquer 
representantes. E, para Rousseau, não importa a dimensão 
da república em que esta soberania deva ser exercida: a 
autoridade soberana é simples e una, e não se pode dividi-la 
sem destruí-la (Rousseau, 1987a, p. 105). Aqui, Rousseau é 
adversário de Montesquieu, atribuindo ao órgão executivo 
apenas funções administrativas sem dividir o poder sobera-
no, que é o legislativo.

Hannah Arendt critica radicalmente a noção de sobe-
rania de Rousseau, filiando-se explicitamente à linhagem 
da divisão e da limitação dos poderes de Montesquieu e 
adotada pelos founding fathers norte-americanos. Sua críti-
ca à representação política está associada à sua concepção 
de liberdade. Para ela, a liberdade emerge quando diver-
sas pessoas agem em concerto. E essa liberdade ou signifi-
ca “participar do governo” ou não significa nada (Arendt, 
1988, p. 175). Embora não esclareça o que seja exatamente 
essa participação no governo, ela sugere uma estrutura de 
conselhos, pelo menos em sua origem espontâneos, que 
não tenham como finalidade nenhuma decisão burocráti-
co-administrativa. A autora utiliza exemplos históricos para 
afirmar que nos conselhos devem estar presentes mais ques-
tões políticas do que sociais, o que significa que nos conse-
lhos deveria haver manifestações de opiniões, mas não defe-
sas de interesses particulares e, para Arendt, essas opiniões 
são indelegáveis: “a única coisa que pode ser objeto de 
representação ou de delegação é o interesse ou o bem-estar 
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dos outorgantes, mas não suas ações ou opiniões” (Aren-
dt, 1988, p. 175). Os conselhos deveriam ser locais em que 
as pessoas pudessem se manifestar e agir politicamente. A 
respeito de que e como seria essa ação são pontos que não 
ficam claros na obra da autora, mas o que ela afirma é que, 
com sua formação espontânea e com sua estruturação “de 
baixo para cima”, os que assumiriam posições de comando 
assim o fariam por sua idoneidade ou seu talento político. 
Esta estrutura, segundo Arendt, sobreviveu até que seus 
membros passaram a administrar e a comandar também as 
fábricas e, assim, os conselhos deixaram de ser o espaço para 
a manifestação de opiniões e ações genuinamente políticas 
e não sociais (Arendt, 1988). Com estas características, a crí-
tica à representação política de Hannah Arendt tem como 
finalidade o afastamento da burocratização da política e a 
tentativa de construção e preservação de espaços em que 
uma ação política genuína possa acontecer.

Estes poderiam ser considerados os pontos centrais da 
crítica à representação política feita pelos dois autores. No 
entanto, Arendt e Rousseau divergem radicalmente no que 
diz respeito à representação, não no sentido de escolha de 
mandatários, mas de “aparecimento” no espaço público 
político. Para Arendt, a política é e deve ser representação. 
São freqüentes as comparações feitas pela autora da políti-
ca com o teatro. Os atores políticos se comunicam e agem 
no cenário político revestidos de uma persona, que confere 
igualdade aos atores e, mais do que isso, os afasta de suas 
necessidades pessoais e de suas idiossincrasias. Com esta 
persona, os atores podem ser livres, realizando, portanto, o 
sentido da política, na visão da autora. A igualdade confe-
rida pela persona compreende inclusive e principalmente a 
igualdade de direitos e precede a própria ação política. Em 
outras palavras, a igualdade conferida pela persona é condi-
ção para que seja realizada a ação política na concepção de 
Hannah Arendt. Ou seja, a mediação da representação é 
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necessária para a constituição da igualdade, que por sua vez 
é um pré-requisito para a ação política. 

Para Rousseau, representação é aquilo que temos a 
todo o tempo no que ele denomina sociedade civil, que é 
um grande alvo de críticas em toda a sua obra. Representa-
ção, para o autor, está relacionada com aparência, com vela-
mento e, em algumas passagens, até mesmo com falsidade. 
Em contraposição a estas expressões, temos essência, verda-
de, autenticidade, sinceridade e transparência. Em outras 
palavras, enquanto para Arendt a representação na política 
não só não é negativa, como é algo que deve ser preserva-
do, para Rousseau a representação deve ser afastada, e as 
pessoas devem buscar manifestar-se, em todos os campos, 
inclusive na política, de forma autêntica e transparente, o 
que significa dizer sem mediações.

Como se vê, temos aqui dois sentidos da palavra repre-
sentação. Para Arendt, é justamente para garantir a repre-
sentação, no sentido de aparecimento e revelação pública 
que se deve afastar a representação política. Para Rousseau, a 
representação política, quando aplicada ao poder legislativo, 
é mais uma forma de falseamento e de substituição do que é 
essencial pelo que é superficial que a representação, no outro 
sentido, possibilita. Ou seja, para o autor, os dois sentidos de 
representação se confundem, podendo a representação polí-
tica ser praticamente uma espécie do primeiro.

Para Arendt, a defesa da representação como apresen-
tação dos atores políticos está relacionada com a valorização 
que ela dá à igualdade estabelecida juridicamente e, portan-
to, de modo artificial. Para ela a igualdade é uma convenção 
necessária ao espaço político, para que possa haver a comu-
nicação e a ação entre iguais. No espaço político, os atores 
se revestem de uma “máscara”, sua persona, ou seja, os atores 
passam a ser não homens naturais, mas sujeitos de direitos 
e deveres e, portanto, protegidos por uma ordem jurídica. 
Ora, mas para Rousseau a constituição de um conjunto 
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de leis que estabeleçam direitos e organize politicamente 
um conjunto de cidadãos também é de suma importância.  
Aliás, o seu contrato social é constituído juridicamente e 
constitui um elemento regulador e ordenador da comu-
nidade de cidadãos. Mas em que estaria a diferença? Para 
responder a esta pergunta, temos de nos deter na concep-
ção de natureza que cada um de nossos autores tinha como 
pano de fundo para suas reflexões.

