
09013-LN76-inicio_af5.indd   1 8/6/09   3:43:27 PM



SOBRE A REVISTA

Lua Nova tem por objetivo fazer a alta reflexão de temas políticos e 

culturais, contribuindo assim para elevar o nível intelectual do deba-

te público. Em suas páginas, o leitor encontrará elaboradas incursões 

nos campos da teoria política (clássica e contemporânea), da teoria 

social, da análise institucional e da crítica cultural, além de discussões 

dos assuntos candentes de nosso tempo. Entre seus colaboradores 

típicos estão intelectuais, docentes e pesquisadores das diversas áreas 

das Ciências Humanas, não necessariamente vinculados a instituições 

acadêmicas.

Os artigos publicados em Lua Nova estão indexados no Brasil no Data 

Índice, na América Latina no CLASE – Citas Latinoamericanas en Ciencias 

Sociales y Humanidades, nos International Political Science Abstracts e na 

Redalyc – Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y  

Portugal. A versão eletrônica da revista está disponível na Scielo e no 

portal da Capes.

09013-LN76-inicio_af5.indd   2 8/6/09   3:43:30 PM



revista de cultura e política
2009 | No 76 ISSN 0102-6445

DE VOlTA AOS 
mOVImENTOS SOCIAIS

09013-LN76-inicio_af5.indd   3 8/6/09   3:43:32 PM



Editor
Elide Rugai Bastos

Comitê de Redação
Adrián Gurza Lavalle (USP)
Elide Rugai Bastos (Unicamp)
Gildo Marçal Brandão (USP)

Conselho Editorial 
Adrián Gurza Lavalle (USP)
Alvaro de Vita (USP)
Amélia Cohn (USP)
Brasilio Sallum Jr. (USP)
Celi Regina Pinto (UFRGS)
Celina Souza (UFBA)
Cicero Araujo (USP)
Elide Rugai Bastos (Unicamp)
Elisa Reis (UFRJ)
Gabriel Cohn (USP)
Gildo Marçal Brandão (USP)
Gonzalo Delamaza (Universidad
de Los Lagos)
Horácio Gonzalez (Universidad de
Buenos Aires)
John Dunn (University of Cambridge)
José Augusto Lindgren Alves 
(Ministério das Relações Exteriores)
Leôncio Martins Rodrigues Netto
(Unicamp)
Marco Aurélio Garcia (Unicamp)
Marcos Costa Lima (UFPE)
Michel Dobry (Université Paris I-
Sorbonne)
Miguel Chaia (PUC-SP)
Nadia Urbinati (Columbia University)
Newton Bignotto (UFMG)
Paulo Eduardo Elias (USP)
Philip Oxhorn (McGill University)
Philippe Schmitter (European University,
Florence)
Renato Lessa (Iuperj)
Sebastião Velasco e Cruz (Unicamp)
Sergio Costa (Freie Universität Berlin)
Tullo Vigevani (Unesp)

Victor Manuel Durand Ponte 
(Universidad Nacional Autónoma de 
México)
William C. Smith (University of Miami)

Preparação e revisão de texto
Fernanda Bottallo – Com_Textos@Cia

Projeto gráfico e 
editoração eletrônica
Signorini Produção Gráfica

Secretaria e assinaturas
Aline Menezes, auxiliar da Revista
Marleida T. Borges, secretária
Fones: 3569.9237, 3871.2966 – r. 20 
e-mail: luanova@cedec.org.br
Comentários aos artigos? 
Fale com o Editor: 
e-mail: luanova@cedec.org.br

O Cedec é um centro de pesquisa e 
reflexão na área de Ciências Humanas. 
É uma associação civil, sem fins lucrativos 
e econômicos, que reúne intelectuais de 
diferentes posições teóricas e político-
partidárias.

Diretoria
Brasilio Sallum Jr. – Diretor Presidente
Sebastião Velasco e Cruz – Diretor Vice-
Presidente
Maria Inês Barreto – Diretor Secretário
Aylene Bousquat – Diretor Tesoureiro

Conselho Deliberativo do Cedec
Amélia Cohn, Aylene Bousquat, Brasílio 
Sallum Jr., Cicero Araujo, Gabriel Cohn, 
Leôncio Martins Rodrigues Netto, 
Maria Inês Barreto, Miguel Chaia, Paulo 
Eduardo Elias, Sebastião Velasco e Cruz, 
Tullo Vigevani

09013-LN76-inicio_af6.indd   4 8/7/09   5:45:25 PM



09013-LN76-inicio_af6.indd   5 8/7/09   5:45:26 PM



09013-LN76-inicio_af5.indd   6 8/6/09   3:43:33 PM



169

197

Tudo isso serviu de estímulo para a organização deste Dos-
siê sobre Movimentos Sociais. Procurei reunir neste número de 
Lua Nova não só contribuições teóricas abrangentes mas tam-
bém análises sobre movimentos sociais brasileiros relevantes. 

O primeiro artigo é de autoria de três dos mais desta-
cados analistas de movimentos sociais, McAdam, Tarrow e 
Tilly. O artigo apareceu no primeiro número de um peri-
ódico surgido em 1996, Mobilization, dedicado inteiramen-
te ao assunto. O artigo é importante, pois demarca os fun-
damentos e o conteúdo programático do movimento de 
fusão teórica antes mencionado. No segundo artigo, Angela 
Alonso faz um balanço das várias perspectivas de análise dos 
movimentos sociais, delineando as controvérsias-chave e a 
redefinição recente das tendências dominantes. Em segui-
da, Rousiley Maia discute as relações entre movimentos 
sociais e os meios de comunicação de massa, segundo duas 
perspectivas teóricas de análise das mobilizações. 

Depois são apresentadas análises de processos substan-
tivos que tiveram ou têm grande relevância para a confor-
mação do Brasil contemporâneo. Eduardo Noronha estuda 
as greves operárias ao longo de trinta anos, identificando e 
analisando o grande ciclo de greves que marcou o processo 
brasileiro de transição política. Edison Bertoncelo analisa o 
maior movimento social ocorrido no Brasil, a Campanha das 
Diretas-Já, suas causas e seu impacto no processo de democra-
tização do país. E, por fim, Marcelo Rosa examina a mobiliza-
ção em torno da propriedade da terra, fenômeno importante 
da história brasileira contemporânea, discutindo a relevância 
da ação do Estado para este tipo de ação coletiva.

BRASIlIO SAllum JR.
Organizador do Dossiê
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APRESENTAÇÃO

Os movimentos sociais foram um dos fatores impulsionado-
res mais importantes do processo recente de democratiza-
ção do Brasil. A sociologia detectou sua relevância política e 
submeteu tais mobilizações à análise. Na medida, porém, em 
que a democracia política se institucionalizou no país, os pes-
quisadores deslocaram o foco de sua atenção dos próprios 
movimentos sociais para os mecanismos de participação das 
camadas populares na gestão das políticas do Estado.

É certo que esta reorientação da pesquisa tem permitido 
aumentar bastante o conhecimento sobre aspectos importan-
tes da vida democrática recente. Não permitiu, porém, que 
a literatura brasileira sobre movimentos sociais crescesse no 
ritmo intenso em que se expandiu nos EUA e na Europa, seja 
no plano substantivo seja no plano teórico. É lamentável que 
isso tenha ocorrido. Os movimentos sociais são muito impor-
tantes na conformação da vida social, embora isso possa ape-
nas ser entrevisto no dia-a-dia porque a cobertura jornalística 
da vida pública focaliza quase só as atividades de indivíduos e 
coletividades pertencentes ao ‘mundo oficial’. 

Acresce que a literatura sobre movimentos sociais vem 
experimentando uma verdadeira ‘revolução teórica’. Tem 
havido um realinhamento importante dos especialistas no 
que diz respeito às suas orientações teóricas básicas, o que 
redefiniu as tendências dominantes; as dimensões cultural 
e emocional das mobilizações foram postas, analiticamente, 
em primeiro plano; acentuou-se desde os anos 1990 uma ten-
dência à fusão entre várias áreas de estudo e literaturas socio-
lógicas -- sobre movimentos sociais, revoluções, movimentos 
religiosos etc. -- que antes se mantinham isoladas entre si; e, 
no interior deste movimento teórico, vêm surgindo tentativas 
de examinar sistematicamente as relações entre as ações cole-
tivas não institucionalizadas e as institucionalizadas. 
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Lua Nova, São Paulo, 76: 11-48, 2009

PARA MAPEAR O CONFRONTO POLÍTICO*
Doug McAdam
Sidney Tarrow

Charles Tilly 

* Este texto é nossa contribuição conjunta ao início de um projeto que visa realizar 
uma síntese teórica e empírica com nossos colegas Ron Aminzade, Elizabeth Perry, 
Jack Goldstone e Willian Sewell Jr., com o auxílio da Andrew Mellon Foundation, 
que teve a iniciativa de fazer os Seminars in Studies of Foreign Areas and Cultu-
res. O projeto será administrado pelo Center for Advanced Study in the Behavio-
ral Sciences. Agradecemos a Jack Goldstone, Jeff Goodwin, Roger Gould, Michael 
Hechter, Hank Johnston, Bert Klandermas, Hanspeter Kriesi, David Meyer, Jeffrey 
Wasserstrom, Timothy Wickham-Crowley e Mayer Zald pelas críticas feitas às versões 
anteriores que nos ajudaram a clarificar o texto. Esses comentários identificaram 
alguns pontos em relação aos quais qualquer opção que fizéssemos iria desapontar 
parte de nosso público; porém confirmaram que o estudo do confronto político pre-
cisava seriamente de uma síntese do âmbito – senão necessariamente do tipo – que 
estamos defendendo. Citamos a nós mesmos excessivamente neste texto porque ele 
coloca muito rapidamente alguns dos argumentos que elaboramos, documentamos 
e classificamos nas publicações citadas. ‘‘To map contentious politcs’’. Mobilization: 
An International Journal I(1), 1996, pp. 17-34. Tradução de Ana Maria Sallum.

Apesar de Maquiavel e Clausewitz, nem toda política envol-
ve confronto. Algumas vezes as pessoas trabalham consen-
sualmente, outras vezes reúnem-se para celebrar memórias 
compartilhadas e frequentemente institucionalizam suas ati-
vidades políticas. O confronto político tem início quando, 
de forma coletiva, as pessoas fazem reivindicações a outras 
pessoas cujos interesses seriam afetados se elas fossem aten-
didas. As reivindicações vão desde súplicas humildes até ata-
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ques brutais, passando por petições, reivindicações através 
de palavras de ordem e manifestos revolucionários. O con-
fronto, portanto, depende da mobilização, da criação de 
meios e de capacidades para a interação coletiva. Nos próxi-
mos anos, a revista Mobilization certamente dedicará muitas 
páginas às questões aqui identificadas, não porque falamos 
sobre elas agora, mas porque muitos estudiosos estão come-
çando a considerá-las cruciais para o futuro da teoria e da 
pesquisa. Com espírito de comemoração – e, sem dúvida, 
um pouco de confronto também – saudamos aqui a nova 
revista, estabelecendo um programa de investigações sobre 
confronto político.

Adotamos o termo “confronto político”, em vez da 
conhecida tríade “movimentos sociais, revoluções e ação 
coletiva”, não apenas por economia de linguagem, mas por-
que cada um desses termos está intimamente identificado 
com uma subárea específica que é apenas uma parte do 
domínio acadêmico que este artigo percorre. Incluímos a 
interação coletiva no confronto político na medida em que: 
(1) ela envolve confronto, ou seja, faz reivindicações vin-
culadas a outros interesses e (2) pelo menos um grupo da 
interação (incluindo terceiros) é um governo, isto é, uma 
organização que controla os principais meios de coerção 
concentrados num território definido. Movimentos sociais, 
ciclos de protesto e revoluções se encaixam neste âmbito de 
fenômenos. Nosso enfoque mais amplo ajudará a relacioná-
los entre si, à política institucional e à mudança social histó-
rica. Este prólogo propõe um esforço sistemático em favor 
de uma síntese teórica e empírica que abarque as várias 
subáreas ligadas ao estudo do confronto político.

Sintetizando a teoria e a pesquisa sobre confronto político
Há dois aspectos nas ciências sociais contemporâneas que 
militam contra a síntese acadêmica e a acumulação de 
conhecimento: (1) a natureza do trabalho acadêmico, cada 
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vez mais insular e voltado para subáreas; e (2) as dificul-
dades inerentes e a falta de recompensas profissionais que 
encorajem esforços para fazer um inventário teórico/empí-
rico. Juntos, estes aspectos produzem uma proliferação de 
conhecimentos especializados que pode acrescentar linhas 
ao currículo, mas pouco ao conhecimento geral.

O estudo do confronto político, mais do que a maio-
ria das áreas de pesquisa, sofre deste mal. Os últimos 25 
anos viram uma explosão de trabalhos nesta área, relativos 
ao passado ou à atualidade. Estes resultaram em literaturas 
altamente especializadas em, pelo menos, quatro discipli-
nas – sociologia, história, ciência política e economia – com 
poucas oportunidades para sintetizar a teoria e a pesquisa 
através destas comunidades acadêmicas cada vez mais dis-
tintas. Nos últimos anos, os “estudos culturais” – um conjun-
to emergente de percepções da antropologia, estudos lite-
rários e história cultural – também entraram no debate. O 
resultado foi um alto grau de fragmentação, de estudiosos 
falando ao mesmo tempo, de linguagens diferentes sendo 
usadas em subáreas diferentes para descrever fenômenos 
bem similares.

Considere-se o estudo da revolução tal como se desenvol-
veu na sociologia histórica norte-americana nas últimas duas 
décadas. As “grandes” revoluções foram usualmente estudadas 
como fenômenos únicos, o que torna impossível dizer como 
elas diferem das não tão grandes e das rebeliões, tumultos e 
confrontos de rotina (Goodwin, 1994; Tilly, 1993). Sua rela-
ção com os movimentos sociais ou com o processo político 
raramente foi abordada (Goldstone, Gurr e Moshiri, 1991). 
O estudo sistemático da “violência”, iniciada no despertar 
dos tumultos de gueto nos anos 1960, frequentemente foi 
visto isoladamente do estudo do protesto pacífico. O mes-
mo se deu em relação às organizações de movimentos: qua-
se sempre são estudadas separadamente dos fenômenos de 
massa que se acredita produzi-los (ver Oliver, 1989). O estu-
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do de grandes “eventos” históricos foram frequentemente 
realizados sem levar em conta os avanços significativos fei-
tos pelos sociólogos de orientação quantitativa ao estudar 
histórias de eventos (Olzak, 1989a; Tarrow, 1995). Greves e 
conflitos industriais produziram sua própria área de espe-
cialidade, dando pouca atenção à intersecção entre a revol-
ta dos trabalhadores e a luta política (ver Goldfield, 1987; 
Perry, 1993).

Recentemente, nós e nossos colegas descobrimos um 
veículo ideal para realizar o tipo de síntese que tem faltado 
ao estudo do confronto político. Ele envolve uma parceria 
inédita e potencialmente criativa entre a Mellon Founda-
tion e o Center for Advanced Study in the Behavioral Scien-
ces (CASBS). A Fundação incluiu uma série de três anos 
de seminários no seu programa de estudos internacionais 
e concedeu fundos para a pesquisa e a síntese da literatura 
relacionada ao estudo do confronto político. De sua parte, o 
CASBS concordou em ser o responsável institucional, sediar 
tais seminários e desenvolver, no mesmo local, um projeto 
especial sobre o tema durante o terceiro ano da série.

Combinados, estes generosos recursos nos permitirão 
fazer, nos dois primeiros anos do projeto, uma intensa revi-
são do conhecimento recente nas áreas de movimentos 
sociais, revoluções comparadas, nacionalismo, democrati-
zação, ação coletiva e processos políticos relacionados. O 
terceiro ano será dedicado então à redação de projetos com 
o objetivo de resumir e sintetizar o que tivermos aprendido 
com nossa pesquisa comparativa sobre o conhecimento aca-
dêmico relevante e através de contatos com colegas e com 
os que escreveram teses em cada uma dessas áreas.

Mais importante do que o próprio veículo é a visão pro-
gramática do projeto e os objetivos intelectuais que guiarão 
nosso esforço. Sentimos desânimo ao constatar a estrutura 
fragmentada em subáreas que passou a caracterizar o estu-
do dos confrontos políticos, passados e atuais. Este senti-
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mento prejudica os jovens estudiosos, que frequentemente 
elaboram teses sem ter contato com outros que trabalham 
em áreas relacionadas em outras disciplinas ou sob a influ-
ência de paradigmas concorrentes. Portanto, queremos ava-
liar e sintetizar o que foi feito nas literaturas que tenham 
relação com o confronto político. Se conseguirmos favore-
cer a padronização conceitual desta área como um todo, 
tanto melhor. Mas visamos principalmente a identificação 
de analogias causais – a descoberta de que processos polí-
ticos ostensivamente diferentes têm, de fato, propriedades 
causais similares. Nossos esforços serão guiados por quatro 
amplos objetivos acadêmicos.

Primeiro, precisamos mapear o âmbito do conhecimen-
to contemporâneo que seja relevante à compreensão do 
confronto político. Em termos práticos, isso significa iden-
tificar o conjunto de subáreas na história, na sociologia, na 
ciência política e na economia onde estejam sendo produzi-
dos conhecimentos relacionados ao nosso tema.

Segundo, tendo definido o universo de conhecimento 
relevante para o nosso projeto, esperamos produzir uma 
síntese inicial da teoria e pesquisa disponíveis nas várias 
subáreas relacionadas às nossas preocupações. Neste estágio 
preliminar do que deverá ser um processo contínuo e cola-
borativo, não estamos ainda em situação de afirmar nada 
definitivo. Ao invés, daremos simplesmente, mais adiante 
neste texto, vários exemplos ilustrativos dos tipos de linhas 
sintéticas de pesquisa que esperamos explorar nos próximos 
anos com nossos colegas do projeto e também de fora.

Terceiro, com a síntese em mãos, vamos nos voltar para 
a questão das “condições de ocorrência” do confronto polí-
tico. Isto é, quão efetiva é esta síntese – considerada como 
um amplo conjunto de conceitos analíticos em vez de uma 
teoria em si – ao explicar a natureza e a dinâmica do con-
fronto político em épocas e lugares diferentes. Suspeitamos 
que as teorias atuais sobre o confronto político se sustentam 
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melhor quando aplicadas aos cenários que foram estudados 
mais intensamente por especialistas em movimentos sociais – 
democracias contemporâneas dos países centrais –, e não se 
aplicam tão bem a outras eras e regimes. Portanto, refletindo 
sobre o que pensamos ter aprendido sobre confronto políti-
co, queremos ficar atentos às variações no contexto e aos seus 
efeitos hipotéticos sobre a dinâmica da ação coletiva.

Finalmente, tendo avaliado a extensão do estudo sobre 
confronto político em várias épocas históricas e distintos con-
textos políticos, queremos refletir seriamente sobre como as 
formas e a dinâmica do protesto popular estão mudando no 
contexto do que alguns chamaram de época da “globaliza-
ção”. Não presumimos nada sobre estes processos. De fato, 
continuamos céticos em relação às versões mais fortes da teo-
ria da globalização, especialmente aquelas que descrevem o 
estado-nação como fadado a desaparecer a curto prazo. O que 
nos parece mais plausível – e mais intrigante – é o crescimen-
to do intercâmbio político transnacional e a possível ascen-
são de um tipo de sistema político regional (sendo a União 
Europeia um evidente exemplo atual) em que as nações com-
partilham cada vez mais a soberania com instituições trans-
nacionais e talvez até subnacionais. A questão interessante e 
importante é: “como se apresentará o confronto político no 
contexto de tal estrutura e como afetará uma herança crucial 
do Estado consolidado – o movimento social nacional”?

Isso já é demais para nossos objetivos. Vamos analisá-los 
um de cada vez, esboçando o que pensamos provisoriamen-
te sobre cada um deles e fornecendo exemplos curtos em 
vez de análises teóricas exaustivas ou apresentações empíri-
cas. Trabalharemos desta forma tanto para clarificar nosso 
próprio pensamento sobre tais assuntos como para solicitar 
um retorno crítico neste momento inicial de nosso proje-
to colaborativo. Começamos com uma investida preliminar 
sobre a tarefa fundamental de catalogar as pesquisas sobre 
confronto político.
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O estudo do confronto político
O mapeamento do estudo do confronto político poderia 
ser feito de forma abstrata ou epistemológica. Se tomarmos 
a ontologia como princípio norteador do mapeamento, por 
exemplo, poderíamos diferenciar o individualismo metodoló-
gico, que reduz a realidade social a ações automotivadas de 
atores individuais; o individualismo fenomenológico, com sua 
redução paralela da realidade social à consciência dos ato-
res – individual ou coletivo; as teorias dos sistemas, em que 
as coletividades – incluindo a grande coletividade chamada 
sociedade – seguem uma lógica autônoma e coercitiva; e 
modelos relacionais, em que transações, interações ou laços 
sociais são o ponto de partida da análise. Cada uma dessas 
visões tem fortes representantes entre os analistas do con-
fronto político.

Poderíamos também usar a epistemologia (da cética à 
positivista) como nosso ponto de partida; estrutura causal 
(de campos de variáveis em interseção à tomada de deci-
são racional), tradições analíticas (exemplo, marxista ou 
weberiana), ou até a escala de unidades sociais (de indi-
víduos a civilizações) poderiam ser nossas bases de classi-
ficação.

Entretanto, preferimos apresentar hipóteses relativas 
a conjuntos (clusters) produzidos por entendimento mútuo 
que evidenciariam se realmente catalogamos todos os estu-
dos acadêmicos sobre confronto político durante as últimas 
décadas; então identificamos os conceitos, argumentos, 
métodos, fontes e citações em comum resultantes. Preten-
demos mapear as literaturas usualmente relacionadas ao 
nosso conceito central de confronto político.

Um mapa do confronto político
Imaginamos que tal mapa deveria conter quatro conjuntos 
principais: (1) um vasto e crescente conjunto de histórias 
políticas agrupadas principalmente por tempo e lugar e 
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ligadas por pouca teorização explícita1; (2) estudos teori-
camente mais autoconscientes sobre mudança social local, 
regional e/ou de categoria nos quais o confronto político 
constitui apenas parte de uma matriz causal mais ampla; (3) 
análises de políticas orientadas para o Estado como tal; e 
(4) tentativas de selecionar várias formas de conflito e vio-
lência para serem explicadas em seus próprios termos. Em 
cada um desses conjuntos, eis alguns nomes para subdivi-
sões plausíveis:

1) histórias políticas: monografias locais, regionais e nacionais 
agrupadas princialmente por tempo, lugar e grupo popu-
lacional;

2) mudança social definida pela geografia ou categoria: trabalho, 
gênero, grupo doméstico e vizinhança; raça, etnicidade e 
religião; formação de classes, conflito de classe e ação de clas-
se; conflito industrial;

3) políticas orientadas para o Estado: movimentos sociais; redes 
sociais, grupos de interesse, partidos, eleições e influência polí-
tica; vida pública e autoridade; identidade política, cidadania e 
nacionalismo; mudanças de regime, incluindo a democratiza-
ção e a formação do Estado; revolução, rebelião, resistência e 
protesto; guerra, poder militar, imperialismo e relações inter-
nacionais;

4) conflito e violência em si: banditismo, crime, policiamento e 
repressão; violência, política e outras; ação coletiva e con-
fronto em geral.

1 Este vasto domínio é usualmente pensado como área exclusiva de historiadores 
profissionais, mas a historiografia tem se tornado, nos últimos vinte anos, cada 
vez mais explicitamente teórica e as monografias puramente descritivas, anima-
das por uma paixão por movimentos específicos, continuam a ser produzidas na 
sociologia e na ciência política. Importantes e recentes críticas históricas e sínte-
ses de trabalhos históricos sobre confronto político incluem Appleby e Margaret 
(1994), Berlanstein (1993), Cooper (1994), Hanagan (1994), Ranciere (1992) e 
Sewell (1992).
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Naturalmente tal mapa pareceria mais uma galáxia do 
que um pequeno sistema solar ordenado: em vez de qua-
tro planetas bem definidos, cada um com sua geografia 
coerente, encontraríamos nuvens de estrelas com faixas de 
luz entre elas. Nossa taxonomia afirma apenas uma relação 
escalar, no interior e entre os conjuntos: que, por exemplo, 
os estudantes de guerras, do poder militar, do imperialismo 
e das relações internacionais compartilham mais conceitos, 
argumentos, métodos, fontes e citações entre si do que os 
estudantes de revoluções, das rebeliões, da resistência e do 
protesto em relação aos especializados em trabalho, gênero, 
grupo doméstico e vizinhança que venham a assumir o con-
fronto político como parte de seu objeto.

Estas distâncias e distinções, embora sejam uma parte 
natural da divisão do trabalho acadêmico, são prejudiciais 
ao progresso da teoria social interdisciplinar e geral. Por 
exemplo, dentro do conjunto dois, sob o título “mudança 
social local e regional”, colocamos “raça, etnicidade e reli-
gião”, um assunto que tem atraído cada vez mais estudiosos 
nos últimos anos, na medida em que a desagregação dos 
impérios encorajou grupos minoritários a se mobilizarem 
por autonomia e, às vezes, pela destruição física de seus 
vizinhos. Mas até mesmo uma rápida olhada nas categorias 
do conjunto três (“política orientada para o Estado”) indi-
ca-nos que há pelo menos três subcategorias relevantes ao 
estudo da etnicidade do conjunto dois: “identidade política, 
cidadania e nacionalismo”, “mudanças de regime” – espe-
cialmente em relação à democratização – e, de forma mais 
notável, “movimentos sociais”. Contudo, quando nos volta-
mos para a literatura recente sobre conflito étnico descobri-
mos que muito dela não se dá conta de sua relação com a 
teoria dos movimentos sociais.

Isso significa que o conflito étnico não tem a ver com 
movimentos sociais? Que a teoria dos movimentos sociais 
tem pouco a dizer sobre o conflito étnico? Ou (como suspei-
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tamos) que a especialização acadêmica deixou muitos estu-
diosos dos conflitos étnicos sem informação sobre os avan-
ços recentes na teoria dos movimentos sociais2? Por outro 
lado, os teóricos dos movimentos sociais do Ocidente esco-
lheram geralmente movimentos mais delimitados, menos 
voláteis para estudar do que os baseados na etnicidade e na 
religião. A falta de proximidade não é desculpa; definições 
usadas pelos estudiosos dos movimentos sociais incluem 
claramente o conflito étnico, ainda que poucos teóricos de 
movimentos (se é que algum) tenham aplicado suas teorias 
para analisá-los (a raça, nos moldes do movimento america-
no pelos direitos civis, é a maior exceção). A conexão entre 
os conjuntos teria um grande potencial tanto para impedir 
os estudiosos de etnicidade e de movimentos sociais de fala-
rem sem dialogar como para construir uma ciência social 
dos movimentos étnicos teoricamente mais integrada.

A longo prazo, queremos conformar ideias que per-
meiem esses diversos conjuntos e literaturas; a curto pra-
zo entretanto, buscamos oportunidades para relacionar 
duas ou três literaturas menores de cada vez na esperança 
de somar mais princípios gerais neste processo. Não pode-
mos saber antecipadamente todas as linhas de pesquisa que 
serão adotadas em nosso projeto colaborativo, mas já pro-
pusemos alguns tópicos que queremos explorar conjunta-
mente. Nas próximas três seções esboçamos três pares de 
“ligações no interior dos conjuntos” para ilustrar os tipos de 
síntese que esperamos produzir por meio das muitas litera-
turas relacionadas com algum aspecto do confronto políti-
co: (1) conectando movimentos sociais, ciclos e revoluções; 
(2) relacionando identidades coletivas e redes sociais; (3) 
ligando política institucional e ação coletiva.

2 Mesmo Roger Brubaker, um hábil analista do nacionalismo, pesquisa o nacio-
nalismo recente na Europa pós-1989 sem tocar em movimento social (ver, por 
exemplo, Brubaker, 1995).
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Movimentos sociais, ciclos e revoluções
Um movimento social é uma interação sustentada entre 
pessoas poderosas e outras que não têm poder: um desafio 
contínuo aos detentores de poder em nome da população 
cujos interlocutores afirmam estar ela sendo injustamente 
prejudicada ou ameaçada por isso. Precisamente porque o 
confronto político constitui um terreno analítico contínuo 
com nada mais do que fronteiras fluidas, qualquer defini-
ção de movimento social provocará objeções imediatas de 
estudiosos de áreas adjacentes que se concentram nas suas 
semelhanças; esta definição específica exclui as reivindica-
ções coletivas de poderosos em relação a poderosos, esforços 
coletivos para se evadir ou se autorrenovar e alguns outros 
fenômenos próximos que, de fato, compartilham caracte-
rísticas importantes com as interações que estão dentro das 
fronteiras. Nós nos concentramos nas relações dominantes-
subordinados baseados na hipótese de que o confronto que 
envolve uma desigualdade substancial entre os protagonis-
tas tem características gerais distintivas que ligam movimen-
tos sociais a revoluções, rebeliões e nacionalismos de base 
popular (bottom-up).

As ações públicas no interior de um movimento com-
binam as demandas coletivas dirigidas às autoridades com 
demonstrações que asseguram que a população em ques-
tão e/ou seus representantes mobilizados são merecedores, 
unificados, numerosos e comprometidos. Até certo ponto, 
o número e o comprometimento se intercambiam; demons-
trações de disposição de morrer ou matar por uma causa, 
por exemplo, podem funcionar para uns poucos – esta é a 
razão de fases terroristas de ciclos de protesto surgirem usu-
almente no fim do ciclo, quando o comprometimento das 
massas já diminuiu (Della Porta e Tarrow, 1986).

Nesses termos amplos, os movimentos sociais já existiam 
pelo menos desde o tempo – milênios atrás – em que os 
cultos religiosos dissidentes e rebeldes tribais se ergueram 
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contra igrejas estabelecidas e impérios. Quando surgiram os 
regimes parlamentares ocidentais no século XIX, formou-se 
um tipo especial de movimento social – o movimento social 
nacional – que se generalizou e rapidamente se tornou um 
padrão fixo de lutas políticas nacionais. Começando na Grã-
-Bretanha no século dezoito e espalhando-se inicialmente 
para a América do Norte e para o continente europeu e, 
depois, através da imprensa, do trabalho missionário e do 
colonialismo, para o Terceiro Mundo, o movimento social 
nacional chegou a envolver associações, exibições simbóli-
cas, publicações, reuniões, passeatas, demonstrações, peti-
ções, grupos de pressão e ameaças de intervenção direta na 
vida política formal (Tilly, 1995b; Tarrow, 1994). Isso acon-
tece ainda hoje.

Os participantes de movimentos nacionais fazem rei-
vindicações às autoridades, mas também afirmam suas pró-
prias identidades – ou as das populações em nome das quais 
dizem falar – como atores dignos, significativos e solidários. 
De fato, a efetividade dos movimentos sociais em demons-
trar a presença de – e formar identidades coletivas para – 
atores sociais negligenciados ajuda a compensar sua notória 
ineficiência como maneira de promover programas e reivin-
dicações específicas. Afinal, historicamente, matar o coletor 
de impostos acaba com a coleta de um imposto odiado de 
forma mais imediata e definitiva do que escrever petições 
com o mesmo objetivo. A confiança nas estratégias de um 
movimento social implica confiar que a ação basicamente 
não-violenta e cumulativa fará afinal diferença política.

De fato, tal tipo de ação só faz uma diferença na medida 
em que ela: a) forja alianças de consciências ou de interes-
ses com membros existentes no sistema político; b) repre-
senta uma ameaça plausível de interromper processos polí-
ticos rotineiros; c) coloca outra ameaça plausível ou influ-
ência direta na arena eleitoral; e/ou d) provoca pressão de 
detentores de poder externos sobre as autoridades. Assim, 
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as estratégias dos movimentos sociais prometem mais onde 
já existem política parlamentar, instituições democráticas e 
competição política duradoura.

Ao contrário da oposição entre “identidade” e “interes-
se”, salientada por muitos intérpretes da política popular 
durante os anos 1970 e 1980, os participantes dos movimen-
tos sociais nacionais sempre afirmaram algum tipo de sín-
tese entre identidade e interesse. Por exemplo, a partir da 
teoria do valor do trabalho, no auge do século dezenove, os 
trabalhadores organizados sempre afirmaram que sua con-
tribuição coletiva à produção nacional não apenas justifica-
va direitos a um tratamento adequado e pagamento justo 
por sua produção, mas também estabelecia suas identida-
des próprias e dignas. Enquanto alguns movimentos – por 
exemplo, o movimento das mulheres e o movimento pelos 
direitos dos homossexuais – fazem um trabalho de “enqua-
dramento interpretativo” (framing) (Snow et al., 1986) para 
o reconhecimento ou mudança de identidades coletivas, 
isto não é uma invenção dos “novos” movimentos sociais 
dos anos 1980; ao contrário, vemos um “trabalho de cria-
ção de identidade” acontecendo entre muitos dos grupos 
mais orientados por interesses no início do século dezenove 
(Calhoun, 1994; D’Anieri, Ernst e Kier, 1990).

Ciclos e repertórios
Em vez de ocorrerem separadamente, um de cada vez, os 
movimentos sociais nacionais frequentemente vêm em 
ciclos de reivindicações. Logo que os “primeiros insurgen-
tes” dão início ao ciclo, cada vez mais demandantes dispu-
tam reconhecimento e resposta. Isto continua até um ponto 
de intensidade máxima, depois seguido por um declínio na 
frequência, no sucesso e na civilidade das reivindicações e 
dos demandantes (Koopmans, 1993; Tarrow, 1989 e 1995). 
Múltiplos reivindicantes incluem representantes legais dos 
mesmos interesses, defensores dos interesses estabelecidos 
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ameaçados por novas reivindicações, defensores de interes-
ses adjacentes e grupos ligados a interesses não relacionados 
que aproveitam oportunidades de alianças ou de pressões 
sobre as autoridades assediadas. Como resultado, os ativis-
tas se empenham muito para criar coalizões e tentar formar 
identidades coletivas mais amplas em torno delas, disputan-
do o controle de organizações, eliminando agendas rivais, 
criando expressões de apoio unificado para seus próprios 
programas e negociando com as autoridades.

Tal como o confronto coletivo em geral, as ações dos 
movimentos sociais assumem a forma de repertórios: núme-
ros limitados de desempenhos alternativos historicamente 
estabelecidos ligando reivindicadores a objetos de reivindi-
cação (Tilly, 1978 e McAdam, 1983). Grandes desempenhos 
incluíram a criação de associações ou partidos de interesse 
especial, reuniões públicas, demonstrações, passeatas, cam-
panhas eleitorais, empenho para fazer petições, pressão, ocu-
pação forçada de terras e edificações, programas de publica-
ções, formação de instituições de serviço público e constru-
ção de barricadas (Traugott, 1995). Atualmente, os ativistas 
de movimentos sociais podem criar também hotlines, apare-
cer em programas de televisão e organizar fóruns de cor-
reio eletrônico – frequentemente ultrapassando fronteiras 
nacionais.

Os repertórios não são simplesmente uma proprieda-
de dos atores do movimento; são uma expressão da intera-
ção histórica e atual entre eles e seus opositores. Assim, a 
demonstração pública – reprimida por ser uma ameaça à 
ordem até 1848 na Grã-Bretanha – foi aceita e regulariza-
da pela prática policial nos fins do século dezenove. Mais 
recentemente, as táticas empregadas pelo movimento ame-
ricano pelos direitos civis nos anos 1950 e 1960 refletiram a 
disputa entre a repressão e a facilitação, assim como a força 
do movimento e suas visões estratégica e tática. As autorida-
des reagem à difusão de um novo repertório com repressão, 
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facilitação e, em muitos casos, desenvolvendo estratégias de 
controle social que transformam uma nova tática em par-
te do repertório convencional (McCarthy, Britt e Wolfson, 
1991; Della Porta, 1995).

Os repertórios existentes corporificam uma tensão 
criativa entre inovação e persistência, refletindo suas lógi-
cas instrumental e expressiva muito diferentes. A eficácia 
instrumental de um repertório deriva basicamente de sua 
novidade, de sua habilidade de, temporariamente, pegar 
desprevenidos oponentes ou autoridades e de criar exem-
plos de desordem pública que são custosos aos interesses 
estabelecidos. O uso repetido do mesmo repertório diminui 
sua eficácia instrumental e, desta forma, encoraja a inova-
ção tática. Esta é a maior razão para a escalada e a radica-
lização das táticas em muitas campanhas de movimentos, 
e leva os movimentos a fazerem concessões às suas facções 
mais radicais, condenando-os a serem descritos com sucesso 
como “extremistas” por seus oponentes e pela mídia.

No entanto, os repertórios têm também uma função 
expressiva cuja lógica encoraja a persistência em vez da 
mudança. A lógica expressiva do repertório raramente foi 
reconhecida, mas ajuda a explicar por que os repertórios 
convencionais persistem apesar das vantagens instrumen-
tais da inovação. Especialmente durante os estágios iniciais 
de um ciclo de protesto, as escolhas táticas feitas por grupos 
desafiantes expressam sua identificação com os primeiros 
insurgentes e sinalizam uma definição mais ampla e inclu-
siva da luta que surge. Retrospectivamente, os estudiosos 
podem ver um ciclo – especialmente um ciclo de reforma 
– como um conjunto de 6, 7, 8... n movimentos distintos –, 
mas esta visão quase sempre distorce a perspectiva dos parti-
cipantes na época. Eles se consideram apenas uma parte de 
uma ampla comunidade político-cultural que se expande  
rapidamente lutando a mesma luta em algumas frentes 
relacionadas. E uma parte significativa do que une e defi-
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ne esses vários grupos como uma comunidade coerente é 
sua dependência persistente das mesmas formas modulares 
(Tarrow, 1994, cap. 2; Tilly, 1995c).

Os ciclos de movimentos e os repertórios relacionam-se 
também de outras maneiras. Primeiro, dentro de um mes-
mo ciclo, temas, símbolos e inovações táticas de ações indi-
viduais e grupais influenciam uns aos outros, como ocorreu 
quando os estudantes americanos se apropriaram da tática 
de sentar-se passivamente (sit-in) e de outros quadros de 
ação coletiva usados pelos ativistas pelos direitos civis nos 
anos 1960 (McAdam, 1988). Segundo, a interação intensa 
de um ciclo gera oportunidades e incentivos para inova-
ções que são muito mais raras e mais arriscadas fora destes 
ciclos. Terceiro, o próprio movimento de um ciclo que vai 
de uma fase expansiva para uma retração altera as situações 
estratégicas de todos os participantes, mudando com isso a 
atratividade relativa de formas diferentes de interação, sem 
mencionar a proeminência relativa de outros atores como 
modelos, inimigos, rivais ou aliados. Quarto, as formas de 
ação associadas a reuniões de apoio, a obtenção de publici-
dade ou a pressão de reivindicações tendem a generalizar-
se e tornar-se acréscimos de longo prazo aos repertórios de 
ação coletiva. Aquelas que são associadas de forma repetida 
e visível a fracassos tendem a desaparecer.

Os movimentos sociais se desenvolvem dentro de limi-
tes colocados por estruturas prevalecentes de oportunidade 
política: as organizações formais de governo e de políticas 
públicas; a facilitação e a repressão das reivindicações dos 
grupos desafiantes por parte das autoridades e a presença 
de aliados potenciais, rivais ou inimigos afetam, de forma 
significativa, qualquer padrão de confronto do sistema polí-
tico. As organizações de movimentos sociais, por exemplo, 
comumente criam estruturas paralelas àquelas dos deten-
tores do poder aos quais dirigem suas demandas; em geral, 
um Estado altamente centralizado gera organizações de 
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movimentos mais centralizadas do que um Estado federal 
fragmentado (Kriesi et al., 1995). Contudo, num prazo mais 
longo, a ação do movimento social também altera as estru-
turas de oportunidade, principalmente ao contribuir para 
mudanças nos modos conhecidos de reivindicar, nas formas 
de repressão e facilitação por parte das autoridades e nas 
identidades políticas estabelecidas.

De movimentos a revoluções
Essas regularidades nos movimentos sociais sugerem para-
lelos surpreendentes com as revoluções. Uma revolução é 
uma alteração rápida, violenta e durável do controle social 
sobre um Estado, o que inclui uma fase de soberania aber-
tamente contestada. Podemos facilmente distinguir entre 
situações revolucionárias (momentos de profunda frag-
mentação do poder do Estado) e resultados revolucionários 
(transferência do poder do Estado para novos atores), con-
siderando como uma revolução completamente desenvolvi-
da qualquer combinação extensiva dos dois (Tilly, 1993). As 
formas e temas da revolução variam significativamente com 
as estruturas de oportunidade política: a) apresentando 
pretendentes dinásticos onde a dinastia tem normalmente 
uma sucessão definida de novos governantes e b) assumin-
do formas nacionalistas onde o sistema de governo já traba-
lha com populações que demandam identidades nacionais 
distintas.

As situações revolucionárias se parecem com casos 
extremos de ciclos de movimentos sociais: quando aumenta 
a divisão no interior de um sistema político, todos os direi-
tos e identidades passam a ser contestados, a possibilidade 
de permanecer neutro desaparece e a vulnerabilidade do 
Estado torna-se mais visível para todos os envolvidos. Assim 
como a mobilização bem-sucedida de um dos contendores 
do movimento social estimula as reivindicações tanto entre 
os rivais como entre os aliados, os revolucionários que rei-
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vindicam o poder do Estado incitam mobilizações ofensi-
vas ou defensivas de grupos anteriormente inativos. Além 
disso, a tomada de fato de parte do poder do Estado por 
um grupo altera imediatamente as perspectivas de atores 
retardatários que precisam escolher entre aliança, ataque, 
autodefesa, fuga e desmobilização. Consequentemente, 
as rivalidades, coalizões, reivindicações e ações defensivas 
aumentam rapidamente. Os estudiosos do confronto, devi-
do à sua propensão de ver movimentos sociais e revoluções 
como gêneros separados, cada um deles com suas próprias 
leis imutáveis, ainda não começaram a explorar esses para-
lelos e intersecções entre os movimentos, ciclos de protesto 
e revoluções (ver Goldstone, 1994).

Identidades coletivas e redes sociais
Outro segmento de nosso mapa inicial ilustrará o problema 
de conexões que não foram realizadas e a urgência de reu-
nir duas perspectivas diferentes sobre o confronto político, 
identidades coletivas e redes sociais. O papel da formação 
da identidade coletiva nos movimentos sociais, enfatizado 
pelas abordagens construtivista e cultural, tornou-se recen-
temente um aspecto importante na teorização sobre o con-
fronto político3. Esta ênfase logo foi ultrapassada, dado o 
caráter distintivo da vida moderna identificado por inúme-
ros analistas sociais (ver, por exemplo, Berger e Luckmann, 
1967, p. 64). Na sociedade pré-moderna, afirmam esses dois 
autores, a vida social era estritamente circunscrita devido 
à evidente falta de mobilidade geográfica e social. O efei-
to prático destas restrições era criar uma forte equivalência 

3 Os trabalhos de Alberto Melucci (1988 e 1989) são fontes de muitas pesquisas re-
centes. Para uma excelente compilação de trabalhos sobre identidade política, ver 
Calhoun et al. (1994). De fato, esta teorização volta até a explicação de Pizzorno 
– e tem mais raízes “estruturalistas” do que os defensores da recente “abordagem 
cultural” reconhecem – sobre a vitalidade e espontaneidade da revolta dos traba-
lhadores italianos nos anos 1960. Ver Pizzorno (1978) e o trabalho inspirado por 
ele em Crouch e Pizzorno (1978).
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estrutural entre o indivíduo e o grupo. De fato, na maior 
parte dos lugares e épocas, o indivíduo vivia toda sua vida 
numa única tribo ou em grupo isolado similar. Moderna-
mente, sem dúvida estremecemos só de pensar numa vida 
como essa. Os limites empíricos desta vida seriam para nós 
um anátema. Contudo, apesar de todas as óbvias carências 
associadas a tal existência, não se veria entre elas uma falta 
de sentido e de identidade.

Tudo isso, afirmam Berger e Luckmann, começou a 
mudar com a rápida ruptura da forte equivalência estrutural 
entre o indivíduo e o coletivo que caracterizava a sociedade 
pré-moderna. Alimentada por três tendências – a expansão 
do capitalismo industrial, a urbanização e o surgimento do 
moderno Estado-nação – esta transformação começou no 
início da Europa moderna e se acelerou nos séculos dezoito 
e dezenove. Os analistas já tinham notado há muito tempo 
o significado e o momento em que ocorreram estas tendên-
cias e o papel que desempenharam na transformação da 
vida política e econômica. Entretanto, o que não se notou 
tão frequentemente foi o que se pode denominar mudanças 
“ontológicas” ocasionadas por elas. De modo bem simples, 
a “modernidade”, o conjunto de tendências que “libera-
ram” o indivíduo do isolamento da sociedade pré-moderna, 
alterou fundamentalmente a estrutura ontológica e a dinâ-
mica da vida social. Significado e identidade passaram a ser 
menos característicos de algum “mundo da vida” estável e 
mais uma realização social colaborativa.

O que isso tem a ver com confronto político? A trans-
formação da vida, de pré-moderna a moderna, tornou a 
política popular uma das fontes principais da construção 
de sentido e de identidade na vida social. Consideramos 
que isso é uma lição duradoura de The making of the English 
working class, de E. P. Thompson (1964). Com isso, Thomp-
son liberou a análise de classe de sua prisão produtivista, 
mas deixou de lado modos não classistas de formação da 
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identidade coletiva e a relação específica entre a ação cole-
tiva e a identidade coletiva.

Mas que ações criam novas identidades? Como estudio-
sos de movimentos sociais, ação coletiva e revoluções ainda 
temos de criar uma verdadeira microbase relacional para 
explicar a formação de identidades coletivas novas e trans-
formadas. Alguns estudiosos analisaram a interação face a 
face de pequenos grupos para identificar este processo, que 
Melucci (1988) chama de “negociação” de identidades cole-
tivas. Mas esta microperspectiva isola o grupo face a face 
do movimento maior do qual é parte e de suas relações com 
outros significativos: antagonistas, aliados e agentes cultu-
rais mais amplos que restringem e incentivam a ação cole-
tiva (Snow e Benford, 1992; Snow et al., 1986). No decorrer 
de nosso projeto esperamos fazer da formação relacional de 
identidades coletivas um dos principais objetivos da síntese 
conceptual. Duas abordagens atuais nos dão alguns indícios.

Escolha racional e análise de redes
Os que propõem a perspectiva da escolha racional estão cor-
retos em salientar a importância do estudo do ativismo indi-
vidual. Enganam-se, a nosso ver, na sua concepção extrema-
mente estreita e geralmente materialista de incentivos e no 
seu retrato do indivíduo quase sempre anômico. Tem-se a 
imagem de um outsider isolado decidindo se vai ou não ade-
rir a uma certa ação coletiva “oferecida” por algum tipo de 
empreendedor. O que falta a esta visão é o grau de inserção 
e investimento ontológico dos indivíduos em vários tipos de 
estruturas e práticas sociais.

A falha das primeiras teorias de escolha racional em 
reconhecer e investigar esta inserção da ação coletiva dis-
torceu o processo de recrutamento e agregação e deixou os 
estudiosos insensíveis a toda uma classe de incentivos que 
parecem ser decisivos na maioria dos casos. Teóricos mais 
recentes reconheceram que há diferentes problemas e solu-
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ções relativas à ação coletiva. O “dilema do rebelde”, salien-
ta Mark Irving Lichbach, tem uma variedade de soluções 
diferentes (Lichbach, 1995, p. xii). Lichbach aproxima um 
pouco mais a teoria da escolha racional da inserção social 
que vemos nos processos de mobilização. Entre as soluções 
que ele vislumbra para o “dilema do rebelde” estão os mer-
cados, as comunidades, os contratos e as hierarquias.

Por seu lado, os analistas de rede do confronto político 
salientaram a inserção social e organizaram evidências impres-
sionantes do seu papel na mediação do recrutamento e agre-
gação para o ativismo (Gould, 1991 e 1993; McAdam, 1986). 
Mas “em geral calaram-se sobre a dinâmica sociológica básica 
que dá origem aos achados relatados... na maioria dos casos, 
não se oferece nenhuma teoria para explicar os efeitos obser-
vados” (McAdam e Dieter, 1993, p. 641). Fica-se com uma ima-
gem inquietante do indivíduo como um autômato estrutural, 
forçado a agir pela força desta ou daquela inserção social.

Os analistas de rede dos movimentos sociais nunca 
explicarão completamente os efeitos marcantes que seus 
modelos prognosticam sem abordar explicitamente a ques-
tão dos incentivos, motivações e identidades coletivas.

Podem-se fazer progressos com essas linhas. Nossa 
caracterização inicial de pessoas “inseridas e ontologicamen-
te comprometidas em vários tipos de estruturas e práticas 
sociais” sugere a direção que pretendemos tomar. Supõe-
se que a maioria das pessoas participe da ação coletiva que 
está baseada nas comunidades das quais derivam os signifi-
cados e identidades importantes para sua vida e bem-estar. 
Ao oferecer esta proposição não supomos nenhum cálculo 
consciente da parte do indivíduo. Mesmo sem avaliar cons-
cientemente custos e benefícios, as pessoas agem para con-
firmar ou salvaguardar as fontes centrais de significado e 
identidade em suas vidas, especialmente quando há mode-
los disponíveis na forma de repertórios e reivindicações 
inseridas na história do grupo.
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São comuns os exemplos na literatura histórica recen-
te sobre o confronto político: na América do Norte, seria 
difícil explicar a rápida mobilização e difusão do movimen-
to pelos direitos civis sem reconhecer que se tornou firme-
mente inserido em duas instituições – as igrejas negras e as 
faculdades – centrais para a vida e identidade dos sulistas 
negros (McAdam, 1982, pp. 12-31). Na França, os achados 
de Roger Gould (1991, 1993 e 1995) sobre a grande partici-
pação da vizinhança na Comuna de Paris podem ser inter-
pretados da mesma maneira. Aproveitando-se das fontes 
estruturais de sentido e identidade na vida das pessoas, os 
líderes da insurreição que produziu a Comuna conseguiram 
assegurar apoio para sua causa.

Além disso (e aqui nos voltamos para o potencial de 
construção de identidade do confronto político), os dois con-
juntos de eventos acima descritos mudaram as identidades 
de forma duradoura. Quando o movimento americano 
pelos direitos civis declinou no fim dos anos 1960, ele fun-
damentalmente mudou o significado de ser afro-america-
no. De modo semelhante, embora a Comuna de Paris tenha 
sido implacavelmente destruída, ela deixou atrás de si um 
significado novo e mais coletivista do termo “republicano”, 
gerando uma inserção mais profunda dessas ideias nas clas-
ses mais baixas de Paris. E quando os bolcheviques de Lenin 
adotaram o nome “Comunistas”, a herança da Comuna tor-
nou-se internacional.

Esses exemplos contradizem a imagem tradicional da 
escolha racional de indivíduos isolados optando pela ação 
coletiva ou abandonando-a, e ajudam a explicar por que o 
alardeado problema do “carona” (free-rider) pode não ser 
tão problemático no final das contas. A maior parte dos 
movimentos não surge porque os outsiders são induzidos a 
se juntar à luta; ao invés, eles são agregados a partir da soli-
dariedade e dos compromissos ontológicos das estruturas 
primárias de mobilização do movimento que estão, por sua 
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vez, ligadas às comunidades de identidade comunicadas por 
meio de redes sociais.

Movimentos sociais e política institucional
Nossa insistência anterior nas continuidades entre os movi-
mentos, ciclos e revoluções e, na última seção, sobre a inser-
ção da ação coletiva nas comunidades e redes sociais ressal-
ta uma afirmação mais básica: a de que não há nenhuma 
descontinuidade fundamental entre os movimentos sociais 
e a política institucional. Não apenas rejeitamos o argu-
mento de que a atividade do movimento social é irracional; 
afirmamos que tal atividade é uma escolha estratégica entre 
outras feitas pelos atores quando é a resposta mais apropria-
da aos seus recursos, oportunidades e restrições. A ativida-
de do movimento social é escolhida como uma alternativa 
– determinada pela situação – a uma variedade de outras 
formas de comportamento, que vão desde ações coletivas 
não estruturadas, organizações de grupos de interesse até 
ativismo no interior de partidos políticos e instituições.

Embora não seja controversa em si, esta afirmação con-
duz a várias outras:

Primeiro, de que não há atores ou grupos inerente-
mente orientados para movimentos sociais, mas apenas situ-
ações, capacidades e restrições que fazem surgir atividades 
de movimento social.

Segundo, à medida que essas situações, capacidades e 
restrições se desenvolvem, os mesmos grupos que agem nas 
ruas e montam barricadas podem ser encontrados em grupos 
de pressão, escritórios de jornais e em partidos políticos.

Terceiro, esses vários tipos de atividades podem ser 
combinados no repertório dos mesmos grupos e podem até 
ser empregados simultaneamente.

Quarto, os movimentos podem cooperar com os parti-
dos e grupos de interesse, competir com eles por apoio ou 
tentar ocupar o mesmo espaço político.
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Para acrescentar detalhes empíricos à nossa perspecti-
va, considere um fenômeno como o movimento anti-imi-
gração, a Frente Nacional Francesa (French National Front). 
Certamente, ela é um partido político que disputa eleições, 
apresenta propostas políticas e busca obter cargos públicos. 
Mas reflete também a presença difusa de milhões de france-
ses que não se sentem representados e cuja identidade em 
formação como um movimento anti-imigração é muito evi-
dente, tanto devido aos frequentes ataques físicos a imigran-
tes como pelo apoio crescente, registrado em pesquisas, a 
políticas anti-imigratórias. Se conceituarmos os movimentos 
apenas como formas alternativas e mutuamente exclusivas 
de partidos, seríamos forçados a escolher uma identidade 
para a Frente Nacional que ignorasse sua dupla face de par-
tido e movimento e também a focalizar apenas um nível de 
atividade e ignorar outros que não “combinassem” com nos-
sa opção.

Note as implicações para os pesquisadores: os estudos 
que focalizam apenas movimentos, ignorando seu lugar na 
luta política como um todo, tornam difícil captar as suas 
mudanças relativas a apoios, táticas e objetivos porque são 
profundamente afetados por seus recursos, oportunidades 
e restrições – assim como por outros atores na luta política 
(Kriesi et al., 1995).

Pode-se objetar que alguns movimentos não são “instru-
mentalmente orientados”, como partidos e grupos de inte-
resse, mas são expressivos e visam a elaboração de objetivos 
internos, como a formação de identidades coletivas (Cohen, 
1985; Melucci, 1988). Respondemos, em primeiro lugar, que 
os partidos e grupos de interesse também têm como tarefa 
fundamental o enquadramento interpretativo (framing) de 
identidades coletivas; segundo, que as atividades expressivas 
dos movimentos envolvem a manifestação tanto da identi-
dade como do interesse; e que, diante de estados ativos e 
influentes, até os movimentos autorreferidos encontram o 
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poder do Estado em alguns pontos e ajustam suas estraté-
gias em resposta a isto. As identidades precisam ser reco-
nhecidas para serem validadas e os estados e seus anexos 
são as agências mais simbolicamente poderosas para tal 
reconhecimento (Calhoun, 1994, p. 21).

Se pensássemos que os movimentos sociais são simples 
agregados de identidades e interesses, estaríamos incli-
nados a estudá-los por meio de seus documentos, de suas 
declarações públicas e de sua negociação interna de identi-
dades coletivas. Mas os movimentos também combinam as 
reivindicações coletivas às autoridades com demonstrações 
de que a população é merecedora, unificada, numerosa e 
comprometida. E isso dirige nossa atenção para as ações 
públicas – as performances – que os movimentos apresentam, 
tanto para marcar suas demandas às autoridades como para 
criar e manter seus adeptos. Em outras palavras, nossa con-
cepção de movimentos dirige o foco metodológico para o 
estudo sistemático e historicamente estruturado da ação 
coletiva de confronto4.

O uso de fontes públicas disponíveis sobre reivindica-
ções e ação coletiva permite tratar das relações complexas 
e variáveis entre movimentos sociais e política institucional 
das seguintes maneiras: primeiro, pode revelar os tipos de 
atores sociais que tendem a interagir de forma contencio-
sa com estados, elites e outros atores; segundo, pode mos-
trar se e como esses atores combinam formas contenciosas 
de ação coletiva com comportamentos mais convencionais 
dentro e no entorno das instituições; terceiro, pode indicar 
mudanças de recursos, oportunidades e restrições associadas 
às alternâncias entre formas mais ou menos contenciosas de 
ação coletiva; quarto, pode indicar relações entre as ações 
desses atores e as de outros durante os mesmos períodos de 

4 Ver McAdam (1982), Olzak (1989a), Tarrow (1989) e Tilly (1995b) sobre discus-
sões metodológicas representativas.
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tempo para averiguar a hipótese acima de que ciclos de pro-
testo produzem quadros interpretativos de ação coletiva e 
uma aceleração da inovação da ação coletiva através de um 
amplo espectro de grupos sociais; quinto, pode revelar as 
mudanças nos padrões de ação coletiva que produzem situ-
ações revolucionárias e interações entre pessoas poderosas 
e desafiantes que convertem essas situações em resultados 
revolucionários.

 Algumas questões estão na agenda de pesquisa relativa 
às relações entre movimentos sociais e instituições políticas: 
Os movimentos sociais estão se assemelhando aos grupos de 
interesse público? O protesto público tornou-se tão difundi-
do no mundo ocidental que sua aceitação geral rouba sua 
qualidade disruptiva e, portanto, sua capacidade de estimu-
lar respostas? Os processos de globalização criaram uma 
“aldeia global” de movimentos sociais possibilitando que as 
teorias criadas no Ocidente possam ser aplicadas a países 
não ocidentais e nos quais os movimentos sociais transna-
cionais se formam e escapam às fronteiras do Estado nacio-
nal? Essas questões nos levam a dois enigmas finais.

Dois enigmas finais
Pode ter ocorrido ao leitor (ocorreu aos autores há algum 
tempo!) que muito do que se pensou ao escrever este texto 
baseou-se até agora nas experiências das democracias parla-
mentares ocidentais na era do movimento social nacional. 
Isso significa que os conceitos aqui usados dizem respeito ape-
nas às democracias industriais avançadas do Ocidente? Ou 
apenas que não foram sistematicamente especificados e ope-
racionalizados para tratar outros períodos ou tipos de regime 
ou ainda movimentos que transcendem o Estado nacional? 
Infelizmente, é tal a fragmentação do campo do confronto 
político que ainda não estamos em condições de propor nem 
mesmo respostas provisórias a esta indagação, mas gostaría-
mos de colocar essas questões de forma mais completa.
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Condições de ocorrência do confronto político
Seguindo intuições razoáveis sobre as condições que desen-
cadeiam diferentes tipos de confronto político, os estudiosos 
de coups d’État concentraram sua atenção em países em que 
as organizações militares gozam de considerável autonomia 
política; os que estudam revoluções o fizeram em relação 
às regiões agrárias em vias de se tornar industrializadas e 
capitalistas; estudiosos de movimentos sociais focalizaram as 
democracias parlamentares ocidentais; e assim por diante, 
através de uma variedade de conexões entre temas e casos. 
Além de tudo, a disponibilidade de evidências e a localiza-
ção dos estudiosos introduziram um forte viés nos trabalhos 
existentes sobre confronto político na Europa Ocidental e 
na América do Norte contemporâneas.

 Essas ligações entre localização e temas podem ser ape-
nas acidentes que se relacionam a lugares onde os recursos 
estão concentrados ou os problemas de pesquisa são obser-
vados, mas em princípio, fenômenos como revoluções ou 
movimentos sociais podem variar de forma tão significati-
va em sua realização em diferentes tempos e lugares que 
nenhuma regularidade empírica mereceria extrapolação. 
Duas questões tornam problemáticas estas “condições de 
ocorrência”: (1) em que medida as regularidades no con-
fronto político variam no tempo e no espaço e (2) em que 
medida a atenção desproporcional da literatura à Europa 
ocidental e à América do Norte produz generalizações enga-
nadoras sobre várias formas de confronto? Os especialistas 
na Somália, Bósnia, China ou Afeganistão, por exemplo, 
devem avaliar que generalizações de trabalhos anteriores 
podem ser transpostas com segurança para suas próprias 
regiões. Quais as conclusões que dependem tanto das cultu-
ras, histórias e reformas políticas peculiares das democracias 
capitalistas contemporâneas que não seriam válidas fora de 
suas zonas de origem?

Esta pergunta nos leva a três respostas.
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Primeiro, não conhecemos as “condições de ocorrência” 
que deram base às generalizações mais correntes sobre o con-
fronto político, e só podemos descobri-las por meio de uma 
comparação deliberada e cuidadosa no tempo e no espaço. 
(Mas certamente não as descobriremos assumindo a priori 
que os países não ocidentais são inerentemente e sempre 
diferentes do Ocidente, resolvendo com uma proclamação 
culturalista a questão das “condições de ocorrência’’.) Pode-
ríamos supor que modelos de movimentos sociais e de con-
flitos de classe, baseados na experiência europeia ocidental 
e suas extensões, falhariam se aplicados fora do âmbito dos 
estados relativamente centralizados, burocratizados e par-
lamentarizados, mas só podemos descobrir isso testando-os 
comparativamente em relação a modelos que tenham surgi-
do da experiência não ocidental (Boudreau, 1995).

Segundo, análises causais sólidas do confronto político 
oferecem a possibilidade de se descobrir princípios não de 
uniformidade, mas de variação – que é uma das razões de 
fazermos trabalho comparativo (Tilly, 1984b). Se, por exem-
plo, descobrirmos que tanto os fatores desencadeadores 
como as formas de guerra dependem da organização pre-
dominante do poder militar em cada Estado e das relações 
entre as classes dominantes de Estados potencialmente beli-
gerantes, este achado nos desafiaria a estipular quão dife-
rentes teriam de ser as organizações militares predominan-
tes e as relações internacionais de classe das que observa-
mos para que afetassem os desencadeadores e as formas da 
guerra. Achados relativos ao impacto da estrutura variável 
de oportunidades políticas sobre o caráter dos movimentos 
sociais convidam à extrapolação e testagem fora das demo-
cracias parlamentares nas quais geralmente estão fundados 
(Brockett, 1991). Em suma, os contrafactuais que inevita-
velmente utilizamos ao explorar fenômenos cuja variação 
observamos sugerem, sem sombra de dúvida, explicações 
cujo âmbito poderiam facilmente ultrapassar os limites de 
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nossas observações correntes. Mais uma vez, podemos ape-
nas tentar.

 Terceiro, tanto as “condições de ocorrência” quanto nos-
so conhecimento atual sobre elas variam seguramente para 
tipos diferentes de fenômeno. Grupos de interesse, partidos, 
eleições e venda de influência política quase certamente ope-
ram de forma diferente no Camboja ou no Zaire do que o 
fazem no Canadá ou no Reino Unido. Por esta razão, expor-
tar para algum outro lugar conclusões baseadas na experiên-
cia anglo-canadense implica duplo risco. Mas, quando se trata 
de identidade política, cidadania e nacionalismo, é ao menos 
possível que esses fenômenos dependam suficientemente de 
condições mundiais para permitir uma generalização cautelo-
sa pelos continentes, ou por épocas históricas. E isso conduz 
ao nosso enigma final – a “globalização” dos movimentos.

O mundo em processo de globalização e movimentos 
transnacionais?
Muito do nosso conhecimento sobre confronto político vem 
não só do Ocidente industrializado como também se refere 
aos últimos duzentos anos – o auge do que chamamos movi-
mento social nacional. Reconhecemos (e escrevemos sobre 
isso) as diferenças entre este conjunto de fenômenos e o que 
o precedeu na história ocidental (Tilly, 1983, 1984a, 1995b; 
Tarrow, 1994), mas apenas começamos a considerar, com 
outros especialistas, as implicações para o confronto político 
do que está sendo chamado de “globalização” da política.

Este não é o lugar para detalhar as várias versões e pro-
priedades da tese da globalização. As suas formas fortes5 
fazem cinco afirmações:

5 As versões mais fortes da teoria são apresentadas pelo cientista político James Ro-
senau (1900), que vê uma nova fase de crescimento da turbulência global desde 
o fim da Segunda Guerra Mundial, e também pelas comunicações do especialista 
Michael O’Neill (1993), para quem uma nova era de poder transnacional das pes-
soas foi promovida pela televisão global, fax e mídia eletrônica privada.
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Primeiro, as tendências econômicas dominantes no 
final do século vinte caminharam para uma interdependên-
cia econômica internacional.

Segundo, o crescimento econômico dos anos 1970 e 
1980 aproximaram os cidadãos do norte e do oeste daque-
les do leste e do sul, tornando os últimos mais conscientes 
de sua desigualdade.

Terceiro, a interdependência econômica global e a rela-
tiva pobreza internacional contribuíram para estimular movi-
mentos massivos da população do sul e oeste para o norte e 
leste. Como os imigrantes não perdem mais o contato com 
seus países de origem e não podem ter esperanças de obter 
cidadania, permanecem estrangeiros para sempre.

Quarto, as comunicações globais podem estreitar os 
laços entre o centro e a periferia do sistema mundial. As 
tecnologias de comunicação descentralizadas e privadas, 
como os computadores conectados em rede, aceleraram o 
crescimento das comunicações interdependentes globais.

Quinto, essas mudanças estruturais possuem um con-
comitante cultural: o de que vivemos num universo cultu-
ralmente mais unificado, em que os jovens se vestem da 
mesma forma, andam nos mesmos skates, jogam os mesmos 
jogos de computador e ouvem o mesmo rock.

Essas mudanças resultam na versão mais forte da tese 
do movimento social transnacional que tem as seguintes 
características gerais:

Primeiro, as estruturas nacionais de oportunidade 
política que costumavam estruturar apenas a ação cole-
tiva – e reprimi-la – podem estar diminuindo. O Estado 
nacional, incubador e centro de movimentos sociais no 
passado, pode não ser mais o único a restringir ou esti-
mular movimentos. Isso é especialmente verdadeiro nos 
lugares em que os sistemas políticos nacionais concorda-
ram em compartilhar a soberania – como na Comunidade 
Europeia – com instituições transnacionais (e, às vezes, 

09013-LN76-meio_af4c.indd   40 7/21/09   10:20:58 AM



Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly 

Lua Nova, São Paulo, 76: 11-48, 2009

41

subnacionais) políticas e econômicas emergentes (Marks 
e McAdam, 1996).

O segundo efeito suposto é o declínio da capacidade 
dos governos de exercer controle sobre o sistema político 
nacional.

“A crescente fluidez do capital, do trabalho, das mercadorias, 
do dinheiro e das práticas culturais enfraquece a capacidade de 
qualquer Estado particular de controlar os acontecimentos 
dentro de suas fronteiras” (Tilly, 1995a, p. 1).

Terceiro, a capacidade de apresentar novas formas de 
ação coletiva também deve estar provavelmente crescendo. 
Onde a comunicação eletrônica se torna um meio para pro-
pagar informações de movimentos, há uma maior capacida-
de de as pessoas em todo o mundo ganharem mais poder 
com pouco risco – o que pode ser denominado de “navega-
ção livre na internet” (Tarrow, 1995).

Formas de ação coletiva transnacionais pacíficas e virtual-
mente institucionalizadas acompanharam esta mudança: do  
movimento estudantil dos anos 1960 (McAdam e Dieter, 1993) 
às campanhas pacíficas que se espalharam pela Europa e  
América do Norte nos anos 1980 (Rochon, 1988), ao movimen-
to ambiental global, que liga os partidos verdes e movimentos  
que ultrapassam fronteiras nacionais (Dalton, 1994), até as 
associações não-governamentais que oferecem recursos para 
proteger os direitos e dar publicidade às injustiças contra os 
povos nativos da Austrália à América Latina (Brysk, 1993; 
Yashar, no prelo). Esses grupos transnacionais são cada vez 
mais relevantes para a política externa e para a política inter-
nacional (Keck e Sikkink, 1994; Pagnuco e Smith, 1993).

No entanto, a rápida difusão da informação, a imigra-
ção e até a militância podem não ser suficientes para produ-
zir movimentos globais. A história e a teoria do movimento 
social sugerem alguma cautela. As razões históricas para tal 
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cuidado com a versão forte da tese transnacional podem ser 
resumidas em dois pontos: em primeiro lugar, a integração 
da economia mundial não é exatamente nova6. E, em segun-
do, a expansão do capitalismo, as comunicações e as ondas de 
imigração resultantes difundiram os movimentos de forma 
muito similar e com objetivos semelhantes por todo o mun-
do. Basta pensar nas raízes europeia-orientais do movimento 
dos trabalhadores em vestuário criado nas oficinas opressivas 
(sweatshops) no Lower East Side de Manhattan nos anos 1890; 
ou nos movimentos socialista e anarquista que foram criados 
por imigrantes italianos no Chile e na Argentina.

Isso nos leva aos achados da teoria do movimento social. 
Se aprendemos alguma coisa nos últimos 25 anos de pesquisa 
sobre movimentos sociais é que eles não dependem apenas 
do interesse ou da oportunidade, mas se formam através de 
redes sociais nativas nas sociedades domésticas. Afirmamos 
anteriormente que as pessoas aderem à ação coletiva muito 
mais devido às redes de pessoas ligadas umas as outras por 
um laço interpessoal específico do que à organização formal 
ou incentivos individuais. Os que defendem a tese forte da 
globalização terão de mostrar que as redes transnacionais (e 
inevitavelmente distantes) de ativistas têm os mesmos efeitos 
que as redes face a face e as identidades coletivas resultantes 
que tinham sido as bases do movimento social nacional.

Nem todos os movimentos prospectivos têm recursos 
para reagir às forças transnacionais com ativismo proporcio-
nal. Vejamos, p.ex., o movimento trabalhista: não fosse por 
mais nada, pelo simples fato de o capital ter maior mobili-
dade que o trabalho, os movimentos dos trabalhadores têm 
sido incapazes de reagir efetivamente à interdependência 
econômica global que reestruturou o trabalho em todo o 
mundo (Tilly, 1995a). Até na Europa, onde a União Euro-

6 É só dar uma olhada em Age of Empire, de Hobsbawm, para concordar com ele 
que, no centenário das revoluções francesa e americana, o mundo tinha se torna-
do “genuinamente global” (1987, p. 13).
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peia parecia encorajar a cooperação transnacional, o traba-
lho organizado não conseguiu combinar a taxa de cresci-
mento dos negócios multinacionais com a cooperação atra-
vés das fronteiras nacionais (Marks e McAdam, 1996)7.

 É por isso que a versão mais “fraca” do movimento social 
transnacional pode ser mais plausível do que a forte: ela não 
afirma que as instituições transnacionais emergentes ou uma 
expansão da capacidade de comunicação criarão automatica-
mente movimentos transnacionais, mas que fornecerão novas 
oportunidades e maiores recursos que podem transformar 
as redes sociais nativas em movimentos sociais nacionais. De 
fato, os exemplos mais relevantes não dizem respeito a movi-
mentos globais com capítulos nacionais, mas ao intercâmbio 
político entre atores aliados cujo contato foi facilitado pela 
integração econômica global e pela comunicação. Em suma, 
não sabemos se, no final, a globalização tornará anacrônicos 
os movimentos sociais nacionais. Se o fizer, suspeitamos que 
a política institucionalizada, a interação política contínua e 
as redes sociais nativas continuarão a estruturar a dinâmica 
do confronto político.

Conclusão
Esses são nossos pensamentos preliminares sobre os quatro 
tópicos que delineamos no início deste texto e que ocupa-
rão nossa atenção nos próximos anos. Eles deixam questões 
urgentes em aberto. A guerra civil, o genocídio e o conflito 
entre Estados pertencem ao mesmo universo teórico que 
os movimentos sociais e as revoluções? A evasão, a fuga e o 
que James Scott chama de formas diárias de resistência obe-

7 Além disso, depender das organizações de movimentos de países industriais avan-
çados não é o melhor caminho para os ativistas dos países do Terceiro Mundo or-
ganizarem movimentos nativos. De um lado, porque seus laços com ambientalistas 
internacionais são frequentemente frágeis ou intermitentes (MacDonald, s.d.). De 
outro, porque as relações entre dois atores quase sempre favorecem os que têm perí-
cia e acesso ao poder em detrimento dos que vêm para ajudar. Quando os primeiros 
se vão, seus aliados locais podem se dispersar ou ficar mais vulneráveis à repressão.
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decem às mesmas leis que o confronto coletivo manifesto? 
Quanto e como o confronto coletivo altera as identidades 
por intermédio das quais as pessoas lidam com suas rela-
ções sociais no dia a dia? Trabalhos recentes tornaram tais 
questões mais urgentes do que nunca, mas as evitamos na 
esperança de identificar problemas com os quais o conheci-
mento atual possa lidar mais facilmente.

 Então, como convém à topografia atual do terreno inte-
lectual que buscamos atravessar, nossos pensamentos são 
necessariamente fragmentados, parciais e, esperamos, pro-
vocativos. Quisemos compartilhá-los esperando estimular um 
diálogo contínuo, tanto com nossos colegas do projeto como, 
de forma mais difusa, com todos que buscam uma compre-
ensão mais profunda da dinâmica do confronto político.

Solicitamos seus comentários e esperamos um inter-
câmbio prolongado e produtivo. Que comece a conversa!

Doug McAdam
é Professor of Sociology na University of Arizona
Sidney Tarrow
é Professor of Government na Cornell University
Charles Tilly
era University Distinguished Professor na New School for 
Social Research (falecido em 2008)
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AS TEORIAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS: UM 
BALANÇO DO DEBATE*

Angela Alonso

As lágrimas de Jesse Jackson no anúncio da eleição de Barack 
Obama parecem encerrar o ciclo das grandes mobilizações 
urbanas da segunda metade do século XX. Movimentos 
sociais, como o pelos direitos civis, de que Jackson foi parte, 
o feminista e o ambientalista lograram inscrever demandas 
suas na agenda contemporânea; suas organizações civis se 
profissionalizaram e muitos de seus ativistas se converteram 
em autoridades políticas. Essa rotinização do ativismo anda 
em par, nesse começo de século, com novidades. As mobili-
zações coletivas ganharam escala global, caráter violento e 
se concentraram em bandeiras identitárias, compelindo os 
teóricos a rever suas interpretações.

É que as teorias dos movimentos sociais se constituíram 
diante de um quadro bastante distinto, o do Ocidente dos 
anos 1960, quando o próprio termo “movimentos sociais” 
foi cunhado para designar multidões bradando por mudan-
ças pacíficas (“faça amor, não faça guerra”), desinteressa-
das do poder do Estado. Até então concentrados em pensar 

* Sou grata aos comentários de Brasílio Sallum Jr. à versão preliminar deste texto.
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revoluções – ou a ausência delas –, os sociólogos produzi-
ram três grandes famílias de explicação para os movimentos 
sociais. Este artigo apresenta essas teorias, apontando, em 
seguida, as adaptações a que tiveram de se submeter para 
fazer face à cena contemporânea.

A era clássica das teorias dos movimentos sociais
Dos anos 1930 a 1960, a sociologia lançou baldes de água 
fria nas teorias da revolução. Autores muito heterogêneos, 
como Riesman e Adorno, por exemplo, confluíram para 
teorias da desmobilização política, cuja chave explicativa 
estava na cultura, em correlações entre estrutura da perso-
nalidade e estrutura da sociedade. O argumento dissemi-
nado era que o individualismo exacerbado da sociedade 
moderna teria produzido personalidades narcísicas, volta-
das para a autossatisfação e de costas para a política. Dado 
o caráter cômodo da dominação no capitalismo tardio ou 
na sociedade de massa, operada via consumo e afinada com 
o padrão dominante de individuação, a mobilização cole-
tiva eclodiria apenas como irracionalidade ou, conforme  
Smelser, como explosão reativa de frustrações individu-
ais, que as instituições momentaneamente não lograriam 
canalizar. De uma maneira ou de outra, a explicação tinha 
pilares psicossociais, amparando-se em emoções coletivas, e 
tom sombrio, ressoando o contexto de avanço dos regimes 
totalitários.

A tese da desmobilização, contudo, foi posta à prova 
pela mudança de cenário. Nos anos 1960, tanto na Euro-
pa, sede do totalitarismo, quanto nos Estados Unidos, afi-
nal a pátria da sociedade de massas, ressurgiram mobiliza-
ções. Alguns teóricos da revolução ainda as saudaram como 
retorno do movimento operário, mas, logo se viu, elas eram 
bastante peculiares. Não se baseavam em classe, mas sobre-
tudo em etnia (o movimento pelos direitos civis), gênero 
(o feminismo) e estilo de vida (o pacificismo e o ambienta-
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lismo), para ficar nos mais proeminentes. Tampouco visa-
vam a revolução política, no sentido da tomada do poder 
de Estado. Não eram reações irracionais de indivíduos iso-
lados, mas movimentação concatenada, solidária e ordeira 
de milhares de pessoas. Então não cabiam bem em nenhum 
dos dois grandes sistemas teóricos do século XX, o marxis-
mo e o funcionalismo.

A ruptura está no próprio nome que o fenômeno 
ganhou. Tratava-se seguramente de “movimentos”, no sen-
tido de ações coordenadas de mesmo sentido acontecen-
do fora das instituições políticas, mas não eram, de modo 
algum, protagonizadas por mobs, tampouco por “proletá-
rios”. Eram jovens, mulheres, estudantes, profissionais libe-
rais, sobretudo de classe média, empunhando bandeiras em 
princípio também novas: não mais voltadas para as condições 
de vida, ou para a redistribuição de recursos, mas para a 
qualidade de vida, e para afirmação da diversidade de estilos 
de vivê-la. Essas demandas “pós-materiais”, como as chamou 
Inglehart (1971), se completavam com a opção por formas 
diretas de ação política e pela demanda por mudanças pau-
latinas na sociabilidade e na cultura, a serem logradas pela 
persuasão, isto é, léguas longe da ideia de tomada do poder 
de Estado por revolução armada. Então eram, sim, movi-
mentos, mas movimentos sociais.

Um novo fenômeno demandava nova explicação. Nos 
anos 1970, três famílias de teorias dos “movimentos sociais” 
se apresentaram. 

McCarthy e Zald (1977) são os epígonos da Teoria de 
Mobilização de Recursos (TMR), que fizeram perante as 
explicações das mobilizações coletivas em termos de emo-
ções coletivas, exacerbando o extremo oposto: sua raciona-
lidade. Contra o funcionalismo, defenderam que, longe de 
expressão caótica de insatisfações individuais não canaliza-
das pelas instituições, movimentos, como o por direitos civis 
nos Estados Unidos, tinham sentido e organização. Contra 
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as versões economicistas do marxismo, argumentaram que 
descontentamentos e motivos para a mobilização, sejam 
eles privações materiais ou interesses de classe, sempre exis-
tem, o que os tornariam inócuos para explicar a formação 
de mobilizações coletivas. Assim, mais importante que iden-
tificar as razões seria explicar o processo de mobilização.

Longe de emotiva, a decisão de agir seria ato de delibe-
ração individual, resultado de cálculo racional entre bene-
fícios e custos. Isto a TMR herdou de Olson. Mas a ação 
coletiva só se viabilizaria na presença de recursos mate-
riais (financeiros e infraestrutura) e humanos (ativistas e 
apoiadores) e de organização, isto é, da coordenação entre 
indivíduos doutro modo avulsos. A criação de associações 
ou, mais comumente, o uso de estruturas comunitárias  
preexistentes, daria a base organizacional para os movimen-
tos sociais. 

A TMR aplicou a sociologia das organizações ao seu obje-
to, definindo os movimentos sociais por analogia com uma 
firma. A racionalização plena da atividade política fica clara 
no argumento da burocratização dos movimentos sociais, 
que, gradualmente, criariam normas, hierarquia interna e 
dividiriam o trabalho, especializando os membros, com os 
líderes como gerentes, administrando recursos e coordenan-
do as ações (McCarthy e Zald, 1977). Quanto mais longevos, 
mais burocratizados os movimentos se tornariam.

A longevidade, por sua vez, dependeria da capacidade 
de os movimentos vencerem a concorrência. Isto é, vários 
movimentos podem se formar em torno de um mesmo 
tema, compondo uma “indústria de movimento social”, na 
qual haverá cooperação, mas também competição, em tor-
no de recursos materiais e de aderentes a serem garimpa-
dos num mercado de consumidores de bens políticos. Daí a 
emergência de conflitos internos que gerariam faccionalis-
mo, com dissolução de movimentos grandes e formação de 
subunidades em torno de uma mesma causa.
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A TMR, portanto, avalia os movimentos sociais igualan-
do-os a um fenômeno social como outro qualquer, dotado 
das mesmas características que os partidos políticos, por 
exemplo. A explicação privilegia a racionalidade e a organi-
zação e nega relevo a ideologias e valores na conformação 
das mobilizações coletivas. 

A antipatia que gerou na esquerda, ao comparar movi-
mentos com empresas, talvez explique a pequena ressonân-
cia da TMR na Europa e sua inexpressiva entrada na Amé-
rica Latina. Já em casa, teve impacto grande e imediato. 
Cerca de 56% dos artigos publicados nas principais revistas 
norte-americanas de sociologia e ciência política, nos anos 
1970, usavam o approach (Mueller, 1992, p. 3).

As críticas recebidas também foram volumosas. Insur-
gindo-se contra teorias excessivamente culturalistas, a TMR 
foi parar no extremo oposto: inflou a faceta racional e estra-
tégica da ação coletiva. À cultura restou lugar residual. Não 
há conceito para descrevê-la. Supõe-se a presença de cren-
ças e processos cognitivos na formação da ação coletiva – 
termos como “lealdades” e “consciência” o denotam –, mas 
não se sabe nada sobre seu modus operandi. Além do mais, 
pressupõe um ator individual, sem levar em conta o proble-
ma da formação de uma identidade coletiva (Piven e Clo-
ward, 1995). Doutra parte, a teoria prima por uma análise 
conjuntural, sem vincular os movimentos a macroestruturas 
ou situá-los em processos de mais longo alcance. 

O enquadramento macro-histórico do fenômeno apa-
rece nas duas outras teorias sobre os movimentos sociais. 
A Teoria do Processo Político (TPP) e a Teoria dos Novos 
Movimentos Sociais (TNMS) nasceram dos debates sobre 
a revolução, ou melhor, da exaustão dos debates marxistas 
sobre as possibilidades da revolução. Ambas se insurgiram 
contra explicações deterministas e economicistas da ação 
coletiva e contra a ideia de um sujeito histórico universal. As 
duas constroem explicações macro-históricas que repelem 

09013-LN76-meio_af4c.indd   53 7/21/09   10:20:59 AM



As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate

Lua Nova, São Paulo, 76: 49-86, 2009

54

a economia como chave explicativa e combinam política e 
cultura na explicação dos movimentos sociais. Contudo, a 
TPP investe numa teoria da mobilização política enquanto 
a TNMS se alicerça numa teoria da mudança cultural.

Embora constituída nos Estados Unidos, como a TMR, 
a TPP engloba casos europeus em suas análises. Char-
les Tilly (1975) estudou em profundidade o movimento 
revolucionário na França e os movimentos por reformas 
na Inglaterra, nos séculos XVIII e XIX. Já Sidney Tarrow 
(1993) se deteve no movimento de redemocratização da Itá-
lia da segunda metade do século XX e Doug McAdam no 
movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos (1982)1. 
Tilly, o grande nome dessa linha, construiu uma sociologia 
política histórica, que combina tradições e cuja ambição é 
identificar os mecanismos que organizam os macroproces-
sos políticos no Ocidente, por meio da comparação entre 
casos. O elo entre esse projeto e o debate marxista está em 
seu clássico From mobilization to revolution (1978). Rigorosa-
mente, o título devia ser invertido, uma vez que Tilly sai do 
debate sobre revoluções, afinal episódios históricos raros, 
para estabelecer as bases da discussão sobre fenômeno mais 
abundante: as mobilizações coletivas. 