Natureza, artifício e convenção
A noção de natureza é utilizada pelos nossos autores de 
forma distinta. Rousseau formulou o conceito de estado 
de natureza em oposição ao de sociedade civil e com isto 
filiou-se ao contratualismo. Hannah Arendt, em contrapar-
tida, não se utiliza deste conceito, nem mesmo assenta sua 
teoria política na idéia de um contrato social. No entanto, 
em ambos os autores, há referência a algum estágio político 
não-convencional, ou não-artificial, que guarda característi-
cas que se tornam referências – positivas, no caso de Rous-
seau, e negativas, no caso de Arendt – para a caracteriza-
ção de que tipo de construção artificial da política cada um 
deles pretende. Natureza, portanto, para ambos os autores, 
ainda que em registros distintos, é sempre oposta a artifício 
e a convenção.

A formulação feita por Rousseau do “estado de natureza” 
é bastante conhecida, e vou retomá-la aqui para destacar que 
o estado de natureza é para Rousseau uma referência posi-
tiva destruída pela sociedade civil. Segundo o autor, caberia 
a um contrato social estabelecer convenções que limitassem 
e regulamentassem a vida social de forma a restituir o que 
fora perdido do estado de natureza, ou seja, restituir a igual-
dade que lá estava presente e que já não mais existe no que 
ele chama de sociedade civil. Esta sociedade civil é um mun-
do de aparências, de exploração de um homem por outro 
homem, da busca deste por ser o preferido pelos demais e, 
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por isso mesmo, permeada por futilidades e superfluidades. 
É, portanto, um mundo de falseamentos, criado de forma 
artificial. Para desfazê-lo, ou afastar os seus efeitos, dos quais 
o mais contundente é a desigualdade instaurada pela apro-
priação de bens, é necessária a criação de uma outra socie-
dade, também de forma artificial, por meio do contrato. O 
contrato social é, pois, um artifício para desfazer outro arti-
fício. É a sociedade moral do dever substituindo a sociedade 
imoral da desigualdade (Viroli, 1992).

Esquematizando de forma bastante resumida e sim-
plificada, no estado de natureza tem-se uma igualdade 
natural, que é desfeita pela vida do homem em sociedade 
civil. Ou seja, a formação da sociedade – artificial, porque 
criada pelo homem – trouxe a desigualdade por meio do 
estabelecimento da propriedade, da busca por estima e da 
superfluidade. (Rousseau, 2005, pp. 210-211). Esta socie-
dade, embora artificial, pode ser considerada uma “conti-
nuação” do estado de natureza, que enfatiza não a igual-
dade dos homens, mas suas diferenças, e as transforma em 
desigualdades sociais (Viroli, 1992). Sem o estabelecimen-
to de qualquer pacto que a ordene, esta sociedade civil 
pode ser vista como uma espécie de “desordem” derivada 
do estado de natureza. Neste sentido, a sociedade artificial 
trouxe efeitos negativos para a vida humana. Mas o fato de 
ser artificial significa também que ela pode ser modificada 
e – por que não? – transformada por meio de outro artifí-
cio, o Contrato Social. 

Assim sendo, artifício, para Rousseau, tem um duplo 
significado: ao mesmo tempo em que trouxe as agruras da 
vida do homem em sociedade pode trazer o estabelecimen-
to de uma sociedade moral, em que os homens estejam 
orientados pelo dever, ajam tendo em vista o bem comum e, 
para citar uma expressão já consagrada, estejam “obrigados 
a serem livres”. O Contrato Social, com isto, poderá “orde-
nar” artificialmente a “desordem” artificial.     
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O contrato social poderia ser visto como a “saída políti-
ca” oferecida por Rousseau para os problemas apresentados 
pela sociedade civil. No entanto, há efeitos desta presen-
tes em todas as esferas das relações humanas, que dizem 
respeito à valorização do luxo e das aparências. Para afas-
tar essas características, Rousseau parece apontar em suas 
obras não propriamente políticas ser necessário, além do 
contrato social estabelecido por convenção, buscar a natu-
reza das coisas, em todos os campos da vida. É nesse sentido 
que Rousseau desenvolve as suas reflexões sobre a educação 
de um cidadão em Emílio. Ali, percebe-se a busca pelas sen-
sações e experiências mais autênticas, desde o momento da 
infância, para que só a partir delas possa se chegar à razão. 
Nesta educação, segundo o autor, está o antídoto contra o 
deslumbramento provocado pela vida em sociedade (é a 
francesa do século XVIII, a que o nosso autor se refere) e 
a garantia de que o cidadão daquela forma educado possa 
ser um cidadão sóbrio, com sólidos sentimentos de justiça 
e preparado para não somente pensar em seus interesses, 
mas também viver em comunidade. O projeto de educação 
de Rousseau pode ser visto como um projeto para levar o 
indivíduo à razão. Ora, o contrato social, obviamente, é um 
projeto de racionalidade, tanto no aspecto de cálculo, ou 
seja, de tornar as ações políticas previsíveis e inseridas num 
âmbito de moralidade, quanto no aspecto de justificação e 
de legitimação dessas mesmas ações (Viroli, 1992).