Tilly critica a tradição sociológica por ter segregado o 
estudo das disputas entre elites da análise dos movimentos 
populares. Argumenta alternativamente que ambos são per-
feitamente racionais e dotados da mesma lógica, pertencendo 
a uma única classe de fenômenos. A distinção entre eles é de 
grau de organização e de uso da violência, não de natureza. 
A prevalência de uma dessas formas depende de dois gêneros 
de parâmetros: um, político; outro, histórico-cultural.

O conceito de “estrutura de oportunidades políti-
cas” (EOP) dá o parâmetro político. Tarrow (1998, p. 20) 

1 William Gamson também é frequentemente incluído nesta corrente, com seus 
Power and discontent (1968) e The strategy of social protest (1975).
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argumenta que, quando há mudanças nas EOPs, isto é, 
nas dimensões formais e informais do ambiente político, 
se abrem ou se criam novos canais para expressão de rei-
vindicações para grupos sociais de fora da polity. Isso pode 
ocorrer pelo aumento de permeabilidade das instituições 
políticas e administrativas às reivindicações da sociedade 
civil, provocadas por crises na coalizão política no poder; 
por mudanças na interação política entre o Estado e a socie-
dade, especialmente a redução da repressão a protestos; e 
pela presença de aliados potenciais (Kriesi, 1995).

Em EOP favoráveis, grupos insatisfeitos organizam-
se para expressar suas reivindicações na arena pública2. 
Como a TMR, a TPP supõe que a coordenação dentre os 
potenciais ativistas é crucial para produzir um ator coleti-
vo, mas os agentes coletivos não são preexistentes; eles se 
formam por contraste durante o próprio processo conten-
cioso. A TPP adiciona um elemento cultural à explicação. 
A coordenação depende de solidariedade, produto de cat-
net, isto é, da combinação entre o pertencimento a uma 
categoria (catness) e a densidade das redes interpessoais 
vinculando os membros do grupo entre si (netness) (Tilly, 
1978, p. 74). 

Contudo, a solidariedade não gera ação, se não puder 
contar com “estruturas de mobilização”: recursos formais, 
como organizações civis, e informais, como redes sociais, 
que favorecem a organização. A mobilização é, então, o 
processo pelo qual um grupo cria solidariedade e adqui-
re controle coletivo sobre os recursos necessários para sua 
ação. Mas tudo isso, e essa é uma das diferenças em rela-
ção à TMR, só configura um movimento social diante de 
oportunidades políticas favoráveis. Enquanto a TMR enfati-
za recursos materiais disponíveis para ativistas individuais, a 

2 Nas situações em que vários grupos se organizam sequencialmente, um ciclo de 
protestos se forma (Tarrow, 1983 p. 36).
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TPP prioriza uma estrutura de incentivos e/ou constrangi-
mentos políticos, que delimita as possibilidades de escolha 
dos agentes entre cursos de ação. 

Esta perspectiva afeta a compreensão das instituições 
políticas. A mobilização baseia-se num conflito entre partes, 
uma delas momentaneamente ocupando o Estado, enquan-
to a outra fala em nome da sociedade. Essas posições são 
variáveis, os atores migram entre elas. Por isso, a análise tem 
de suplantar as barreiras convencionais que definem “Esta-
do” e “sociedade” como duas entidades coesas e monolíti-
cas. Assim, em vez de definir a equação como movimentos 
sociais versus Estado, a TPP opõe “detentores do poder” (os 
membros da polity), que têm controle ou acesso ao governo 
que rege uma população (incluídos os meios de repressão), 
e “desafiantes”, que visam obter influência sobre o governo 
e acesso aos recursos controlados pela polity. Um movimen-
to social é definido, então, como uma “interação conten-
ciosa”, que “envolve demandas mútuas entre desafiantes e 
detentores do poder”, em nome de uma população sob lití-
gio (Tilly, 1993). 

Estado nacional e movimentos sociais não são, então, 
atores, mas formas de ação coletiva. Formas para as quais 
Tilly provê uma explicação histórico-estrutural, vinculando-
as a uma teoria da formação do Estado nacional. Os movi-
mentos sociais seriam uma invenção Ocidental, o produto 
último de uma série de mudanças estruturais, que culmi-
naram na centralização de poder político na Inglaterra 
do século XVIII3: o fortalecimento do parlamento, vis-à-
vis poder local e coroa, nacionalizou as decisões políticas; 
a competição eleitoral pelos postos nacionais aumentou, 
fomentando a congregação de facções locais em um sistema 
partidário. Essa nacionalização da política enfraqueceu as 

3 Simplificadamente, o argumento, baseado no caso inglês, é que campanhas mili-
tares levaram à expansão do Estado, com burocratização e crescente intervenção na 
sociedade (por meio de taxação), o que causou o fortalecimento do parlamento.
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formas locais de expressar demandas e abriu oportunida-
des para o surgimento de ações “para-parlamentares”, como 
petições e comícios, visando influenciar a tomada de deci-
sões no parlamento.

Os movimentos sociais seriam, então, uma forma his-
tórica de expressão de reivindicações, que não existiu sem-
pre, nem em toda a parte. Aqui aparece a outra perna da 
explicação, a histórico-cultural, sintetizada no conceito de 
“repertório”. Tilly (1978, pp. 150 e ss.) argumenta que é 
bastante exíguo o conjunto de formas de ação política dis-
poníveis para os agentes em determinada sociedade. Na ver-
dade, distingue apenas dois “repertórios de ações coletivas” 
no Ocidente4, um que antecede, outro que sucede a centra-
lização do poder político. 

Até o século XVIII, teríamos movimentos paroquiais, 
defensivos de direitos e recursos de grupos prejudicados 
com a paulatina centralização política. Giravam em torno 
de mesmos temas (alimentos, impostos, resistência ao alis-
tamento militar) e tinham mesmo locus (mercados, igrejas, 
festivais), mas eram particulares, comunitários: sua forma 
variava de lugar, de ator e de situação. O repertório de ação 
coletiva seria, então, “bifurcado”, envolvendo ação direta, 
com farto uso de violência, no plano local, mas operando 
por representação quando questões nacionais estavam envol-
vidas (Tilly, 1978, p. 271). Tendo já analisado um século de 
episódios de mobilização na Inglaterra, França e Alemanha, 
por meio de notícias de jornal, Tilly et al. (1975) apresenta 
1830 como momento de inflexão. Desde aí se pode falar 
de movimentos nacionais e autônomos, que prescindem de 
mediações entre demandantes e autoridades. Baseados em 
novas solidariedades, compondo associações e sindicatos, 

4 “Em um dado momento do tempo, o repertório de ações coletivas disponível 
para uma população é surpreendentemente limitado. Surpreendente, dados os 
meios inumeráveis pelos quais as pessoas podem, em princípio, desdobrar seus 
recursos ao perseguirem fins, finalidades comuns” (Tilly, 1978, p. 151).
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eles seriam menos violentos, mas mais ofensivos, clamando 
pela expansão de direitos e por maior acesso a recursos. Os 
temas também teriam mudado (eleições, comportamento 
do governo, economia, trabalho, impostos, escravidão), 
assim como os locais em que ocorriam (pubs, cafés – nas 
cidades). O repertório seria desde então “modular”: as mes-
mas formas (comícios, greves, assembleias, passeatas) ser-
vindo a diferentes tipos de atores, lugares e temas. 

Repertório é, pois, um conceito referido a um longo 
período de tempo e a um conjunto relativamente amplo de 
atores em litígio, o que é ressaltado pela adição de of conten-
tion5. Tilly apoiou-se numa perspectiva pragmática, definin-
do repertório como “um conjunto limitado de rotinas que 
são aprendidas, compartilhadas e postas em ação por meio 
de um processo relativamente deliberado de escolha” (Tilly, 
1995, p. 26). Os agentes, em meio ao processo de luta, esco-
lheriam dentre as maneiras convencionalizadas de interação 
presentes no repertório aquelas mais adequadas à expressão 
de seus propósitos. Isto é, os agentes atribuíram o sentido às 
formas, que pode ser tanto de contestação quanto de reitera-
ção da ordem. É o caráter vazado, sem semântica, do reper-
tório que permite sua partilha entre atores opostos. Isto é, o 
repertório de ação coletiva não é peculiar a um grupo, mas a 
uma estrutura de conflito.

A TPP abre, portanto, mais espaço para a cultura na 
explicação da ação coletiva do que a TMR – pero no mucho. 
O conceito de repertório descreve bem características cul-
turais de longa duração, mas serve pouco para lidar com 
variações no interior de uma mesma conjuntura. Já “solida-
riedade” e catnet têm peso explicativo bem reduzido e não 
competem na armação da teoria com os outros dois concei-
tos carros-chefe, EOP e repertório.

5 “[...] repertórios de contenção [of contention] são os meios estabelecidos por meio 
dos quais pares de atores fazem e recebem reivindicações relativas aos interesses 
uns dos outros” (Tilly, 1993, pp. 264-265).
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Nos Estados Unidos, a TPP teve de inicialmente com-
petir com a TMR, mas logo a suplantou. Lá, como na Euro-
pa, a teoria encontrou legião de adeptos, que a aplicaram a 
inúmeros países e períodos. Na América Latina seu sucesso 
foi bem mais modesto. No Brasil, o trabalho pioneiro nessa 
direção é o de Boschi (1987), que utiliza uma versão estili-
zada da TPP para tratar das mobilizações durante o proces-
so de redemocratização. 

Embora não constituam uma escola coesa, como a TPP 
e a TMR, há um ar de família dentre os principais teóri-
cos dos Novos Movimentos Sociais: Alain Touraine, Jürgen 
Habermas, Alberto Melucci6. São todos críticos da ortodoxia 
marxista, mas mantêm o enquadramento macro-histórico 
e a associação entre mudança social e formas de conflitos. 
Nisso não diferem da TPP. A especificidade está em produ-
zir uma interpretação efetivamente cultural para os MS.

Embora cada qual tenha sua própria teoria da moder-
nidade, compartilham mais ou menos o mesmo argumento 
central. Ao longo do século XX, uma mudança macroes-
trutural teria alterado a natureza do capitalismo, cujo cen-
tro teria deixado de ser a produção industrial e o trabalho. 
Uma nova sociedade se vislumbraria, dando lugar também 
a novos temas e agentes para as mobilizações coletivas.

Em La voix et le regard (1978) e, com mais precisão, em O 
retorno do ator (1983), Alain Touraine distingue dois padrões 
de sociedade, aos quais corresponderiam dois tipos de movi-
mento. A sociedade industrial teria por fulcro a indústria e 
o trabalho industrial e nela vigeria a divisão entre o plano 
da produção, regido pela técnica, e o da reprodução, o rei-
no da cultura. Os conflitos produtivos predominariam e os 
atores das mobilizações seriam os trabalhadores industriais. 
Isto é, o movimento operário teria sido a forma típica de 

6 Apresentações mais detidas da TNMS podem ser encontradas em Pichardo 
(1997), Hannigan (1985), Alexander (1998), entre outros.
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conflito da sociedade industrial, correspondente ao proces-
so de industrialização europeia. 

Após os anos 1960 teria se configurado um novo padrão 
de sociedade, que Touraine, inicialmente, chama de “socie-
dade programada” e depois de “sociedade pós-industrial”, 
na qual a indústria e o trabalho teriam perdido centralida-
de. Os conflitos do trabalho teriam se diluído, processados 
pelas instituições democráticas, como expansão de direitos, 
e pelas instituições capitalistas, como aumento de salários. 
A dominação teria se tornado eminentemente cultural, feita 
por meio do controle da informação por uma tecnocracia. 
Técnica e cultura passariam a interpenetrar-se, as distinções 
entre mundo público e privado teriam se nublado, fazendo 
com que os conflitos, antes restritos ao plano econômico, 
avançassem para a vida privada (família, educação, sexo) e 
ganhassem dimensões simbólicas: 

“o conflito não está mais associado a um setor considerado 
fundamental da atividade social, à infraestrutura da 
sociedade, ao trabalho em particular; ele está em toda a 
parte” (Touraine, 1989b, p.13).

As novas mobilizações não teriam uma base social 
demarcada. Seus atores não se definiriam mais por uma 
atividade, o trabalho, mas por formas de vida. Os “novos 
sujeitos” não seriam, então, classes, mas grupos marginais 
em relação aos padrões de normalidade sociocultural. Isto 
é, poderiam vir de todas as minorias excluídas (Touraine 
lista negros, hispânicos, índios, homossexuais, mulheres, 
jovens, velhos, intelectuais) e teriam em comum uma atitu-
de de oposição. Seus exemplos principais são os movimen-
tos feminista e ambientalista.

Esses “novos movimentos sociais” não se organizariam 
em combate ao Estado, nem com a finalidade de conquis-
tá-lo. Recorrendo a formas de ação direta, “no nível dos 
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próprios problemas sociais”, seriam agentes de pressão 
social, voltados para persuadir a sociedade civil. Aí está a 
grande contribuição de Touraine para esse debate (veja-se 
em Cohen, 1985): retomar o conceito até então um tanto 
esquecido de “sociedade civil”, como reino apartado do 
Estado e do mercado, e no qual a inovação social poderia se 
configurar. Os movimentos sociais nasceriam na sociedade 
civil e, portadores de uma nova “imagem da sociedade”, ten-
tariam mudar suas orientações valorativas. Os movimentos 
sociais aparecem, então, como o novo ator coletivo, porta-
dor de um projeto cultural. Em vez de demandar democra-
tização política ao Estado, demandariam uma democratiza-
ção social, a ser construída não no plano das leis, mas dos 
costumes; uma mudança cultural de longa duração gerida e 
sediada no âmbito da sociedade civil.

Jürgen Habermas argumenta em direção similar, associan-
do um novo padrão de mobilização coletiva ao capitalismo 
tardio. O conflito capital-trabalho, típico do século XIX, teria 
sido mediado e desinflado pelo Estado. O custo teria sido uma 
hipertrofia do Estado, que cresceu para atender às suas novas 
tarefas de regulador da produção e do mercado, ao passo que 
a efetivação das políticas sociais requisitou a expansão da buro-
cracia e da normatização jurídico-administrativa da vida priva-
da – da família, da educação, da vida individual (Habermas, 
1984). Esses processos teriam alimentado a expansão da lógica 
sistêmica, típica da economia e da política institucional, para 
o mundo cultural, gerando duas tendências que se reforçam 
mutuamente: a expansão da monetarização, própria ao subsis-
tema econômico, para todas as relações sociais, e a burocrati-
zação, própria ao subsistema político, que minaria as formas 
tradicionais de interação. A expansão da racionalidade ins-
trumental, de mecanismos e procedimentos típicos da esfera 
sistêmica, para os espaços destinados à interação e à comuni-
cação intersubjetiva, geraria um “empobrecimento cultural”, 
uma “colonização do mundo da vida”.
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De outra parte, o mundo do trabalho teria perdido 
centralidade no capitalismo tardio, esvaindo a utopia oito-
centista de “autogoverno dos trabalhadores”, que inspirou 
a formação do movimento operário. Daí o deslocamento 
das “energias utópicas” para uma “nova zona de conflito”, 
aquela afetada pelo processo de colonização do mundo da 
vida (Habermas, 1987). Aí se configurariam “novos movi-
mentos sociais”, não mais motivados por questões redistri-
butivas, mas empenhados numa luta simbólica em torno de 
definições da boa vida. Os novos movimentos sociais seriam, 
então, formas de resistência à colonização do mundo da 
vida, reações à padronização e à racionalização das inte-
rações sociais e em favor da manutenção ou expansão de 
estruturas comunicativas, demandando qualidade de vida, 
equidade, realização pessoal, participação, direitos huma-
nos (Habermas, 1981, p. 33).

Os novos movimentos sociais seriam “subculturas defen-
sivas”, nascidas em reação a “situações-problema”. Sua base 
social seriam grupos cujo estilo de vida teria sido afetado 
por dois grandes tipos de gêneros. De uma parte, formar-
se-iam em torno dos green problems, isto é, dos efeitos colate-
rais do desenvolvimento capitalista: poluição, urbanização, 
experiências com animais para produção de remédio etc. 
De outra parte, seriam reações a problemas da over-complexi-
ty da sociedade contemporânea: riscos potenciais de usinas 
nucleares, poder militar, manipulação genética, controle e 
uso de informações pessoais, isto é, problemas que geram 
“riscos invisíveis” (Habermas, 1981). 

Habermas, contudo, distingue dois tipos. Os “movimen-
tos de liberação”, de caráter emancipatório, demandantes 
da universalização de direitos, na tradição burguesa-socialis-
ta, teriam ainda caráter ofensivo, caso do movimento pelos 
direitos civis e do feminismo. Já os movimentos “defensivos” 
se bifurcariam em dois subtipos. Os tradicionais, de defesa 
da propriedade, teriam por base social a velha classe média, 
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ameaçada pelo dinamismo contemporâneo. Seriam movi-
mentos de vizinhança; de pais de alunos; contra impostos. 
Os genuinamente “novos” movimentos sociais seriam os 
insurgentes contra a colonização do mundo da vida, contra 
os papéis institucionalizados de consumidor da sociedade 
de mercado, de cliente dos serviços públicos do Welfare State,  
e mesmo de cidadão, fazendo a crítica das instituições políti-
cas. Seriam propositores de novas formas de cooperação e de 
comunidade. Os exemplos: o movimento de jovens, o alterna-
tivo, o ambientalista e o pacifista. Em 1985, Habermas realo-
cou o feminismo dentre os novos movimentos sociais, já que 
também demandaria a transformação das formas de vida.

Os novos movimentos sociais defenderiam formas auto-
gestionárias, novos modelos participatórios e a criação de 
“contrainstituições”, protegidas da influência dos parti-
dos de massa, da indústria cultural e da mídia, nas quais a 
comunicação livre fosse possível. Fariam, então, uma “políti-
ca expressiva”, desvinculada de qualquer demanda por bens 
ou cargos políticos, e voltada para a afirmação de identida-
des e para a preservação da autonomia e de formas de vida 
sob ameaça da racionalização sistêmica levada a cabo pelo 
Estado e pelo mercado.

Melucci (1980) parte de teses similares às de Touraine 
e Habermas sobre a sociedade contemporânea, caracteri-
zando-a como pós-industrial, complexa e com uma inter-
penetração entre mundo público e privado. Na sociedade 
industrial, o mecanismo de acumulação e de controle social 
residiria na exploração da força de trabalho. Já na socieda-
de “avançada” ou “de massas” – ou “sociedade da informa-
ção” (Melucci, 1996) –, se configuraria um novo padrão de 
dominação, baseado na produção e controle de informação 
e na intervenção nas relações sociais, e exercido por meio 
da ciência e da tecnocracia. A distinção entre as esferas 
pública e privada teria se extinguido, transformando as rela-
ções interpessoais (consumo, lazer, relação com a nature-

09013-LN76-meio_af4c.indd   63 7/21/09   10:21:00 AM



As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate

Lua Nova, São Paulo, 76: 49-86, 2009

64

za), sexuais e a identidade biológica (nascimento, morte, 
doença, envelhecimento) em novas zonas de conflito. Isto 
é, o conflito teria se deslocado do mundo do trabalho em 
direção a duas tópicas principais. A primeira delas é o cor-
po, que, na sociedade avançada, se tornou objeto científico, 
medicalizado; objeto da moda e do consumo, padronizado. 
Em reação, emergiriam movimentos redefinindo-o como 
parte da natureza; sede de desejos; nexo das relações inter-
pessoais. Os exemplos são os movimentos de mulheres, gays, 
jovens, o ambientalista e o de contracultura (Melucci, 1989). 
A outra tópica é a da “utopia regressiva com forte compo-
nente religioso” (Melucci, 1980). Seriam formas religiosas, 
orientadas por um “mito global de renascimento”, de defe-
sa contra um mundo racionalizado, exprimindo desejos de 
integração e negando hierarquias e diferenças da sociedade 
avançada. Os exemplos são vários tipos de “integralismo”: 
comunitário, político-religioso, místico-ascético7.

Os novos movimentos sociais seriam, então, formas par-
ticularistas de resistência, reativas aos rumos do desenvolvi-
mento socioeconômico e em busca da reapropriação de tem-
po, espaço e relações cotidianas. Contestações “pós-materia-
listas”, com motivações de ordem simbólica e voltadas para a 
construção ou o reconhecimento de identidades coletivas. 

Embora Habermas e Touraine tivessem já falado dos 
novos movimentos sociais como portadores de identidades 
sociais também novas, foi Melucci quem se dedicou a pro-
duzir uma teoria da identidade coletiva. Atento aos meca-
nismos micro e mesossociológicos que vinculariam o novo 
padrão de sociedade, as experiências individuais da comple-

7 Para Melucci, os membros dos NMS seriam os grupos afetados pela manipula-
ção do desenvolvimento socioeconômico e, portanto, podendo envolver tanto os 
marginalizados quanto os integrados na estrutura social. Melucci, portanto, inclui 
diferencial e hierarquicamente estratos sociais, sem apresentar uma base homogê-
nea para esses estratos. Mas a nova classe média, por ter lugar central em redes e 
ser altamente dotada de recursos cognitivos e relacionais, seria a iniciadora natu-
ral das mobilizações. 
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xificação e as novas formas de ação política, Melucci cons-
truiu uma nova teoria psicossocial da ação coletiva.

Melucci (1988) criticou tanto as explicações psicológi-
cas para a formação da ação coletiva, em termos de irracio-
nalidade das massas, quanto as macroexplicações, nas quais 
condições sociais comuns determinam o comportamento 
dos atores. Num caso haveria “ação sem atores”, noutro, 
“atores sem ação”. Em ambos, faltariam mediações entre 
comportamentos individuais e o fenômeno coletivo “movi-
mento”. Assim se elidiria o problema principal, que Melucci 
põe na agenda: Como um ator coletivo é formado ou quais 
relações e processos levam os indivíduos a se envolverem 
coletivamente numa ação política?

Para respondê-la, Melucci recorre a uma argumentação 
construcionista e processual. Os atores construiriam a ação 
coletiva, à medida que se comunicam, produzem e nego-
ciam significados, avaliam e reconhecem o que têm em 
comum, tomam decisões. Assim:

“A identidade coletiva é uma definição interativa e 
compartilhada produzida por numerosos indivíduos e 
relativa às orientações da ação e ao campo de oportunidades 
e constrangimentos no qual a ação acontece”  
(Melucci, 1988, p. 342).

Como a TPP, portanto, Melucci admite que há oportu-
nidades e constrangimentos objetivos à ação coletiva, mas 
eles são mediados pelas percepções dos agentes, por uma 
apreensão cognitiva das possibilidades e limites, produzida 
no próprio curso da ação: 

“Indivíduos agindo coletivamente ‘constroem’ suas ações 
por meio de investimentos ‘organizados’; isto é, eles 
definem em termos cognitivos o campo de possibilidades e 
limites que percebem, enquanto, ao mesmo tempo, ativam 
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suas relações de modo a dar sentido ao seu ‘estar junto’ e 
aos fins que perseguem” (Melucci, 1988, p. 332). 

Esse senso de “nós” depende da permanente negocia-
ção e redefinição de orientações comuns acerca dos fins, dos 
meios e do ambiente da ação. Liderança e organização surgi-
riam como formas de manter estáveis essas orientações. 

Como Tilly – e à diferença de Touraine e Habermas –, 
Melucci define os movimentos sociais não como um agen-
te, mas como uma forma de ação coletiva, que surge a par-
tir de um campo de oportunidades e constrangimentos e 
que possui organização, lideranças e estratégias. Melucci 
incorpora também a tese da TMR e da TPP de que rela-
ções ou organizações já existentes facilitam o engajamen-
to. Mas em vez de falar de “estruturas de mobilização”, 
recorre à noção mais compatível com a agency que quer 
enfatizar: as “redes de relacionamento” (Melucci, 1988, p. 
340). Nelas se construiriam a motivação para a ação coleti-
va e a própria interação. 

Mas, à diferença da TPP, parte substancial da atividade 
dos movimentos consistiria no processo de construção de 
uma identidade coletiva, que é um fim em si mesmo; daí 
a ideia de que os NMS seriam “expressivos”. Sendo nego-
ciada, a identidade coletiva não se consubstancia, ela é um 
processo, sujeita continuamente à redefinição, conforme 
as negociações entre os agentes. Ela envolve uma operação 
racional, mas a decisão do engajamento não se limita a um 
cálculo custo/benefício, é também produto de um “reco-
nhecimento emocional”. 

Essa teoria procura, então, incluir três dimensões da 
ação coletiva. A identidade coletiva seria produzida a partir 
da definição de um “framework cognitivo” acerca dos fins, 
meios e campo da ação; da ativação prática de relações entre 
atores (interação, comunicação, influência, negociação, 
tomada de decisão); e do investimento emocional que os 
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leva a se reconhecerem como membros de um grupo. Com 
Melucci, as emoções retornam à análise da ação coletiva. 
Mas com sinal invertido: não para explicar a desmobiliza-
ção, mas como motivação para o engajamento. Temos aqui 
uma genuína teoria cultural para a formação dos movimen-
tos sociais, que explica a conversão de cidadãos comuns em 
ativistas por meio de um processo que envolve simultanea-
mente racionalidade e emoção. 

Touraine, Habermas e Melucci têm teorias particula-
res, mas confluem para o mesmo postulado central, o da 
especificidade dos movimentos sociais da segunda metade 
do século XX. Para todos, uma mudança macrossocial teria 
gerado uma nova forma de dominação, eminentemente 
cultural (por meio da tecnologia e da ciência) e borrado as 
distinções entre público e privado, acarretando mudanças 
nas subjetividades e uma nova zona de conflito. As reivin-
dicações teriam se deslocado dos itens redistributivos, do 
mundo do trabalho, para a vida cotidiana, demandando a 
democratização de suas estruturas e afirmando novas iden-
tidades e valores. Estaria em curso uma politização da vida 
privada. Os movimentos de classe dariam lugar, assim, a 
novos movimentos expressivos, simbólicos, identitários, caso 
do feminismo, do pacifismo, do ambientalismo, do movi-
mento estudantil. Isto é, os movimentos mais em evidência 
no momento em que escreviam.

Os novos movimentos sociais seriam, então, antes 
grupos ou minorias que grandes coletivos. Suas deman-
das seriam simbólicas, girando em torno do reconheci-
mento de identidades ou de estilos de vida. Recorreriam 
à ação direta, pacífica, baseada numa organização fluída, 
não hierárquica, descentralizada, desburocratizada. Não 
se dirigiriam prioritariamente ao Estado, mas à socieda-
de civil, almejando mudanças culturais no longo prazo. 
Esses analistas, portanto, entendem que a ênfase cultural é 
uma característica distintiva das novas mobilizações, razão 
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pela qual usaram o advérbio “novo” para distingui-los dos 
“velhos”. A sobrevalorização da cultura na análise dever-se-
ia, então, a um imperativo do objeto, não a uma escolha 
do analista.

Avulsas ou em combinações, as TNMS fizeram carrei-
ra na América Latina. Foram de longe a perspectiva mais 
aplicada para a explicação de casos nacionais, durante as 
décadas de 1980 e 1990, como mostram várias revisões 
bibliográficas desse campo (Haber, 1996; Davis, 1999; 
Shef ner, 2004), e orientaram a agenda para a produção de 
estudos de casos, concentrados no processo de construção 
de identidades coletivas8. Contudo, houve uma transição 
de autores de referência. A hegemonia foi primeiro de 
Touraine, único dentre esses autores a ter refletido direta-
mente sobre a América Latina – como em Palavra e sangue 
(1989). A transposição do esquema apresenta problemas. 
Touraine reconhece que as demandas econômicas seguem 
relevantes na América Latina; no entanto, para englobar 
seus movimentos dentre os “novos”, argumenta que have-
ria aqui uma combinação sui generis de demandas materiais 
e pós-materiais (Touraine, 1989b). Ao entrar em diálogo 
direto com o caso – e com analistas brasileiros – , Touraine 
ganhou enorme notoriedade no Brasil da redemocratiza-
ção. Em doses variadas, sua teoria foi aplicada para expli-
car o surgimento de “novos atores” e “novos movimentos 
sociais” nas periferias dos grandes centros urbanos ao lon-
go dos anos 1980 – caso, por exemplo, de Sader (1988). 
No começo dos anos 1990, Touraine perdeu o trono para 
Habermas, que, mais para o fim da década de 1990, cedeu 
espaço para Melucci, como se vê pela concentração das 
investigações em torno do tema da identidade coletiva. 
Em conjunto, a TNMS orientou a predileção latino-ame-

8 Para balanços da literatura brasileira desta hora, veja-se Cardoso (1987) e Kowa-
rick (1987).
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ricana pelo estudo da cultura política “inovadora”, como 
mostra Roberts (1997), e pela construção de identidades, 
significados e discursos, do que são exemplares os estudos 
compilados por Alvarez e Escobar (1992). O forte influxo 
dessa teoria deu aos estudos de movimentos sociais dentre 
nós um acento marcadamente culturalista.

Em suma, as três teorias – agora clássicas – sobre movi-
mentos sociais têm contornos bastante peculiares. A TMR 
focalizou a dimensão micro-organizacional e estratégica da 
ação coletiva e praticamente limou o simbolismo na explica-
ção. Já a TPP privilegiou o ambiente macropolítico e incor-
porou a cultura na análise por meio do conceito de reper-
tório, embora não tenha lhe dado lugar de honra. A TNMS, 
inversamente, acentuou aspectos simbólicos e cognitivos – e 
mesmo emoções coletivas –, incluindo-os na própria defini-
ção de movimentos sociais. Em contrapartida, deu menor 
relevo ao ambiente político em que a mobilização transcor-
re e aos interesses e recursos materiais que ela envolve. 

Polêmica e conciliação 
A exposição das três grandes teorias dos movimentos sociais 
e a explicitação de seus pressupostos e limites ocuparam 
o debate até o começo dos anos 19809. Logo em seguida, 
brigaram bem, no que se convencionou chamar a polêmi-
ca identidade versus estratégia. Muitas críticas foram feitas 
de parte a parte, mas dois autores, Craig Calhoun e Jean 
Cohen, são emblemáticos do espírito do debate. 

Calhoun (1995) escreveu artigo capciosamente intitula-
do “Novos movimentos sociais do começo do século XIX”. 
Aí argumenta que as características que a TNMS conside-
ra novas e peculiares a movimentos do século XX já esta-

9 Do que é expressivo o número especial da Social Research (vol. 52, no 4), organiza-
do por Jean Cohen, em 1985, e no qual Tilly, Touraine e Melucci – acompanhados 
por Claus Offe e Klaus Eder – apresentaram suas interpretações sobre movimentos 
sociais.
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vam em seus similares do XIX: multidimensionalidade; 
demandas não materiais; criação de identidades. A ênfase 
economicista anterior é que teria impedido os analistas de 
atentarem para a diversidade de atores (de diferentes extra-
ções sociais e dos dois gêneros), e para aspectos culturais 
e simbólicos bastante salientes, sobretudo em movimentos 
religiosos e de temperança. Assim, a tese da novidade de 
agenda das mobilizações nas sociedades pós-industriais, 
mais culturais que econômicas, expressaria mais os óculos 
dos analistas que as motivações dos agentes. 

Vários autores (por exemplo, Plotke, 1990) seguiram 
nessa trilha, atacando a distinção entre “novos” e “velhos” 
movimentos, argumentando que, em qualquer tempo, movi-
mentos sociais combinam demandas materiais e simbólicas. 
Também denunciaram a visão idealizada do objeto, que teria 
levado a TNMS a buscar nos movimentos sociais um novo 
sujeito revolucionário, com a luta transposta do plano da eco-
nomia para o da cultura; e mesmo a encampar acriticamente 
suas teses e categorizações, sobretudo o adjetivo “novo”. 

A TNMS foi acusada ainda de se restringir ao pla-
no societário, negligenciando a relação dos movimentos 
sociais com a dinâmica político-institucional. Seu concei-
to de identidade foi apontado como vago, por ora pare-
cer se referir a uma identidade social concreta, ora a uma 
ideia filosófica; ora nomear identidades individuais, ora de 
grupos (Pichardo, 1997). A TNMS teria também demons-
tração empírica limitada ou insuficiente e explicaria mal 
casos não europeus, como os latino-americanos, em que 
as mudanças estruturais de que falam não aconteceram ou 
seguiram outros padrões; e por negligenciar mobilizações 
à direita e em torno de demandas religiosas e comunitá-
rias (Edelman, 2001). 

O segundo artigo marcante nessa polêmica é de Jean 
Cohen (1985), que acoplou TMR e TPP num único pacote, 
o “paradigma da mobilização de recursos”, e o contrapôs ao 
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“paradigma orientado para a identidade”, criando distinção 
polêmica, mas de sucesso na literatura. Na primeira caixi-
nha ficariam os norte-americanos, a TMR e a TPP, “objeti-
vistas”, de “ênfase utilitarista” e cuja explicação focalizaria 
interesses, condições materiais e o caráter estratégico da 
ação coletiva. Em contraponto, a outra linhagem, europeia, 
seria “subjetivista” e atenta para intencionalidade, valores e 
identidades dos agentes mobilizados10.

Cohen (1985, pp. 678-679) simpatiza com o segundo 
bloco e critica o primeiro, por inábil em lidar com subjeti-
vidades e valores envolvidos nas mobilizações e, em conse-
quência, em explicar a constituição de solidariedades e de 
identidades coletivas. Aponta também o excessivo estrutu-
ralismo e o determinismo político da TPP, patente na pre-
valência da “sociedade política” sobre a “sociedade civil” na 
análise. Cohen (1985, p. 682) tentava assim estabelecer o 
estatuto teórico desse último conceito, acusando os teóricos 
do Processo Político de incapacidade de distinguir entre 
sociedade civil e sociedade em geral.

Outra crítica frequente à TPP é ao conceito central de 
estrutura de oportunidades políticas, tido por demais abran-
gente e, por decorrência, pouco explicativo (Polletta, 1999). 
E, a despeito de seu declarado anti-durkheimianismo, Tilly 
é acusado de parentesco com o inimigo, por tomar a cultura 
como representações compartilhadas e atentar pouco para 
o caráter dinâmico e para a agency envolvida nos processos 
simbólicos (Piven e Cloward, 1995, p. 145).

Depois da guerra, o armistício. Pelo lado da TNMS, 
Melucci (1996) concedeu que as teorias adversárias eram 
hábeis em lidar com a racionalidade e a lógica da ação 
dos movimentos sociais, assimilando recursos, estratégias e 
oportunidades ao seu esquema. De seu lado, a TPP admi-

10 A distinção, em parte construída a partir de ênfases analíticas, em parte numa 
distinção geográfica, também se difundiu entre nós, por exemplo, Gohn, 1997. 
Veja-se também Toni, 2001.
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tiu suas insuficiências na abordagem da cultura (Tilly, Tar-
row, McAdam, 2001) e adotou o conceito – da TNMS – de 
“identidade coletiva”, dando a ele uma definição relacional, 
como resultante de processos contínuos de “formação de 
fronteiras” entre grupos sociais e de ativação seletiva de per-
tencimentos sociais anteriores11. Kurzman (1997) deu ver-
são algo construcionista ao conceito central, argumentando 
que uma estrutura de oportunidades nunca é a mesma para 
todos, pois os agentes a percebem e interpretam diferencial-
mente. Já a TMR perdeu força e adeptos ao longo do deba-
te. Zald (1992, p. 335) reconheceu que ela explicava mal 
as microfundações da mobilização. Num esforço coletivo 
(McAdam, McCarthy e Zald, 1996), autores nessa perspecti-
va adotaram categorias da TPP e deram passos em direção 
à TNMS, buscando incorporar mais centralmente a cultura. 
Mueller (1992, p. 10) propôs um conceito adicional, o de 
“contextos de micromobilização”, para descrever as intera-
ções face a face nas quais emergiriam os sentidos usados na 
interpretação das estruturas de oportunidades, na constru-
ção de reivindicações, lealdades e identidades coletivas.

Uma convergência mínima entre os enfoques “obje-
tivista” e “subjetivista” se estabeleceu em torno da tese de 
que movimentos sociais não surgem pela simples presença 
de desigualdade, nem resultam diretamente de cálculos de 
interesses ou de valores. As mobilizações envolvem tanto a 
ação estratégica, crucial para o controle sobre bens e recur-
sos que sustentam a ação coletiva, quanto a formação de 
solidariedades e identidades coletivas. 

11 Na verdade, distinguem entre dois tipos de identidade: as embedded orientariam 
a vida cotidiana, e seriam múltiplas, uma vez que todo indivíduo pertence a múlti-
plas categorias sociais. Já as identidades detached, referidas “apenas a um domínio 
estreito, especializado de relações sociais intermitentes” (Tilly et al., 2001, p. 135), 
seriam produzidas pela hipérbole de uma das facetas embedded, no curso de um 
conflito específico e em relação a um interlocutor e a uma estrutura de oportu-
nidades políticas. Seria essa identidade contextual a que orientaria mobilizações 
políticas.
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Daí se seguiram mútuas apropriações conceituais e 
várias novas definições do fenômeno ao longo dos anos 
1990. Na esteira das sociologias relacionais, as teorias dos 
movimentos sociais desviaram a atenção dos processos e 
estruturas macro, causadores da mobilização, para o nível 
mesossociológico, de constituição de teias de interdepen-
dência social que lhe dão forma. Em vez de pensado por 
analogia a uma forma institucional – as “organizações não 
governamentais” – o ativismo passou a ser visto como fluxo 
contínuo de interação social. Donde a adoção generalizada 
da noção de redes sociais para descrevê-lo (Diani, 2003). 
Movimentos sociais seriam uma estruturação policêntrica, 
frouxa, de contornos ambíguos, englobando conexões for-
mais e informais entre ativistas e organizações, pelas quais 
circulariam recursos, valores, informação, poder. 

Expressivo dessa dupla conciliação, teórica e metodológi-
ca, que ambiciona abarcar dimensões estratégicas e simbóli-
cas da ação coletiva, a formação de identidades coletivas e os 
incentivos e constrangimentos sociopoliticos à mobilização, 
sua estruturação e seu caráter fluído, é o conceito proposto 
por Mario Diani, que define movimentos sociais como: 

“[…] redes de interações informais entre uma pluralidade 
de indivíduos, grupos e/ou organizações, engajadas em 
conflitos políticos ou culturais, com base em identidades 
coletivas compartilhadas” (1992, p. 1).

A partir dos anos 1990, as teorias dos movimentos sociais 
investiram, pois, em sínteses conceituais e abordagens inte-
gradas, ambicionando conjugar o estudo das práticas de 
mobilização e dos códigos culturais que as orientam e focali-
zando experiências peculiares de produção de sentidos e de 
identidades coletivas. Assim, nos termos de Giugni (1998, p. 
365), o pêndulo explicativo que, nos anos 1980, ainda repou-
sava sobre a estrutura, deslocou-se de vez para a cultura.
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Reelaborações teóricas
Depois da bonança teórica, veio o rebote empírico. A vira-
da para o século XXI trouxe problemas novos. Houve uma 
mudança de escala do ativismo, de nacional a global. Os 
protestos contemporâneos envolvem ativistas e temas que 
atravessam fronteiras e se dirigem, muitas vezes, a institui-
ções multilaterais ou a uma opinião pública transnacional. 
O Estado nacional deixa, assim, de ser o antagonista prio-
ritário, desafiando todas as teorias dos movimentos sociais, 
que definiam o fenômeno em escala nacional. Além disso, o 
ativismo se profissionalizou. Em vários países do Ocidente, 
movimentos sociais se burocratizaram, se converteram em 
partido, se empresariaram ou assumiram a prestação de ser-
viços estatais (Rootes, 2003). Assim se esmaeceu a au réola 
de inovação política que traziam desde os anos 1970. A 
associação entre novos movimentos e pautas “pós-materiais” 
também se esgarçou com a leva de mobilizações étnicas, 
religiosas, comunitárias e conservadoras. Nelas, a cultura, 
sobretudo a questão da identidade, ganhou saliência, mas 
amalgamada a outras pautas, dando aos movimentos uma 
feição multi-issue (Tarrow, 2005). Por fim, o 11 de setembro 
fechou a era do protesto pacífico, abrindo a temporada das 
mobilizações policêntricas e violentas, com o terrorismo se 
candidatando à forma rotineira de mobilização coletiva do 
novo século.

Essas transformações obrigaram a remodelagem das teo-
rias dos movimentos sociais, sobretudo de modo que lhes 
desse capacidade de explicar mais persuasivamente o caráter 
simbólico e a dimensão global do ativismo contemporâneo.

A TNMS sofreu mudanças de monta para tratar da glo-
balização. As teses de Melucci (1996) sobre a “sociedade 
da informação” facilitaram a expansão da teoria do âmbito 
do Estado nacional para abranger uma sociedade global. 
A mobilização agora visaria não mais o Estado, mas a pro-
dução e circulação de conhecimento, tendo por bandeira 
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sua democratização. Nessa linha, Castells (1996) argumen-
ta que, na “sociedade de rede”, as identidades coletivas e 
a própria globalização se tornariam os principais focos de 
mobilização, levada a cabo por meio de redes de comunica-
ção baseadas na mídia e em novas tecnologias.

De outro lado, a TNMS foi se convertendo paulatina-
mente de teoria dos movimentos sociais em teoria da socie-
dade civil. As críticas recebidas mais as evidências empíricas 
de burocratização do ativismo aprofundaram a crise da dis-
tinção entre novos e velhos movimentos. A TNMS deixou, 
então, de associar a inovação a um ator, os movimentos, 
para atrelá-la a um locus, a sociedade civil. Definida em larga 
medida em negativo – a sociedade civil não é nem Estado, 
nem mercado, nem a esfera privada/íntima –, dela nasce-
riam demandas por autonomia não referidas nem ao poder 
político-institucional, nem a benefícios materiais, nem ao 
autointeresse. A conjunção entre a teoria do espaço público, 
que já estava em Habermas, com a de sociedade civil, recupe-
rada por Touraine, foi cristalizada no livro de Cohen e Arato 
(1992), que virou referência na década de 1990. Esse novo 
espaço tornou-se o tema precípuo dos herdeiros da TNMS, 
que se deslocaram massivamente do estudo de movimentos 
sociais específicos para o das arenas públicas, nas quais se 
debatem as definições da boa vida. Daí a profusão de traba-
lhos empíricos não mais sobre o ativismo, mas sobre partici-
pação social, democracia deliberativa e seus correlatos.

A expansão do approach da sociedade civil para o ativis-
mo transnacional foi automática. Fala-se de uma globalizing 
civil society, inovadora em temas e formas de ação (por exem-
plo, Clark, 2003). Essa visão positiva incide particularmente 
sobre a globalization-from-below, oriunda do Sul, em desafio à 
globalization-from-above, carreada por empresas e estados do 
Norte (Falk, 1999). 

Já a TPP refinou-se para abranger o terrorismo – facil-
mente, pois a violência já estava no coração da teoria –, 
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a burocratização e a globalização do ativismo e dar mais peso 
à cultura. Tilly, Tarrow e McAdam (2001) redefiniram mes-
mo o fenômeno sob estudo: movimentos sociais pertence-
riam a um gradiente de formas de ação “contenciosa”, donde 
se incluem partidos, nacionalismo, guerrilhas, terrorismo, 
guerras civis, revoluções. Os atores elegeriam dentre formas 
mais ou menos violentas, menos ou mais organizadas, confor-
me sua apreensão das estruturas de oportunidades. Esse con-
tentious politics approach tem por agenda a busca de mecanis-
mos comuns12 que, em diferentes sequências e combinações, 
estruturariam toda a variedade de episódios contenciosos. A 
teoria se torna eminentemente comparativa, e os movimen-
tos sociais viram apenas uma das formas de ação investigadas. 
McAdam (1999) adaptou sua pesquisa sobre o movimento 
dos direitos civis a esse approach e Tarrow (2005) o aggiornou 
para tratar da transnacionalização do ativismo.

Assim, essas redefinições ampliaram o espectro empí-
rico recoberto pelas teorias, encampando conflitos políti-
cos em geral (a contentious politics) e espaços políticos não 
institucionalizados (a teoria da sociedade civil), em arenas 
nacionais e globais. 

Esse debate não encaminhou nova síntese; antes, atua-
lizou a celeuma antiga. Os teóricos da sociedade civil global 
acusam a contentious politics de simplesmente transpor velhas 
categorias para nova escala, mantendo o sobrepeso das 
facetas materiais e organizacionais do ativismo e a subesti-
mação da cultura. E seus mecanismos explicativos seriam 
tão numerosos, e com tantas combinações possíveis, que a 
explicação redundaria particular.

De seu lado, a contentious politics segue criticando a 
teoria da sociedade civil por subdimensionar interesses e 
organização e por recorrer a um conceito – o de socieda-

12 A saber: atribuição de oportunidade e ameaça, apropriação social, brokerage; for-
mação de categorias e de identidades; mudança de objeto; certificação; difusão; 
mudança de escala; radicalização e convergência.
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de civil global – vago e que superestima a estabilidade das 
articulações entre ativistas (Tarrow, 2005). O viés normativo 
igualmente permaneceria, com a predileção pelo estudo de 
movimentos “emancipatórios” e a negligência do terroris-
mo e das hierarquias entre as sociedades civis do norte e do 
sul presentes nas coalizões globais (Keane, 2003). 

Em seu novo formato, as teorias ressoam diferencial-
mente na América Latina. A contentious politics começa a ser 
aplicada por aqui (por exemplo, Auyero, 2003), mas ainda 
em pequena escala. Já a teoria da sociedade civil herdou a 
hegemonia da TNMS na América Latina, orientando estu-
dos acerca da autonomia dos atores da sociedade civil em 
relação às instituições políticas “tradicionais” (Foweraker, 
2001) e de inovações políticas na participação deles em 
arenas decisórias e em experiências de democracia delibe-
rativa (Costa, 1994; Avritzer, 1994; Alvarez, Escobar e Dag-
nino, 2000). Consequentemente, os estudos especificamen-
te sobre movimentos sociais caíram significativamente na 
América Latina nesta virada de século13.

Ao mesmo tempo em que o debate abriu a angular do 
nacional para o global, focalizou a maneira como a cultu-
ra comparece nos processos de mobilização política. Abor-
dagens do campo da sociologia da cultura, seja em chave 
pós-estruturalista, seja bourdiesiana, adentraram a conver-
sa sobre o vínculo entre cultura e ação política. O efeito 
foi atrair a polêmica sobre o próprio conceito de cultura 
para o coração dos embates entre as teorias da mobiliza-
ção coletiva. Além de retornos a velhos conceitos, caso de 
“cultura política”, é possível distinguir, grosso modo, cinco 
novas definições de cultura em uso no debate, que já não 
correspondem mais com precisão às três escolas teóricas 
sobre movimentos sociais dos anos 1970.

13 Essa é a conclusão de um survey dos periódicos latino-americanos disponíveis 
eletronicamente, entre 2000 e 2006 (Alonso, Maciel, Salgado, 2007).
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A primeira e mais influente definição toma a cultura de 
uma perspectiva cognitiva. Vários autores se inspiraram na 
psicologia cognitiva para falar de esquematas, isto é, mode-
los mentais compartilhados, usados para perceber, proces-
sar e armazenar informações (DiMaggio, 1997, p. 5), que 
dariam as bases culturais para a mobilização. Nessa linha, 
Snow e Benford (1986, 1992, 2000) redefiniram o conceito 
de frame de Erving Goffman como quadros interpretativos 
que simplificam e condensam o “mundo exterior”, desta-
cando, codificando e selecionando objetos, situações, acon-
tecimentos, experiências e sequências de ações. Recorren-
do à produção de frames, os movimentos sociais reduziriam 
a complexidade social a níveis manejáveis pelo indivíduo 
comum, sinalizando a injustiça de uma dada situação, vin-
culando-a a símbolos e apresentado-a como um problema 
que requer mobilização (Snow e Benford, 2000, p. 614). 
O conflito social passa aqui para o plano da definição da 
realidade, isto é, disputas políticas são apresentadas como 
eminentemente simbólicas.

O conceito de frame enfatiza práticas interpretativas 
e o caráter construído e contingente dos significados que 
orientam mobilizações, aos quais faltaria, portanto, a orga-
nicidade de sistema suposta nos conceitos de ideologia e 
cultura política. Talvez por seu caráter alusivo, os frames 
foram acolhidos por todas as correntes, incorporados por 
Melucci (1996) e por Tarrow (1992), que os alargaram para 
masterframe, a fim de recobrir um ciclo inteiro de ativismo, 
e os usaram para tratar do ativismo internacional (Tarrow, 
2005). Na mesma direção, Eyerman e Jamison (2003) usa-
ram hinos e músicas de protesto como objeto empírico para 
explicitar a “práxis cognitiva” dos movimentos sociais.

Outra abordagem trabalha com uma noção performati-
va, privilegiando as práticas e a agency. A cultura é vista como 
terreno de litígio, perpassado por relações de poder. A ênfase 
está na intencionalidade dos agentes e em sua capacidade de 
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recorrer seletivamente a repositórios passados de significados 
(os repertórios) para moldar estratégias de ação. Embora 
argumentos nessa direção se apresentem em Tilly, foi Ann 
Swidler (1986, 1995), inspirada em Bourdieu, quem trouxe a 
questão para o debate sobre movimentos sociais, ao formular 
a noção de “estratégias de ação”. A cultura seria uma caixa 
de ferramentas, composta por símbolos, rituais e visões de 
mundo, que só adquiririam sentido pelo uso, isto é, quan-
do mobilizados para orientar ações. A cultura se relaciona 
com a ação política em chave pragmática: como estruturado-
ra dos processos de seleção, interpretação, reinvenção e uso 
intencional de significados por agentes uns contra outros, a 
partir de um repertório comum. O próprio Tilly (2008) aca-
bou compelido a redefinir seu conceito de repertório. Inspi-
rado em Goffman, adotou a metáfora teatral para descrever a 
relação entre agentes e repertórios, pondo a tônica na perfor-
mance, isto é, no improviso e na interpretação a que os atores 
submetem um repertório quando agem14. Assim incorporou 
a agency, abrindo espaço para escolhas, interpretações e per-
formances no interior de seu estruturalismo histórico.

Uma terceira embocadura privilegia a retórica dos ati-
vistas e suas narrativas. Essa pegada pós-estruturalista che-
gou às teorias dos movimentos sociais em versão mitigada, 
como análise semântica de textos de militantes. A constru-
ção e disseminação de histórias seria condição para a emer-
gência de movimentos sociais. Nelas, diz Poletta (2006), a 
realidade social é “arrumada” em enredos persuasivos, que 
dão aos ativistas um contexto de sentido e explicitam esque-
mas culturais e modelos de ação e interação, que possibi-

14 “A metáfora teatral chama a atenção para o caráter agrupado, aprendido, ain-
da que improvisado das interações das pessoas quando elas fazem e recebem as 
reivindicações umas das outras. Reivindicar usualmente se assemelha ao jazz e à 
commedia dell’arte mais do que à leitura ritual de textos sagrados. [...] Dentro desse 
ordenamento limitado, os atores escolhem quais peças vão encenar aqui e agora, 
e em qual ordem” (Tilly, 2008, p. 14).
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litam sua mobilização conjunta. Poletta advoga a concilia-
ção dessa perspectiva com a TTP, defendendo a inclusão de 
memórias coletivas e normas culturais como elementos da 
estrutura de oportunidades políticas. 

Um quarto ângulo, neodurkheimiano, trouxe para o 
debate sobre movimentos sociais a noção da cultura como 
moralidade e rituais de ação coletiva. Jeffrey Alexander 
(2006) e seu grupo de pesquisa investigam a formação de 
consensos simbólicos e sua expressão em revoluções, con-
flitos e eventos políticos, por meio do “comportamento 
expressivo motivado”. As mobilizações políticas seriam 
assim rituais de encenação e atualização de significados 
socialmente compartilhados. Aí se abre nova porta para o 
retorno das emoções coletivas ao debate sobre movimentos 
sociais, desta vez do ângulo da performance e do drama.

Noutra chave, os afetos voltaram à explicação das mobi-
lizações coletivas. Atacando as tradições de estudos dos movi-
mentos sociais como excessivamente racionalistas, Jasper 
(1997, 2007) abriu o campo para as “emoções do protesto”, 
os sentimentos associados ao processo de conversão de indiví-
duos comuns em ativistas e aqueles suscitados durante os atos 
de protesto. As emoções seriam formas culturalmente cons-
truídas de compreender o mundo e exprimir posições. Sendo 
parte natural de todos os processos interpretativos, afetariam 
a compreensão da estrutura de oportunidades, de recursos e 
de frames. Processos emotivos, como o “choque moral”, seriam 
detonadores da mobilização coletiva. Essas teses vêm sendo 
amplificadas (Emirbayer e Goldberg, 2005) e aplicadas a 
vários movimentos (Goodwin, Jasper e Polletta, 2001).

Como se vê, o conceito de cultura multiplicou seus sen-
tidos no debate contemporâneo sobre movimentos sociais. 
Sem convergência à vista. Como Jasper (2007, p. 100) apon-
ta em balanço da área, seguem abertas questões cruciais 
acerca da origem, da difusão, da mudança e das escolhas 
culturais e do modo pelo qual tudo isso se relaciona com a 
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ação coletiva. Há várias propostas de conciliações teóricas, 
rumo a análises da ação coletiva que conjuguem cognição; 
agency; narrativas; rituais e emoções coletivas – caso do pró-
prio Jasper –, mas, por ora, nenhuma delas parece persuasi-
va o bastante a ponto de ganhar o centro da cena.

O mesmo pode se dizer sobre a globalização do ativis-
mo. Com tantas definições disponíveis e raríssimos estudos 
empíricos de escala efetivamente planetária, as teorias dos 
movimentos sociais estão também longe do consenso quan-
do tratam de mobilizações “globais”. Seguem ainda inde-
monstradas as fronteiras entre movimentos nacionais e glo-
bais. E promete dar pano para manga a conversa sobre a 
“novidade” do ativismo “global”, como deu a celeuma sobre 
velhos e novos movimentos sociais. Disso é exemplar o pro-
vocador livro de Benedict Anderson (2007) sobre o caráter 
global do anarquismo – do século XIX.

Por sua importância empírica mais ou menos autoevi-
dente na cena contemporânea e pela oferta tão generosa de 
teorias e definições, cultura e globalização são candidatas a 
permanecerem como as duas tópicas de maior relevo nas 
discussões sobre movimentos sociais nos próximos anos – 
seguidas de perto pelo tema da violência. Mas daí a surgirem 
acordos teóricos acerca do seu significado é outra história.

Angela Alonso
é professora de sociologia da Universidade de São Paulo e 
pesquisadora do Cebrap
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ATORES DA SOCIEDADE CIVIL E AÇÃO COLETIVA: 
RELAÇÕES COM A COMUNICAÇÃO DE MASSA 

Rousiley C. M. Maia

Mídia, sociedade civil e comunicação 
Diversos autores vêm apontando o poder dos profissio-
nais da comunicação de massa em selecionar e configurar 
a apresentação de mensagens, em interação com os atores 
sociais que fazem uso estratégico do poder político e econô-
mico, a fim de influenciar as agendas políticas e enquadrar 
as questões públicas (Habermas, 2006; Caroll e Hackett, 
2006; Reese et al., 2003; Gomes, 2004; Miguel, 2002; Cham-
bers e Costain, 1996). A grande maioria de estudiosos da 
política democrática concorda que, de um modo ou de 
outro, os partidos políticos, os grupos de interesse e as orga-
nizações cívicas influenciam significantemente a política 
pública. Esses atores possuem naturezas, recursos e oportu-
nidades distintas para definir problemas públicos e propor 
soluções; agregar as referências dos cidadãos e mobilizar 
eleitores; fazer demandas aos representantes eleitos ou às 
pessoas que ocupam cargos públicos; desenvolver pressões 
legislativas e monitorar as ações dos representantes políti-
cos. A luta por visibilidade nos media e a comunicação com 
o público em geral estabelecem importantes facetas com 
essas práticas políticas. 
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Neste artigo, estamos interessados em investigar dife-
rentes modos de entender a “influência” que os atores cívi-
cos podem exercer sobre a esfera política, através da comu-
nicação de massa. Para tanto, exploramos dois modelos que 
tratam de associações cívicas: um, derivado das teorias de 
mobilização de recursos e da mobilização política; outro, 
decorrente das teorias de identidade coletiva e do reconhe-
cimento com o propósito de apontar as contribuições e as 
lacunas desses modelos para apreciar as relações que os 
atores coletivos cívicos estabelecem com os media. Não pre-
tendemos aqui advogar a superação de um paradigma por 
outro, mas argumentar que um modelo integrado evita que 
se trate a influência das associações cívicas, por um lado, de 
modo abstrato ou indiferenciado (com relação à capacida-
de associativa, aos propósitos e aos ambientes de ação) e, 
por outro lado, de modo objetivista, como se os efeitos de 
inserção na esfera política e a conquista de bens comuns 
resultassem de causalidades diretas da ação política.

Teorias de mobilização de recursos e de mobilização política
A teoria da mobilização de recursos parte da premissa de 
que o sucesso das organizações dos movimentos sociais 
depende tanto dos recursos de que elas dispõem quanto das 
oportunidades presentes no contexto e da permeabilidade 
que as instituições políticas apresentam às suas reivindica-
ções. Isso significa que os recursos organizacionais por si – 
amplos orçamentos e número de participantes – não serão 
capazes de influenciar a mudança política. 

Ao indagar quando e sob quais circunstâncias as organi-
zações da sociedade civil influenciam as políticas públicas, os 
autores adeptos da teoria de mobilização de recursos, sobre-
tudo aqueles mais ligados ao elitismo democrático, tendem 
a enfatizar particularmente as atividades cívicas que têm 
implicações para o cálculo eleitoral (Olson, 1965; McCarthy 
e Zald, 1973, 1977). Os grupos de interesse e as chamadas 
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“organizações de movimentos sociais” irão afetar a política 
somente quando suas atividades proporcionam aos repre-
sentantes eleitos ou às pessoas que ocupam cargos públicos 
informações e recursos relevantes para seus prospectos de 
reeleição. Dentre as diversas atividades desenvolvidas pelos 
atores cívicos, eles destacam aquelas que apresentam novas 
informações – demonstrações não previstas e capazes de aba-
lar expectativas; demonstrações violentas; lobbies advogando 
posições contrárias ao esperado – como as mais eficazes para 
provocar mudanças substantivas na orientação política dos 
representantes (Burstein e Linton, 2002, p. 388). 

A maioria dos estudos nessa vertente privilegia apenas 
o estágio final, mais visível, do processo de elaboração da 
política pública, quando leis são aprovadas e implantadas. 
Poucos trabalhos examinam o que é a chamada parte “pré-
política” do processo, antes da entrada de uma proposta 
na agenda legislativa. Se partirmos da afirmação de que as 
organizações cívicas têm maior impacto no processo ante-
rior ao das negociações nas instâncias formais, as conclusões 
baseadas nesses estudos podem estar equivocadas (Gastil e 
Levine, 2005; Burstein e Linton, 2002; Fung e Wright, 2003; 
Fung, 2004b.

Diversos autores ligados a uma vertente cognitivista da 
teoria de mobilização de recursos – a chamada teoria de 
mobilização política (Gamson e Meyer, 1996; Zald, 1996; 
Klandermans e Goslinga, 1996) – diminuem a ênfase uti-
litária que os autores pioneiros davam à ação coletiva e 
introduzem elementos ideológicos e culturais como variá-
veis importantes para explicar como os movimentos sociais 
contribuem para a mudança social. Ao investigar a compe-
tição dos movimentos com outras organizações, eles passam 
a valorizar os elementos político-culturais e simbólicos para 
atrair novos membros, mobilizar o apoio de vários públicos, 
constranger as opções de controle social de seus oponentes 
e configurar a política pública e a ação do Estado (Gamson 
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2005; McAdam, 1996, 2000). Ao invés de referirem-se a toda 
e qualquer associação cívica, esses autores tendem a consi-
derar particularmente os movimentos sociais e, ao lado das 
organizações de larga-escala com propósitos específicos e 
burocráticos, passam a observar também as estruturas de 
organização de microescala. Defendem que não há uma 
diferença fundamental entre a ação coletiva institucional e 
aquela não institucional. 

O modelo de mobilização de recursos leva em conta, 
primariamente, “como” os movimentos se formam e se 
engajam em ação coletiva. Para tanto, autores filiados a esse 
modelo observam variáveis, como o interesse, a organização 
e os recursos, para institucionalizar demandas e assegurar 
formas de democratização da sociedade. Mesmo quando a 
abordagem é ampliada para englobar aspectos político-cul-
turais e simbólicos da ação coletiva, a luta tende a ser cons-
truída em termos de forças opositoras – os membros de um 
grupo social e seus contestadores que se engajam na luta 
competitiva para a inclusão na esfera política e para a con-
quista de recompensas que podem advir daí. Autores como 
Cohen e Arato (1992) e Melucci (1996, 2001), ao criticarem 
a natureza objetivista da teoria de mobilização de recursos, 
argumentam que os adeptos deste modelo observam ape-
nas as dimensões (externas) das lutas dos movimentos que 
são relevantes para a competição por poder. Fica implíci-
ta a noção de um campo de batalhas, construído através 
dos polos de repressão/facilitação, oportunidade/ameaça. 
Também Gohn (2000) ressalta que o exame dos movimen-
tos sociais, nesse paradigma, fica: 

“reduzido ao estudo de tentativas coletivas de grupos na 
defesa de posições pré-estabelecidas de poder, defensivas 
ou ofensivas, posições que não estão estabelecidas em 
procedimentos institucionalizados pelo sistema dominante” 
(Gohn, 2000, p. 144). 
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Nesse quadro teórico, a concepção de sucesso tende a 
ficar, por conseguinte, associada ao maior ou menor reco-
nhecimento do grupo como um ator político e ao relativo 
aumento de benefícios conquistados (Cohen e Arato, 1992, 
p. 502). Antes de examinar os contrapontos presentes nas 
teorias da identidade coletiva e do reconhecimento, explora-
remos o modo pelo qual as teorias de mobilização de recur-
sos e de mobilização política oferecem insumos para que se 
compreenda a relação que os movimentos sociais estabele-
cem com os media, visando a comunicação de massa. 

A relação com os media 
A fim de ampliarem sua influência, as associações cívicas 
e os movimentos sociais devem procurar atingir diferentes 
agendas: a dos meios de comunicação, a dos partidos polí-
ticos e a dos corpos parlamentares e administrativos. Atra-
vés dos media, as questões e causas de atores cívicos podem 
alcançar uma audiência muito mais ampla do que seria pos-
sível por meio de ações diretas. Os media contribuem para 
inserir temas na agenda pública, para configurar a percep-
ção que os cidadãos têm das questões-chave da política e, 
também, para construir o senso que as autoridades políticas 
formam sobre a reação dos cidadãos. 

Como Gamson e Wolfsfeld (1993) apontam, há, contu-
do, uma relação de dependência assimétrica nesse proces-
so, já que os movimentos sociais dependem muito mais dos 
media para ter acesso aos públicos do que os media dependem 
dos movimentos sociais para produzir suas histórias e narra-
tivas jornalísticas. Para ter acesso à comunicação de massa, os 
atores cívicos precisam engajar-se em processos competitivos, 
já que a atenção do grande público é escassa, há um espa-
ço reduzido para a inserção de notícias nos veículos. Desse 
modo, o foco da definição das notícias centra-se na política 
institucional-formal e em falas de autoridades oficiais. Nesse 
sentido, grupos da sociedade civil se valem, muitas vezes, de 

09013-LN76-meio_af4c.indd   91 7/21/09   10:21:02 AM



92

Atores da sociedade civil e ação coletiva: relações com a comunicação de massa

Lua Nova, São Paulo, 76: 87-118, 2009

ações expressivas e estratégicas – manifestações, campanhas, 
ações espetacularizadas – capazes de chamar a atenção dos 
agentes midiáticos ou de gerar “fatos noticiáveis”, através de 
recursos para agregar importância, impacto e atualidade aos 
episódios (McCarthy, Smith  e Zald, 1996; Ryan, 1991). 

As organizações de movimentos sociais, perseguindo 
as “estratégias de protesto social” (Gamson e Meyer, 1996), 
buscam ampliar suas possibilidades de negociação com os 
agentes da mídia e maximizar seus benefícios pela captura 
das audiências. Um dos problemas centrais que eles enfren-
tam, nesse processo, é fazer com que repórteres e jornalis-
tas adotem seus enquadramentos preferenciais no ambiente 
midiático. Como se sabe, as empresas de comunicação têm 
um modus operandi específico, e os profissionais da mídia 
selecionam tópicos, constroem narrativas, editam e agen-
ciam as vozes dos atores sociais nos textos midiáticos. Eles 
filtram e enquadram sentidos, acomodando melhor alguns 
modos de expressão e não outros. Determinadas questões 
sociais são de fácil dramatização e encontram alto grau de 
preocupação entre a população – como a questão ambien-
tal que afeta diretamente a vida das pessoas e das gerações 
futuras. Isso contribui para que os movimentos sociais sejam 
bem-sucedidos ao trazer novas questões para a agenda polí-
tica (Caroll e Hackett, 2006; Gamson e Meyer, 1996; McA-
dam, 1996; Gamson e Modigliani, 1989). Outras questões, 
porém, são de difícil tematização, já que são obstruídas por 
padrões culturais hegemônicos e contrariam o modo de 
pensar convencional da maioria da população. 

Ilustrando essa situação, o famoso estudo desenvolvi-
do por Doug McAdam (1996a) sobre o movimento norte-
americano pelos direitos civis demonstra o modo pelo qual 
atores cívicos podem fazer um “uso estratégico do processo 
de enquadramento”. Esse autor explora o modo pelo qual 
esse movimento utilizou certas “táticas” para “enquadrar” 
a ação, atrair a atenção dos media e configurar a opinião 
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pública, conquistando uma vitória contra os oficiais fede-
rais e os americanos segregacionistas do sul. As manifesta-
ções cívicas do movimento foram planejadas para ocorrer 
em cidades em que os segregacionistas eram mais radicais, 
altamente hostis às demandas por direitos civis dos negros. 
As manifestações realmente geraram repressões violentas 
em Birmingham (1963) e Selma (1965) e ganharam ampla 
cobertura da mídia no país. McAdam destaca que o movi-
mento, ao promover uma “contestação de enquadramen-
tos”, baseou-se no ideário de “temas familiares do cristianis-
mo”, na “teoria democrática convencional” e na “filosofia 
da não-violência”. Segundo o autor, a mobilização pública 
fez com que a questão racial passasse a ser percebida como 
o “problema mais importante” que afetava o país. Conse-
quentemente, isso provocou o rompimento da “neutralida-
de” do presidente em relação às questões de direito civil, 
conquistou o suporte da ala do sul no congresso e provocou 
o constrangimento das opções de controle social dos segre-
gacionistas. O movimento norte-americano pelos direitos 
civis foi, assim, bem-sucedido em sua tentativa de configu-
rar a política pública e a ação do Estado. 

O paradigma decorrente das teorias de mobilização de 
recursos e da mobilização política apresenta insumos impor-
tantes para explorar a relação que os movimentos sociais 
estabelecem com os media. Entre as contribuições e as lacu-
nas para tratar da comunicação de massa, destacamos que 
este paradigma: 

a) Chama a atenção para a arquitetura institucional das organi-
zações de mídia, o controle de acesso, da produção e da dis-
tribuição. Evidencia que as noções de profissionalismo e ética 
dos agentes da mídia desempenham um importante papel 
nas rotinas produtivas e nas relações travadas com as fontes. A 
construção de sentido dos textos é entendida como um proces-
so que empreende uma negociação entre os profissionais da 
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mídia e atores sociais para estruturar o conteúdo e promover 
o enquadramento de múltiplos sentidos nos textos midiáticos. 

b) Reconhece que as organizações dos movimentos diferem 
entre si em relação a recursos, a locais e às estratégias de 
intervenção, e elas desenvolvem repertórios distintos de ação 
no ambiente midiático, para a realização de suas metas. No 
entanto, a comunicação tende a ser vista em termos relati-
vamente instrumentais. O ambiente midiático é concebido 
como um “campo de batalhas”, a ser “atravessado”, para 
“divulgar mensagens” (get messages out). 

c) Concede atenção à configuração e à forma do ativismo social. 
Explora especialmente a dimensão estratégica e dramatúrgi-
ca, mas não distingue adequadamente entre outras formas 
de comunicação, especialmente aquelas cooperativas, vol-
tadas para a produção de entendimento e novas formas de 
reconhecimento. 

d) Não explica adequadamente a mudança de repertório dos 
atores sociais. Trata a luta como um embate de interesses, 
e a explicação da mudança tende a restringir-se à mudan-
ça de conjuntura das políticas públicas. Deixa de abordar 
como se processam as alterações no entendimento cogni-
tivo dos atores e de seus posicionamentos valorativos, por 
intermédio do debate público. 

e) Entende que o sucesso não está diretamente relacionado com 
a estrutura de recursos, mas também com as oportunidades. 
O sucesso é medido apenas em termos da adoção ou não dos 
enquadramentos e das preferências dos agentes cívicos pelos 
agentes da mídia. 

Nesse quadro, questões como a conquista de autonomia 
política ou autonomia pública permanecem sem explicação 
satisfatória (Cohen e Arato, 1992, p. 507; Habermas, 1997; 
Warren, 2001). Os autores das teorias de mobilização de 
recursos e de mobilização política não esclarecem elemen-
tos pressupostos na própria teoria, tais como a formação de 
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“interesses coletivos” ou de “elementos organizacionais que 
não se reduzem à mera oposição”. A atenção volta-se apenas 
para os usos estratégicos dos media para gerar influência no 
intuito de incluir novos atores na esfera política e maximi-
zar o poder de negociação e barganha neste âmbito. 

Teorias de identidade coletiva e do reconhecimento
A teoria da identidade coletiva assume que os interesses cole-
tivos não podem ser assumidos como um dado. É preciso, ao 
contrário, investigar “como” e “por que” os atores coletivos se 
formam e se mantêm. O exame dos movimentos sociais deve 
iniciar-se, nessa perspectiva, com a indagação sobre o porquê 
de o indivíduo conectar-se com o grupo para a constituição 
de um “nós” – com o qual é preciso identificar-se para dar 
consistência e continuidade à ação. Diferentemente da teoria 
de mobilização de recursos que tende a adotar a perspectiva 
do observador – e detecta, no ambiente político, as condi-
ções favoráveis ou não à ação do ator –, adota-se, aqui, uma 
perspectiva hermenêutica, que busca compreender o modo 
pelo qual os atores coletivos produzem o autoentendimento 
e as definições que constroem em interação com outros ato-
res sociais, numa teia de relações, dentro de contextos sócio-
históricos específicos (Touraine, 1978, 1994; Melucci, 1996, 
2001; Alexander, 1998, 2006; Cohen e Arato, 1992).

Melucci (1996), por exemplo, recusa-se a conceber os 
movimentos sociais como unidades coerentes. Ao indagar 
“como o coletivo se torna um coletivo”, este autor argumen-
ta que a unidade da ação coletiva depende da habilidade do 
ator coletivo em localizar-se “dentro de um sistema de rela-
ções e que esse processo de construção de identidade não 
pode ocorrer independentemente do reconhecimento pro-
porcionado por outros atores” (Melucci, 1996, p. 73). Os 
interesses e a organização do grupo não podem ser tomados 
como pré-condições óbvias para a ação coletiva efetiva. Nes-
se sentido, o conceito de oportunidades presente na teo-
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ria de mobilização de recursos é insuficiente para realizar 
uma análise político-cultural dos diferentes meios através 
dos quais os atores coletivos buscam expandir as relações de 
mútuo reconhecimento em diversos domínios. Para supe-
rar formas restritas de reconhecimento presentes na cultu-
ra, nas instituições sociais ou nas rotinas típicas do Estado, 
os movimentos sociais, com propósitos críticos, empreen-
dem ações direcionadas não só à esfera política, mas tam-
bém à sociedade civil. Utilizam-se não só de estratégias para 
alcançar suas metas, mas querem, também, que os cidadãos 
vejam as coisas de outro modo. Buscam, assim, modificar 
as suposições implícitas nos entendimentos dos cidadãos, 
incluindo seus oponentes. Nesse sentido, a criação de iden-
tidade coletiva, como Cohen e Arato defendem, 

“envolve o conflito social em torno das reinterpretações de 
normas, a criação de novos sentidos e o desafio da construção 
social das próprias fronteiras entre o privado e o público e os 
domínios de ação política” (Cohen e Arato, 1992, p. 511). 

Obviamente, a ação estratégica é importante para que os 
movimentos sociais sejam reconhecidos como atores políticos 
e incluídos na esfera política. Contudo, é preciso estar aten-
to para outras dimensões da luta. Diferentes autores sobre 
movimentos sociais (Touraine, 1978, 1994, 1997; Melucci, 
1996, 2001), aqueles filiados à teoria comunitarista (Taylor, 
1994, Walzer, 1998, 2002) e à teoria crítica (Benhabib, 2002; 
Honneth, 1995, 2001, 2003; Fraser, 1997, 2001, 2003; Souza, 
2000, 2006) vêm mostrando como as experiências cotidianas 
de falta de reconhecimento podem ser entendidas como 
origem motivacional e normativa de lutas contra injustiças 
tanto econômicas quanto culturais. No debate que Fraser 
(2003) estabelece com Honneth (2003), ela busca distinguir 
entre: a) injustiças devidas ao não reconhecimento, relacio-
nadas aos padrões culturais de representação, interpretação 
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e comunicação. Estas dizem respeito às situações em que 
padrões culturais opressivos, excludentes, desrespeitosos ou 
degradantes encontram-se ancorados institucionalmente, de 
modo que negam a certas pessoas e a certos grupos a possibi-
lidade de participar em condições de paridade nas relações 
sociais; b) injustiças de má-distribuição decorrentes de meca-
nismos econômicos e de estruturas que negam os recursos 
materiais e as oportunidades de que indivíduos e grupos pre-
cisam para participar das relações sociais em condições de 
paridade com os demais. Honneth defende que conflitos de 
distribuição são sempre lutas simbólicas sobre os dispositivos 
socioculturais que determinam o valor social das atividades, 
dos atributos e das contribuições. “Lutas por distribuição 
estão embrenhadas numa luta por reconhecimento” (Hon-
neth, 2001, p. 54). Esse autor insiste em que, para:

“além do estreito quadro das lutas por redistribuição, [...] as 
questões culturais são internamente relevantes para todas as 
lutas por ‘reconhecimento’, na medida em que elas sempre 
acontecem à luz de interpretações culturais de necessidades, 
demandas ou habilidades” (Honneth, 2003, p. 158). 

Independentemente das distinções entre as formula-
ções desses autores e dos embates que travam entre si, eles 
sustentam que a intersubjetividade é um elemento cen-
tral nessas lutas. Na orientação normativa dos grupos que 
sofrem de injustiça ou de exclusão simbólica, a expectativa 
de serem considerados como membros integrais da comu-
nidade moral e como capazes de serem responsáveis por 
suas ações sustenta lutas para expandir relações de reconhe-
cimento mútuo, em diferentes domínios. Nesse sentido, a 
abordagem tridimensional de Honneth do reconhecimento 
na esfera íntima, na esfera social e na esfera legal permite 
identificar lutas por igualdade legal, por participação políti-
ca e por uma cultura mais pluralista e tolerante. 

09013-LN76-meio_af4c.indd   97 7/21/09   10:21:02 AM



98

Atores da sociedade civil e ação coletiva: relações com a comunicação de massa

Lua Nova, São Paulo, 76: 87-118, 2009

Autores da teoria da mobilização política admitem que, 
para se construir um movimento social, não basta ter uma 
causa justa. É preciso criar e desenvolver idéias, símbolos 
e palavras-chave que possam ser comunicados, que sejam 
significativos e atrativos (Ryan, 1991; Gamson, 2001, 2005; 
Gamson e Modigliani, 1989; McAdam, 1996 e 2000). Enten-
dem muito bem que os símbolos culturais não promovem 
automaticamente a mobilização – já que na política nada 
é automático – e é preciso agências concretas que transfor-
mem as ideias em “enquadramentos”, isto é, marcos refe-
renciais significativos. Contudo, esses autores não oferecem 
uma explicação mais detalhada de como esse processo ocor-
re. Tendem a operar com uma concepção de aprendizagem 
relativamente pobre. Propõem que os participantes dos 
movimentos sociais aprendem em dimensões cognitivas e 
instrumentais, uma vez que concebem que a política simbó-
lica pode ajudá-los a conquistar suas metas. Nessa perspec-
tiva, os interesses, contudo, tendem a ser tomados como já 
“dados”, e os atores saberiam de antemão “o que é preferí-
vel”, “correto” ou “justo”. Ao invés disso, autores ligados às 
teorias da identidade coletiva e do reconhecimento defen-
dem que o caráter crítico e autorreflexivo dos grupos não se 
encontra “pronto”, mas se constitui nas relações intersubje-
tivas, num processo dinâmico (Cohen e Arato, 1992; Meluc-
ci, 1996, 2001; Touraine, 1978, 1994, 1997). As necessidades 
e os interesses precisam ser publicamente tematizados para 
ganhar existência pública e se transformar em processo, 
mesmo, de trocar entendimentos, opiniões e argumentos 
com os outros indivíduos ou grupos.

Em artigo recente, Habermas reconhece os movimentos 
sociais como empreendedores morais (moral entrepreneurs), 
“que geram atenção pública para questões supostamen-
te negligenciadas” (2006, p. 416). Para que a alteração dos 
padrões de reconhecimento e representação ocorra é pre-
ciso sustentar um diálogo ou uma discussão pública. Nesse 
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processo, o outro não pode ser tratado como “objeto”, fixado 
previamente como um meio para alcançar os próprios fins 
com sucesso, como num campo de batalha. Ao invés disso, é 
preciso reconhecer os parceiros da comunicação como agen-
tes morais e políticos, capazes de formular e defender suas 
opiniões e de acatar ou refutar proferimentos (sobre propo-
sições, normas e valores) em disputa. Já que o diálogo públi-
co deve ser “mantido conjuntamente pelos participantes”, o 
outro deve ser visto como “interlocutor”, com disposição e 
potencial capacidade para argumentar e contra-argumentar. 

Não se passa linearmente da estratégia para a argumen-
tação, já que esta envolve um aprendizado no sentido de for-
mular razões capazes de persuadir grupos contestadores e o 
conjunto de cidadãos de que suas necessidades ou seus pro-
blemas merecem atenção pública (Dewey, 1954; Habermas, 
1997, 2005, 2006; Bohman, 1996; Gutmann, 1996, 2003). De 
modo geral, as pessoas e os grupos sociais não argumentam 
pelo simples prazer de argumentar, mas porque acreditam 
que, pela explicação de suas premissas ou de seus pontos de 
vista e do oferecimento de justificação, eles podem levar o 
outro a mudar, pela consideração refletida, suas preferências 
e seu modo de ver as coisas. Isso não quer dizer que os grupos 
com perspectivas distintas venham a eliminar suas diferenças 
ou a chegar a algum acordo democrático. 

A distinção feita por Habermas entre discursos pragmá-
ticos e discursos ético-morais é útil para desenvolver tal pon-
to. Segundo este autor, em discursos pragmáticos os agentes 
colocam-se na “perspectiva de um ator que procura os meios 
apropriados para a realização de preferências e fins já dados” 
(Habermas, 1997, vol. I, p. 200). Eles examinam se as estra-
tégias de ação são adequadas a um fim, pressupondo que já 
sabem o que querem. Contudo, na interação com os outros 
atores, pode ser que os fins se tornem problemáticos. Nesse 
caso, a questão não é mais a de uma escolha entre possíveis 
meios, mas, ao invés disso, a de uma revisão dos fins à luz dos 
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valores aceitos. Assim, em discursos ético-morais, eles indagam o 
que deve ser feito. “Nós nos certificamos de uma configuração 
de valores sob o pressuposto de que ainda não sabemos o que 
queremos realmente” (Habermas, 1997, vol. I, p. 202). Nesse 
processo, os atores não precisam necessariamente abrir mão 
de seus anseios ou de suas orientações valorativas, mas passam 
a entender seus interesses e valores de modo distinto, à luz da 
perspectiva dos outros. Em outras palavras, tem-se a oportu-
nidade de pesar as próprias preferências ou de julgar os fins 
estabelecidos, a partir de soluções alternativas e de possíveis 
consequências das escolhas propostas. Os discursos ético-
morais ajudam a fundamentar a configuração de programas 
coletivos, uma vez que precisam considerar também o princí-
pio da justiça – isto é, se uma dada prática correspondente a 
um programa é igualmente boa para todos, em situações seme-
lhantes (Habermas, 1997, vol. I, p. 206). Daí a importância de 
fazer a distinção entre “argumentar” e “barganhar”: 

“Se ‘argumentar’ for entendido como qualquer tipo 
de discurso racional, a diferença entre ‘barganhar’ e 
‘argumentar’ aponta para um problema que não mais se 
baseia num desacordo entre visões distintas sobre fatos, 
valores ou normas, isto é, num conflito de opiniões, mas, 
ao invés disso, num conflito entre interesses particulares. A 
barganha faz a mediação entre preferências conflitantes, o 
que permite o estabelecimento de compromissos, enquanto 
as posições de valores, as formas de vida ou as identidades 
conflitantes resistem ao compromisso porque sentidos 
existenciais escapam à comparação com bens básicos 
(como dinheiro, tempo livre, segurança pessoal ou social)” 
(Habermas, 2005, p. 375).

Nesse sentido, o sucesso dos movimentos sociais não 
pode ser equacionado com o sucesso da inclusão na esfe-
ra política, para a maximização dos benefícios no sentido 
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estrito. Como Cohen e Arato (1992) defendem, os movi-
mentos sociais, perseguindo uma lógica dual, empreendem 
uma série de políticas direcionadas tanto à esfera política 
quanto à esfera civil1. Esses autores, ao seguirem as trilhas 
habermasianas da concepção dual de sociedade como siste-
ma e como mundo da vida, reivindicam a necessidade de se 
observarem tanto os contextos macro quanto os contextos 
micro de discussão e negociação. Contudo, eles não che-
gam a desenvolver um modelo político capaz de integrar 
as arenas informais da sociedade civil com aquelas arenas 
formais do sistema político, levando em consideração, de 
modo explícito, políticas mais amplas do Estado Constitu-
cional, a divisão de poderes e suas respectivas funções. 

A relação com os media
As teorias da identidade coletiva e do reconhecimento 
deixam-nos atentos para diferentes arenas, atores e proces-
sos interativos para a consecução de práticas democráticas. 
Reconhecem que as associações voluntárias e os movimentos 
sociais, ao terem acesso à comunicação massiva, buscam não 
só influenciar as agendas e a política institucional formal, 
mas também a esfera civil. Para além da parte mais visível da 
“influência” na agenda política e na configuração de leis e 
políticas públicas, fazem indagar como lutas por reconheci-
mento e por promoção de causas comuns potencialmente 
desenvolvidas no reino íntimo, no reino social e no reino 
legal podem se entrecruzar no ambiente midiático.

1 Nesse sentido, Cohen e Arato (1992) apontam diferentes políticas, que podem ser 
desenvolvidas pelos movimentos sociais: “política de identidade” – que tem como 
alvo a redefinição das normas culturais, das identidades individuais e coletivas e dos 
papeis sociais tidos como apropriados; “política de inclusão” – que tem como meta 
atingir as instituições políticas para ganhar reconhecimento para novos atores polí-
ticos como membros da sociedade política e para conquistar benefícios para aqueles 
que ‘representam’; “política de influência” – que busca alterar o universo do discur-
so político para acomodar novas interpretações de necessidade, novas identidades, 
novas normas; “política de reforma” – que visa institucionalizar demandas e assegu-
rar formas de democratização da sociedade e maior autonomia dos atores.
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Assim como os autores da mobilização política, os adep-
tos das teorias da identidade coletiva e do reconhecimento 
mostram-se cientes de que os atores cívicos precisam travar 
lutas competitivas para ganhar acesso aos media de massa, 
passar pelos crivos das rotinas jornalísticas que tendem a 
ignorá-los, a fim de promover a comunicação com amplas 
audiências. Reconhecem que as ações estético-expressivas 
utilizadas pelas organizações dos movimentos sociais são 
fundamentais para chamar a atenção dos profissionais dos 
media e do público em geral. Dão a entender, contudo, que 
as ações dramáticas desempenham outras funções, além 
dessas estratégicas. Ao criar “surpresas” ou “choques”, mui-
tas ações estético-expressivas desestabilizam formas conven-
cionais de interpretação e, assim, ajudam a criar aberturas 
para a tematização de tópicos previamente silenciados ou 
negligenciados. Não há regras para romper com conven-
ções e alterar aquilo que os movimentos sociais consideram 
injusto ou restritivo. Contudo, autores da identidade coleti-
va e do reconhecimento enfatizam a importância do diálo-
go crítico e recíproco para sustentar novos entendimentos, 
a fim de processar, de algum modo, o desacordo moral e, 
assim, criar novos sentidos compartilhados na sociedade. 