A busca das experiências originárias do indivíduo des-
critas em Emílio nos leva de volta ao estado de natureza. Este 
pode ser visto também como um estado de autenticidade 
e de sinceridade, em que a vida coletiva dos seres huma-
nos acontece não por meio de mediações, mas por meio 
da comunicação sincera, transparente e espontânea entre 
eles. O anseio por transparência e sinceridade se encontra 
presente de forma explícita nos textos não propriamente 
políticos de Rousseau e, de uma certa forma, permeia toda 
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sua obra (Starobinski, 1991). No âmbito político, a trans-
parência na comunicação entre os agentes significa comu-
nicação que não seja mediada por interesses particulares e 
neste aspecto Rousseau condena o luxo e a superficialida-
de e coloca reservas na importância do dinheiro em uma 
comunidade. Com uma noção de autonomia bastante forte, 
Rousseau propõe para uma comunidade política – Polônia, 
neste caso – que ela procure depender o menos possível do 
comércio internacional e que estimule, ao invés da rique-
za, resultado do acúmulo de bens, a prosperidade, que sig-
nifica cada vez mais ter os bens necessários e o desenvol-
vimento das virtudes do povo (Rousseau, 1982, p. 74). As 
idéias de espontaneidade e de desenvolvimento das virtu-
des parecem estar traduzidas na idéia de vontade geral, que 
pode ser vista como uma espécie de vontade comum, obtida 
espontaneamente por cidadãos movidos pelo bem de toda a 
comunidade. A espontaneidade necessária para a formação 
da vontade comum, com a ausência de interesses e, portan-
to, de mediações, está fortemente relacionada com a trans-
parência desejada por Rousseau. Assim sendo, o contrato 
social deveria calcar-se numa vontade comum espontânea, 
em que os indivíduos já não são mais indivíduos portadores 
de interesses, mas cidadãos agindo de forma transparente, 
sem mediações, tendo em vista o bem comum. 

Espontaneidade e ausência de interesses também são 
exigências colocadas por Hannnah Arendt aos atores políti-
cos. No entanto, a espontaneidade de que fala Arendt não 
envolve a noção de transparência, como se encontra pre-
sente em Rousseau. Arendt não só não postula a transpa-
rência, como a considera perniciosa para a política. Isto fica 
claro quando ela analisa o período do Terror na Revolução 
Francesa e a “caça aos hipócritas” ali ocorrida:

“Todo feito tem seus motivos, bem como seu objetivo e 
seu princípio; mas o próprio ato, embora proclame seu 
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objetivo e torne manifesto seu princípio, não revela a 
motivação íntima do agente. Seus motivos permanecem 
obscuros, não aparecem, antes se escondem, não apenas 
dos outros, como também de si próprio e de sua auto-
análise. [...] Na política, mais do que em qualquer outro 
campo, não temos possibilidade de distinguir entre o ser 
e a aparência. No mundo das relações humanas, o ser e a 
aparência são, de fato, uma só e a mesma coisa” (Arendt, 
1988, pp. 77-78).

Esta passagem não é dirigida diretamente contra Rous-
seau como em outras passagens de Da revolução, mas pode-
ria o ser. Para Arendt, como explicitado na citação acima, 
ser e aparência coincidem. Ora, nada mais oposto ao que Rous- 
seau propunha. Para ele, com o avanço da sociedade civil, 
um dos efeitos dela decorrente é o distanciamento entre 
ser e aparência (Rousseau, 2005, p. 217). A aparência pode 
deformar aquilo que é, e as representações podem ser vistas 
como falsificações da realidade.

Para Arendt, ainda, natureza não é qualquer referência 
positiva; ao contrário, é um espaço em que não há igualda-
de, que só pode ser estabelecida artificialmente, e em que o 
homem se encontra fragilizado, sem a proteção do artifício 
político. São inúmeras as passagens em que ela apresenta 
esta idéia, e têm mais destaque aquelas em que ela aponta 
que o totalitarismo está associado ao afastamento da pessoa 
artificial do homem, ou seja, somente quando o homem é, 
entre outras coisas, naturalizado, é que um domínio totali-
tário se torna possível1.

1 Neste sentido, ver a passagem: “Os sobreviventes do campo de extermínio, os inter-
nados nos campos de concentração e de refugiados e até os relativamente afortunados 
apátridas puderam ver, mesmo sem os argumentos de Burke, que a nudez abstrata de 
serem unicamente humanos era o maior risco que corriam. Devido a ela eram conside-
rados inferiores e, receosos de que podiam terminar sendo considerados animais, insis-
tiam na sua nacionalidade, último vestígio da sua antiga cidadania, como o último laço 
remanescente e reconhecido que os ligaria à humanidade” (Arendt, 1990, p. 333).



Representação em Rousseau e Hannah Arendt

Lua Nova, São Paulo, 72: 175-194, 2007

184

Outra diferenciação que poderia ser feita entre a con-
cepção de natureza entre os dois autores é que, para Rous- 
seau, a busca pelas referências naturais e pela crítica que 
estas podem oferecer a um determinado estado de coisas é 
traduzida na busca pelas experiências originárias, sem qual-
quer interferência artificial, como exaustivamente aponta-
do em Emílio. Esta busca pela essência de cada experiência é 
o que dá profundidade nas relações do homem com o espa-
ço físico e, mais tarde, na relação do homem com outros 
homens. A busca da essência de cada experiência é o que 
pode levar, na visão de Rousseau, a uma visão racional e 
universal do mundo e, portanto, da política.

Para Arendt, também a experiência deve ser buscada. 
A singularidade de cada experiência tem um efeito des-
construtivo de regras gerais, e a profundidade que a expe-
riência confere à vida humana não se dá pela via da busca 
de qualquer essência ou referência da natureza, mas pela 
memória dessa experiência. E essa memória se dá sempre 
na forma de fragmento e de particularidade. Nunca pode-
rá levar a qualquer juízo ou visão universalizante a respeito 
do mundo.

Apesar destas diferenças, ambos os autores deposi-
tam bastante importância no caráter artificial da política.  
Arendt, como já dito aqui, entende a política como algo 
eminentemente artificial. Para Rousseau, também o artifí-
cio é necessário, para o que basta lembrar o título de sua 
principal obra. Rousseau aposta suas fichas numa conven-
ção que possa constituir uma nova sociedade, desfazendo 
os efeitos deformadores da sociedade civil, constituída tam-
bém por convenção. Ou seja, para Rousseau, é justamen-
te porque a política se estabelece por convenções que ela 
pode ser modificada e reconstituída. Também acontece 
assim para Hannah Arendt. E para ambos os autores o direi-
to tem importância, mas em caráter um tanto distinto. Na 
concepção da autora, o direito é algo pré-político, que deli-
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mita o espaço político, mas não prescreve a ação que ocor-
re neste espaço, enquanto para Rousseau o direito assume 
um papel importante na constituição do contrato social 
que ele propõe e também na atividade política que então 
se estabelece, através da importância que dá ao poder de 
legislar e, principalmente, através da noção de dever que 
paira sobre os cidadãos no corpo político a ser criado, tan-
to em sua forma abstrata tal como proposta em O Contrato 
Social, como em sua forma concreta, propondo uma Consti-
tuição para a Polônia, quando, por exemplo, observa que os 
funcionários do governo devem o ser por dever, e não por 
profissão (Rousseau, 1982. p. 70). Esta noção de dever não 
parece estar presente na obra de Hannah Arendt. Para ela, 
qualquer previsão determinada por uma lei ou conjunto de 
leis pode impedir a espontaneidade da ação dos homens, 
e, portanto, torná-la previsível. Hannah Arendt não vê na 
racionalidade proporcionada pelo cálculo possibilitado 
pelas leis nenhum bem a ser preservado num espaço políti-
co. Ao contrário, este deve ser o espaço da espontaneidade 
– que para ela nada tem a ver com racionalidade, previsibi-
lidade e cálculo – e só dela.

Em resumo, no contrato social de Rousseau, a raciona-
lidade vem em favor da espontaneidade. No espaço político 
de Hannah Arendt, a razão destrói a mesma espontanei-
dade. Essa oposição de modos de ver da razão, que prova-
velmente é o que coloca os dois em terrenos diferentes na 
teoria política, está relacionada com outro tema de que tra-
taremos mais tarde: a vontade.

Ator e espectador
As diferenças entre as críticas à representação política rea-
lizadas por Arendt e Rousseau podem ser identificadas no 
tratamento que ambos dão a um outro tema caro ao âmbito 
da ação política, que é a relação entre o ator (ou agente) 
da ação política e o espectador dessa mesma ação. Se admi-



Representação em Rousseau e Hannah Arendt

Lua Nova, São Paulo, 72: 175-194, 2007

186

tirmos que representação significa também “aparecimento” 
como o fizemos na primeira seção, é necessário analisar 
qual é a relação humana que se estabelece no “aparecimen-
to” de alguém no mundo político.

É bastante conhecida a importância dada por Hannah 
Arendt ao espectador dos acontecimentos políticos, o que 
ela faz inspirada em sua leitura um tanto singular da Crítica 
do Juízo de Kant. Para ela, a ação desinteressada que todo 
ator intenta no espaço político somente pode ser vista e 
narrada de forma imparcial pelo espectador, que não está 
diretamente envolvido na ação. Isto porque o ator, por mais 
desinteressado e espontâneo que seja em sua ação, sempre 
faz parte do ato, e, portanto, não pode vê-lo e, mais impor-
tante, julgá-lo com real imparcialidade. O espectador, ao 
contrário do ator, pode se investir de um senso comum, que 
torna possível a ele pensar no lugar de outros e, assim, emi-
tir um juízo que não represente somente o seu modo de ver, 
mas tenha uma expectativa de validade universal. Ou seja, 
embora o juízo de espectador seja, de fato, individual, com 
este senso comum seu juízo pode ser emitido como se – e este 
como se é importante – fosse um juízo coletivo. Este é o juízo 
político por excelência, que somente pode ser emitido pelo 
espectador, nunca pelo ator.

Para Hannah Arendt, como se vê, ator e espectador 
estão em locais diferentes e têm posições distintas num mes-
mo acontecimento político. É o ator, claro, que realiza a ação 
política, atividade humana por excelência, que é marcada 
pela espontaneidade. Esta ação,como Arendt define com 
clareza em sua obra, é marcada pela pluralidade. Esta plura-
lidade, a autora não diz, mas poderia ter dito, somente se evi-
dencia quando o espectador assiste às diversas ações e pode 
verificar a singularidade de cada uma delas e a multiplicida-
de de todas elas. Esta distinção feita por Arendt entre ator e 
espectador somente é possível porque ela vê o espaço polí-
tico como aquele em que os atores “aparecem” em público. 
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Nesta representação, há espectadores que têm, por meio de 
seu senso comum, a capacidade de emitir juízos políticos.

Na obra de Rousseau, a relação entre ator e espectador 
se dá, mais uma vez, de forma um pouco diferente. Embora 
para ele haja também uma possibilidade de o sujeito sair de 
si por meio da imaginação, isto não é feito na condição de 
espectador. Para ele, esta transcendência de si mesmo pos-
sibilitada àquele que age politicamente se dá pela pitié, que 
proporciona que ele abandone o amor próprio e desenvol-
va o amor-de-si, que é justamente o sentimento que permite 
apreciar e desejar a vida em comunidade com os demais, 
sem qualquer mediação do interesse (Salinas Fortes, 1997, 
p. 62)2. Ainda que esta capacidade de sair de si do sujeito 
rousseauniano seja semelhante à do espectador arendtia-
no, há uma diferença fundamental. Para Rousseau, numa 
comunidade política soberana, com todos fazendo parte do 
corpo político e exercendo sem intermediários o poder de 
legislar, ator e espectador coincidem. Nem poderia ser dife-
rente. Se há uma comunidade soberana, não há o “apareci-
mento” de uns para os outros. Todos fazem parte do sobe-
rano e todos participam da ação. Isso é possível por meio 
de sua formulação de vontade geral, que “funde os diversos 
grupos da sociedade republicana numa única essência, tor-
nando cada homem ao mesmo tempo ator e espectador” 
(Freitas, 2003, p. 43). Não é por outra razão que as festas 
populares são, para nosso autor, uma metáfora da unidade 
da comunidade soberana:

“A festa exprime no plano ‘existencial’ da afetividade tudo 
aquilo que o Contrato formula no plano da teoria do direito. 