Nesse sentido, os media são vistos não apenas como “pal-
cos” ou “palanques”, mas, também, como “arenas discursi-
vas” ou “fóruns” para o debate cívico, o qual ocorre com 
a exposição e a discussão de diferentes pontos de vista e 
argumentos (Norris, 2000; Reese, 2001; Simon e Xenos, 
2000; Pan e Kosicki, 2003; Gastil, 2008; Maia, 2008). Resis-
te-se, assim, a tratar os media como um campo de batalhas 
que os atores lutam para atravessar, a fim de divulgar suas 
mensagens. Indaga-se, ao invés disso, como as questões são 
construídas, os discursos ou os argumentos estruturados e 
os significados desenvolvidos.

As teorias da identidade coletiva e do reconhecimento 
requerem maior elaboração e demonstração empírica, para 
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que se esclareça como elas podem oferecer um paradigma 
normativo para a abordagem dos media. Diferentemente 
dos estudos sobre mobilização de recursos, desenvolvidos 
há mais de três décadas e que vêm orientando um gran-
de volume de estudos empíricos, as teorias da identidade 
coletiva e do reconhecimento são muito mais recentes. De 
modo geral, elas tendem a ser muito abstratas e de difícil 
aplicação. Nosso estudo não pretende fornecer prescrições 
sobre como a abordagem filosófica deve ser aplicada aos 
media, mas, ao invés disso, sugerir premissas que possam 
esclarecer certas definições que ajudam na construção de 
modelos. Entre as contribuições e as lacunas para tratar da 
comunicação de massa, destacamos que este paradigma: 

a) Entende que as associações voluntárias e os movimentos 
sociais, ao terem acesso à comunicação massiva, podem fazer 
avançar diversas questões, com diferentes lógicas e modos de 
comunicação. Eles podem: i) utilizar recursos estético-expres-
sivos; ii) barganhar com outros agentes que possuem interes-
ses conflitantes e procurar realizar compromissos aceitáveis; 
iii) argumentar e buscar um “entendimento” com os outros 
que possuem visões opostas acerca de fatos, valores e normas. 
Cada um desses modos de comunicação possui características 
próprias, lógicas e critérios de sucesso diferenciados.

b) Propõe que um mesmo movimento social pode engajar-se 
tanto em ações estratégicas quanto em trocas argumentativas, 
dependendo da questão em tela, da definição da situação e 
dos interlocutores envolvidos (agentes do Estado, especia-
listas, agentes do mercado, grupos de pressão, militantes de 
outras causas cívicas ou cidadãos comuns, por exemplo). De 
tal sorte, as noções de “competição” e “influência” devem 
receber um tratamento analítico a partir das motivações 
nutridas pelos atores cívicos, dos alvos pretendidos e, ainda, 
das relações intersubjetivas e dos modos de comunicação efe-
tivamente estabelecidos com os outros agentes.
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c) Opera com uma noção de aprendizagem refinada para inter-
pretar e explicar “como” os interesses coletivos, os detalhes 
do bem comum e os desacordos morais são processados. 
Indaga o modo pelo qual atores com valores e perspectivas 
distintas se esclarecem reciprocamente, descobrem soluções 
para problemas coletivos e podem vir a concordar em tor-
no de soluções políticas intermediárias mais eficazes e justas, 
ainda que não abram mão de seus valores fundamentais. Nes-
se sentido, supõe-se que, através do vai e vem argumentativo 
presente no debate público, algumas proposições se mostram 
mais generalizáveis e capazes de agregar adeptos, enquanto 
outras encolhem ou se tornam insignificantes publicamente. 

Por um modelo integrado
Seria insatisfatório ter que escolher entre uma abordagem 
que investiga a influência ou a pressão dos movimentos 
sociais para alterar as grandes políticas do Estado e da eco-
nomia e uma abordagem atenta à dimensão cultural, que 
explora a identidade e as negociações no âmbito cotidiano. 
Diversos autores já chamaram a atenção para a necessidade 
de compatibilizar normativamente o plano das interações 
cotidianas com as instâncias formais das decisões políti-
cas, no centro do sistema político (Held, 1987; Habermas, 
1997; Mansbridge, 1999; Edwards, 2004; Hendriks, 2006). 
O modelo de circulação de poder político em duas vias, de 
Habermas, é possivelmente umas das tentativas mais elabo-
radas para incorporar as formas de conversações e discus-
sões políticas que ocorrem em contextos privados ou semi-
públicos da vida cotidiana e em fóruns de organizações da 
sociedade civil com as formas de deliberação que ocorrem 
em instâncias formais do sistema político2.

2 Com base no modelo delineado por B. Peters, Habermas concebe que no centro 
do sistema político estariam os complexos institucionais (as agências de adminis-
tração política, os corpos do judiciário e do parlamento etc.). Em torno do núcleo 
administrativo, estariam esferas organizadas de modo relativamente autônomo, 
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Habermas distingue entre a esfera pública formal, cons-
tituída pelos corpos do judiciário, do legislativo e das agên-
cias administrativas, e a esfera pública informal, constituída 
pelos âmbitos de debates que ocorrem na vida cotidiana, 
nos ambientes de trabalho e de lazer, e nos vários fóruns das 
organizações da sociedade civil. Este modelo propõe que 
a opinião constitui-se na esfera pública, pelo livre debate 
entre uma diversidade de públicos que se tocam e se sobre-
põem, e é transmitida através de “fluxos de comunicação”, 
que passam por barreiras e filtros que progressivamente 
selecionam formas de comunicação e tipos distintos de 
razões, até o Estado constitucional. Aí ocorrem as delibera-
ções formais para a constituição da vontade política, a for-
mulação de leis e a implementação de políticas públicas. 

“Esses fluxos circulam nas redes informais da esfera pública, 
por um lado, e nos corpos do parlamento, do judiciário e 
da administração política, de outro lado. E cada um desses 
poderes do Estado opera, por sua vez, de acordo com padrões 
de deliberação próprios [...]. À medida que esses fluxos 
comunicativos (nos públicos, nos parlamentos, nos corpos 
do judiciário ou nas agências administrativas) passam por 
certas barreiras institucionais (tais como eleições gerais, 
decisões administrativas, jurídicas ou parlamentares) há uma 
mudança em ambos: no modo de comunicação e no impacto 
da regulamentação – a influência pública é transformada em 
poder comunicativo, o poder comunicativo é transformado 
em competência jurídica ou em poder administrativo, e 

mas intimamente ligadas ao governo (universidades, associações beneficentes, 
fundações etc.). Em um terceiro nível, estariam as associações destinadas à forma-
ção da opinião ou, como o autor define, as organizações que preenchem funções 
de coordenação em domínios sociais desprovidos de regulação (grupos de inte-
resses, instituições culturais, grupos de ativistas cívicos, igrejas etc.). Esse terceiro 
nível seria constituído pela “infraestrutura civil de uma esfera pública que, através 
de seus fluxos comunicacionais diferenciados e interligados, forma o verdadeiro 
contexto periférico” (Habermas, 1997, p. 88). 
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ambos em decisões jurídicas ou em implementação de 
programas” (Habermas, 2005, p. 388).

Nesse modelo de mão dupla, a inclusão dos atores cívicos 
na esfera política não pode ser pensada puramente em ter-
mos de sistemas parlamentares de representação. A política 
deliberativa precisa ser inclusiva, por um lado, para assegu-
rar a participação na deliberação informal dentre e entre os 
grupos no âmbito da sociedade civil e, por outro lado, para 
assegurar a deliberação entre os públicos formais e informais. 
Essa teorização não pretende ser incompatível com as práti-
cas políticas que tratam de poder, de barganhas e compro-
missos firmados à luz de interesses, mas busca, ao invés disso, 
inserir as disputas éticas e morais entre aqueles meios desti-
nados a limitar a dominação na política democrática. Nesse 
sentido, Habermas defende que os atores da sociedade civil 
desempenham um papel fundamental na construção e sus-
tentação da esfera pública informal, atuando como contexto 
de descoberta, em que a crítica social serve para problemati-
zar as práticas sociais e os déficits das instituições. 

Diferentes teóricos criticam a perspectiva habermasiana 
por dar atenção apenas ao que poderia ser denominado de a 
“boa” sociedade civil, isto é, aquelas associações que fortale-
cem os valores liberais, limitam a intromissão de burocracias 
na condução de vida cotidiana e revitalizam a esfera pública. 
As associações cívicas podem tanto fazer avançar a democra-
cia quanto obstruí-la (Chambers e Kopstein, 2001; Seligman, 
2002; Houtzager et al., 2004)3. Assim sendo, é fundamental 
distinguir entre diferentes tipos de participação cívica, se os 

3 Pensadores contemporâneos de diferentes tradições, neoliberais, comunitaristas 
e da teoria crítica (Seligman, 2002; Houtzager et al., 2004, Walzer, 2002; Gutmann, 
2003; Chambers, 2002; Benhabib, 2002) mostram-se cada vez mais preocupados 
em apontar as tendências antiliberais e antidemocráticas de certas associações cívi-
cas, já que muitas se mostram corporativistas e excludentes, abraçam ideias funda-
mentalistas e intolerantes, e ainda promovem o ódio, o racismo, o antissemitismo 
e a agressividade homofóbica ou xenófoba.
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valores sustentados favorecem ou não a democracia. É preci-
so considerar as diferentes organizações presentes na socie-
dade civil, com formas de organização, metas e ambientes de 
ação distintos. Além disso, outro conjunto de autores critica 
a perspectiva habermasiana por não conceder atenção devi-
da aos desenhos institucionais existentes na sociedade civil, 
bem como às esferas híbridas que se constituem através da 
parceria entre o governo e os grupos cívicos (Dagnino, 2002; 
Fung, 2003, 2004a, 2004b; Wampler e Avritzer, 2004; Houtza-
ger et al., 2004; Coelho et al., 2005; Lavalle et al., 2005; Baioc-
chi, 2006). Nesses casos, não se trata apenas de atribuir maior 
potência aos cidadãos para incentivar a cooperação cívica ou 
de promover participação para exercer “influência”, mas, 
também, de partilha efetiva de poder. 

Uma abordagem integrada, como já salientado, deve 
preocupar-se tanto com as relações que as associações cívi-
cas estabelecem com as instituições políticas formais do cen-
tro do sistema político, quanto com as instâncias informais 
da vida cotidiana, em diversos ambientes socioculturais.  
De modo coerente com esta perspectiva, Warren (2001) 
distingue entre diferentes efeitos democráticos das associa-
ções cívicas: i) efeitos de desenvolvimento dos cidadãos, aqueles 
que ajudam a formar, aumentar e dar apoio às capacidades 
dos cidadãos, como a habilidade para adquirir informação 
e formular a própria opinião, a competência para negociar 
as próprias visões com os outros, o desenvolvimento de valo-
res cívicos e do senso de eficiência; ii) efeitos de esfera pública, 
aqueles que contribuem para a formação de opinião pública, 
especialmente fomentando esferas públicas que desenvolvem 
agendas e discutem ideias e, assim, processam as diferenças 
e os detalhes do bem comum; iii) efeitos institucionais, aque-
les que criam ou sustentam condições institucionais para a 
expressão e a atualização da autonomia individual e política, 
a representação de interesses e necessidades, a organização 
de mobilizações, seja para a resistência, seja para a coope-
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ração, e, ainda, para a manutenção de espaços de partilha 
de poder e formas alternativas de governança (Fung, 2003, 
2004b; Gastil e Levine, 2005). Desenvolvendo a proposta de 
Warren, Edwards (2004) argumenta que é o “ecossistema da 
sociedade civil” – o conjunto de grupos de ação local, asso-
ciações voluntárias em prol de causas de interesses comuns, 
grupos beneficentes, organizações híbridas em parceria com 
o poder público etc. – que garante condições propícias para 
a implantação de políticas e práticas mais democráticas4.

Ao tratar do lugar ocupado pelos meios de comunicação 
no modelo de circulação de poder em duas vias, Habermas 
identifica que os media “conectam a comunicação política 
na esfera pública, tanto com a sociedade civil quanto com o 
centro do sistema político” (2006, p. 420). Esta abordagem 
– tomada a partir do quadro teórico mais amplo do modelo 
de circulação em duas vias – permite integrar as contribui-
ções derivadas das teorias da mobilização política e as teorias 
da identidade e do reconhecimento. Os atores da sociedade 
civil buscam ganhar a agenda dos media, com o propósito de 
interferir nas dinâmicas de formulação e aplicação de leis, na 
produção de decisões administrativas, na configuração de polí-
ticas públicas e nos processos de prestação de contas, como as 
teorias da mobilização de recursos e da mobilização política 
deixam claro. Também do lado da esfera civil, como as teo-
rias da identidade coletiva e do reconhecimento explicitam, 
os atores da sociedade civil buscam ganhar a agenda dos media 
com o intuito de expressar publicamente aspectos importantes 
de suas identidades e culturas, os bens que reivindicam para 
si e para a coletividade, lutar contra a discriminação e outras 

4 Nas palavras de Michael Edwards, “alguns tipos de associação serão cruciais para 
a accountability política, mas não para o estabelecimento da confiança e coope-
ração, enquanto outros podem encorajar novas normas sociais, mas exercer um 
reduzido impacto sobre a reforma política. Assim, quanto mais forte, mais diversi-
ficado e independente for o ecossistema da sociedade civil, maiores as chances de 
que essas interações positivas se sustentem ao longo do tempo” (2004, p. 86).
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formas de injustiça e, ainda, tentar negociar com eles e estabe-
lecer compromissos éticos com outros agentes na sociedade. 

O esforço dos atores cívicos para conquistar visibilidade 
e/ou fazer com que os profissionais da mídia adotem seus 
enquadramentos preferenciais dá-se em diversos tipos de 
lutas, como diria Cohen e Arato (1992) – lutas por identidade 
e reconhecimento; lutas para inclusão na esfera política; lutas 
por influência, para reforma e inovação institucional. Não só 
a visibilidade interessa nesse processo, mas também a possibi-
lidade de estabelecer o debate, trocar opiniões e argumentos 
através dos media. Os media colocam em contato opiniões de 
diferentes atores sociais – representantes do centro do sistema 
político, representantes de partidos políticos, agentes do mer-
cado, especialistas dos diferentes subsistemas funcionais, gru-
pos de interesses e ativistas das organizações cívicas, até cida-
dãos comuns. As “opiniões publicadas” formam uma rede de 
discursos que interagem entre si (Lee Plaisance, 2005, p. 16; 
Simon e Xenos, 2000; Habermas, 2006). No próprio ambiente 
midiático, diferentes modalidades de discursos, com lógicas e 
razões distintas, bem como diferentes processos de barganha e 
negociação, são processados e podem sofrer transformações. 

As sequências de discursos ou argumentos dispostos 
nos textos dos media sobre uma dada questão, durante um 
determinado período de tempo, não podem obviamente 
ser equacionadas com as trocas argumentativas face a face. 
Por certo, os profissionais dos media selecionam e editam 
as falas dos atores sociais, articulam-nas com expressões de 
outros atores de diversas origens e localizados em contextos 
distintos (Alexander, 1988; Page, 1996; Pan e Kosicki, 2003; 
Habermas, 2006, p. 415; Gastil, 2008; Maia, 2008). A sequê n-  
cia das trocas argumentativas não segue um curso que obe-
dece à vontade dos atores sociais ou das fontes, mas, ao 
invés disso, resulta dos recursos utilizados pelos profissio-
nais da mídia para construir as notícias, as reportagens e os 
comentários. A inexistência de interação face a face entre as 
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fontes, contudo, não impede que um processo argumentati-
vo se instaure no próprio espaço de visibilidade dos media. 

Nesse sentido, é preciso estar atento não só aos argu-
mentos, discursos ou enquadramentos dispostos nos media, 
mas também ao modo como se dá a interação entre eles 
(Simon e Xenos, 2000; Lee Plaisance, 2005; Maia, 2007, 
2008). Sobre uma dada questão, os agentes sociais ou as 
fontes podem adotar diferentes formas de comunicação: 
alguns buscam manter o silêncio e retiram-se da comuni-
cação pública; outros desenvolvem discursos monologais e 
autorreferenciais; e outros, ainda, se referenciam recipro-
camente, consideram as proposições de seus parceiros, dão 
respostas e/ou reformulam seus proferimentos diante das 
opiniões e dos juízos publicamente disponíveis. Entre estes 
que buscam justificar suas premissas e preferências perante 
as dos outros, estabelece-se uma troca argumentativa, publi-
camente sustentada, que pode desenvolver-se por meio de 
padrões deliberativos, com diferentes graus de razoabilida-
de, reciprocidade e revisibilidade de opiniões.

Também nos media, assim como em outros fóruns, os 
agentes podem passar de discursos pragmáticos sobre ques-
tões factuais e de negociação de interesses para a argumen-
tação ética, moral ou legal e, outra vez, transitar para a 
negociação e a barganha. Dependendo do tipo de proble-
ma em questão, os atores cívicos precisam ter capacidade 
para engajar-se em interações comunicativas que têm como 
base o poder, isto é, as relações em que os agentes buscam 
controlar os outros, fazendo-os agir segundo a própria von-
tade; para tanto, devem reconhecer quando e como estabe-
lecer compromissos e ter ciência de ocasiões em que se está 
sendo manipulado, pressionado ou ameaçado. Além disso, 
é preciso assumir que os atores cívicos, para terem suces-
so na argumentação, precisam ser capazes de empregar e 
apelar para as regras de publicidade, de razoabilidade e de 
generalidade, em seus esforços de convencer públicos mais 
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amplos (Bohman, 1996; Habermas, 1997, 2005, 2006; Gut-
mann, 2003; Gutmann e Thompson, 1996, 2004). 

Conclusão
A teoria de mobilização de recursos contribui para desafiar 
a premissa, presente em muitas correntes da competição 
democrática, de que grupos poderosos, com estratégias polí-
ticas mais sofisticadas e com altos níveis de renda, têm maior 
capacidade de influenciar a política que os pequenos grupos, 
semiorganizados, baseados na comunidade5. Os estudos na 
vertente da mobilização política apontam para a necessidade 
de diferenciar, entre as organizações da sociedade civil, aqui-
lo que se refere à sua organização interna, à sua estrutura de 
recursos e às quotas de poder e de influência que possuem 
para transacionar com a esfera política. Complementando 
essa perspectiva, teóricos da identidade coletiva e do reco-
nhecimento ressaltam a importância de se examinarem tam-
bém a variedade de propósitos dos atores cívicos em relação à 
esfera civil, os valores substantivos que promovem e o sistema 
de relações intersubjetivas que estabelecem no reino íntimo, 
social e legal, em contextos sócio-históricos específicos. 

Esses modelos, apesar de suas óbvias diferenças, com-
partilham a premissa de que os atores cívicos enfrentam 
grandes dificuldades para ter acesso aos media e que eles 
são sub-representados na pauta midiática. As teorias da 

5 O trabalho de Burstein e Linton (2002), ao examinar estudos que exploram o 
impacto de partidos políticos, grupos de interesse e organizações de movimentos 
sociais na política pública, publicados em seis dos mais relevantes periódicos ame-
ricanos em ciência política e em sociologia, no período de dez anos, concluem 
que há pouca evidência de que os partidos políticos têm mais impacto que outras 
organizações. Também Houzager, Lavalle, Gurza e Acharya (2004), ao investigar 
quais os desenhos de organizações civis de São Paulo que apresentam maior índice 
de participação na política e quais os fatores que aumentam a propensão à partici-
pação, também refutam a premissa de que grupos com maior atividade associativa 
e com altas rendas participariam mais que grupos com rendas mais baixas. Esses 
autores concluem que os atores cívicos com relações significativas com partidos 
políticos (particularmente o PT) ou com relações contratuais ou convênios com o 
governo têm mais alta propensão a participar.
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mobilização política e aquelas da identidade coletiva e do 
reconhecimento, contudo, oferecem perspectivas distin-
tas para que se examinem as relações que os movimentos 
sociais e as associações cívicas estabelecem com os media, 
isto é, o que eles podem fazer ao se engajarem na comu-
nicação de massa e quando são ou não bem-sucedidos. A 
partir de tais perspectivas, a noção de “influência” política 
recebe tratamentos diferenciados. Os teóricos adeptos do 
primeiro modelo ressaltam que a visibilidade proporcio-
nada pelos media é fundamental para que os grupos cívi-
cos expressem conflitos, ganhem adeptos, neutralizem 
as opções de controle de seus opositores e influenciem a 
política institucional formal. Se olharmos de modo mera-
mente instrumental para os media como um campo de 
batalhas, acabamos por reduzir – ou mesmo eliminar – a 
dimensão moral dos conflitos sociais, os problemas decor-
rentes da contestação de valores e as discordâncias morais 
que aí acontecem. 

Nesse sentido, os adeptos das teorias da identidade cole-
tiva e do reconhecimento mostram-se muito mais sensíveis 
às relações intersubjetivas que os atores cívicos estabelecem 
com outros agentes sociais e aos embates éticos e morais em 
torno dos aspectos que os indivíduos e grupos consideram 
relevantes em suas identidades e dos bens que reivindicam 
para si ou para o coletivo. A dimensão normativa da troca 
argumentativa mostra a importância de se apreciar a signi-
ficação moral e política das demandas dos atores cívicos, 
tanto interna quanto externamente ao grupo, e os debates 
acerca do bem comum e da justiça social. Assim, o que os 
movimentos sociais realmente “são” pode somente ser apre-
endido mediante cuidadoso exame de como seus partici-
pantes se organizam e se relacionam com os demais agen-
tes sociais, como eles entendem a si próprios em relação aos 
outros, quais valores substantivos promovem e como lidam 
com os inevitáveis desacordos morais, em ambientes diver-
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sos. Isso inclui a comunicação com outros atores sociais no 
ambiente midiático e com amplas audiências. 

Uma abordagem integrada permite balancear as lacu-
nas e as contribuições dos modelos de mobilização política, 
da identidade coletiva e do reconhecimento, a fim de com-
preender as relações que os atores cívicos estabelecem com 
os media, visando configurar a política pública e promover a 
comunicação com amplas audiências. Para além da visibilida-
de e das ações estratégicas, torna-se importante entender os 
media também como uma arena discursiva, em que opiniões 
e argumentos são trocados e disputados. O ambiente midiáti-
co – com características próprias, mecanismos de seleção de 
temas e tópicos, procedimentos de corte e edição de discur-
sos dos atores sociais – constitui-se em importante fórum para 
o debate cívico. Nele, associações cívicas lutam para articular 
publicamente seus objetivos e interesses diante de outros 
atores, incluindo seus oponentes. Nesse sentido, o ambien-
te midiático é fundamental para que os representantes e as 
associações cívicas estabeleçam publicamente suas diferenças 
e busquem justificar, perante o conjunto de cidadãos, as polí-
ticas que pretendem impor uns sobre os outros.

Rousiley C. M. Maia
é professora da Universidade Federal de Minas Gerais – 
UFMG
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CICLO DE GREVES, TRANSIÇÃO POLÍTICA E 

ESTABILIZAÇÃO: BRASIL, 1978-2007
Eduardo G. Noronha

Apresentação1

Em trabalhos anteriores em que analisamos as greves no Brasil 
entre 1978 e início da década de 1990 constatamos que esse 
foi um ciclo sem precedentes na história brasileira por suas 
características e por sua intensidade, tendo atingido entre 
1985 e 1992 um dos maiores níveis de paralisações da história 
dos países ocidentais. O principal argumento desses estudos 
é de que o ciclo brasileiro comportou-se de forma claramente 
vinculada às características e ao processo de transição política 
brasileira para a democracia (Noronha, 1992, 1994). 

Neste artigo, retomamos o tema reforçando o argumen-
to original, com alguns acréscimos relevantes e correções 
de ênfases. Apresentamos estatísticas atualizadas até o ano 

1 Agradeço à equipe responsável pelo Sistema de Acompanhamento de Greves do 
Dieese (SAG-Dieese), especialmente a Victor Gnecco Soares Pagani, Vera Gebrin e 
Luis Augusto Ribeiro da Costa pela generosa e competente colaboração na organi-
zação dos dados, comentários e sugestões; a Pedro Ponce, mestrando no PPG-POL 
da UFSCar pelo apoio na organização e análise da bibliografia. Sou particular-
mente grato a Brasilio Sallum pelo incentivo à publicação deste artigo, e por seus 
comentários à versão preliminar. Por fim, em nome das equipes da UFSCar e do 
Dieese, agradeço à FAPESP pelo apoio ao projeto Arquivos das greves no Brasil: aná-
lises qualitativas e quantitativas da década de 1970 à de 2000.. 
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de 2007, o que nos permite, pela primeira vez, analisar o 
que chamaremos de primeiro grande ciclo de greves no Brasil 
(1978-1997) em todas as suas fases (início, auge e declínio), 
bem como a normalização das greves (1998-2007) ocorridas 
durante os governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) 
e Luiz Inácio Lula da Silva (Lula). 

Nas teorias da ação coletiva e, particularmente das gre-
ves, há vários elementos explicativos em competição na lite-
ratura. A maior parte da produção internacional (predomi-
nantemente de economistas e sociólogos) inclui, entre suas 
variáveis explicativas, os salários, as condições de trabalho, 
as taxas de desemprego e de inflação, a formação de con-
centrações operárias, as taxas de sindicalização, o nível de 
desenvolvimento das indústrias e suas práticas ou políticas 
de recursos humanos. Pouca atenção foi dada à relação 
entre greves e processos políticos, salvo aquelas vertentes 
da literatura marxista que vinculam as ações coletivas dos 
trabalhadores a convicções ideológicas das lideranças e das 
próprias classes trabalhadoras. 

Neste artigo, argumentamos que o ciclo excepcional de 
greves ocorrido recentemente no Brasil vincula-se às carac-
terísticas da transição democrática brasileira, à superação 
do modelo desenvolvimentista e a um ambiente macroe-
conômico excepcionalmente instável. A redemocratização 
brasileira ocorreu sob governos com políticas públicas bas-
tante diversas, polêmicas, por vezes radicalmente heterodo-
xas, gerando expectativas e oportunidades de ganhos em 
todas as classes e segmentos sociais. Nos últimos vinte anos, 
a inclusão de diversos segmentos sociais (não só operários) 
no âmbito da esfera política em sentido lato (isto é, como 
cidadãos portadores de direitos políticos e sociais) redese-
nhou o mapa dos “incluídos”. Esse processo começou com 
a liberalização política em meados dos anos de 1970, foi 
surpreendentemente (na época) reforçado pelas primeiras 
greves de 1978 no ABC paulista e teve continuidade através 
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das mais diversas formas de modernização do Estado nos 
vários governos subsequentes, de Sarney a Lula. 

Este artigo está dividido em três partes2. Na primeira, 
apresentamos a fenomenologia do ciclo brasileiro de greves 
iniciado em 1978 na principal área industrial do país, o ABC 
paulista. Destacamos o comportamento diferenciado dos 
trabalhadores dos setores público e privado e as razões que 
explicam a expansão ou retração de greves de determinados 
segmentos. Além disso, argumentamos que as greves brasi-
leiras apresentam, como na maior parte dos países, um com-
portamento cíclico de médio ou longo prazo, e não aleatório 
ou com oscilações abruptas segundo as conjunturas políticas 
e econômicas de um ou de poucos anos. O primeiro grande 
ciclo de greves (como passaremos a denominá-lo) durou cer-
ca de 20 anos e está subdividido em três fases: a primeira, 
de expansão (1978-1984); a segunda, de explosão das greves 
(1985-1992) e a terceira, de resistência e declínio do ciclo 

2 Este artigo é o primeiro produto da pesquisa Arquivos das Greves no Brasil, recém-  
-financiada pela FAPESP. Um dos principais objetivos da pesquisa é aprimorar o 
SAG-Dieese atualizando-o e complementando-o com dados da Pesquisa “Acompa-
nhamento de Greve no Brasil”, do NEPP/Unicamp (iniciada no Cebrap em 1979 por 
Maria Hermínia Tavares de Almeida), cujo banco de dados inclui as greves de 1978 
a 1991 e estão, atualmente, disponíveis no CIS – Consórcio de Informações Sociais da 
USP/Anpocs. O trabalho de fusão dos bancos de dados ainda não teve início. Assim, 
as estatísticas de greves apresentadas neste artigo são preliminares e baseadas nos 
dois bancos de dados: NEPP/Unicamp para as greves de 1978 a 1982 e SAG-Dieese 
para as greves de 1983 a 2007. A junção do banco de dados deverá estar pronta e 
disponível à comunidade de pesquisadores até o final de 2010. As estatísticas aqui 
apresentadas são preliminares e muito provavelmente subestimam o volume de gre-
ves, pois supomos que na fusão das duas bases estatísticas encontraremos paralisa-
ções captadas apenas por bancos. Isso deve ocorrer apenas nos anos de 1983 a 1991, 
para os quais há dados em ambas as bases. Para os anos de 1978-1982 (base NEPP) 
e 1992-1997 (base Dieese) também podem ocorrer pequenas modificações devido 
aos trabalhos de revisão. A decisão de apresentarmos esses dados preliminares deve-
se a várias razões: primeiro, apoiados em análises preliminares, estamos certos de 
que ambas as bases apresentam as mesmas tendências e se baseiam em critérios 
técnicos bastante similares. Segundo, porque diversos pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros (incluindo, é claro, o staff do Dieese e do NEPP) já se utilizaram dessas 
bases de dados. Por fim, neste artigo optamos por apresentar estatísticas em níveis 
de agregação que garantem que a fusão e revisão das estatísticas SAG-Dieese, em si, 
não alterarão em nada os resultados das análises aqui apresentadas.
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(1993-1997). A partir de então, e apesar de oscilações não 
desprezíveis, as greves apresentam relativa estabilidade com 
um volume de conflitos médio para os padrões internacio-
nais. Em termos de volume de greves, o padrão atual (1998-
2007) não discrepa do observado para os anos do reinício 
das greves até o fim do governo Figueiredo (1978-1984). Mas, 
as sinalizações desses períodos são muito distintas. No início 
da década de 1980, a tendência era ascendente, enquanto na 
atual década o número de greves e de “jornadas não trabalha-
das” (JNT)3 tem sido relativamente estável.

Na segunda parte discutimos algumas das principais teo-
rias sobre ciclos, a evolução do debate e alguns indicadores 
internacionais. Argumentamos que as análises sobre greves 
tendem a sobrevalorizar as variáveis econômicas ou tratar 
das variáveis políticas de forma excessivamente genérica, seja 
destacando as greves como expressão de conflitos de classe 
(as análises marxistas), como expressão de conflitos políti-
co-partidários (Korpi e Shalev, 1979), ou como expressão 
de institucionalização da greve (Tilly, 1978). Embora todas 
essas explicações possam ter validade para o caso brasileiro 
(especialmente Tilly), argumentamos que as teorias não dão 
conta dos ciclos oriundos de processos de transição políti-
ca recentes, pois foram elaboradas com base na análise dos 
casos europeu e norte-americano, excluindo as experiências 
recentes dos países do sul da Europa e da América Latina 
que passaram por processos de transições políticas para a 
democracia. O comportamento cíclico das greves (apontado 

3 Jornadas não trabalhadas (working-day-lost) é o indicador mais sintético das greves. 
Trata-se da somatória da multiplicação do número de trabalhadores de cada gre-
ve pelo número de dias parados dessa mesma greve num determinado período de 
tempo – neste artigo, todos os resultados estão anualizados. Assim, para uma greve 
com 50 trabalhadores com três dias de duração são contabilizadas 150 jornadas não 
trabalhadas (JNT) e uma greve com duração de 2 horas (1/4 de dia) com 2000 tra-
balhadores são contabilizadas 500 JNT. Os outros indicadores utilizados neste artigo 
são: nº de greves, nº de trabalhadores, e média de dias parados. Utilizamos o termo 
“volume” quando nos referimos tanto ao número de greves quanto às JNT. 
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por quase toda a literatura) tende a indicar que a variação 
do volume de greves não se deve a mudanças menores nos 
indicadores de emprego, renda ou inflação ou, no campo 
da política, às oportunidades de ampliação de demandas nos 
anos eleitorais. Tais elementos influenciam a eclosão de para-
lisações, mas não são suficientes para explicar os momentos 
de rupturas de um ciclo de greves. 

Na terceira parte deste artigo, examinamos as variáveis 
que explicam as características centrais e o comportamento 
do grande ciclo, bem como do padrão normal atual. Exami-
namos as relações entre greves e salários, inflação, desem-
prego e, principalmente, nos “marcos políticos e econômicos dos 
governos federais4” de Geisel a Lula. Tais “marcos” variavam 
significativamente entre as fases de liberalização política, 
de democratização, de consolidação da democracia (simbo-
lizada pela Constituição de 1988) ou à fase de apelo por 
aumento da produtividade e competitividade brasileira no 
mercado internacional, iniciada no governo Collor e que, 
em grande parte, alterou toda a agenda sindical dos anos 
1990 em relação aos anos 1980. Tais “marcos” mudaram a 
tendência da opinião pública de forma relativamente inde-
pendente das variáveis econômicas tradicionalmente valo-
rizadas na análise dos ciclos grevistas, tais como emprego e 
inflação. Nesse último item, argumentamos que a conjunção 
de fatores favoráveis à eclosão de greves verificada no Brasil 

4 Na ausência de melhor termo, chamamos de marcos políticos e econômicos os prin-
cipais temas das agendas de cada governo federal, sejam elas herdadas ou não do 
governo anterior. A definição, embora ampla, é útil para hierarquizarmos, na análi-
se, as principais tarefas postas a cada governo: Geisel e Figueiredo administraram a 
transição lenta e gradual; a gestão Sarney assegurou a Constituinte; Collor colocou 
em pauta a abertura da economia, e seu impeachment testou a solidez da jovem de-
mocracia; Itamar foi um interregno político e, com FHC, estabilizou a moeda; FHC 
fez as grandes reformas que romperam com a tradição nacional desenvolvimentista 
e Lula se pôs como tarefa a retomada do crescimento econômico e as políticas de in-
clusão social. Essa descrição, embora simplificadora e reducionista, serve-nos, entre-
tanto, para compreender como foram percebidas, por sindicalistas e trabalhadores, 
as possibilidades de realização de greves bem-sucedidas. 
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dos anos 1980 só encontra paralelo em países que passaram 
por transições políticas nas décadas de 1970 e 1980.

A evolução das greves no Brasil 
A partir de 1978 assistiu-se no Brasil à deflagração crescente 
de greves nas mais diversas categorias profissionais e regiões  
do país. As paralisações se alastraram pelas montadoras do 
ABC paulista e revelaram um potencial de conflitos de traba-
lho que havia sido encoberto pela força dos governos milita-
res. Daí em diante, o Brasil tornou-se um dos países do mun-
do com maior incidência de greves, o que representou uma 
ruptura com seu histórico de conflitos do trabalho.

A literatura brasileira sobre sindicalismo constatou a eclo-
são de greves desde o final do século XIX. Nesse período ini-
cial da industrialização brasileira, ocorriam em média menos 
de duas greves por ano no Estado de São Paulo5. Ao longo 
do século XX, tal como em todas as sociedades em proces-
so de industrialização, as paralisações se tornaram mais fre-
quentes, atingindo a média de 43 ao ano durante o período 
democrático-populista. Entre a redemocratização de 1945 e 
o golpe militar de 1964, as greves foram se tornando cada vez 
mais corriqueiras. Somados, os dois últimos anos anteriores 
ao golpe acumulam mais de 200 greves. Apesar dos proces-
sos de industrialização, desde o início do século XX até o 
final da democracia populista, os sindicatos brasileiros não 
foram capazes de promover um ciclo de greves de impacto 
econômico, isto é, capaz de mobilizar diversos segmentos ou 
categorias profissionais de forma contínua num conjunto de 
anos. As características da legislação corporativista, cuja cons-
trução se dá no Estado Novo de Vargas6, tornaram as greves 

5 Todos os dados das greves deflagradas até 1945 aqui apresentados foram reti-
rados do trabalho de Simão (1981), cuja pesquisa restringe-se ao Estado de São 
Paulo. Contudo, é razoável supor que elas representassem a grande maioria, o que 
nos permite tomá-las como parâmetro do padrão nacional da época.
6 Ver excelentes comentários de Pessanha (2005) sobre as diversas influências das 
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toleráveis, até mesmo legais, mas sob controle. Durante os 
governos militares, as ações sindicais foram rapidamente eli-
minadas. Entre 1969 e 1978 não há registro de greves, apesar 
do ambiente cada vez mais propício a elas em função dos 
processos rápidos de urbanização e industrialização. 

Não há estatísticas confiáveis para o período pré-1964, 
e particularmente no pré-1945. De todo modo, os levan-
tamentos parciais dos estudiosos brasileiros indicam um 
baixo grau de atividade sindical em comparação aos países 
de tradição industrial e operária, como França, Inglaterra, 
Estados Unidos ou alguns dos vizinhos latino-americanos, 
como Argentina e Chile. A economia, predominantemente 
agrária, a urbanização ainda em processo, o tradicionalismo 
das relações de trabalho e a estrutura corporativa sindical 
implantada por Getúlio Vargas foram os ingredientes deter-
minantes dessa baixa atividade.

O final da década de 1970 representou uma ruptura da 
história das relações de trabalho no Brasil em vários senti-
dos. Em primeiro lugar, rompe-se a tradição populista na 
qual a relação entre sindicatos e governo era ambígua entre 
favorecimento e conflito. Embora a estrutura sindical tenha 
sido mantida até a Constituição de 1988, as relações entre 
governo e sindicatos mudaram substancialmente. Os dois 
períodos militares, “duros”, e “abertura”, foram marcados pela 
total ausência de diálogo entre governos e sindicatos, embo-
ra após 1978 os militares tenham perdido o controle sobre os 
sindicatos e a opinião pública fosse crescentemente favorável 
à redemocratização. As eleições estaduais em 1982 mudaram 

primeiras leis trabalhistas no Brasil, feitos com base na obra e nos depoimentos de 
Evaristo de Moraes Filho (Morel, Gomes et al., 2007), nos quais Moraes Filho, Regina 
M. Morel e Elina Pessanha contestam a interpretação predominante de que a CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943) teria 
apenas aprofundado a natureza corporativista já presente em leis trabalhistas anterio-
res, particularmente o decreto 19.770, de 1931, sobre a sindicalização de classes ope-
rárias e patronais – decreto esse de autoria de Evaristo de Moraes (pai). Há um amplo 
debate sobre o corporativismo no Brasil – ver sobre o tema Gomes (2005).
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o cenário da intransigência. Os governadores, democratica-
mente eleitos, foram saudados pela mídia e pela população 
e, em seguida, cobrados com greves dos sindicalistas. Os ris-
cos da greve haviam diminuído e as oportunidades de ganho 
aumentado, especialmente para os servidores estaduais. 

Quadro 1*
Média anual de greves no Brasil por períodos político-econômicos

PERÍODOS méDia anual

Industrialização e desenvolvimentismo: greves raras

1888-1900 Abolição – fim do século (a) 2

1901-1914 Pré-guerra (a) 9

1915-1929 Da guerra à crise de 1929 (a) 8

1930-1936 Vargas – Primeira fase (a) 12

1937-1944 Estado Novo (a) 1

1945-1964 Democracia (populismo) (b) 43

1965-1968 Militares (Castello – Costa e Silva) (b) 13

1969-1977 Militares (“duros”) (c) –

O primeiro grande ciclo de greves no Brasil: transições

1978-1984 Militares: abertura e o início do 1o grande ciclo de greves (d) 214

1985-1989 Governo Sarney: o auge do ciclo na transição  
política sob inflação (e)

1.102

1990-1992 De Collor ao impeachment: greves na democracia incerta 1.126

1993-1994 O interregno de Itamar: expectativas e  
incertezas até o Plano Real

842

1995-1998 FHC: resistência e mudança sindical no final do 1o grande ciclo 865

A normalidade: greves na jovem democracia brasileira

1999-2002 FHC: consolidação da economia  
liberal e normalidade das greves 

440

2003-2007 Lula: das greves à presidência – da elite  
operária ao Bolsa Família. 

322

Fontes: 

(a) (Simão, 1981) Sindicato e Estado. Dados referem-se apenas ao Estado de S. Paulo; 
(b) (Sandoval, 1993) Social change and labour unrest in Brazil since 1945; (c) Não 
há informações coletadas para esse período, mas sabe-se que foram em número 
muito reduzido; (d) NEPP/Unicamp. Pesquisa: Acompanhamento de Greves no 
Brasil; (e) SAG/Dieese. Sistema de Acompanhamento de Greves.
* Este Quadro atualiza e corrige dados apresentados em Noronha (1994).
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As alterações do sistema partidário durante a transição 
política também implicaram uma outra ruptura importante 
no sistema de relações de trabalho. O MDB cindiu-se em 
dois partidos, cada um deles enfatizando temas diferen-
tes da pauta da transição, tendo assim funções claramente 
separadas na transição política. Ao PMDB coube a chefia 
do processo de transição política para a democracia, e ao 
PT coube o papel de representante dos interesses sindicais. 
A forma como o PT se excluiu e foi excluído da aliança 
que efetivou a transição para a democracia impediu qual-
quer possibilidade de pactos consistentes entre sindicatos e 
governo sobre temas trabalhistas. 