2 É conveniente trazer aqui a formulação de Salinas Fortes: “Essa capacidade de 
identificação é a condição indispensável para que se constitua um vínculo efetivo, 
para além daquele formado com base no mero interesse: para que o homem deixe 
de gerar apenas em torno de si, é necessário que ele tenha, nele mesmo, a capaci-
dade de ‘sair de si’, como se fora outro” (Salinas Fortes, 1997). 
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Na embriaguez da alegria pública, cada um é ao mesmo 
tempo ator e espectador; reconhece-se facilmente a dupla 
condição de cidadão depois da conclusão do contrato 
– ele é a uma só vez ‘membro do soberano’ e ‘membro do 
Estado’, é aquele que quer a lei e aquele que obedece à lei. 
Fazei com que cada um se veja e se ame nos outros, a fim de 
que com isso todos estejam mais bem unidos. Olhar todos os 
seus irmãos, e ser olhado por todos: não é difícil redescobrir 
aqui o postulado de uma alienação simultânea de todas as 
vontades, em que cada um acaba por receber em troca tudo 
aquilo que cedeu à coletividade” (Starobinski, 1991, p. 107).

Nas festas, todos agem espontaneamente, de forma 
desinteressada, em conjunto, sem que uns “apareçam” para 
outros, ou busquem qualquer tipo de reconhecimento. 
Todos são atores e espectadores talvez porque ninguém seja, 
de fato, ator ou espectador. Estão apenas compartilhando 
espaço e circunstâncias comuns.

Aqui é necessário fazer uma observação. A beleza com 
que Rousseau descreve as festas populares que seus comenta-
dores apontam e exploram positivamente é muito semelhan-
te àquela com que Arendt descreve a formação e a atividade 
dos conselhos presentes em diversas situações revolucioná-
rias presentes na experiência política do século XX, já citada 
aqui e também apontada positivamente por seus comenta-
dores. Mas por que são tão diferentes? Como bem identifi-
cado na citação acima, para Rousseau, nas festas populares, 
metáfora de uma comunidade política soberana, o que a 
espontaneidade e a autenticidade possibilitam é a união des-
sa mesma comunidade. Nos conselhos arendtianos, a espon-
taneidade de sua formação e de suas decisões são demons-
trações da pluralidade que marca o espaço político.

A separação entre ator e espectador efetuada por Arendt 
e a unidade entre estes idealizada por Rousseau abrem nossa 
reflexão para duas idéias que podem ser consideradas funda-
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mentais na diferenciação de suas respectivas teorias políticas 
e, por isso mesmo, do tratamento que cada um dá ao tema 
da representação política. Estas idéias são a pluralidade, que 
é a condição humana que marca a ação política, segundo 
Hannah Arendt, e a unidade, que caracteriza as comunida-
des políticas, segundo Rousseau. Elas, por sua vez, guardam 
relação estreita com outro tema caro à política e aos nossos 
dois teóricos: a vontade.

Vontade, unidade e pluralidade
Inicio esta seção com duas pendências: a oposição de trata-
mento dado à razão por Arendt e Rousseau e como plurali-
dade e unidade podem emergir na obra de cada um desses 
autores. Sem querer esgotar estes temas, mas sim indicar 
uma possível leitura, começo abordando a vontade.

Como é bem explicitado em várias obras de Hannah 
Arendt, tendo sido objeto específico de um ensaio, para 
ela ação política e vontade não estão relacionadas3. Desta-
co aqui que a vontade é afastada da política por Hannah 
Arendt por ela estar associada com prescrição e determina-
ção futura de ações. Isto, como fica claro na obra de nossa 
autora, é incompatível com a idéia de espontaneidade e 
com a imprevisibilidade que são características essenciais 
da ação política tal como formulada por ela. A ausência 
da vontade na política arendtiana permite (ou condena) 
a autora a ter uma concepção fraca de lei e afastar lei e 
vontade do conceito de poder. 

Embora a vontade seja objeto de um ensaio específico, 
é em Da revolução que ela estabelece um diálogo em oposi-
ção aos conceitos de vontade geral e de soberania formula-
dos por Rousseau. Como já dito aqui, a vontade geral está 
relacionada com a própria legitimidade da comunidade 

3 Trabalho esta questão em outro texto meu, com mais detalhe e aprofundamento 
(Abreu, 2004).
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política que se instaura com o contrato social. A vontade, 
ao lado do próprio contrato, é um elemento de raciona-
lidade, que permite ao mesmo tempo a previsibilidade e 
o cálculo das ações futuras e também a legitimação desses 
atos futuros. Isto é possível porque a vontade geral expressa 
uma vontade comum que não se confunde com a vontade 
particular movida pelos interesses individuais e particulares. 
É uma vontade coletiva, de todo o corpo soberano, manifes-
tada sem a mediação dos interesses. Ora, se Hannah Arendt 
concorda com o afastamento do interesse, não concorda 
com o restante da formulação de Rousseau. Para ela, inserir 
na política o cálculo e a previsibilidade é ameaçar a espon-
taneidade da ação. E a legitimidade da ação espontânea se 
dá pelo próprio ato coletivo que a gerou, ou seja, é absolu-
tamente contingencial, sem ter relação com qualquer regra 
precedente. Para Arendt, a política é uma experiência que 
se legitima em sua própria origem, com a espontaneidade 
e imprevisibilidade do ato que a gerou. Ou seja, para nossa 
autora, se há alguma relação entre racionalidade e legiti-
midade, o que não é explicitado em sua obra, ela se dá de 
forma muito diferente da formulada por Rousseau.