Outra ruptura diz respeito à própria natureza de uma 
transição política para a democracia, que se deu após um 
longo período de autoritarismo, o que teve implicações 
importantes para a lógica da ação coletiva. Isto é, a probabi-
lidade de que ações coletivas ocorram em períodos de ins-
tauração ou reinstauração de democracias é naturalmente 
maior, já que a opinião pública é sistematicamente estimu-
lada à participação. Sob governos militares, o conflito traba-
lhista não pôde ser expresso, em função dos riscos de repres-
são policial e pelo autoritarismo também disseminado nos 
locais de trabalho. Mesmo quando ocorriam, não tinham 
dimensão pública, dado o controle governamental sobre os 
órgãos de comunicação. Ao mesmo tempo, o país mudava 
em direção a uma estrutura social com potencial significati-
vamente maior de conflitos do trabalho. Entre 1960 e 1980, 
o país tornou-se mais urbano e industrial (Salm, 1987). Para 
completar o quadro, os indicadores econômicos também 
favoreceram a eclosão: as taxas de crescimento do PIB, após 
o boom do início dos anos 1970, tornam-se declinantes e a 
inflação, crescente.

É a partir dessa conjunção de variáveis que eclodiu no 
Brasil o primeiro longo ciclo de greves. Um ciclo cujo pico, 
no final dos anos 1980, colocou o país entre os de maior 
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incidência de greves no mundo. De 1978 a 1997 identi-
ficamos as três fases típicas de um ciclo: ascensão, auge 
e declínio. Cada uma delas tem características distintas e 
seus limites coincidem com as mudanças políticas e econô-
mica ocorridas ao longo do processo de transição política 
no país. A primeira (1978-1984), ascendente, durante o 
período militar de liberalização e de constituição de um 
sindicalismo grevista, que se espalhou de São Paulo para 
as outras regiões do país; a segunda, de explosão do movi-
mento grevista durante os governos Sarney (1985-1989) e 
Collor (1990-1992), quando a transição se completa com a 
Constituinte de 1987-1988, seguida da posse e do impeach-
ment do primeiro presidente eleito por voto direto desde 
1960; e a terceira, de declínio, durante os governos Itamar 
(1993-1994) e o primeiro FHC (1995-1998), com a demo-
cracia consolidada e o modelo desenvolvimentista supera-
do. Podemos tomar como data final desse ciclo o ano de 
1997. A partir de então, abre-se uma nova fase de relati-
va estabilidade de greves no Brasil. Embora as greves dos 
setores público e privado tenham comportamentos dife-
renciados, por razões discutidas adiante, essas fases têm 
validade para ambos os setores (ver Gráfico 1).

A fase de ascensão (1978-1984) do grande ciclo (1978-1997) 
A análise da série de informações disponíveis permite a 
identificação de algumas fases diferenciadas durante o gran-
de ciclo grevista. A primeira, compreendida entre 1978 e 
1984, caracteriza-se pela recuperação da função de defesa 
dos salários do sindicato e pela definição e consolidação da 
estratégia grevista como uma das formas de reconquista da 
cidadania política. Essa fase também se distingue em três 
subfases. A primeira (1978-1979) foi marcada pela realiza-
ção de várias e importantes greves, que se concentraram no 
setor privado e acabaram por definir as características da 
atuação sindical que marcaram esse período. Essas greves 
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tiveram um caráter inaugural, e o êxito de sua estratégia 
levou à disseminação dessa prática e introduziu os trabalha-
dores e suas lideranças no cenário político nacional. Quanto 
às categorias envolvidas nos movimentos paredistas durante 
essa primeira subfase, nota-se que, em 1978, há uma forte 
concentração na área metalúrgica do ABC, espalhando-se 
rapidamente para outros municípios, estados e categorias 
do setor privado. Em 1979, destacaram-se, além dos meta-
lúrgicos, os trabalhadores da construção civil, médicos e 
professores (Noronha, 1992). 

Gráfico 1
Greves por setores de atividade e períodos políticos
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Gráfico 2
Número de greves por setores

800

1000

1200

1400

Privado Público

Privado Público

78

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

600

400

200

0

Gráfico 3
Jornadas não trabalhadas por setores
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Gráfico 4
Média de dias parados por setores de atividades
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categorias da fase inicial. Entretanto, especialmente a partir 
do atentado do Riocentro, o movimento sindical voltou-se à 
sua organização interna, o que levou à intensificação das ati-
vidades, no sentido da criação das centrais dos trabalhadores. 
Entre os anos de 1980 e 1982, houve retração de todos os 
indicadores em relação aos anos iniciais de 1978-1979: núme-
ro de greves, de grevistas e de jornadas.

Na terceira subfase (1983-1984) do momento de ascen-
são do ciclo, além da relativa retomada das greves do setor 
privado, houve a extensão clara desse tipo de conflito para 
o setor público, envolvendo secretarias de Estado, ministé-
rios e empresas públicas. Foi nessa subfase, com a posse dos 
governadores eleitos pelo voto direto, os quais buscavam 
consolidar sua legitimidade como lideranças democráticas, 
que as greves ficaram menos sujeitas à repressão. Essa ten-
dência dos governos estaduais refletiu-se no nível federal, 
já que a maior disposição à negociação por parte dos gover-
nadores estabelecia um parâmetro comparativo à prática 
repressiva do governo federal.

Em toda a fase de ascensão (1978-1984) do ciclo, a afir-
mação do direito sindical de defesa dos interesses econômi-
cos dos trabalhadores realizava-se em duas frentes de conflito: 
(1) trabalhadores e empresários e (2) trabalhadores e gover-
no. A incógnita entre 1978 e 1982 era o quanto o governo 
estaria disposto a aceitar a ação sindical. A violenta repressão 
à greve do ABC em 1980 foi entendida por muitos analistas 
como um claro sinal de que a liberalização seria efetivamen-
te limitada. Mas já em 1981 alguns analistas faziam previsões 
mais otimistas que se mostraram acertadas. Argumentaram 
que, a partir das derrotas eleitorais de 1976, o governo teria 
buscado alguma aproximação, com propostas de reformas da 
CLT com Geisel, no mesmo ano de 1976, e realizado debates 
a respeito da política salarial em 1979 e 1980. Como disseram 
os autores, o dilema do governo era “como ampliar o pacto cor-
porativista” (Souza e Lamounier, 1981, p. 152).
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O auge do grande ciclo (1985-1992)
A partir de 1985, o conflito passou a ser, fundamentalmen-
te, entre cada sindicato de empregados e as empresas ou 
sindicatos patronais. Mas, desde o final do governo Figuei-
redo, as greves haviam-se tornado de tal forma corriqueiras 
e disseminadas nas diversas regiões do país que os militares 
se viram diante do dilema dos custos políticos da repressão 
e dos riscos da tolerância. As greves continuavam ilegais e 
sob risco de ações repressivas. E de fato elas ocorreram, mas 
não de forma sistemática ou facilmente previsível. Com o 
início do governo Sarney, amenizou-se um dos principais 
conflitos entre sindicalistas e governo, já que o cenário de 
abertura apontava a liberalização da lei de greve. Embora 
ainda estivessem presentes as mesmas restrições legais ao 
direito de greve, o governo federal estava politicamente 
comprometido a respeitar esse direito. Mais tarde, com a 
nova Constituição de 1988, o direito de greve foi reafirma-
do. Enquanto nos anos anteriores os trabalhadores read-
quiriram cidadania política pela sua capacidade de pressão, 
não legitimada pelo Estado, a partir do governo Sarney as 
lideranças sindicais firmaram-se como interlocutores válidos 
do governo. Com as greves, consolidou-se um novo padrão 
de relações entre empregados e empregadores no Brasil, e 
abriu-se o caminho para a disseminação da negociação e a 
redução do poder discricionário dos empregadores. 

Em 1985, mais do que em qualquer outro ano, inúme-
ros segmentos realizaram sua primeira greve, inaugurando 
o que chamamos aqui de “auge do ciclo”. Acelerou-se o pro-
cesso de incorporação e diversificação das categorias envol-
vidas no movimento, tanto no setor privado como público. 
No setor privado, as greves dos trabalhadores do comércio e 
de serviços ganharam maior importância. No setor público, 
o destaque foi a crescente incorporação dos funcionários 
municipais. Isto é, tanto num como no outro setor houve 
diversificação dos segmentos grevistas (Noronha, 1994). 
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O ano de 1986, marcado pela edição do Plano Cruza-
do, teve efeitos bastante diferenciados sobre a capacidade 
de mobilização e de negociação dos diferentes segmentos. 
Em setores oligopolizados, a rigidez imposta aos preços dos 
produtos dificultava as negociações. Já nos setores menos 
sujeitos aos controles de preços e cujas empresas estavam 
pressionadas pelo aumento da demanda, as paralisações, 
curtas e localizadas, colocaram-se como alternativa (Noro-
nha, 1992). A partir de 1987, com o fracasso das tentativas 
de estabilização da economia e das tentativas de pactos, 
agravou-se o conflito distributivo na área privada. Também 
no setor público, em função da crise financeira, radicali-
zaram-se as negociações. No primeiro semestre de 1989, 
a ausência de regras para reajustes salariais, a proximida-
de das eleições presidenciais e a ameaça da hiperinflação 
elevaram os conflitos trabalhistas para níveis inéditos em 
ambos os setores. Somados, ultrapassaram a marca de duas 
mil greves e acumularam cerca de 185 milhões de jornadas 
não trabalhadas (ver Gráficos 2 e 3).

O governo Collor iniciou sob alto índice de conflitos. 
Em 1990, especialmente no primeiro semestre, foram regis-
tradas greves massivas e longas. Assim, apesar da queda do 
número de greves, a média de dias parados foi igual à do 
ano anterior, o mais alto desde 1978, o que expressa o grau 
de dificuldade na solução dos conflitos. Também o número 
médio de grevistas, como reflexo da estratégia preferencial 
de greves de categorias, em detrimento do recurso aos con-
flitos segmentados (ver Gráfico 4).

Em 1991, a solução dos conflitos tendeu a ser um pou-
co mais rápida, revelando o recuo das estratégias de radi-
calização das negociações. Entretanto, a média de grevistas 
foi ainda mais alta no setor privado, atingindo os níveis do 
início da década anterior, quando era alta a proporção de 
greves por categoria. Com isso, o número de jornadas não 
trabalhadas de 1991 foi praticamente igual ao de 1989, 
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ano recorde, apesar de o número de greves ter-se reduzi-
do a um terço daquele ano. Enfim, 1990 e 1991 têm alto 
índice de jornadas não trabalhadas (devido à longa dura-
ção das greves), mas índices declinantes de grevistas (no 
segundo semestre) e de greves. É o início do fim do ciclo 
da transição política. 

Em 1992 houve queda expressiva de todos os indica-
dores. A redução das greves coincide com o período que 
vai da divulgação das denúncias sobre o governo Collor, em 
maio, até o impeachment, em setembro, e à posse do vice-
presidente Itamar Franco. Diante da instabilidade político-
institucional, as lideranças sindicais adotaram a mesma ati-
tude cautelosa que haviam adotado nos momentos de ins-
tabilidade política, reduzindo as paralisações. As variáveis 
políticas, mesmo que conjunturais, tiveram impactos ime-
diatos e expressivos no volume de greves ao longo de todo o 
período de transição e consolidação da democracia. Mas, é 
preciso lembrar que, ao mesmo tempo, a rápida ampliação 
do desemprego, derivada da abertura mal administrada da 
economia, reduzia a adesão dos trabalhadores às greves.

Do declínio do ciclo à “normalidade” das greves
Da posse de Itamar Franco (dezembro de 1992) ao Plano 
Real (julho de 1994) e, no ano seguinte, com a posse de Fer-
nando Henrique Cardoso, houve ligeira recuperação da ati-
vidade sindical. Mas, no geral, o período de 1992 a 1996 é 
de relativa estabilidade. O ano de 1997 introduziu uma nova 
queda no volume: pouco mais de 2 milhões de jornadas não 
trabalhadas, isto é, o mais baixo índice desde 1978. A diferen-
ça que separa esses 20 anos de história grevista é a duração 
das greves, antes longas e hoje mais curtas, especialmente 
aquelas com maior número de trabalhadores envolvidos. 

As greves no Brasil, como em grande parte dos países, 
sofrem variações anuais expressivas. Especialmente quando 
o número de greves cai (em 1997 ocorreram apenas 630), 
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algumas poucas paralisações longas ou muito abrangentes 
afetam consideravelmente os indicadores de jornadas ou de 
dias parados. Da mesma forma, há variações expressivas ano 
a ano entre setores e categorias. Mas, ao longo do perío-
do, as diferenças entre os setores público (tradicionalmente 
com pequeno número de greves, mas mais longas e abran-
gentes) e privado (maior número, mas curtas e com menor 
número de trabalhadores) tornaram-se menores. 

As estatísticas referentes à década de 1990 apontam para 
uma ruptura com o período anterior. O governo Collor, o 
Plano Real no governo Itamar e os governos Fernando Hen-
rique Cardoso mudaram as sinalizações para o movimento 
sindical: a abertura da economia brasileira e suas consequên-
cias para o ajuste das empresas; as demissões em massa que 
ocorreram a partir de 1990 apontavam para a tendência 
crescente das taxas de desemprego; o controle inflacionário, 
que acabou com o envelhecimento precoce dos contratos 
coletivos, tal como ocorria quando as taxas de inflação altas 
e imprevisíveis corroíam os salários em prazos bem inferio-
res ao período de um ano previsto para a renovação dos 
contratos coletivos. Entre 1993 e 1994, houve um esforço 
dos sindicalistas para recuperar seu poder de mobilização; 
paralisações com muitos servidores públicos (especialmente 
em 1993 – ver Gráfico 3), mas com estratégias de negocia-
ções mais pragmáticas, o que levou à redução da média de 
dias parados quase linearmente declinante entre 1989 (com 
média próxima a 12 dias de greves) e 1999, quando a média 
foi reduzida à metade. No setor privado, a tendência decli-
nante da duração das greves é também visível. Embora tal 
movimento tenha sido menos linear na área privada, suas 
greves sempre tiveram duração inferior às do setor público. 
A única exceção, em toda a série histórica, ocorreu no ano 
inaugural do ciclo de 1978. O comportamento simétrico 
entre os setores (claramente visível no Gráfico 4), mas em 
patamares diferenciados, será comentado adiante. 
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A redução expressiva das taxas de inflação a partir de 
agosto de 1994 e o crescimento abrupto da taxa de desem-
prego em 1992 (passando de 11,7% para 15,2% na Grande 
São Paulo – PED), com ligeira reversão entre 1993 e 1994 
e quase linearmente crescente a partir de 1995, atingindo 
16,6% em dezembro de 1997, foram os dois indicadores 
econômicos responsáveis pela redução das greves. Enfim, 
a significativa queda do volume de conflitos, principal-
mente entre 1997 e 2002 (ver Gráfico 1), resulta do efei-
to acumulado da estabilidade dos preços, que eliminou a 
necessidade de revisão permanente dos acordos salariais, 
do crescimento das taxas de desemprego (que aumentou 
o risco implícito das ações grevistas), e das alterações da 
percepção pública sobre a pertinência das greves – reto-
maremos esse ponto adiante. 

No governo Lula, embora o número de greves tenha se 
reduzido ainda mais, o número de jornadas não trabalhadas 
voltou a subir. No setor privado, e particularmente no setor 
público, o aumento do número de jornadas não trabalha-
das decorreu da maior duração média das greves. Isto é, o 
número de greves e a média de grevistas mantiveram-se rela-
tivamente estáveis. Isso significa que o volume de conflitos 
efetivamente não cresceu, mas tornaram-se mais difíceis de 
serem negociados. O aumento das JNT deve-se fundamen-
talmente ao crescimento da média de dias parados (ver Grá-
fico 4). A radicalização das negociações deriva de dois fato-
res: a endêmica e desnecessária politização dos acordos na 
esfera pública e a oportunidade de ganhos percebida pelos 
sindicalistas e trabalhadores numa fase de expansão da eco-
nomia e de aumento do gasto público. A radicalização dos 
conflitos do setor público pode, indiretamente, estar vin-
culada ao comando do PT no governo federal. Digo, indi-
retamente, pois os dados indicam que as greves dos funcio-
nários públicos dos três níveis de governo tornaram-se mais 
longas, principalmente a dos servidores estaduais, seguidos 
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pelos federais e com menor elevação nos municípios. As 
greves nas empresas estatais seguiram o padrão de greves 
mais curtas, típicas do setor privado. Esse fenômeno pode 
estar vinculado a um efeito de contaminação dos ganhos do 
funcionalismo federal ou de alguns governos estaduais para 
as outras esferas da Federação – algo que deverá ser exami-
nado mediante uma detalhada localização e motivação das 
greves estaduais e municipais. De todo modo, a incapacida-
de que todas as esferas de governo têm demonstrado em 
profissionalizar as negociações é o principal fator que expli-
ca a diferença, cada vez mais acentuada, do tempo médio 
necessário à solução dos conflitos entre os setores público 
e privado. 

Gráfico 5
Média de dias parados por esferas de governo
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A pauta sindical foi se alterando ao longo desses 20 anos, 
e foi com o governo Fernando Henrique Cardoso que ela  
mudou definitivamente. Até a Constituição de 1988, a opi-
nião pública foi majoritariamente favorável à expansão dos 
direitos do trabalho. A ideia da dívida social do período auto-
ritário facilitou a estratégia sindical de expansão dos direitos 
do trabalho através da Constituição: ampliação da multa do 
FGTS, pagamento de um adicional de 1/3 dos salários nas 
férias, introdução do princípio contra a dispensa imotivada, 
redução da jornada de trabalho, entre outros, e direito de gre-
ve. Nos anos que se seguiram à Constituição até o início des-
te ano de 2009, nenhuma das alterações legislativas da CLT 
ou emendas constitucionais alteraram substancialmente o 
modelo de relações de trabalho no Brasil, seja no âmbito dos 
direitos coletivos ou individuais do trabalho, apesar das tenta-
tivas nos governos Collor e FHC7. Os direitos constitucionais 
foram mantidos. Mas, não foram solucionadas as pendências 
da Constituição. Aquilo que exigia legislação complementar 
continuou em suspenso ou recebeu formulações contestáveis 
(a proteção contra a dispensa imotivada transformada no 
aumento da multa indenizatória, por exemplo8). Durante a 
década de 1990, no entanto, a sinalização na área trabalhista 

7 Há um amplo debate sobre o tema, com visões diferenciadas a respeito do grau de 
mudança ocorrido entre meados da década de 1990 e início do governo Lula, bem 
como os atores mais relevantes nesses processos. O trabalho de Diniz (2004) mostra 
os ensaios de reformas durante o governo FHC com ênfase nas relações entre os 
Poderes Executivo e Legislativo. Sua tese enfatiza mais as permanências do que as 
mudanças, ao contrário de Krein (2003). Silva (2007) mostra baixa capacidade de 
influência dos sindicatos brasileiros na reforma da previdência, comparada à dos 
sindicalistas argentinos; Artur (2007) argumenta que as mudanças mais importantes 
estão ocorrendo nas jurisprudências, particularmente sobre as formas lícitas de ter-
ceirização, e Freitas (2006) mostra as mudanças doutrinárias do TST. 
8 “Esta indenização devida pelo empregador em caso de demissão sem justa causa 
foi inicialmente fixada em 10% do saldo do FGTS, pela Lei 5.107/1966, que ins-
tituiu o Fundo de Garantia. A partir de outubro de 1988, a Constituição Federal 
ampliou-a para 40%, no artigo 10 do Ato das Disposições Transitórias. Posterior-
mente, a Lei Complementar 110/2001 fixou-a em 50%, sendo 40% para o tra-
balhador e 10% para capitalização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço” 
(Dieese, 2008, p. 10). 
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se inverteu. Até o final dos anos 1980 predominava a ideia de 
ampliação dos direitos do trabalho através da lei. Na década 
seguinte e principalmente durante os governos FHC, predo-
minou a ideia de desregulamentação, com tudo que existe de 
vago e impreciso nesse termo. O tema segue em pauta na 
mídia, entre pesquisadores e foi matéria prioritária no primei-
ro governo Lula durante o Fórum Econômico e Social criado 
em 1993, que gerou uma proposta de reforma sindical9. Mas, 
a falta de coesão entre as diversas correntes sindicais, a atitu-
de cética de boa parte dos representantes empresariais e a 
forma pela qual o presidente Lula evitou expor-se no tema 
levaram ao fracasso da iniciativa. No segundo governo Lula o 
tema saiu definitivamente de pauta, salvo por uma ou outra 
iniciativa isolada de retomá-lo, como a do ministro Mangabei-
ra Unger, em meados de 200810.

O fim do grande ciclo deve-se, em parte, aos indicadores 
econômicos, desfavoráveis às greves (inflação sob controle e 
desemprego em alta), à adesão (ainda que parcial) à ortodo-
xia liberal e à superação do modelo desenvolvimentista nos 
governos FHC. Deve-se também à mudança da percepção 
pública da pertinência e possível eficácia de ações coletivas, 
cujo ímpeto original fora a liberalização somada aos apelos 
(diretos ou indiretos) dos governos estaduais e federal, das 
lideranças e dos partidos políticos às manifestações de ruas, à 
filiação partidária e ao associativismo de forma geral durante 
o processo de democratização. Após o impeachment, a demo-
cracia brasileira atingiu a maturidade e, com ela, a prepon-
derância do embate entre elites e dentro das regras do jogo. 

9 Sobre o tema, ver Silva (2005) e o documento produzido pelo MTE (Fórum Na-
cional do Trabalho, 2005) que inclui a PEC 369/2005.
10 No dia 27 de maio de 2008, em audiência pública na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado, o ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, apre-
sentou um pré-projeto de reforma trabalhista no qual dava-se ênfase à redução 
da informalidade e à promoção de empregos a longo prazo. Por alguns dias a 
imprensa noticiou o tema, mas não houve apoio político nem mesmo para a con-
tinuação do debate público. 
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Os resultados foram expressivos. As novas regras do jogo e as 
novas elites ampliaram consideravelmente os dois eixos da 
poliarquia brasileira, utilizando o útil, embora limitado, con-
ceito de Dahl (1997[1971]). 

Debate e comparações internacionais sobre greves
Diversos países europeus passaram por grandes fluxos grevis-
tas já no final do século XIX

11. No início da década de 1960, 
alguns estudos comparados internacionais sobre greves, tais 
como o de Ross e Hartman (1960), discutiam se haveria uma 
tendência à diminuição das greves com a evolução das rela-
ções de trabalho, a incorporação dos operários nos sistemas 
de proteção social e a adoção de hábitos sociais e de consu-
mo similares aos da classe média. A previsão mostrou-se falha 
já no final da própria década de 1960, quando diversos países 
apresentaram altos índices de greves (ver Quadro 2).

A hipótese do fim das greves, ou de sua redução defini-
tiva, tem sido retomada nos últimos anos, não propriamen-
te em função da redução do conflito entre empregados e 
empregadores, o qual teria ocorrido com as novas políticas 
de administração de pessoal e mecanismos de negociações, 
mas, principalmente, devido à própria redução dos traba-
lhadores industriais e, consequentemente, à diminuição de 
poder dos sindicatos. Entretanto, a maioria dos analistas 
tende hoje a encarar as greves como um fenômeno cícli-

11 Há vários estudos internacionais comparados escritos a partir da década de 1960 
sobre greves no século XX, e alguns deles trazem séries históricas para certos países 
desde meados do século XIX. Dentre eles, dois artigos apresentam sucintamente o 
debate: ver Hibbs (1976) e Korpi e Shalev (1980). Poucos países latino-americanos 
dispõem de longas séries históricas de greves e, igualmente, poucos foram os estu-
dos produzidos baseados em estatísticas. Um dos raros estudos comparados é o de 
Zapata (1986), centrado nos casos da Argentina, Chile, México, Peru e Venezuela. 
A produção brasileira com estatísticas de greves também é pequena. O estudo de 
Simão (1981), embora não trate exclusivamente de greves, foi pioneiro ao fazer a 
reconstituição das greves do final do século passado até 1940. Sandoval produziu 
uma tese (1993) sobre as greves no Brasil de 1945 ao Golpe de 1964, depois publi-
cada em português (Sandoval, 1994). 
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co, não linear. O Quadro 2 a seguir demonstra isso para os 
casos de Espanha, Finlândia, Grécia, Itália, Reino Unido e 
Suécia. Além disso, em vários países, as classes médias, espe-
cialmente funcionários públicos, começaram a promover 
greves em volume superior ao setor privado industrial. 

Em função das previsões erradas do passado sobre o 
declínio inevitável dessa forma de conflito, poucos apostam 
hoje novamente nessa tese. Mesmo perante as políticas neo-
liberais iniciadas por Ronald Reagan e Margaret Thatcher 
no início da década de 1980, que tiveram fortes impactos 
no poder dos sindicatos, especialmente no Reino Unido, 
as greves continuaram ocorrendo em volumes e por razões 
variadas em todos os países que ultrapassaram níveis míni-
mos de industrialização e urbanização. A crise internacio-
nal dos sindicatos, embora efetiva, não levou (nem levará, 
provavelmente) ao fim da greves12. Os estudos voltaram-se 
para a busca de explicações desse comportamento cícli-
co. As teorias que vincularam greves a taxas de emprego, 
salários, inflação, grau de centralização dos sindicatos, seg-
mentos especiais tipicamente grevistas (como mineiros), 
presença de partidos de esquerda no poder, todas elas se 
mostraram apenas parcialmente adequadas. Em alguns paí-
ses, uma variável parece mais pertinente que em outros. Por 
exemplo, a tese de que as greves concentram-se em alguns 
segmentos parece adequada para explicar a permanência 
de alto volume de conflitos no Reino Unido até os anos 
1970. Como disse Franzosi (1995), o fenômeno das greves 
é bastante complexo e dificilmente sua explicação pode 
ser reduzida a uma variável. Para o caso italiano, Franzosi 

12 O tema da crise sindical é bastante controverso e gerou alguns estudos impor-
tantes, como os de Zapata (1994), Rodrigues (1999), Hyman (2001) e Ramalho 
(2000). Trabalhos recentes de doutorado mostram novas práticas sindicais no Bra-
sil, como o sindicalismo cidadão (Melo, 2007) e a forma como os sindicatos uti-
lizaram os fundos de pensão nos processos de privatização do governo FHC (ver 
Jardim, 2007, e também o excelente estudo comparado de Diniz, 2004). 
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encontra correlações significativas entre greves e desempre-
go, greves e taxa de sindicalização ou força sindical; encon-
tra também evidências de que desenhos institucionais sobre 
acordos coletivos (por exemplo, duração dos contratos) 
influenciam nos ciclos de greves; considera ainda relevantes 
as mudanças de estratégias sindicais, bem como ondas cícli-
cas de mobilização (não apenas trabalhista) da sociedade 
italiana. Mas, a abordagem cíclica, embora com forte poder 
explicativo, não é capaz de produzir a elucidação completa. 
Ao lado do comportamento cíclico, alguns países sistemati-
camente apresentam volumes relativamente altos de confli-
tos, mesmo nas suas fases anticíclicas (por exemplo, Finlân-
dia, Itália, Espanha, pós-1980, e Reino Unido), enquanto 
outros, mesmo nos seus momentos de pico, apresentam, 
comparativamente, volume relativamente baixo de greves, 
tais como Alemanha e Noruega e, ainda, outros vêm man-
tendo padrões baixos de greves.

QuaDRO 2

Jornadas não trabalhadas em conflitos trabalhistas de países selecionados
(médias anuais por 1.000 trabalhadores ativos)

País
1961-

1965

1966-

1970

1971-

1975

1976-

1980

1981-

1985

1986-

1990

Alemanha 18,3 6,0 47,7 44,1 43,3 4,1

Áustria 85,4 11,9 14,7 2,1 1,8 1,2

Bélgica 63,0 144,8 195,8 183,2
não 

disponível 
não 

disponível

Brasil* não 
disponível

não 
disponível

não 
disponível

204,8 250,9 1750,8

Dinamarca 107,6 42,7 354,5 75,9 262,3 79,6

Espanha 14,l (d) 37,1 95,6 1089,8 400,9 433,6

Finlândia 143,7 104,8 595,5 520,7 271,2 343,2

França 146,3 134,0(a) 186,7 154,2 65,8 34,6

Grécia 32,1 48,1(b)
não 

disponível
não 

disponível
36,0 126,4(c)

Holanda 8,0 14,0 36,1 27,8 18,7 11,2
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Irlanda 337,5 625,6 292,7 716,1 360,6 183,7

Itália 648,4 933,6 1063,9 940,0 536,8 218,2

Noruega 104,7 12,4 9,3 36,3 49,7 123,3

Rei.Unido 127,0 222,6 538,6 521,7 387,4 117,5

Suécia 3,8 33,0 65,5 220,3 36,7 121,2

Suíça 2,7 0,2 0,9 2,6 0,4 0,3

(a) 1968 excluído; (b) 1966-1967 somente; (c) 1986-1988 somente; (d) 1963-1965 
somente

Fonte: OIT, Year Book of Labour Statistics, apud Ferner e Hyman (1992a). 

* Os dados do Brasil para o período de 1976 a 1980 são da pesquisa NEPP/Uni-
camp e não incluem os anos de 1976 e 1977. Para os períodos seguintes, dados do 
SAG/Dieese.

No Brasil, o primeiro grande ciclo só foi ter início no 
final da década de 1970. Uma rápida caracterização dos 
conflitos no Brasil indica que, para os padrões internacio-
nais, o Brasil dos anos 1980 foi um país com um número 
relativamente baixo de greves (quando ponderado pela 
sua força de trabalho), mas com médias de grevistas relati-
vamente altas nos setores de serviços e comércio (e média-
baixa no setor industrial) e grande duração das greves (ainda 
mais acentuada no setor público), o que o transformou 
em um dos países com uma das maiores médias anuais 
(também ponderada pela força de trabalho) de jornadas 
não trabalhadas em função de greves (Noronha, Gebrin 
et al., 1998). Ou seja, as duas mil greves do auge dos anos 
1980 não são excessivas se levarmos em conta o tamanho 
da força de trabalho brasileira, mas a média anual supe-
rior a 90 milhões de jornadas não trabalhadas no perío-
do 1985-1989 é (ver Gráfico 6). Contudo, é preciso notar 
que a “pole-position” brasileira em número de jornadas não 
trabalhadas deve-se fundamentalmente ao setor público. 
Na área privada, o Brasil está num nível intermediário nas 
comparações internacionais – embora também nesse setor 
as greves brasileiras se caracterizem por serem relativa-
mente longas (Noronha, 1992).
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Greves e padrões de relações de trabalho
Em seu famoso estudo sobre conflitos do trabalho, Tilly (1978) 
argumentou que nos países ocidentais industrializados a for-
ma das greves estava mudando, e não necessariamente o seu 
volume, como diziam outros analistas. Tilly vinculou as para-
lisações longas a uma fase primitiva de relações de trabalho. 
As greves modernas tenderiam a ser curtas, muitas delas com 
duração de um dia ou menos, embora bem mais numerosas. 
Mais tarde, Poole (1986) mostrou que muitos países mantive-
ram greves longas como padrão predominante e que suas gre-
ves não poderiam de forma alguma serem classificadas como 
derivadas de um sistema de relações de trabalho primário, 
pouco maduro (é o caso dos EUA, por exemplo). Variáveis 
institucionais ou organizacionais também são relevantes para 
a explicação de diferentes padrões de greves. 

Gráfico 6
Jornadas não trabalhadas por períodos políticos
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Creio que o caso brasileiro comprova tanto a validade 
do argumento de Tilly quanto o de Poole. Certamente, a 
longa duração das greves brasileiras nos anos 1980 vincula-
se à imaturidade dos sistemas de medição de conflitos e das 
relações de trabalho associadas àquele momento inaugural, 
em que empregados e empregadores encontravam grande 
dificuldade de finalizar negociações e não se reconheciam 
mutuamente como atores legítimos na negociação. Por 
outro lado, a diferença entre o padrão das greves do setor 
privado (duração relativamente curta) e do setor público 
(longa duração) comprova a necessidade de incluirmos 
variáveis organizacionais. A segmentação dos sindicatos 
no setor privado no Brasil por categorias e base territorial 
municipal contrasta com a amplitude dos sindicatos ou asso-
ciações dos funcionários públicos, os quais possuem menor 
número de “categorias” e, frequentemente, de base estadu-
al ou nacional.

Atualmente, as greves do setor privado são mais cur-
tas que o foram na maior parte dos anos anteriores a 1978 
e bem mais breves do que no auge do ciclo – ver Gráfico 
4. O ponto crítico, ao longo de todo o período, é a inca-
pacidade dos gestores públicos, principalmente estaduais 
e federais, de evitar as armadilhas políticas (as decisões 
concentradas nos altos cargos executivos) e burocráticas, 
que impedem a criação de mecanismos ágeis de negocia-
ção. Em diversos países, como Itália, Alemanha e Fran-
ça, assiste-se há algum tempo à ampliação do volume de 
greves do setor público em relação ao privado (Ferner, 
1992b). O autor sugere um conjunto de hipóteses para 
a migração das greves para o setor público, tais como os 
atuais constrangimentos aos gastos públicos, a aplicação 
de procedimento gerenciais antes restritos ao setor priva-
do e, ainda, o sentimento de segurança no emprego dos 
servidores públicos.
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Salário, emprego e inflação
Além das hipóteses acima mencionadas (e pertinentes ao 
caso brasileiro), há um conjunto de variáveis econômicas 
tradicionalmente examinadas pela literatura. Na análise dos 
microdeterminantes das greves é necessário distinguir as rei-
vindicações das greves dos fatores que explicam a sua eclo-
são. Isto é, as reivindicações das greves expressam a pauta dos 
sindicalistas ou os temas que motivam as greves. Isso não sig-
nifica que as greves possam ser explicadas pela flutuação dos 
indicadores dos temas de sua pauta. Exemplos disso foram as 
reivindicações salariais no Brasil. O fato de que a maior parte 
das reivindicações das greves brasileiras ter sido, desde 1978, 
direta ou indiretamente salarial não significa que os salários, 
ou mais precisamente, a flutuação dos salários reais, explique 
a redução ou expansão do número de greves ou grevistas. Os 
salários tendem a ser, permanentemente e em toda parte, o 
tema central das relações de trabalho e a principal reivindi-
cação das greves. O Brasil não fugiu à regra. Porém, salários 
reais crescentes ou declinantes podem igualmente motivar 
greves. E, no caso brasileiro, ao contrário do que o senso 
comum intui, as greves aumentam não quando os salários 
caem, mas quando podem subir. Assim foi em todos os anos 
deste ciclo, ou, ao menos, de 1985 a 1993 (ver Gráfico 5), e 
nos últimos anos (governo Lula). 

De 1978 a 1992, o conflito distributivo foi acirrado pelas 
constantes perdas salariais e pela contínua aceleração infla-
cionária. As políticas salariais contencionistas dos governos 
militares não foram revertidas nos governos Sarney e Collor, 
e no primeiro governo FHC, salvo em curtos períodos. Os 
planos econômicos, se não impuseram perdas através de seus 
mecanismos de correção, acarretaram-nas durante o período 
de “descongelamento”. Por tudo isso, a questão salarial foi 
forte incentivadora de conflitos, mesmo após o Plano Real 
(1994), já que os resíduos de períodos inflacionários passados 
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mantiveram o tema em pauta. É natural que a pauta salarial 
tenha ofuscado, e em vários segmentos impedido, a presença 
de demandas consideradas mais avançadas pelos sindicalistas, 
tais como sobre condições de trabalho, duração da jornada 
de trabalho, representação nos locais de trabalho ou mes-
mo sobre demissões. Exatamente por isso, um período de 
expansão salarial pode também incentivar demandas. Assim 
ocorreu com o Plano Cruzado em 1986 com várias categorias, 
aproveitando o crescimento da demanda causado pela estabi-
lização da moeda, e realizando greves curtas e focadas e em 
empresas específicas – uma estratégia que evitava a ação dos 
“fiscais do Sarney”. Isto é, as greves são deflagradas quando a 
liderança e a base sindical acreditam que seja possível obter 
ganhos salariais, não importando o quanto os salários são per-
cebidos como baixos ou adequados. O Gráfico 7 mostra que 
as greves flutuaram de forma desassociada à variação salarial. 
Isso indica que outras variáveis foram mais importantes para 
a ocorrência de paralisações e que portanto as variações sala-
riais são secundárias na determinação das paralisações13. 

Gráfico 7 
Relação entre número de grevistas e rendimento médio real

13 Uma análise mais fina, associando greves e salários de categorias específicas, 
poderia comprovar que o aumento salarial e de greves estão associados. 
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Poderíamos ainda supor que a relação positiva entre 
salários e greves no Brasil não se deve à oportunidade de 
ganho, como estamos argumentando. Os ganhos salariais 
seriam justamente resultado das greves14. É razoável supor 
que as categorias grevistas ganharam mais (ou perderam 
menos) que as categorias não grevistas. Isso não nos permi-
te inferir, entretanto, que as greves tenham sido capazes de 
afetar o comportamento dos indicadores da massa salarial 
média. É mais provável o oposto. A relação entre o aumen-
to salarial devido a greves vitoriosas pode ser verdadeira em 
países onde o movimento sindical alia capacidade de orga-
nização com capacidade de centralização das negociações 
no nível nacional. No Brasil, a dispersão sindical e a baixa 
capacidade das centrais sindicais de coordenar as negocia-
ções levam a que a lógica dos sindicatos isolados seja apro-
veitar os momentos favoráveis de ganhos e retrair-se quando 
as reduções salariais pareçam ser dificilmente reversíveis15. 

Dados para o período 1978-1987 mostram que mais 
de 70% das greves apresentam alguma reivindicação rela-
tiva a salários. O segundo tipo de cláusula mais comum 
eram reclamos contra o não cumprimento de leis e acor-
dos coletivos (cerca de 17% das greves) ou relativas a con-
dições de trabalho, de 10 a 20% conforme o ano. Porém, 
nos anos da crise de 1980 à 1984 as reivindicações contra 
o desrespeito à lei (33,4%) se aproximaram das relativas 
a salários (47,2%) (Noronha, 1992). Esse fenômeno vem 
se repetindo desde meados dos anos 1990. Em 1997, as 
greves contra o desrespeito à lei ou aos acordos coleti-
vos já alcançavam 43% do total (ver Quadro 3). Destas, 

14 Essa suposição está presente no trabalho de Maria Hermínia Tavares de Almeida, 
em que se discute as relações entre salários e movimento sindical no Brasil. Ver, 
particularmente, Capítulo 2 da Parte I no qual a autora mostra a capacidade limi-
tada dos sindicatos em obter ganhos salariais através das greves (Almeida, 1996).
15 Alguns dos principais trabalhos sobre as Centrais Sindicais são os de Comin (1995), 
Cardoso (1995), Cebrap e Desep-Cut (1994). Adalberto Cardoso faz uma boa discus-
são do significado particular da filiação sindical no Brasil em Cardoso (1997).
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a maioria reclamava o atraso de pagamento de salários. 
Por fim, vale notar o crescimento expressivo das deman-
das relativas à participação nos lucros. Há evidências de 
uma expansão muito grande de cláusulas de participação 
nos lucros em acordos por empresas após a decretação da 
medida provisória sobre o tema, em 1994 (Dieese, 1997d). 
Essas cláusulas foram inicialmente utilizadas como forma 
de negociação de perdas passadas. Mas, dado seu cresci-
mento contínuo nas pautas, após 4 anos de estabilização 
monetária elas parecem expressar, de fato, novas formas 
de contratação salarial16.

Quadro 3
Participação percentual das principais reivindicações dos movimentos grevistas  

em relação ao total de greves dos períodos

Brasil, região urbana – Período: 1993-1997

Reivindicações 1993 1994 1995 1996 1997

Exige respeito à lei ou a acordos 
coletivos

23,7% 18,6% 36,8% 42,2% 43,0%

Remuneração direta ou indireta 61,5% 76,8% 49,3% 40,1% 32,4%

Participação nos lucros n/d n/d 9,2% 17,7% 15,1%

Reivindicações relativas a emprego 11,6% 9,7% 10,2% 9,8% 14,4%

Condições de trabalho (inclui 
segurança e saúde)

11,8% 8,6% 9,6% 9,8% 11,6%

Jornada de trabalho 3,4% 3,3% 4,5% 11,5% 7,6%

Relacionadas ao poder sindical 5,4% 8,2% 7,4% 2,8% 4,5%

Reivindicações políticas (não dirigidas 
à empresa)

6,3% 2,9% 4,4% 0,7% 3,2%

Fonte: Dieese, Banco de Dados Sindicais.

Inflação
É inegável o caráter desestabilizador da inflação para os 
acordos coletivos. As taxas de inflação altas e crescentes que  

16 Vale lembrar que os dados mais recentes da tabela são de 1997. É possível que 
essa tendência tenha sido revertida em anos mais recentes. Por razões técnicas não 
pudemos produzir esse dado para este artigo. 
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caracterizaram a década de 1980 (somadas aos choques 
econômicos) retiraram dos negociadores toda a capaci-
dade de previsão econômica. Os acordos firmados eram 
rapidamente ultrapassados pela constante elevação dos 
preços, acima das previsões. Com frequência, as antecipa-
ções salariais perdiam seu valor no próprio mês em que 
eram conquistadas em função de um surto inflacionário 
não previsto, o que exigia novas e mais acirradas negocia-
ções entre empregados e empregadores. Outro efeito da 
inflação, dos mais perniciosos para as negociações coleti-
vas, é que quanto mais altas as suas taxas, mais acirrados se 
tornam os conflitos. Nos anos de 1980 (e particularmente 
em 1989, o pico das jornadas não trabalhadas), os valores 
negociados giravam em torno de 20%, 50%, ou mesmo 
200% dos salários. Na negociação, quem ganhava, ganha-
va muito, e quem perdia, perdia ainda mais. Não foram 
raras as greves, inclusive em empresas de grande porte, 
deflagradas com uma reivindicação de 100% de reajuste, 
solucionadas com um acordo de 40% ou 50%, quando a 
proposta inicial dos empresários era de 10%. No jogo, ou 
as partes blefavam ou perdiam os parâmetros do que era 
razoável apostar. O mais provável é um misto de ambos: a 
perda de parâmetros acirrava os ânimos dos negociadores. 
Apesar da importância que os altos índices inflacionários 
têm no incentivo ao conflito, o ano da ruptura do ciclo 
grevista (1998) não corresponde ao ano da estabilização 
monetária (1994). Na verdade, a inflação de 1992 superou 
largamente a taxa já elevada de 1991 (INPC acumulado no 
ano: de 1.149% em 1992, e de 475%, em 1991). Assim, ape-
sar das evidências de que o descontrole de preços de 1989 
tenha sido um fator central para a definição do recorde 
grevista desse ano, não o foi nos anos de 1992, 1993 e no 
primeiro semestre de 1994 nem mais recentemente, com o 
final do grande ciclo (1978-1997), quando o volume de gre-
ves flutuou sem que houvesse qualquer instabilidade da 
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moeda. As variações das taxas de desemprego e, principal-
mente, as expectativas de ganhos são variáveis com maior 
efeito no período atual de normalidade das greves.

Emprego
O aumento das taxas de desemprego é indiscutivelmente 
um inibidor de greves, bem como a expansão do emprego 
propicia-lhes condições favoráveis. Essa tem sido uma das 
evidências mais comuns nos estudos internacionais sobre 
greves. No conflito capital-trabalho, o recurso primário de 
poder dos empregadores é a oferta de empregos, e o dos 
empregados, a decisão de trabalhar ou não. A demissão e a 
greve são, portanto, as armas básicas utilizadas. 

No caso brasileiro, a análise dos dados revela que 
houve relativa coincidência entre as variações da oferta 
de empregos e os fluxos e refluxos das greves. No perío-
do 1980-1984 é inegável o impacto das demissões para a 
redução das greves, quando o movimento sindical ainda 
dava seus primeiros passos organizacionais. Mas, a men-
suração dos efeitos específicos do mercado de trabalho 
sobre a ação grevista exigiria análises bastante detalhadas17 
pois a instabilidade política desses anos também sinalizava 
a necessidade de cautela aos sindicalistas. Após o plano 
Collor, quando as empresas brasileiras sofriam as consequ-
ências da escassez monetária e enfrentavam a concorrên-
cia internacional, houve grande volume de demissões con-
centradas entre 1990 e final de 1992, elevando a taxa de 
desemprego em 6,5 pontos percentuais em apenas 3 anos: 
passou de 8,7% em 1989 para 15,2% em 1992. Nos anos 
seguintes, houve decréscimo nas taxas; a partir de 1996 

17 Somente a junção de análises estatísticas e qualitativas da percepção das lide-
ranças sindicais poderia dar uma resposta bem fundamentada. Nossa hipótese, 
porém, sugere que tal empreendimento não levaria a respostas diferentes da suge-
rida aqui: desemprego e instabilidade política associados induziam à percepção de 
que as greves seriam mais arriscadas. 
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elas voltaram a subir, atingindo picos próximos de 20% em 
1999 e 2003. Só a partir de 2004 o desemprego voltou a ter 
tendência declinante (ver Gráfico 8). 

Mais do que os índices em si, a expectativa de cresci-
mento do desemprego desde o início dos anos 1990 e o 
cenário de baixo crescimento do PIB e de baixa oferta de 
postos de trabalho reduziram a viabilidade das greves das 
principais categorias grevistas do país. Durante o segun-
do governo FHC, a novidade do movimento sindical fora 
a realização de paralisações curtas, de menos de um dia, 
sobre temas relativos a emprego (ver Quadro 3, acima). 
Com Lula, o volume de conflitos permanece estável, mas 
suas características mudam. A melhoria recente do mer-
cado de trabalho não implicou aumento do número de 
grevistas (ver Gráfico 8). Mas, a expansão da economia e 
a consequente redução das taxas de desemprego podem 
estar associadas ao crescimento das jornadas não traba-
lhadas (JNT) do setor privado e, principalmente, do setor 
público a partir de 2003 (ver Gráfico 6 com dados agrega-
dos de JNT por períodos políticos). Essa elevação deve-se 
fundamentalmente ao aumento da média de dias parados 
(ver Gráfico 4). Isso significa que a elevação das JNT se 
deve mais à dificuldade de solução de conflitos do que ao 
aumento do número de greves ou da média de grevistas. 
Enfim, quando Lula assumiu o governo, o ciclo grevista 
já se havia encerrado há anos, e a greve deixara de ter a 
dimensão de expressão coletiva, com adesões entusiastas e 
apoios públicos, que tivera nos anos de 1980. A presença 
de Lula na presidência poderia ter, indiretamente, induzi-
do a uma nova explosão de demandas, já que o custo do 
endurecimento nas negociações, particularmente com os 
servidores públicos, seria alto no governo de um ex-líder 
operário. Mas, nem a melhoria do cenário econômico 
nem a presença de Lula na presidência tiveram o efeito de 
retomar o grande ciclo. 
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Na medida em que a greve não seja entendida numa 
determinada sociedade como último recurso para a 
sobrevivência dos trabalhadores, mas como um recurso 
legítimo para a obtenção de ganhos trabalhistas, e que 
se considere que os trabalhadores estão sempre dispostos 
a melhorar sua posição em face dos empregadores que 
visam preservar seus ganhos, vê-se que o que importa para 
explicar a eclosão de greves é a percepção dos atores de 
que a greve pode trazer mais vantagens que desvantagens. 
Nesse sentido, a tese olsoniana da lógica da ação coleti-
va fundada nas racionalidades diferenciadas da liderança 
sindical e dos trabalhadores em busca da maximização de 
seus benefícios tem evidente utilidade na análise da flutu-
ação anual das greves. Entretanto, argumentamos neste 
artigo que a tese de Olson se aplica aos momentos de nor-
malidade democrática e política em sentido amplo. Durante 
as décadas de 1980 e 1990, coincidiram diversas transi-
ções: política, do modelo desenvolvimentista, da estrutura 
produtiva e demográfica com grande expansão da popula-
ção economicamente ativa (PEA) em relação à população 
total. No mesmo período, e a despeito da instabilidade da 
economia manifesta nas taxas de inflação e de emprego, 
novos segmentos sociais passaram a ter visibilidade política 
e econômica. A campanha das diretas e a chamada Consti-
tuinte cidadã foram as formas de expressão mais claras da 
presença de novos atores políticos e sociais, portadores de 
novas percepções de seus direitos sociais e políticos, bem 
como habituados a padrões de consumo mais sofisticados. 
Essas transições, embora dificilmente mensuráveis (quan-
to aumentou a compreensão da cidadania ou a cultura 
democrática entre o final da década de 1970 e o impeach-
ment de Collor?), explicam melhor a natureza do primeiro 
grande ciclo de greves do que a racionalidade econômica 
– embora seja um coadjuvante poderoso, principalmente 
quando as condições macroeconômicas também fogem a 
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qualquer padrão de normalidade, como ocorreu com a 
inflação na história recente do Brasil. 

Gráfico 8 
Relação entre taxa de desemprego e número de grevistas 

Breves comparações internacionais 
Na história recente, a Espanha foi o país que mais se asse-
melhou ao Brasil em número de conflitos (ver Quadro 4) 
também gerados pelo processo de transição. Na Espanha, 
logo após a “explosão” inicial, as greves atingiram o pico 
no período das principais transformações das normas 
político-institucionais, especialmente com a aprovação da 
nova Constituição (dezembro de 1978), após as eleições 
de março e a posse do primeiro governo de Suárez. Mais 
tarde, os conflitos declinam, mas mantêm-se em níveis de 
médios a altos até o início da década de 1990, quando o 
ciclo se encerra. No Brasil, o mesmo processo ocorreu, 
mas de forma mais lenta. Isto é, o ciclo se inicia em 1978, 
mas foi somente entre meados e final dos anos de 1980 
que ele atinge seu pico, com o fim do regime militar e o 
processo de transição política durante o governo Sarney.
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Quadro 4
Jornadas não trabalhadas por mil empregados – Brasil e Espanha 

Média anual dos períodos

Jornadas não trabalhadas por 1.000 
trabalhadores ativos

Períodos Brasil Espanha

1961-1965(a) sem informação 14,1

1966-1970 sem informação 37,1

1971-1975 sem informação 95,6

1976-1980(b) 204,8 1.089,8

1981-1985 250,9 400,9

1986-1990 1.750,8 433,6

1991-1995 712,9 296,9

(a) Espanha – dados somente para os anos de 1963 a 1965. 

(b) Brasil – dados somente para os anos de 1978 a 1980.

Fontes:

Brasil: construído a partir de dados do NEPP, Dieese, IBGE. Força de trabalho consi-
derada: PEA de 15 anos ou mais em 1989: 59.420.165 pessoas (Ilo, 1995).

Espanha: Ferner e Hyman (1992) para os anos 1961 a 1990; OIT (1997) para o 
período 1991-1995. Força de trabalho espanhola considerada para o cálculo do 
período 1991-1995 de 14.313.000, tendo como fonte World Bank (1995, p. 145).

O’Donnell (1988) apontou semelhanças nos processos 
de transição política de Espanha e Brasil oriundas das simi-
litudes de seus regimes burocráticos autoritários. Segundo 
o autor, os regimes autoritários do Brasil e da Espanha dife-
renciaram-se dos casos argentino, uruguaio, boliviano, chi-
leno e grego pela conjunção do relativo sucesso econômico 
e da repressão menos intensa imposta pelos governos. 

A repressão menos intensa representou menor ris-
co para os sindicalistas, bem como o sucesso econômico 
permitiu expansão de demandas trabalhistas reprimidas 
durante os governos autoritários. A conjunção desses dois 
fatores explica o comportamento particularmente explo-
sivo das greves nesses países, logo no início de seus pro-
cessos de transição política. No período recente, os con-
flitos nos países de tradição democrática flutuaram em 
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patamares inferiores aos países que passaram por proces-
sos de transição política para a democracia (à exceção da 
Itália). Isto é, independentemente das características dos 
regimes autoritários anteriores, bem como das caracte-
rísticas de suas transições, observa-se que em muitos dos 
países recém- democratizados houve expressiva ampliação 
das greves. Ainda que a greve no Brasil entre 1968 e 1977 
(e na Espanha até meados da década de 1970) tenha sido 
inviabilizada fundamentalmente pela repressão, sua evolu-
ção posterior, no grau em que se deu, iniciada ao primeiro 
sinal do processo de liberalização, não pode ser entendida 
exclusivamente como resultado do aumento da tolerância 
às greves. Os processos de abertura no Brasil e na Espanha 
desvendaram potenciais de conflitos trabalhistas desco-
nhecidos até então, ao contrário dos países cujos regimes 
autoritários foram responsáveis por frequentes crises ou 
estagnação do crescimento econômico. 

Brasil e Espanha reuniram condições particularmen-
te favoráveis à eclosão de greves: a herança de um longo 
período autoritário e a instituição de processos de transição 
sob crises econômicas de médio porte, mas de economias 
complexas e recém-saídas de booms econômicos. No Brasil, 
além disso, a economia fechada impediu a contaminação 
internacional do desemprego. O ajuste no Brasil só foi ter 
impactos negativos nos índices de desemprego a partir do 
governo Collor. Antes disso, a crise do início dos 1980 havia 
sido entendida como uma crise recessiva de cunho nacional 
e, de fato, operou-se como tal. Por fim, o longo processo 
hiperinflacionário foi um dos fortes incentivos às greves. 
Brasil e Espanha, além de Portugal e Chile18, são os casos 
recentes que evidenciam a correlação entre greves e transi-
ções políticas. As teorias sobre greves raramente levam em 

18 Para o caso do Chile, ver Duquette (1998, p. 317). O autor mostra que, naquele 
país, o número de greves foi se ampliando desde 1983 (41 greves) até chegar, nos 
anos 1990, com cerca de 450 greves.
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conta a excepcionalidade desses momentos de instabilidade 
política e o potencial que trazem para a eclosão de conflitos 
do trabalho, tanto por razões do próprio processo político 
de constituição de novos ou renovados atores, como pelo 
fato de tais instabilidades serem acompanhadas por instabi-
lidade econômica.

Greves e as transições do Brasil nas últimas décadas 
As interpretações sobre a transição política brasileira focam 
dimensões das mais variadas. Desde aquelas de natureza 
macro e internacional que vinculam a “terceira onda de 
democratização” ao crescimento econômico e à religião 
(Huntington, 1994), até aquelas que analisaram a transição 
como um resultado do jogo político-eleitoral (Lamounier, 
1988). A análise da coincidência de grande expansão das 
greves durante os processos de transição política para a 
democracia no Brasil e na Espanha remete-nos naturalmen-
te à dimensão política dos conflitos. Mas, é preciso notar 
que, no caso brasileiro, o primeiro grande ciclo foi precedido 
de ampla expansão da indústria, da máquina pública e da 
população economicamente ativa, em graus bastante supe-
riores à expansão demográfica. O Brasil, a partir da década 
de 1950 e, de forma mais clara, durante as décadas de 1960 
e 1970, passou por rápidos processos de urbanização e cres-
cimento industrial concentrados em algumas regiões, espe-
cialmente na Grande São Paulo. Entre meados das décadas 
de 1960 e 1970 a economia cresceu a taxas médias superio-
res a 10%. Adicionalmente, a transição para a democracia 
foi concomitante com a crise do modelo desenvolvimentista 
e o descontrole da moeda, o que gerou uma série de pla-
nos heterodoxos até a estabilização com o Plano Real. Algo 
semelhante ocorreu com a Espanha: 

“Entre 1960 e 1970, o setor industrial da economia cresceu a 
uma taxa média anual de 15 por cento, o produto nacional 
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bruto (PNB) e os salários reais duplicaram e a produtividade 
apresentou um crescimento médio anual de 7 por cento” 
(Maravall e Santamaría, 1988, p. 114).

A análise das greves ano a ano evidencia que suas 
variações estiveram bastante coladas à conjuntura política 
e econômica de cada ano da década. Nossa hipótese sus-
tenta que, além desse vínculo mais estreito com as conjun-
turas anuais, as características da transição política brasi-
leira potencializaram a eclosão e a expressão dos conflitos 
trabalhistas. A excepcionalidade do caso brasileiro quan-
to ao volume de conflitos entre meados de 1980 e início 
dos 1990 resulta, em primeiro lugar, da própria existência 
de um processo de transição política para a democracia. 
Tal processo implicou mobilização da opinião pública e 
incentivos à ação coletiva. Esse é o elemento comum da 
maioria dos países com alto número de greves nos anos 
de 1970 e 1980. 

O histórico recente das greves no Brasil coloca proble-
mas interessantes para o desenvolvimento de uma teoria da 
ação coletiva ou particularmente das greves, capaz de con-
ciliar micro e macroabordagens. No Brasil, o fenômeno das 
greves atingiu níveis bastante altos, num país de baixa tradi-
ção grevista e sindical, num momento de grandes transfor-
mações políticas e de fortes variações dos indicadores eco-
nômicos. As explicações macropolíticas e socioeconômicas 
para este ciclo (a transição para a democracia associada à 
crise do modelo desenvolvimentista em um país em franca 
expansão da industrialização, da urbanização e do emprego 
público) concorrem com explicações econômicas (as varia-
ções dos salários, do emprego e da inflação), as quais se 
fundamentam no comportamento racional e individual dos 
atores na busca da maximização dos seus interesses. Essa é, 
por exemplo, a lógica que explica a capacidade inibidora 
de greves do desemprego. 
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A explicação política aqui proposta sugere que, em 
determinados momentos, a opinião pública favorece as 
ações coletivas, tornando todas as categorias de trabalha-
dores, independentemente de suas condições específicas 
de salário ou de competição por postos de trabalho, mais 
propensas a promoverem ou aderirem a greves19. A agen-
da que marcou cada um dos governos ao longo desses 30 
anos é o elemento-chave para o entendimento da propen-
são maior ou menor das lideranças para convocar greves e 
dos trabalhadores a aderir a elas. Alguns autores20 relatados 
por Franzosi (1995) mostram que os movimentos cíclicos 
das greves da Itália e de outros países foram acompanhados 
por ciclos semelhantes aos de outras formas de protesto e 
participação. Assim, em países, ou períodos de um mesmo 
país, sob condições econômicas similares e sob condições 
organizacionais dos sindicatos também similares, as greves 
são percebidas pelos atores (e pela opinião pública) como 
mais ou menos pertinentes. Argumentamos que tal percep-
ção, apesar de dificilmente mensurável, é o fator primordial 
na definição de um ciclo de greves. Isso não significa que os 
indicadores econômicos, tradicionalmente tomados como 
determinantes das greves, tenham sido irrelevantes para o 
caso brasileiro. Ao contrário, a excepcionalidade deste ciclo 
só pode ser explicada pela conjunção de fatores macroeco-
nômicos e macropolíticos favoráveis às greves.

As teorias econômicas falham por se limitarem a medir 
a capacidade de explicação de variáveis, como emprego, 
salário, inflação, taxa de sindicalização, entre outras. Impor-
ta menos (embora importe em algum grau) o nível sala-
rial ou de emprego do que a percepção desses níveis. Essa 
percepção, por sua vez, é ditada pelo passado recente. Por 

19 O argumento vale não apenas em relação ao sindicalismo. Em 1986, Renato 
Boschi calculou o crescimento do associativismo de classe média e mostrou seus 
vínculos com os processos políticos e eleitorais pelos quais o país passava.
20 Ver a respeito, Koopmans (1993); Snow e Benforf (1992); Tarrow (1989). 
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exemplo, os salários são percebidos como baixos quando 
sofrem quedas repentinas, ou se determinados segmentos, 
que se veem como iguais, percebem diferenças importantes 
entre si. Assim, a eclosão de greves é fortemente determina-
da pela percepção de injustiças associada ao entendimento 
de que o momento é oportuno para a obtenção de ganhos. 
É preciso também distinguir os interesses e percepções dos 
atores. Isto é, distinguir os sindicalistas da base trabalhado-
ra das empresas a eles vinculados, já que seus interesses e 
percepções não são necessariamente os mesmos. Houve 
momentos na história brasileira recente em que os sindi-
calistas tentaram pressionar os trabalhadores à greve e não 
encontraram ressonância; em outros momentos, ocorreu o 
oposto. Há uma tensão permanente entre as percepções e 
interesses político-partidários e político-sindicais dos líderes 
e as percepções e interesses imediatos da massa dos traba-
lhadores pouco identificada (ou frouxamente identificada) 
com partidos políticos ou centrais sindicais.

Por fim, é necessário distinguir os determinantes de 
um ciclo de greves (isto é, as variáveis que explicam o nas-
cimento, expansão e declínio das greves numa sequência 
relativamente longa de anos) das variáveis que explicam o 
comportamento das greves dentro de um ciclo. Há variações 
consideráveis no volume de conflitos de um ano ao outro 
num mesmo ciclo. Há também aparentes reversões de ten-
dências do ciclo num determinado ano: redução das greves 
dentro de um movimento ascendente ou crescimento quan-
do a tendência do ciclo é de queda. Tais variações, embo-
ra imprevistas, não são casuais. Os anos de 1980-1982 são 
bons exemplos disso no Brasil. Houve redução expressiva 
de conflitos em relação aos anos anteriores, mas dentro de 
um ciclo ascendente. A expectativa declinante de empregos 
e a instabilidade política gerada logo após o atentado do 
Riocentro são as variáveis que explicam reversões momentâ-
neas. Isso é também em parte verdade para o ano de 1992, 
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quando os sindicalistas adotaram cautela diante da crise do 
governo Collor.

O comportamento cíclico das greves, a rápida mudança 
de seus indicadores, as diferenças entre setores e regiões exi-
gem explicações complexas do ponto de vista das variáveis a 
serem consideradas. A análise do caso brasileiro comprova 
aquilo que algumas (mas não a maioria) pesquisas interna-
cionais haviam apontado, isto é, a impossibilidade de redu-
zir as explicações dos ciclos de greves a um conjunto men-
surável de variáveis fixas. Trata-se de um fenômeno mutável 
e de determinação complexa. Além disso, argumentamos 
que as variáveis mais relevantes para o entendimento do 
ciclo de greves brasileiro são até certo ponto inéditas: uma 
transição política para a democracia, sob forte demanda de 
inclusão social (e não só política), numa economia moder-
na, herdeira do modelo desenvolvimentista, então em crise, 
sob instabilidade econômica e aumento da exposição polí-
tica e econômica internacional. Consideramos que, dessa 
perspectiva macro, que alia variáveis políticas e socioeconô-
micas das três últimas décadas, se explica o ciclo grevista de 
forma mais robusta do que a partir de variáveis econômicas 
ou concepções genéricas sobre a natureza dos conflitos de 
classes. Os ciclos de greves resultam de expectativas coleti-
vas, variáveis nos diversos períodos políticos, associados aos 
marcos das gestões governamentais, e, secundariamente, às 
conjunturas políticas e econômicas de cada ano. Por essa 
razão, não se pode reduzir a explicação das ações coletivas 
(e das greves em particular) aos cálculos que levam os líde-
res sindicais a convocarem greves e os trabalhadores a elas 
aderirem sem considerar a natureza dos períodos políticos 
e os marcos das gestões presidenciais. Nada menos provável 
e menos racional (no sentido de cálculo mensurável) que a 
greve da Scania em 1978. E, no entanto, foi a mais impor-
tante delas, por mostrar que as greves eram possíveis e por 
despertar a opinião pública. 
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As transições socioeconômicas ocorridas no Brasil de 
Getúlio a Geisel (urbanização e industrialização com cres-
cimento das classes operárias e médias assalariadas) só evi-
denciaram plenamente as implicações que teriam para a 
ocorrência de ações coletivas e o surgimento de novos ato-
res políticos quando o projeto Geisel de transição lenta e 
gradual foi surpreendido pelo grande apoio e publicidade 
que tiveram as greves no ABC, em 1978. A partir de então, as 
greves flutuaram no ritmo permitido pela política e deman-
dado pela inflação e transformaram-se na forma de inser-
ção de novas classes ou segmentos sociais na política e no 
exercício da cidadania. Em 1983, a posse dos novos gover-
nadores de oposição possibilitou ou mesmo incentivou as 
manifestações públicas, e culminou com a Campanha das 
Diretas. No governo Sarney, a chamada Constituição Cida-
dã de 1988 deu espaço aos novos grupos e suas demandas; 
em seguida, o impeachment de Collor, derivado de uma reor-
ganização das elites, desaguou em um clamor popular que 
lembrava a campanha das diretas de 1984. A transição polí-
tica brasileira deu-se sob eleições, como disse Lamounier, 
mas também sob a crise do Estado desenvolvimentista, con-
forme Sallum Jr. (1994, 1996) e sob greves. O Plano Real no 
governo Itamar, seguido pelas privatizações e reformas do 
Estado promovidas pelos governos FHC, representou ver-
dadeiras rupturas em relação ao excepcional ciclo de gre-
ves, bem como a busca de mobilização de massas por parte 
das elites. O início do governo Lula dá-se no momento em 
que a crise sindical já estava definitivamente instalada no 
Brasil, com o atraso de uma ou duas décadas em relação 
aos países da OECD. Lula alcançou a presidência quando o 
ciclo de greves, que o teve como primeiro líder, já havia se 
encerrado há alguns anos. Sob o segundo governo FHC e o 
primeiro governo Lula as greves flutuaram de forma similar 
e em patamares compatíveis com o grau de sofisticação da 
economia nacional.
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O volume de greves do grande ciclo teve impactos polí-
ticos evidentes em vários momentos e se materializou na 
criação do Partido dos Trabalhadores. A consolidação do 
PT como um dos principais partidos políticos do país e a 
vitória de Lula na duas últimas eleições devem-se obviamen-
te a muitos fatores não vinculados às greves. Mas, foi através 
delas que boa parte da liderança política do país (e não só 
do PT) foi formada. As greves tiveram também um impac-
to ainda menos mensurável: a democratização nos locais 
de trabalho deu concretude às noções de cidadania e de 
democracia no dia a dia dos trabalhadores. Entre o final 
da década de 1970 e meados da década seguinte, as greves 
tinham um caráter, digamos, inaugural, gerando as noções de 
festa e dignidade já descritas em outros trabalhos21. É possível 
que, em alguns municípios que ainda vivem a Crise do Brasil 
arcaico (Lopes, 1967), isso ainda ocorra sem que a opinião 
pública (e mesmo os pesquisadores) percebam. 

É provável que novos grandes ciclos ocorram. Mas, as 
ciências sociais estão longe de serem capazes de predições 
de longo prazo, especialmente quanto às lógicas da ação 
coletiva. De todo modo, a marca desse primeiro grande ciclo 
foi justamente ser o primeiro, e associado aos processos de 
democratização do país e às transições socioeconômicas do 
Estado brasileiro. A partir de então as greves têm a dimen-
são que devem ter em todo país democrático: um instru-
mento coletivo de pressão e negociação do elo mais fraco 
da relação entre empregados e empregadores. É nesse sen-
tido que as greves no Brasil entraram na “normalidade”. 

21 Creio que a primeira pesquisadora a perceber esses sentimentos vinculados à 
percepção do quê as greves representavam nos locais de trabalho foi Laís Abramo, 
(1986) com a feliz expressão que dá título ao seu livro: o resgate da dignidade. 
No dia 12 de maio passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi à sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, para a festa de 
comemoração dos 30 anos da realização da greve na Scania (O Globo, 12 de maio 
de 2008).
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“Eu quEro votar para prEsidEntE”: uma 
análisE sobrE a Campanha das dirEtas

Edison Ricardo Emiliano Bertoncelo

introdução
O tema central deste artigo é a investigação da dinâmica e 
significado da Campanha das Diretas-Já. Nela, vários grupos 
sociais e políticos se uniram e organizaram manifestações 
públicas diversas (comícios, passeatas, caravanas etc.) para 
reivindicar o direito de escolher o Presidente da República 
pelo voto direto.

Mais do que uma campanha, na verdade trata-se de um 
movimento social (ver Sandoval, 1998). Movimentos sociais 
podem ser definidos como: 

“coletividades agindo com algum grau de organização 
e continuidade fora dos canais institucionais ou 
organizacionais com o objetivo de desafiar ou defender 
a autoridade existente, definida institucional ou 
culturalmente, em um grupo, organização, sociedade... ou 
ordem mundial do qual elas fazem parte” (Snow et al., 2004, 
p. 11 – tradução própria)1.

1 Considerar movimentos como coletividades impede que eles sejam reificados 
como entidades monolíticas. Um movimento social é constituído por um conjun-
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Concebê-la dessa maneira permite iluminar aspectos 
que seriam marginalizados caso a tomássemos apenas como 
uma manobra das oposições partidárias ou como eventos de 
protesto isolados: vínculos de solidariedade, simbolização, 
crenças compartilhadas, desafios a autoridades políticas e 
códigos culturais, redes sociais sustentando ações coletivas, 
dimensões essas enfatizadas em várias definições de movi-
mento social (entre outros, Dellaporta e Diani, 1999). 

a emergência da Campanha das diretas-Já
A campanha das diretas emergiu sob um regime militar-auto-
ritário em uma conjuntura de grave crise política. É essencial 
investigar os processos autonomamente determinados (Skocpol, 
1979) que geraram essa conjuntura e o modo pelo qual ela 
conformou a emergência dos protestos por eleições diretas.

A relação entre crise e movimentos sociais foi inicialmen-
te investigada pela(s) teoria(s) do comportamento coletivo. 
Nelas, os movimentos sociais são vistos como fenômenos 
de comportamento coletivo que emergem em períodos de 
ruptura dos mecanismos de controle social e dos imperati-
vos morais, resultando em formas irracionais e desviantes de 
comportamento. Os períodos de crise são vistos como estados 
patológicos em que emergem comportamentos irracionais 
(para uma visão geral, ver Buechler, 2004). Diferentemen-
te, para Michel Dobry (1986), o que diferencia conjunturas 
críticas de conjunturas rotineiras é o grau em que as ações 
dos atores sociais se orientam para as lógicas específicas que 

to de atores, ligados através de redes sociais diversas, em relações de conflito e 
cooperação entre si. Por isso, a unidade de um movimento social é apenas fluida e 
relativamente precária (Melucci, 1995). Em segundo lugar, os movimentos sociais 
são caracterizados pelo uso de formas não convencionais de ação, por um lado, 
porque carecem de acesso rotineiro aos canais político-institucionais convencio-
nais e, por outro, porque formas de mobilização não convencionais são mais efi-
cazes para dramatizar as concepções alternativas que os movem. Por fim, os movi-
mentos sociais são atores centrais nos processos de confrontação política, em que 
códigos culturais e autoridades políticas são desafiados (Tarrow e Tilly, 2007).
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regulam os setores que compõem o sistema social, e não pro-
priamente a elevação de tendências de desequilíbrios ou a 
escalada de conflitos sociais e políticos. Em conjunturas críti-
cas, há um processo de dessetorialização conjuntural do sistema 
social. As lógicas setoriais perdem eficácia na regulação das 
orientações de ação e se tornam referências pouco precisas 
para os cálculos dos atores, o que implica uma redução da 
autonomia dos setores e de sua capacidade em delimitar as 
arenas de conflito e em definir o valor relativo dos recursos. 
Como consequência, forma-se um espaço ampliado de intera-
ção, em que se confrontam jogadas intersetoriais que opõem 
atores, recursos e linhas de ação de setores distintos.

A perspectiva de Dobry permite estabelecer uma relação 
bidirecional entre conjunturas críticas e protestos coletivos, 
que são um tipo de mobilização intersetorial (ou multisseto-
rial). O aumento relativo daqueles tende a aumentar a flui-
dez do sistema social. Isto, por sua vez, tende a gerar um con-
texto ampliado de interações em que jogadas intersetoriais 
se multiplicam. Com base nisso, pode-se argumentar que a 
campanha das diretas foi, em parte, o produto da multipli-
cação de jogadas intersetoriais em um contexto ampliado de 
conflito, produzido por uma conjuntura de grave crise políti-
ca que se materializou especialmente a partir de 1983.

Essa conjuntura de crise política teve três dimensões dis-
tintas. Em primeiro lugar, havia a dimensão da crise de Estado, 
gerada pela drástica redução da capacidade estatal em pro-
mover o desenvolvimento capitalista e em intermediar os inte-
resses sociais em esfera corporativa. Isso provocou uma erosão 
da aliança sociopolítica que dava sustentação ao padrão de 
dominação política materializado no Estado varguista (Sallum, 
2004). Em segundo lugar, havia uma crise do regime, gerada 
pelas alterações das relações de poder entre os principais cen-
tros de poder político (especialmente o enfraquecimento do 
Executivo Federal vis-à-vis os Executivos Estaduais e Congres-
so Nacional) e pela crescente dificuldade em canalizar a par-
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ticipação popular para os (esvaziados) canais eleitorais. Por 
fim, havia uma crise de governo, caracterizada pelo enfraqueci-
mento da autoridade presidencial, pela paralisia decisória e 
pela fragmentação da base de sustentação político-partidária 
do governo federal no Congresso Nacional.

Embora deflagrada apenas no início da década de 1980, 
essa conjuntura crítica foi gestada ao longo da década anterior. 
Destaco primeiramente as consequências do transbordamen-
to do processo de abertura política em relação aos termos do 
projeto de distensão, iniciado com a ascensão de uma nova 
coalizão militar ao centro do Estado, que resultou na escolha 
do General Ernesto Geisel para a Presidência da República em 
1974. A despeito do enorme gradualismo e dos casuísmos que 
marcaram a implementação desse projeto, a dinâmica do pro-
cesso produziu resultados que o afastaram das intenções da 
coalizão dirigente. As eleições de 1982, especialmente, envol-
veram uma distribuição real de poder entre os atores políticos 
(instaurando uma diarquia no sistema político), na medida em 
que as oposições partidárias (no caso, PMDB e PDT) conquis-
taram dez governadorias, passando a controlar parte da máqui-
na estatal (Lamounier, 1988). Os resultados para a Câmara dos 
Deputados, em seu conjunto, também foram desfavoráveis ao 
PDS e aos dirigentes do regime. Embora o PDS tenha obtido 
o maior número de cadeiras, 235 no total, os demais partidos 
obtiveram 244, retirando a maioria parlamentar do partido 
governista na Câmara Federal. Com a ampliação da competi-
ção político-partidária, os partidos de oposição, especialmente 
o PMDB, lograram expandir-se nacionalmente e enraizar-se 
entre as camadas médias e populares (Sallum, 1996).

Além disso, as tentativas de desarticulação da comuni-
dade de segurança e a restauração de algumas liberdades 
políticas e civis (entre elas a liberalização parcial da impren-
sa, especialmente da imprensa escrita) contribuíram para 
reduzir os níveis de repressão política e para expandir o 
espaço público não controlado pelo Estado.
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Em parte como resultado desses processos, a dinâmi-
ca sociopolítica de uma sociedade que se urbanizava e se 
industrializava (Faria, 1983) materializou-se mais fortemen-
te na cena pública a partir do final dos anos de 19702. 

Excetuando-se as ações de guerrilhas e “grupos revolu-
cionários”, setores da Igreja Católica constituíram a única 
força de oposição societária ao regime militar até meados 
da década de 1970. No final dessa década, os protestos con-
tra a ordem política autoritária se intensificaram, com as 
mobilizações de entidades profissionais e de associações 
estudantis e com a volta do movimento grevista à cena públi-
ca (Noronha, 1991). Essa onda de protestos estimulou um 
“surto associativista”, uma redefinição das formas de ação 
coletiva e a formação de novas identidades coletivas, tanto 
entre frações de trabalhadores manuais quanto entre pro-
fissionais de camadas médias, em torno de reivindicações 
por diversos direitos civis, políticos e sociais (Cardoso, 1983; 
Boschi, 1987; Rodrigues, 1991). Fundamentalmente, houve 
um processo de autonomização política de amplas camadas 
sociais, que extravasou o aparato corporativo-estatal, susten-
tando a construção de formas mais pluralistas de articula-
ção de interesses e demandas (Diniz, 1991).

Em 1983, esses fenômenos se conjugaram a uma profunda  
crise econômica, que já se delineava desde o final da década 
anterior. Sob o impacto de choques externos (aumento do 
preço do petróleo e das taxas de juros internacionais), soma-
dos ao enorme endividamento externo da economia brasi-
leira e aos efeitos da moratória mexicana de 1982, a capa-

2 A importância das transformações socioestruturais – que alteraram profunda-
mente a feição da sociedade brasileira em cerca de 30 anos (1950-1980) – para a 
emergência da campanha das diretas não pode ser subestimada. Como tento mos-
trar em outro trabalho (Bertoncelo, 2007, pp. 54-59), os processos de urbanização 
e industrialização e as alterações na estrutura ocupacional geraram condições para 
a renovação dos padrões associativos e de articulação de interesses, além de terem 
criado novos campos de conflito social, especialmente em torno da autonomiza-
ção política de amplas camadas sociais. 
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cidade do Estado em se manter como polo organizador da 
economia nacional praticamente esgotou-se (Sallum, 2004).

A estratégia de combate à crise, que privilegiava medidas 
de impacto recessivo, gerou enormes reações internas, o que 
enfraqueceu as bases de apoio social e político das autoridades 
governamentais. De um lado, camadas empresariais dos seto-
res público e privado, membros da aliança sociopolítica arti-
culada no Estado, opuseram-se fortemente à estratégia reces-
siva porque viam no “crescimento econômico o valor básico a 
ser alcançado” pelos dirigentes estatais (Sallum, 2004, p. 50). 
Além disso, temiam que as consequências políticas e sociais 
das medidas recessivas pudessem colocar em risco o processo 
de abertura política (Bertoncelo, 2007). De outro lado, profis-
sionais assalariados do setor privado, funcionários públicos e 
frações de trabalhadores manuais se mobilizaram em ações de 
protesto visando especialmente à política de redução da massa 
salarial. Entre outras coisas, isso resultou em um aumento do 
número de greves (393 em 1983 contra 144 no ano anterior) 
e na realização, em julho desse ano, da primeira greve geral 
durante o regime militar, que mobilizou especialmente traba-
lhadores manuais das indústrias modernas (Sandoval, 1994). 

Além de materializar o enorme descontentamento de 
amplas camadas sociais em relação à situação econômica e 
política, a intensificação dos protestos sociais funcionou como 
um mecanismo de pressão sobre os políticos profissionais em 
todos os partidos, que se tornavam mais sensíveis diante das 
pressões da opinião pública, e mais autônomos diante  
das orientações do núcleo do regime no contexto da abertu-
ra política (Kugelmas e Sallum, 1993). Como consequência 
disso, produziram-se alterações no funcionamento do sistema 
político, modificando a relação entre os centros de poder nos 
âmbitos nacional e estadual e desagregando a base de apoio 
político-partidária do regime militar (Bertoncelo, 2007).

Os processos analisados anteriormente (rachaduras na 
base de sustentação do Estado, erosão do apoio sociopolí-
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tico ao regime militar, crescimento político-institucional e 
organizacional das oposições partidárias e a crescente auto-
nomização política de camadas sociais) alteraram a estrutura 
de oportunidades políticas confrontando os vários atores sociais 
e políticos3. Essa conjuntura facilitou ações contenciosas das 
oposições visando ao esvaziamento da ordem política auto-
ritária (e também de dissidências dentro do regime), pois 
reduziu a eficácia dos recursos à disposição dos dirigentes 
do regime para o controle dos processos políticos e sociais. 
Isso se materializou especialmente nas tentativas fracassadas 
do presidente Figueiredo em unir as diversas correntes no 
PDS e no regime em torno de uma candidatura presiden-
cial única, leal aos ideais da “Revolução de 1964”, fazendo 
valer a maioria dos votos desse partido no Colégio Eleitoral 
(segundo as regras institucionalmente estabelecidas, a esco-
lha do sucessor de Figueiredo seria feita por delegados do 
Colégio Eleitoral em janeiro de 1985). 

Essa crescente dificuldade de coordenação do processo  
sucessório foi interpretada por setores majoritários das opo -
sições partidárias4 (especialmente o PMDB) como uma 
oportuni dade para superar os limites institucionais impos-
tos à sucessão presidencial e conquistar a Presidência já em 
1985. Havia, de um lado, uma corrente liderada pelo deputa-
do federal Ulysses Guimarães – minoritária dentro do PMDB 

3 O conceito de estrutura de oportunidades políticas foi usado para captar as mudanças 
em dimensões do sistema político que alteram as oportunidades/ameaças de ação 
coletiva por parte de desafiadores ao afetarem as chances percebidas de sucesso e 
repressão (Tarrow, 1998; Tilly e Tarrow, 2007). Desafiadores são atores coletivos que 
não possuem acesso rotineiro aos atores e recursos governamentais. Em geral, as di-
mensões dinâmicas e informais do sistema político (o surgimento de divisões entre 
as elites, mudanças nos alinhamentos políticos) são enfocadas para explicar o timing 
dos ciclos de protesto (McAdam, 1996). Diferentemente, as dimensões mais estáveis 
e formais do sistema político (grau de centralização do poder político, estrutura 
partidária) são usadas para explicar as escolhas diferenciais de estratégias de mobili-
zação e de repertórios de ação coletiva (ver Rucht, 1996; Kriesi et al., 1998).
4 Esse termo é uma simplificação que omite os conflitos entre os partidos políticos 
(PMDB, PDT, PT e PTB) que não faziam parte da base de apoio político-partidário 
do regime, e que não poderão ser analisados nos limites deste artigo.
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– que reivindicava o restabelecimento da eleição direta para 
a escolha do sucessor de Figueiredo. Embora essa proposta 
tenha sido inicialmente colocada em fins de 1982, ela se for-
taleceu com a apresentação da emenda Dante de Oliveira, em 
março de 19835. Uma campanha popular por eleições diretas 
foi vista como um elemento de pressão para angariar votos 
pedessistas ou simplesmente para forçar o núcleo do regime 
a negociar em termos melhores para as oposições6. Por outro 
lado, uma facção liderada pelo governador de Minas Gerais, 
Tancredo Neves, majoritária dentro do partido e com apoio 
da maioria dos governadores, calculava que as divisões dentro 
do PDS se intensificariam com o crescimento da candidatura 
de Paulo Maluf, o que abriria espaço para uma “conciliação” 
entre facções pedessistas e oposicionistas para o apoio de um 
“candidato de consenso” (no qual Tancredo esforçava-se por 
se enquadrar) no Colégio Eleitoral.

Talvez tenha sido essa divisão dentro do maior partido 
de oposição o principal fator explicativo do fracasso inicial 
de setores do PMDB, em relação ao PT e a alguns grupos 
sociais, em deflagrar uma campanha por eleições diretas 
em 1983 (Bertoncelo, 2007, pp. 99-111). Essa configuração 
de forças foi alterada no final desse ano. A evidência de que 
havia um enorme potencial de mobilização em torno da 
reivindicação por eleições diretas (como indicavam pesqui-
sas de opinião pública e mobilizações de grupos sociais na 
cena pública), somada à incerteza que marcava os rumos da 
sucessão presidencial (incerteza aumentada pela abdicação 
de Figueiredo da coordenação do processo sucessório, em 

5 Caso aprovada, a emenda restituiria a eleição direta para a sucessão de Figueire-
do em novembro de 1984. 
6 Eram necessários 2/3 dos votos nas duas casas legislativas para aprovar mudanças 
constitucionais, isto é, 320 votos na Câmara e 46 votos no Senado. Os parlamen-
tares dos partidos de oposição somavam 244 na Câmara e 24 no Senado. Neste, as 
dificuldades eram ainda maiores devido aos assim denominados senadores “biô-
nicos”, por terem sido escolhidos pelos dirigentes do regime por meio das assem-
bleias estaduais, sendo previsivelmente mais leais ao governo federal.
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dezembro de 1983), alteraram as estratégias da “ala mode-
rada” das oposições partidárias, especialmente dos governa-
dores. Calculando que uma ampla mobilização societária 
poderia aumentar os recursos das oposições na conforma-
ção do processo político, eles decidiram adotar um discurso 
mais enfático de defesa de eleições presidenciais diretas na 
cena pública e, mais fundamentalmente, decidiram apoiar 
as mobilizações por eleições diretas. 