Em Rousseau, a racionalidade é o que pode dar à espon-
taneidade uma unidade. Dizendo em outras palavras, a racio-
nalidade presente no estabelecimento de um contrato social 
e na manifestação da vontade geral é o que torna possível pre-
ver e fazer realizar, nas comunidades políticas, a unidade das 
diversas formas espontâneas de manifestação política. Tento 
tornar mais claro: imaginemos novamente a festa popular, 
em que todos estão compartilhando espaço e circunstância 
e compõem uma unidade. Isto se forma espontaneamente, 
sem qualquer determinação ou previsão. Ora, a existência de 
um contrato social que tem como exigência que a vontade 
geral se manifeste no exercício do poder legislativo é uma 
forma de tornar essa unidade previsível e, mais do que isso, 
fazê-la acontecer. Do contrário, teríamos que contar apenas 
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com o acaso para que espontaneidade e unidade ocorressem 
simultaneamente. É neste sentido que ele propõe, abstrata-
mente, um contrato social, que institua o dever e garanta a 
soberania de todos e, concretamente, a constituição da Polô-
nia, com restrições a todos os mecanismos de falseamento 
das relações sociais concretas e estímulo às formas espontâ-
neas de manifestação, como as festas populares.

Para Arendt, unidade não é algo a ser buscado. Ao con-
trário, muitas vezes tratando unidade como sinônimo de 
homogeneidade, é algo a ser combatido, pois, entre outras 
coisas, a homogeneidade era uma das características atribu-
ídas ao povo pelos governos totalitários. Para ela, ao invés 
disso, o conjunto de pessoas que formam uma comunidade 
política – povo – devia ser vista como uma pluralidade de 
pessoas, cada uma com suas diversas capacidades de mani-
festação, inclusive política. É neste sentido que ela enalte-
ce a concepção de governo dos founding fathers norte-ame-
ricanos, especialmente de James Madison: “Segundo ele, 
partido e facção correspondem, no governo, às múltiplas 
vozes e diferenças de opinião que devem continuar existin-
do ‘enquanto a razão do homem permanecer falível, e ele 
tenha liberdade de exercitá-la’” (Arendt, 1988, p. 74). E é 
neste sentido também que ela defende e incorpora a con-
cepção de povo presente nos Artigos federalistas4. Como bem 
destacado em sua obra, e já afirmado aqui, a pluralidade é 
a própria condição da política. Para que essa pluralidade 
seja permanentemente possível, é necessário que nada este-
ja prescrito, determinado ou calculado.

4 “A palavra povo reteve para eles o sentido de coletividade, de infindável varieda-
de de uma multidão cuja majestade residia em sua própria pluralidade. Oposição 
à opinião pública, ou seja, à unanimidade potencial de todos, era, por conseguin-
te, uma das muitas coisas sobre as quais os homens da Revolução Americana es-
tavam plenamente de acordo; eles sabiam que o plano político, numa república, 
se constituía numa troca de opiniões entre iguais, e que esse plano simplesmente 
desapareceria, no próprio instante em que esse intercâmbio se tornasse supérfluo, 
se por acaso todos os iguais fossem da mesma opinião” (Arendt, 1988, p. 74).
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Se pudéssemos reduzir tudo isso em poucos termos, 
para Rousseau, a espontaneidade com adição de raciona-
lidade resulta em unidade. Para Arendt, é necessário que 
não haja racionalidade, pelo menos não aquela formulada 
por Rousseau, para que se realize a pluralidade. 

A isto devemos acrescentar que, para haver espontanei-
dade, para Rousseau, como já dito, não deve haver nenhum 
tipo de mediação entre o ator e sua ação, nem entre ator e 
espectador. A idéia de unidade, no mundo político rous-
seauniano, é, portanto, incompatível com a idéia de represen-
tação. Para Arendt, que não postula pela unidade, mas pela 
pluralidade, é da mediação entre o ator e sua ação – a ação 
é sempre apresentada – e entre ator espectador, que se obtém 
a pluralidade, que se realiza na diversidade de possibilidades 
de ação de um ator, que age sem nenhuma determinação ou 
prescrição, e da multiplicidade de interpretações e julgamen-
tos possíveis de serem efetuados pelos espectadores.

De volta à representação
Temos de lembrar que, do ponto de vista político, a princi-
pal crítica de Rousseau à representação se dá no interior de 
sua defesa da unidade do corpo soberano. Neste sentido, 
para ele a representação deve estar ausente para que possa 
estar presente a unidade da comunidade política. Se levar-
mos isso para outras esferas além do contrato social, temos 
também que a representação impede que a autenticidade 
e a espontaneidade apareçam e possibilitem a unidade da 
comunidade social (Freitas, 2003, pp. 21-22). Com isso, a 
representação, nos dois sentidos, tanto de mandato político 
quanto de “aparecimento em público” são obstáculos para a 
unidade social e política.

Hannah Arendt, quando critica a representação polí-
tica como delegação de poderes a representantes, parece 
ter como alvo principal o sistema representativo partidário, 
que traz para dentro da política o interesse e, portanto, 
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retira dela a espontaneidade. Quanto à representação no 
sentido de “aparecimento” em público, esta é necessária, 
justamente porque aí os atores políticos, que já se tornaram 
iguais pela existência de leis que delimitam o espaço polí-
tico, podem se singularizar e se distinguir em público. Isto 
possibilita a manifestação da pluralidade que Arendt coloca 
como marca distintiva da ação política. Para ela, espontanei-
dade e autenticidade não estão relacionadas. Ao contrário, 
como já dito, é necessário para a política que ela não seja o 
espaço da autenticidade. A representação é uma espécie de 
“máscara” protetora dos atores políticos.

Em relação mais especificamente à representação como 
delegação/mandato, as críticas aqui brevemente abordadas 
têm fundamentos distintos. Rousseau defende a esponta-
neidade e a transparência, às quais a representação política 
seria um obstáculo. Com isso, a unidade necessária para a 
formação de uma comunidade política soberana e capaz de 
agir conforme o bem comum seria inviável. Hannah Arendt 
defende também a espontaneidade, mas sem postular pela 
transparência. Ao contrário, é garantindo que cada um “apa-
reça” e “represente” em público é que se viabiliza a plurali-
dade, característica do espaço político por ela proposto. Esta 
garantia necessária afasta a representação (delegação/man-
dato), pois com ela somente os interesses podem ser repre-
sentados e se inviabiliza a manifestação das singularidades de 
cada um. 

Como se vê, as duas críticas à representação têm fun-
damentos e alvos distintos. Na apropriação de qualquer 
uma dessas críticas, é necessário levar estes aspectos em 
consideração.
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repensando o presidencialismo: contestações e 
quedas de presidentes na américa do sul

KathRyn hochStetleR
A partir de 1978, 40% dos presidentes eleitos na América 
do Sul têm sido contestados por civis, que tentaram fazê-
los deixar o cargo antes do tempo. Por meio de impeach-
ments e de renúncias, caíram 23% – que foram substituídos 
por civis. Após um exame do conjunto completo de presi-
dências, verifica-se que os presidentes contestados tendiam 
mais a seguir políticas neoliberais, a estarem pessoalmente 
implicados em escândalos e a não terem maioria no Con-
gresso, do que seus congêneres não-contestados. Entre os 
presidentes contestados, a presença ou a ausência de gran-
des manifestações populares nas ruas, exigindo sua deposi-
ção, é, então, crucial para determinar seus destinos. Esses 
acontecimentos frustram várias hipóteses essenciais relati-
vas às práticas dos regimes presidenciais: que os mandatos 
presidenciais são rigorosamente fixados, que a população 
não pode retirar nem garantir seus mandatos e que as con-
seqüências do conflito político no presidencialismo são o 
colapso da democracia.

palavras-chave: Presidencialismo; Contestações de rua; Manda-
tos eleitorais; América do Sul.

rethinking presidentialism: challenges and falls of 
presidents in south america
Since 1978, forty percent of elected presidents in South America 
have been challenged by civilian actors trying to force them to leave 
office early. Through impeachment and resignations, twenty three 
percent have fallen – and been replaced by civilians. It seems that 
challenged presidents were more likely to pursue neo-liberal policies, 
be personally implicated in scandal, and lack a congressional 
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majority than their unchallenged counterparts. Among challenged 
presidents, the presence or absence of large street protests demanding 
they be removed from office is then crucial in determining their 
fates. These developments confound several core assumptions 
about presidential regimes: that presidential terms are firmly fixed, 
that populations cannot withdraw as well as grant presidential 
mandates, and that the consequences of political conflict in 
presidentialism are democratic breakdown.

Keywords: Presidentialism; Street challenges; Electoral mandates; 
South America.

Vamos ao baile: gingas da comunicação e da 
participação no Zapatismo

GuilheRme Gitahy de FiGueiRedo
Entre 1983, ano em que foi criado como órgão das Forças 
de Libertação Nacional, até 1996, ano do I Encontro Inter-
continental pela Humanidade e Contra o Neoliberalismo 
realizado em plena selva mexicana, o Exército Zapatista 
de Libertação Nacional (EZLN) viveu uma lenta e decisiva 
transformação: de guerrilha clássica a movimento pacífico 
que constrói “um mundo onde caibam muitos mundos”, 
por meio da invenção de mecanismos de participação e 
comunicação. Este texto analisa essas novas maneiras de 
fazer política que têm sido cultivadas nas relações entre o 
EZLN e a por ele denominada “sociedade civil”, que são 
inúmeros grupos a ele associados por laços de comunicação 
e solidariedade. 

palavras-chave: Zapatismo; Sociedade civil; México.

let’s go to the ball: swings of communication and 
participation in Zapatism
Since 1983, year when it was created as an agency of the National 
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Liberation Forces, until 1996, year of the first International 
Meeting for Humanity and Against Neoliberalism, organized 
in Mexican jungle, the Zapatista Army of National Liberation 
(ELZN) lived a slow and decisive transformation: from a classic 
guerrilla to a pacific movement which builds “one world that fits 
many worlds”, through the invention of practices of participation 
and communication. This text analyses these new ways of doing 
politics that are being cultivated between the ELZN and what it 
calls “civil society”, the countless groups connected to it through 
communication and solidarity ties. 

Keywords: Zapatism; Civil society; Mexico.

Vinte anos depois: a construção democrática 
brasileira Vista da periferia de são paulo

GabRiel de SantiS FeltRan
Os movimentos sociais sempre buscaram estatuto político. 
Este artigo conta a história de um desses atores, o Movi-
mento de Defesa do Favelado (MDF), que desde o final 
dos anos 1970 até os dias de hoje atua na periferia leste 
da cidade de São Paulo. Ao narrar essa história de trinta 
anos, vinte dos quais vividos sob a “nova democracia”, o 
texto destaca as diferentes modalidades de relação entre 
os setores populares e a esfera política no Brasil contem-
porâneo. De um lado aparecem as tentativas de diluir a 
fronteira que bania, durante o regime autoritário, os seg-
mentos populares da representatividade política; de outro 
lado, encontram-se novas fronteiras que, ainda que sob 
um regime pautado pela universalidade formal de direi-
tos, se repõem hoje entre os setores populares e o mundo 
político. 

palavras-chave: Movimentos sociais; Periferia; São Paulo; 
Democracia; Representação.
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twenty years later: the braZilian democracy Viewed 
from são paulo’s periphery 
Social movements always sought political status. This article tells 
the story of one of those actors, the Movement for the Defense of 
Favelados (MDF), which since the late 1970’s operates in the 
eastern outskirts of the city of Sao Paulo. By telling this story of 
thirty years, twenty of which lived under the “new democracy”, the 
text highlights the different forms of relationship between politics 
and popular sectors in the contemporary Brazil. On one side, there 
are some trends in direction of diluting the border that cut, during 
the authoritarian regime, the popular segments from the political 
representation. On the other side, there are new frontiers which even 
under a formal system based on the universality of rights, reappear 
today between the popular sectors and the political world.

Keywords: Social movements; Poverty; São Paulo; Democracy; 
Representation. 

moVimentos sociais como acontecimentos: linguagem 
e espaço público

RicaRdo FabRino mendonça
De cunho conceitual, o presente artigo busca refletir sobre 
os processos de constituição e atuação de movimentos 
sociais com base na noção de acontecimento. A idéia é anali-
sar a potência desestabilizadora que pode ser desencadeada 
por tais agências coletivas, que instauram práticas partici-
pativas fundamentais à democracia. Inicia-se essa discussão 
com uma sucinta apresentação do conceito de acontecimen-
to, orientando-nos principalmente pelas idéias de Louis 
Quéré. Em seguida, busca-se estabelecer algumas relações 
entre tal conceito e os movimentos sociais, ressaltando a 
relevância das noções arendtianas de ação e refundação. Pro-
cura-se, então, evidenciar o caráter de acontecimento dos 
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desdobramentos públicos das lutas de um movimento, com 
base na noção de esfera pública. Discorre-se, por fim, sobre o 
freqüente processo de engessamento dessa agência coletiva 
na burocratização de uma entidade que se quer unificada.

palavras-chave: Acontecimento; Movimentos sociais; Esfera 
pública. 

social moVements as eVents: language and public 
space
This paper makes use of the concept of “event” in order to reflect on 
the processes through which social movements act and constitute 
themselves. The idea is to analyze the displacing potential that 
can be engendered by these collective agencies, which give life 
to participative practices that are essential to democracy. The 
discussion begins with a brief presentation of the concept of event, 
focusing especially on the ideas of Louis Quéré. In the sequence, 
it establishes some connections between the concept of “event” and 
social movements, highlighting the importance in this context of 
Arendt’s notions of “action” and “new beginning”. At this point 
the paper evidences that the public unfolding of a social movement 
struggle can be thought of as an “event”, if one has in mind the 
meaning of such concept. Finally, it discusses the recurrent process 
of crystallization of these collective agencies by means of their 
unification in a bureaucratized entity.

Keywords: Event; Social movements; Public sphere.

é possíVel uma política deliberatiVa para o 
trabalho?

leonaRdo mello e Silva
As relações trabalhistas vêm apresentando uma série de 
iniciativas de negociação inovadoras nos últimos anos no 
Brasil, seja no âmbito da concertação social, seja no âmbito 
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das relações de trabalho dentro das fábricas, que apontam 
para a mobilização de uma postura dialógica e compreen-
siva entre os interlocutores ou atores coletivos. Os limites 
de uma tal postura em uma situação de conflito de classe 
estão para ser estabelecidos. O artigo procura incorporar 
a discussão teórica sobre a democracia deliberativa para 
aquele tipo de situação, a fim de testar a sua pertinência. 
A ênfase recai na observação das precondições teóricas 
quanto à arbitragem dos conflitos em situações determi-
nadas, extraídas de pesquisa prévia do autor. A hipótese 
subjacente é de que o procedimento deliberativo no traba-
lho pode estar a indicar um alargamento da esfera pública 
no Brasil.

palavras-chave: Democracia deliberativa; Relações industriais; 
Contratação coletiva.

is it possible a deliberatiVe politics in labor?
Industrial relations in Brazil have been presenting nowadays a series 
of innovative negotiations coming from the initiative of collective 
actors themselves either on the macro social concertation level as 
well as on labor relations at the plant micro level. These initiatives 
point to the incorporation and use of a dialogic and comprehensive 
approach between interlocutors based on the deliberative democracy’s 
analytical body. The limits of such approach in the classical class 
conflict situations are still to be theoretically stood. This paper 
aims to make use of that intellectual and academic tool in order 
to understand practical situations and then testing the accuracy 
of the tentative use of that tool itself to specific and concrete topics 
of sociological research. Underlying the paper is the idea that the 
deliberative procedure on the work’s world is a way to enlarge public 
sphere in Brazil.

Keywords: Deliberative democracy; Industrial and labor relations; 
Collective bargaining.
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representação em rousseau e hannah arendt

maRia aPaRecida azevedo abReu
O artigo tem como objetivo comparar as concepções de 
representação formuladas por Rousseau e Hannah Arendt. 
Sempre considerados como críticos da representação polí-
tica, cada um dos autores faz sua crítica baseada em argu-
mentos bastante distintos. Esses argumentos serão compa-
rados, seguindo a trilha dos conceitos de natureza, artifício, 
vontade, unidade e pluralidade. 

palavras-chave: Hannah Arendt; Rousseau; Representação; 
Unidade e pluralidade; Natureza e artifício.

representation in rousseau and hannah arendt
The aim of the article is to compare the concepts of representation 
formulated by Hannah Arendt and Rousseau. Although both 
authors are considered critics of political representation, each one 
does her/his criticism focused on very different arguments. Those 
arguments will be compared, following the path trailed by the 
concepts of nature, artifice, will, unity and plurality.

Keywords: Hannah Arendt; Rousseau; Representation; Unity and 
plurality; Nature and artifice.
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