Em suma, processos autonomamente determinados 
ocorrendo em contextos de ação diversos interpenetraram-
se, constituindo uma conjuntura de crise política em que se 
multiplicaram as jogadas intersetoriais visando às disputas 
em torno da sucessão presidencial. A campanha das dire-
tas foi, ela própria, produto dos esforços de construção de 
uma unidade entre diversas jogadas intersetoriais partindo 
de atores sociais e políticos que, orientando-se por ideais 
democráticos, buscavam liquidar o regime militar superan-
do os limites impostos à sucessão presidencial.

a construção simbólica da campanha das diretas
Tarrow (1998) sublinha que a ação coletiva exige a coor-
denação de atores coletivos e individuais, relativamente 
isolados e dispersos, em ação concertada. Os esforços por 
mobilizar recursos e atores de forma coordenada são, em 
grande medida, levados a cabo pelas chamadas estruturas de 
mobilização, que incluem desde organizações formalmente 
ligadas a um movimento social até aquelas que são apro-
priadas (Igreja, sindicatos, vizinhança, associações profissio-
nais, instituições políticas etc.) no processo de mobilização 
(McCarthy, 1996; McAdam et al., 2001; Stagenborg, 2002). 

Com base nisso, pode-se dizer que alguns governado-
res (ou melhor, governadorias) oposicionistas tiveram um 
papel decisivo para a deflagração da campanha das diretas. 
Além de controlarem recursos importantes (como o contro-
le sobre as polícias militares, essencial para garantir a segu-
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rança dos participantes), eles foram atores centrais (pelo 
menos inicialmente) na coordenação do processo de mobi-
lização de recursos, um fator necessário para transformar as 
oportunidades percebidas de superação da ordem política 
autoritária em ações de protesto7.

A realização relativamente bem-sucedida de um conjun-
to de manifestações por eleições diretas no início de 1984 
(tanto em capitais quanto em municípios interioranos, levan-
do às ruas mais de 400 mil pessoas em janeiro e cerca de 700 
mil no mês seguinte) incentivou outros grupos sociais e polí-
ticos a mobilizar-se. Em parte, isso resultou na multiplicação 
dos comitês pró-diretas em âmbito nacional, processo que se 
alimentou da maior organização dos partidos de oposição 
e da maior autonomia política e capacidade organizacional 
de diversos grupos sociais. De fato, os comitês, que reuniam 
os partidos de oposição, membros do grupo pró-diretas do 
PDS, além de associações e entidades sociais diversas, cons-
tituíram-se em grande medida apropriando-se do aparato 
organizacional existente e transformando-o em estruturas de 
mobilização. Esse foi um dos fatores que permitiu expandir a 
luta por eleições diretas pelo território nacional8. 

7 Para a realização do comício da Praça da Sé (ocorrido na cidade de São Pau-
lo em 25 de janeiro de 1984), o governador Franco Montoro (com o apoio do 
prefeito por ele indicado, Mario Covas) garantiu transporte gratuito ao local da 
manifestação, liberando as catracas do metrô, ônibus e trens. O secretário de se-
gurança, Miguel Reale Jr., reuniu-se com o ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, 
para assegurar-lhe que a segurança do evento seria feita pela polícia militar (havia 
o temor de que as tropas do Exército pudessem ser mobilizas pelo regime militar, 
o que, de fato, não ocorreu, embora as tropas estivessem em estado de prontidão). 
Por sua vez, os secretários do interior e de negócios metropolitanos, respectiva-
mente Chopin Tavares de Lima e Almino Afonso, estimularam os prefeitos da 
Grande São Paulo a organizar caravanas para o local da manifestação. Em parte 
como resultado desses esforços, o comparecimento de cerca de 300 mil pessoas 
superou em muito as expectativas iniciais dos organizadores. Esforços semelhantes 
foram fundamentais para a realização de várias outras manifestações pró-diretas 
(ver Bertoncelo, 2007, pp. 120-137, 146-149, 161-167).
8 A Caravana das Diretas, organizada por Ulysses Guimarães, Lula e Doutel de An-
drade (presidentes nacionais do PMDB, PT e PDT, respectivamente), percorreu 
várias cidades das regiões Norte e Nordeste nos meses de janeiro e fevereiro. 
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Os processos de transformação de oportunidades diver-
sas em recursos e de criação e apropriação de estruturas de 
mobilização são mediados por processos interpretativos que 
ocorrem no interior da ação coletiva (McAdam et al., 1996). 

Os estudos sobre os chamados quadros interpretativos de 
ação coletiva salientam a importância do sentido [meaning] em 
mediar a relação entre organização, oportunidades e mobili-
zação. Os movimentos sociais são vistos como atores engajados 
em um trabalho de significação ou de construção de sentidos, do 
qual resultam os quadros interpretativos. Como “conjuntos de 
crenças e sentidos orientados para a ação”, eles geram inter-
pretações da realidade social e de seus objetos a fim de mobi-
lizar potenciais participantes, obter o apoio de espectadores e 
desmobilizar adversários, buscando, assim, “inspirar e legitimar 
as atividades e campanhas de uma organização de movimen-
to social” (Snow e Benford, 2000, p. 614 – tradução própria; 
Snow et al., 1986; Snow e Benford, 1988; Snow, 2004). 

Nesta perspectiva, a cultura tende a ser vista como um 
repertório de símbolos, narrativas, definições que são apro-
priadas pelos atores nos processos de mobilização coletiva 
(Zald, 1996). Embora tal concepção avance em relação a 
outras que tomam a cultura como um mero epifenômeno 
ou que simplesmente ignoram os componentes culturais da 
ação coletiva (como o mainstream da teoria da mobilização 
de recursos), ela tende a retratá-la como um conjunto de 
elementos que existem concretamente fora dos atores, para 
os quais eles se orientam estrategicamente. Como conse-
quência disso, temos que a lógica que informa a simbolização 
dos movimentos sociais parece responder fundamentalmente às exi-
gências do ambiente externo que os confronta, quer dizer, a necessi-
dade de legitimação de interesses e ações para públicos mais amplos 
(para uma crítica semelhante, ver Steinberg, 2002)9.

9 Nas palavras de dois dos autores mais importantes na área: “os processos estratégi-
cos associados às práticas interpretativas de movimentos sociais têm recebido muito 
mais atenção empírica [do que os processos discursivos]. Por processos estratégicos, 
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Essa concepção instrumental pode ser superada se tomar-
mos a cultura não apenas como um repertório, mas como 
um contexto não contingente que estrutura a ação segundo 
uma lógica específica (Alexander, 1989). O contexto cultu-
ral é constituído por padrões simbólicos que “constrangem e 
possibilitam a ação ao estruturarem os compromissos norma-
tivos dos atores e seu entendimento do mundo e suas possi-
bilidades dentro dele” (Emirbayer, 1996, p. 110). Nesse sen-
tido, a cultura, ou melhor, uma estrutura cultural (Rambo e 
Chan, 1990) é um componente constitutivo da ordem social, 
informando a “estrutura das instituições sociais, a natureza 
da cooperação e conflito sociais, e as atitudes e predisposi-
ções da população” (Sewell, 1985, p. 61 – tradução própria).

Então, os quadros interpretativos de ação coleti-
va podem ser vistos como o produto da interação entre 
padrões simbólicos e a estrutura de oportunidades que 
confrontam os atores externamente, ou seja, como o pro-
duto da formulação de uma estrutura cultural em contextos 
socioestruturais específicos (formados por redes interpesso-
ais e interorganizacionais)10. Nesse sentido, eles canalizam 
os esforços dos atores para aquilo que é possível e desejável 
alcançar dadas as condições existentes. Obviamente, o que 

referimo-nos às práticas interpretativas que são deliberadas, utilitárias, orientadas para 
objetivos: quadros interpretativos são construídos e empregados para alcançar um ob-
jetivo específico – recrutar novos membros, mobilizar adeptos, adquirir recursos e 
assim por diante.” (Snow e Benford, 2000, p. 624 – tradução própria). Mesmo em en-
foques teóricos que empregam uma concepção de cultura diversa, essa mesma lógica 
aparece. Swidler (1995), que utiliza uma concepção de cultura inspirada em Geertz 
(1973), argumenta que “diferentes tipos de regime e diferentes formas de repressão 
geram diferentes tipos de movimentos sociais com diferentes táticas e diferentes tipos 
de cultura interna”, ou seja, “os movimentos sociais desenvolvem suas culturas para se 
ajustarem às instituições existentes [...]” (p. 37 – tradução própria).
10 Seguindo Kane (1991), podemos distinguir entre autonomia analítica e concreta 
da cultura. Analiticamente, a cultura pode ser “separada” de outras estruturas, sendo 
concebida como um sistema simbólico que gera padrões classificatórios operando em 
termos de oposições binárias. Concretamente, a cultura é formulada por atores sociais 
como um sistema de crenças ou valores, e de práticas rituais. Neste nível, encontra-se o 
processo de mútua constituição entre estrutura cultural e estrutura social. 
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é possível alcançar e os meios para isso não são dados aos 
atores. Daí, as disputas (nos processos discursivos) que ocor-
rem em torno da construção de quadros interpretativos.

Não será possível reconstruir aqui em detalhes as dis-
putas que conformaram o quadro interpretativo que emer-
giu no contexto das mobilizações por eleições diretas11. No 
entanto, podemos dizer que seus componentes principais 
foram assim construídos:

Quadro 1
Componentes do quadro interpretativo das Diretas-Já

Diagnóstico

O centro político da sociedade é visto como o principal respon
sável pela grave situação socioeconômica e por suas consequên
cias sociais e políticas (aumento do desemprego, redução da 
renda, dentre outras). A enorme centralização do poder político 
faz com que os custos do ajuste recaiam desigualmente sobre 
as camadas sociais;

Prognóstico

O restabelecimento da eleição direta para a Presidência da Repú
blica pode abrir maior espaço para a participação societária na 
arena política e, com isso, permitir que as principais demandas 
sociais sejam atendidas. O futuro governo, tendo como base um 
presidente eleito diretamente pela população, teria maior repre
sentatividade para implementar políticas de resolução dos princi
pais problemas percebidos na sociedade;

Motivação para agir

A participação na campanha das diretas é uma forma de manifes
tar a insatisfação diante da situação política, econômica e social 
do país. O amplo apoio da população e dos partidos à luta por 
diretasjá pode forçar os congressistas a aprovar a emenda Dante 
de Oliveira, viabilizando a demanda pelo restabelecimento ime
diato da eleição direta para presidente.

A construção desse quadro interpretativo apropriou-se 
de (e foi estruturada por) padrões simbólicos construídos ou 
reinterpretados no contexto da autonomização política de 
amplas camadas sociais, como a concepção ampla de demo-
cracia que informava as reivindicações diversas na cena públi-

11 A reconstrução desse quadro interpretativo foi feita com base nos inúmeros 
manifestos, declarações e outros materiais produzidos pelos participantes da cam-
panha das diretas (para exemplos, ver Bertoncelo, 2007, pp. 120-129).
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ca desde meados da década de 1970. Sublinhe-se que, ao asso-
ciar a eleição direta para presidente à possibilidade de enca-
minhamento de diversas reivindicações e de superação da cri-
se econômica de forma socialmente mais “justa”, esse modo 
de interpretar a luta pró-diretas criou condições propícias à 
formação de uma ampla coalizão sociopolítica de oposição ao 
regime militar e para sua ação unificada na cena pública. 

Se, por um lado, o quadro interpretativo das diretas moti-
vou atores sociais e políticos diversos a mobilizar recursos e 
apropriar-se de estruturas de mobilização, por outro, foi a 
mobilização dessa base organizacional (com o apoio de seto-
res da imprensa escrita) que facilitou que a produção sim-
bólica do movimento pelas diretas fosse difundida nacional-
mente, a despeito do bloqueio imposto pelo regime militar 
ao principal meio de comunicação na época (a televisão).

a reação do regime e a proposta de negociação
Em uma onda de protestos, como argumenta Tarrow 
(1998), os movimentos sociais não apenas se aproveitam de 
oportunidades de mobilização, mas também as ampliam, 
tanto para si mesmos como para outros movimentos ou 
insurgentes. Além disso, os desafios produzidos por insur-
gentes geram contramobilizações por parte dos atores afe-
tados por eles, que impactam igualmente sobre a estrutura 
de oportunidade do protesto coletivo. De um lado, vimos 
que os grandes comícios do início de 1984, especialmente o 
comício da Praça da Sé, demonstraram as oportunidades de 
ação a outros atores individuais e coletivos, incentivando-os 
a mobilizar-se em ação coletiva, o que expandiu a campanha 
por eleições diretas. De outro, temos o núcleo do regime e 
suas lideranças político-partidárias mobilizando-se para con-
ter os efeitos da campanha sobre o processo político.

A campanha das diretas funcionou como um mecanismo 
de materialização da vontade majoritária por eleições diretas 
existente na sociedade. Isso constituiu um elemento de pres-
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são sobre os políticos profissionais do PDS, cujo destino políti-
co dependia cada vez mais da aproximação com o eleitorado. 
Muitos entre eles calculavam que a postura oficial da cúpu-
la pedessista – definida em reunião em janeiro de 1984, de 
defender a legitimidade do Colégio Eleitoral – poderia produ-
zir um enorme desgaste político-eleitoral ao partido, possivel-
mente ameaçando seu desempenho nas eleições de 1986. Por 
isso, a multiplicação e ampliação das mobilizações por eleições 
diretas acabaram por fragmentar ainda mais esse partido12.

Inicialmente, a estratégia do núcleo do regime para 
conter os efeitos da campanha das diretas baseou-se em ten-
tativas de reconstruir a unidade do PDS em torno de uma 
única candidatura apoiada pelas várias facções. Esses esfor-
ços não tiveram os efeitos desejados. De fato, com a cres-
cente polarização entre as candidaturas de Paulo Maluf e 
Mario Andreazza, era improvável que surgisse um “nome de 
consenso” no partido (Bertoncelo, 2007, p. 144).

Diante disso, o núcleo do regime modificou sua estra-
tégia, balizando-a em termos de dois elementos. Em pro-
nunciamento nacional em 31 de março de 1984, Figueiredo 
manifestou a intenção de enviar uma emenda que, entre 
outras coisas, restabeleceria a eleição direta para a suces-
são de seu sucessor. Denomino esse elemento de “proposta 
da negociação”, porque, em certo sentido, buscava atenuar 
o desgaste político do PDS e do governo ao atender par-
cialmente às demandas das oposições. A isso, somava-se um 
outro elemento: o da pressão militar. No mesmo pronun-
ciamento, Figueiredo afirmou que a eleição de seu sucessor 
se daria sob as regras já estabelecidas e defendeu a legiti-
midade do Colégio Eleitoral. Isso expressava a disposição 
dos setores militares do regime, apoiados pelas facções mais 

12 Surgiu um grupo pró-diretas, cuja lista de adesões, segundo suas lideranças, atin-
giu cerca de 60 deputados federais em março de 1984. Além disso, alguns políticos 
pedessistas subiram aos palanques das diretas, não apenas vereadores e prefeitos, 
mas também deputados estaduais e federais (Bertoncelo, 2007, p. 130).
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conservadoras do PDS, em vetar uma possível aprovação da 
emenda Dante.

Embora a unidade do front oposicionista sempre tenha 
sido muito tênue, a “proposta de negociação” (somada à per-
cepção da insatisfação de setores militares com a campanha) 
foi interpretada por algumas lideranças oposicionistas (espe-
cialmente aquelas gravitando em torno de Tancredo Neves) 
como uma oportunidade para “relançar” a “estratégia da 
conciliação” no jogo sucessório, adotando uma postura mais 
moderada na cena política. Não tanto pela emenda alternativa 
a ser apresentada pelo Executivo Federal, que não trazia datas 
e não negociava o essencial. O ponto é que a manutenção 
do ritmo crescente das mobilizações pró-diretas poderia ser 
interpretada, no campo adversário, como uma recusa a nego-
ciar, radicalizando ainda mais as disputas políticas e, no limite, 
ameaçando as conquistas obtidas pelas oposições ao longo do 
processo de abertura política. Por isso, apesar da postura ofi-
cial do PMDB (e dos demais partidos de oposição) em susten-
tar a luta pelo restabelecimento imediato das eleições diretas, 
surgiram evidências de tentativas de frear a campanha pró-
diretas por parte de lideranças oposicionistas (especialmente 
os governadores) (Bertoncelo, 2007, pp. 153-157). 

Essas tentativas, no entanto, não foram bem-sucedidas. 
Na verdade, ao longo do tempo, o crescimento da base orga-
nizacional da campanha contribuiu para reduzir o controle 
do PMDB e dos governadores sobre ela. Além disso, como 
vimos, a construção simbólica da campanha como um movi-
mento que buscava superar o regime militar-autoritário e ins-
taurar uma sociedade democrática mais aberta à participação 
popular permitiu que a luta pelo voto direto penetrasse pro-
fundamente na sociedade (como nos revelam as festas car-
navalescas que fizeram da eleição presidencial seu principal 
tema, as iniciativas das duas maiores torcidas de futebol do 
país, Corinthians e Flamengo, em constituir alas pró-diretas, 
levando faixas e bandeiras das diretas aos estádios). Embora 
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setores das oposições partidárias, aparentemente prevendo a 
derrota da emenda Dante de Oliveira, já se preparassem para 
“negociar” uma candidatura no Colégio Eleitoral, as mobili-
zações societárias que alimentavam a campanha por eleições 
diretas cresciam continuamente (Bertoncelo, 2007, p. 158).

Apoiada nessa larga base de apoio societário, a campanha 
produziu as maiores manifestações pelas diretas (e também 
da história brasileira) em abril. Os comitês pró-diretas tiveram 
um papel central na coordenação dos eventos, especialmente 
devido à resistência de governadores oposicionistas em parti-
cipar mais ativamente da organização deles (idem, p. 168). A 
expectativa de bom comparecimento aos eventos pressionou 
os governadores de volta aos palanques. Os eventos de maior 
destaque foram, sem dúvida, os comícios da Candelária, no 
Rio de Janeiro, e do Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Além de ter levado mais de um milhão de pessoas às ruas, 
o comício da Candelária (realizado em 10 de abril) logrou 
romper a censura estabelecida pelo regime sobre as emisso-
ras de televisão. A Rede Globo, que até então havia omitido 
a luta pelas diretas de seus noticiários, abriu amplo espaço 
para a manifestação do Rio em sua programação (Berton-
celo, 2007, pp. 163-164). Em 16 de abril, assistiu-se à maior 
manifestação da campanha, a passeata-comício no Vale do 
Anhangabaú, que reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas. 
Novamente, o bloqueio à censura foi quebrado, e trechos da 
passeata e dos discursos foram transmitidos ao vivo. 

A mudança de posicionamento do principal órgão da 
imprensa nacional quanto à campanha das diretas foi em par-
te uma jogada tática, de afastamento, embora ainda cauteloso, 
em relação ao regime militar, o que acabou por isolá-lo ainda 
mais. Para além desse impacto político, a ruptura ao bloqueio 
à imprensa televisiva permitiu que a ritualização da campanha 
se estendesse mais fortemente pela sociedade. Ou seja, através 
da TV na reta final da campanha, milhões de brasileiros pude-
ram participar emocionalmente na luta por eleições diretas. 
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As grandes manifestações do mês de abril levaram mais 
de três milhões de pessoas às ruas em várias regiões do país 
(houve comícios em várias capitais, como em Recife, Natal, 
Goiânia, Porto Alegre, Vitória, Salvador). O impacto por 
elas produzido talvez pudesse ter gerado recursos suficien-
tes para que as forças oposicionistas e dissidências do PDS 
obtivessem os números necessários para aprovar a emenda 
Dante na Câmara dos Deputados, não fosse a mobilização 
do núcleo do regime. A estratégia de conter os efeitos da 
campanha das diretas, combinando elementos de negocia-
ção e de intervenção militar, foi implementada oficialmen-
te. De um lado, o governo acenou com a possibilidade de 
atender a algumas das demandas das oposições e de dissi-
dências no PDS, embora postergasse a sua realização. Em 
16 de abril, Figueiredo anunciou em cadeia nacional de 
rádio e TV o envio de uma emenda ao Congresso Nacional 
que restabelecia as eleições diretas para Presidente em 1988 
e as eleições nas capitais em 15 de novembro de 1986; redu-
zia o mandato presidencial para quatro anos e aumentava 
prerrogativas legislativas, entre outras medidas. De outro, 
o governo tomava a iniciativa de sublinhar o veto militar ao 
restabelecimento imediato da eleição presidencial direta, 
com a declaração das Medidas de Emergência em Brasília e 
municípios próximos por 60 dias (em 18 de abril), impedin-
do o acesso de caravanas, a realização de manifestações nas 
localidades e a transmissão ao vivo da votação. 

O resultado já é sabido: a emenda Dante foi rejeitada. 
O principal significado dessa derrota foi o afastamento das 
“massas” da escolha do futuro presidente e a restrição das 
disputas sucessórias à escolha indireta pelos delegados do 
Colégio Eleitoral. Com a manutenção das regras sucessó-
rias, o núcleo do regime conseguiu controlar os efeitos mais 
transformadores da crise política desencadeada em 1983 e 
intensificada no início do ano seguinte (Sallum, 2004; Ber-
toncelo, 2007). 
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vitória das diretas-Já: efeitos políticos e significado simbólico
Na literatura dos Novos Movimentos Sociais, as dimensões 
subjetiva e cultural são vistas como centrais aos movimentos 
sociais contemporâneos. Isso é entendido como um produto 
da transformação das sociedades industriais em pós-indus-
triais (entre outros, Touraine, 1985; Melluci, 1985; Eder, 
1985). No contexto dessas profundas mudanças macroes-
truturais – que transformaram o modo de produção e as 
formas de estratificação social – emerge um novo campo 
de conflitos sociais em torno da construção e preservação 
de espaços para a formação de identidades pessoais e para 
a reivindicação de demandas universalistas. Daí, a ênfase 
sobre o impacto dos movimentos sociais contemporâneos 
sobre os códigos culturais.

Diferentemente, as Teorias do Processo Político e da 
Mobilização de Recursos enfatizam os efeitos de movimen-
tos sociais sobre as estruturas formais e alianças informais 
do sistema político, que podem resultar na ampliação do 
acesso ao processo de tomada de decisões políticas para 
desafiadores e/ou em transferências de poder entre os con-
tendores (Giugni, 1998). 

Seguindo estudos mais recentes, que tentaram sinteti-
zar os argumentos acima (Diani e Dellaporta, 1999; Alvarez 
et al., 2000), busco sublinhar tanto os efeitos políticos quanto 
os significados culturais associados às ações do movimento 
pelas diretas.

Anteriormente, a campanha das diretas foi concebida 
como o produto de uma conjuntura de crise política. Gos-
taria agora de salientar que a campanha foi um processo 
que conformou a crise política autonomamente, ampliando 
seus contornos. 

Embora não tenha logrado seu objetivo principal, o 
movimento pelas diretas enfraqueceu fortemente o regime 
militar e as bases de sustentação do Estado Varguista, redu-
zindo a capacidade dos dirigentes do regime e das lideran-
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ças pedessistas de conduzir o processo político em moldes 
favoráveis à reprodução de suas posições de poder. 

Ressalte-se, em primeiro lugar, que o amplo apoio socio-
político à campanha isolou o núcleo do regime, forçando-o 
a ceder, parcialmente é verdade, às pressões vindas das ruas, 
esvaziando-o de seu caráter autoritário. No plano político-
partidário, vimos como o grupo pró-diretas e os setores libe-
rais no PDS, não-alinhados às candidaturas de Paulo Maluf 
e Mário Andreazza e que aceitavam “negociar” com as opo-
sições, ganharam força na conjuntura política desencadea-
da pela campanha. 

No plano societário, a campanha afastou irremediavel-
mente parcelas significativas das camadas empresariais das 
orientações dos dirigentes do regime no campo sucessório. 
Ressalte-se que, apesar do empenho das lideranças da cam-
panha em atrair lideranças empresariais, estas não subiram 
aos palanques das diretas. De fato, boa parte delas preferia 
uma sucessão conduzida dentro das regras institucionalmen-
te estabelecidas, de modo que se evitassem os efeitos sociais 
potencialmente mais transformadores associados a uma elei-
ção direta. Entretanto, tais lideranças não estavam tampouco 
alinhadas com as orientações do chefe do Executivo federal 
e dos dirigentes militares, temerosas de que um sucessor 
saído diretamente das hostes do regime não tivesse o apoio 
societário e político necessário para promover as medidas de 
ajuste econômico de modo eficiente. A enorme mobilização 
sociopolítica em torno da campanha reforçou essa percepção 
(Bertoncelo, 2007, pp. 191-193). Por isso, a escolha preferida 
recaía sobre o nome de Aureliano Chaves. Sua candidatura 
poderia ser potencialmente viabilizada dentro do PDS para 
a eleição indireta. Além disso, pelo fato de o vice-presidente 
ter se posicionado favoravelmente à principal demanda das 
oposições ao longo da campanha das diretas (embora não 
participasse dela diretamente), Aureliano tornou-se o postu-
lante à Presidência menos impopular dentro do PDS. 
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Em segundo lugar, o apoio maciço da população à cam-
panha das diretas acelerou o processo de deslegitimação do 
regime, questionando o principal mecanismo de sua repro-
dução, o Colégio Eleitoral (Lamounier, 1985). Mais funda-
mentalmente, o movimento pelas diretas afetou as bases 
mais profundas do regime militar e o padrão de dominação 
política longamente estabelecido nos mecanismos do Esta-
do Varguista. Neste ponto, sobressai-se o impacto do movi-
mento das diretas sobre os padrões simbólicos que informa-
vam as estruturas políticas.

Em sua análise sobre o caso Watergate, Alexander (1988) 
investiga os processos culturais (como ritualização e sacraliza-
ção) em contextos de crise política. Estes são tomados, segun-
do Parsons, como momentos de generalização. Neles, o foco 
de atenção dos atores generaliza-se do nível dos objetivos, 
interesses e poder para o nível mais fundamental dos valores, 
que são padrões simbólicos generalizados que informam os 
códigos e as normas que regulam a autoridade política e os 
processos de resolução de interesses. Esses valores constituem 
o chamado “centro sagrado” da sociedade (Shils, 1975). Daí 
a forte ritualização dos processos sociais em tais períodos, em 
que os atores experimentam, de forma não mediada, valo-
res fundamentais e reinterpretam ou reafirmam o sistema 
de classificação. Embora a análise de Alexander sobre o caso 
Watergate seja um tanto idealista por não incorporar sistema-
ticamente o modo pelo qual o ambiente material da ação 
limita o processo de generalização e constrange os processos 
culturais, a ideia de que, em períodos de crise, há uma inten-
sificação dos processos de ritualização em que os atores enfo-
cam mais fortemente uma realidade transcendente pode ser 
bastante útil para a literatura de movimentos sociais. 

De fato, toda ação coletiva possui um componente 
ritualístico, pois ela materializa crenças culturais compar-
tilhadas pelos atores (crenças são fórmulas conceituais que 
articulam os significados dos símbolos – Kane, 1991). Em 
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ondas de protesto e especialmente em situações revolucio-
nárias, a ritualização expande-se pelo tecido social: atores 
frequentemente enfocam símbolos coletivos e invocam valo-
res sociais. Em arenas sociais diversas, estruturas culturais 
dominantes podem ser contestadas e transformadas, dando 
origem a estruturas alternativas que fornecem categorias e 
princípios para a reinterpretação da realidade social e, por 
meio de suas obrigações morais, impulsionam os esforços 
dos atores no sentido de reconstruírem a ordem social e 
política. A energia emocional produzida nos rituais pode 
sedimentar vínculos de solidariedade e mobiliza conflitos 
(Collins, 1988; Tiryakian, 2005).

A crença fundamental que movia os atores do movimen-
to pelas diretas era de que eleger diretamente o Presidente 
da República permitiria superar o regime militar-autoritário 
e fundar uma sociedade democrática, construída em torno 
de valores ou princípios, como igualdade (entendida de for-
ma muito ampla, como igualdade socioeconômica, igualdade 
racial, igualdade de gênero etc.), representatividade popular, 
liberdade política, entre outros. Emergindo dos discursos 
gerados nas redes que ligavam grupos sociais e políticos diver-
sos (e que sustentaram o processo de autonomização políti-
ca da sociedade), essa crença – que informou as estratégias 
dos atores nas tentativas de reconstrução da ordem política 
– materializou-se na ritualização ensejada pelo movimento.

Os eventos por eleições diretas povoaram ruas, praças, 
casas, entre outros, de símbolos coletivos fortemente carrega-
dos de carga moral e emocional. Ao entoarem o hino nacio-
nal ao final das manifestações, ao se vestirem com a indumen-
tária das diretas, ao pintarem suas casas com as cores da cam-
panha (o verde e o amarelo), ao trazerem heróis nacionais 
(como Tiradentes), artistas, cantores, jogadores de futebol 
às ruas e praças, os participantes reivindicavam representar 
a “nação” e seu “centro sagrado” (que ali buscavam reinter-
pretar e reconstruir). Por outro lado, o centro político da 
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sociedade foi “profanizado”, com a criação de bonecos sati-
rizando figuras políticas importantes como “Paulo Maluco”, 
“Mario Dazzar” e “Aureliano Chavão”, a malhação de outros, 
representando Ministros de Estado, enterros simbólicos do 
regime militar, do Colégio Eleitoral, do presidente Figueire-
do etc. Essa “profanização” do centro político em parte expli-
ca a ineficácia das tentativas do núcleo político do regime em 
colocar-se como “representante da sociedade”. Nas palavras 
de alguém que viveu os acontecimentos, “a opinião pública 
não quer mais ouvir falar na continuação de nada que esteja 
ligado ao governo” (Veja, 25.4.1984, Carta ao Leitor).

A ritualização ensejada pelo movimento das diretas 
fez emergir “experiências liminares” (Alexander, 1988): os 
eventos das diretas foram, em alguma medida, fenômenos 
“fora do tempo e espaço” tradicionais, ensejando experiên-
cias separadas da vida institucional cotidiana13. 

As oposições simbólicas construídas ou reinterpretadas 
nos processos de ritualização (de um lado, verde e amarelo 
= massas = democracia = sociedade melhor; de outro, preto 
= elites políticas = autoritarismo = sociedade injusta) impacta-
ram fortemente sobre os padrões dominantes de classificação 
que informavam as estruturas políticas e relações sociais. Ques-
tionou-se o discurso incrustado na sociedade brasileira que 
associava as “massas” à desordem e à falta de autoridade e que 
fazia da tutela política sobre a sociedade um princípio básico 
dos regimes políticos (categorias essas que foram centrais às 
reivindicações de legitimidade do golpe militar de 1964). Por 
outro lado, erigiu-se a praça pública como lugar fundamental 
da luta política e da constituição autônoma de atores coletivos. 
Exigia-se ali um regime político efetivamente democrático, a 

13 Exemplifico isso com o comício da Candelária: o centro da cidade do Rio de Ja-
neiro foi tomado por uma multidão, em uma terça-feira, em que o expediente de 
trabalho foi cancelado ou terminado antes do normal em boa parte das empresas. 
Além disso, a programação das emissoras de televisão foi alterada para permitir a 
cobertura do evento (Bertoncelo, 2007, pp. 162-164).
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redefinição dos contornos do espaço público e a construção 
de um Estado cuja legitimidade se assentasse em sua capacida-
de de aglutinar ampla representatividade sociopolítica. 

Obviamente, muitas das promessas aí contidas não foram 
plenamente implementadas. Os processos de ritualização ense-
jados pelo movimento das diretas não penetraram a sociedade. 
Como vimos, havia grupos sociais e políticos que se opuseram 
às reivindicações trazidas pela campanha, em parte porque o 
restabelecimento imediato das eleições diretas para Presiden-
te criaria condições pouco propícias para a realização de seus 
interesses. Ressalte-se, ainda, que a energia emocional canali-
zada pelos eventos da campanha foi em parte manipulada por 
grupos diversos para avançar interesses materiais e ideais espe-
cíficos (o palanque das diretas era usado para criar ou reforçar 
vínculos de solidariedade com setores do eleitorado, a praça 
servia como um palco para demandas diversas, como a dos 
partidos comunistas que pediam sua legalização etc.). Apesar 
disso, creio que a narrativa construída no movimento das dire-
tas tenha informado, desde então, tentativas de reconstrução 
da vida institucional (afinal de contas, os regimes políticos e 
governos mais recentes ampliaram os canais para a participa-
ção mais efetiva da população no processo político), além de, 
provavelmente, ter alimentado outras manifestações de mas-
sa da sociedade brasileira, como as mobilizações em torno da 
Constituinte de 1988 e aquelas em torno do impeachment do 
presidente Fernando Collor.

Edison ricardo Emiliano bertoncelo
é doutorando em Sociologia na Universidade de São Paulo
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Sem-Terra: oS SenTidoS e aS TranSformaçõeS 
de uma caTegoria de ação coleTiva no BraSil*

Marcelo Carvalho Rosa

introdução
Nos últimos 25 anos, sempre que mencionamos ou ouvi-
mos a expressão “sem-terra” tendemos a associá-la a um 
movimento social, principalmente o Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra – MST. Tal relação constitui um 
senso comum que se espalha por meios de comunicação e 
que não reflete exatamente a gama de grupos organizados 
no Brasil que reivindicam a representação dessa categoria 
social1. Apesar disso, não podemos desconhecer que foi 
este movimento que consagrou a categoria social “sem-ter-
ra” como uma forma social de reconhecimento público ao 
ocupar não apenas fazendas consideradas improdutivas, 
mas também prédios e espaços públicos em quase todo o 

* As pesquisas que deram origem a este artigo foram realizadas em um projeto 
conjunto com Lygia Sigaud e Marcelo Ernandez Macedo, aos quais agradeço pela 
troca de ideias e pelo apoio financeiro. Agradeço também a Bernard Alves e Isabel 
Palmeira, que trabalharam como bolsistas de iniciação científica em parte da pes-
quisa. As posições do artigo, no entanto, refletem minha própria elaboração em 
torno das ideias coletivas.
1 Apenas para citar um exemplo, em 2003 havia apenas no estado de Pernambuco 
14 movimentos distintos que organizavam ocupações de terra. Para mais informa-
ções sobre esses movimentos, ver Rosa (2004).
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país. A importância e o volume de suas ações contribuem 
para que o interesse sociológico acerca das suas formas 
de mobilização e de ação coletiva seja também vultoso. 
Trabalhos como os de Fernandes (2000), Navarro (1999 
e 1996) e Chaves (2000) entre outros, dedicaram-se a des-
vendar um pouco desse mundo focalizando as tradições 
que lhe deram origem e as mudanças nas suas estratégias. 
Dentre esses trabalhos mais conhecidos não encontramos, 
no entanto, uma reflexão mais profunda sobre a relação 
entre o MST e a categoria de pessoas que representa: os 
“sem-terra”. Para esses analistas, a emergência desse movi-
mento foi o resultado político ou a expressão dos dilemas 
de um grupo social que, por razões históricas, encontrava-
se sem a posse ou propriedade de terras nas quais pudes-
sem subsistir ou reproduzir-se. 

Neste artigo procuraremos centrar nossas preocupa-
ções justamente em um ponto que ainda tem sido pouco 
trabalhado e, por vezes, naturalizado pela literatura que 
trata de analisar o MST: a própria categoria “sem-terra”. A 
ideia de levar a cabo uma análise desse tipo surgiu de um 
investimento coletivo de pesquisa que tinha como objetivo 
compreender a emergência das ocupações como forma de 
reivindicar terras no Brasil das últimas décadas2. Por meio 
dessa pesquisa, e até onde fomos capazes de explorar, che-
gamos aos primeiros momentos em que essa designação 
passou a ser usada para expressar “reivindicação” no Rio 
Grande do Sul na década de 1960. Ao longo do texto, pro-
curaremos demonstrar que a expressão sem-terra surge 
no governo de Leonel Brizola (1959-1963), e dele se apro-
priam, modificando seu conceito, movimentos e organi-
zações ao longo das décadas seguintes em regiões e situa-

2 Uma visão geral dos resultados dessa pesquisa está publicada em Sigaud, Rosa 
e Macedo (2008). Preparamos para breve a publicação de um livro que apresen-
tará estudos de casos sobre as ocupações no Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio 
Grande do Sul.

09013-LN76-meio_af4c.indd   198 7/21/09   10:21:10 AM



199

Marcelo Carvalho Rosa

Lua Nova, São Paulo, 76: 197-227, 2009

ções sociais bastante distintas, mas que tinham um sentido 
semelhante: orientar políticas de governo para pequenos 
agricultores. Nesse sentido, defenderemos a hipótese de 
que, no caso brasileiro, os “sem-terra” não existem como 
categoria autônoma em relação ao Estado. Ao final do arti-
go, procuraremos sucintamente mostrar como essa hipóte-
se nos permite desenvolver argumentos para avançarmos 
nas trilhas das chamadas teorias dos processos e das opor-
tunidades políticas. 

Sem-Terra nas vésperas do golpe
O início dos anos sessenta mostra-se como um período 
crucial para pensarmos questões relativas ao binômio terra 
e política no Brasil. Naquele contexto, podemos encontrar 
uma miríade de acontecimentos que associaram grupos 
que habitavam zonas rurais com partidos, movimentos, 
organizações e governo em várias partes do país3. Ligas 
Camponesas, sindicatos de trabalhadores rurais e o Movi-
mento dos Agricultores Sem Terra (Master) foram sem 
dúvida as principais manifestações públicas daquela onda. 
Sobre o sindicalismo rural há um extenso e contínuo inves-
timento de pesquisa que nos permite compreender a for-
ma pela qual o direito do trabalho se expandiu para além 
das fábricas e espaços urbanos (Palmeira, 1978; Sigaud, 
1979; Camargo, 1973; Rosa, 2004). Sobre as ligas, surgi-
das em Pernambuco, apesar de alguns trabalhos impor-
tantes como os de Azevedo (1982) e Bastos (1984), ainda 
são raros os investimentos que tentam aportar novas pers-
pectivas teóricas e mesmo documentais ao que já conhe-
cemos. Já sobre o Master, até os dias de hoje há apenas 
um trabalho (Eckert, 1984), não publicado, que serve de 
apoio a todos os que queiram conhecer mais a formação e 

3 Para uma descrição acurada daquele momento histórico, ver o trabalho de Ca-
margo (1973).
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o desenvolvimento do primeiro movimento que se autode-
nominou “sem-terra”.

A falta de maior investimento sobre a história desse 
movimento conduz geralmente a uma dicotomia interpre-
tativa que o classifica como um braço do governo Brizola 
(Carini e Tedesco, 2007) ou como um grupo autônomo que 
teria imposto o tema da terra àquele governo. Essa dualida-
de, ancorada mais em um modelo interpretativo (autono-
mia ou cooptação) do que em qualquer evidência de pes-
quisa, tornou-se uma barreira para se refletir sobre como 
os “sem-terra” de outrora se ligariam aos sem-terra de hoje, 
emblemados pelas bandeiras do MST.

Nas próximas páginas procuraremos, a partir de um 
investimento recente em novas e velhas fontes sobre alguns 
acontecimentos que envolveram o Master, mas que não se 
limitam a ele, construir um quadro interpretativo que per-
mita pensar a questão dos sem-terra na longa duração dos 
movimentos sociais brasileiros.

Os sem-terra no governo Brizola
O Master foi fundado em meados de 1960 pelo prefeito da 
cidade de Encruzilhada do Sul – localizada na região central 
do Rio Grande so Sul – no momento em que um fazendei-
ro de um grupo político opositor tentava expulsar da terra 
agricultores, alegando ser ele o verdadeiro dono da terra. 
Milton Serres Rodrigues era membro do PTB, o mesmo 
partido de Brizola, e contou com o apoio do governador 
para organizar núcleos do Master ali e em outros municí-
pios. Não temos notícia de nenhum tipo de ação coletiva 
que tenha sido realizada para garantir a posse daquelas ter-
ras, sabemos apenas que houve a formação do movimen-
to. Passado o evento de Encruzilhada do Sul, que resultou 
na desapropriação da terra pelo governo do Estado, não 
há notícia de nenhuma outra mobilização ou ação pública 
desse movimento até 1962, quando começaram as invasões, 
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como veremos mais adiante4. Tivemos até ali um movimen-
to sem ações coletivas, por assim dizer.

Isso não significa, no entanto, que os sem-terra tenham 
saído da pauta do governo. Uma série de documentos do 
governo do Estado e cartas pessoais, recolhidas no arqui-
vo de um antigo funcionário do IGRA – Instituto Gaúcho 
de Reforma Agrária, mostram que entre 1960 e 1961 temas 
relacionados à condição de vida dos habitantes das zonas 
rurais tornam-se constantes em atos do governo. 

Em primeiro lugar, foi instituída a Comissão Estadual de 
Terra e Habitação que deveria promover a “a aquisição de 
terras para agricultores e suas organizações”5, antes mesmo 
da formação do Master. Alguns meses depois, um relatório 
de atividades da mesma secretaria previa a “desapropriação e 
recebimento de glebas” por parte do governo estadual6. A Ceth 
realizou ainda, durante o ano de 1960, um levantamento por-
menorizado do número de propriedades com mais de dois 
mil hectares em todo o Estado e concluiu que o “latifúndio” 
era um dos principais problemas enfrentados pelos gaúchos. 

Em meados de 1961 foi criado um grupo de trabalho, lide-
rado pelo mesmo funcionário que realizava os levantamentos 
das propriedades pela Ceth e que prepararia a formação do 
Instituto Gaúcho de Reforma Agrária. É nos documentos do 
IGRA que a expressão “sem-terra” vai aparecer pela primeira 
vez. Segundo o que se pode ler nas publicações do Instituto, 
a política de colonização e redistribuição de terras teria como 
alvo atender especificamente os “sem-terra”. É importan-
te notar que, nesse decreto, a categoria representa todos os 
grupos que viviam em condições consideradas precárias pelo 
governo. Os sem-terra são, naquele momento, alvos preferen-
ciais de políticas públicas voltadas para as áreas rurais. 

4 Nesse tempo, o Master ganhou um estatuto e uma carta de fundação que foi lida 
por um deputado do PTB em uma sessão no Congresso Nacional, 
5 Decreto 11.201, de 29 de fevereiro de 1960.
6 Relatório de atividades da Ceth de 1960

09013-LN76-meio_af4c.indd   201 7/21/09   10:21:10 AM



202

Sem-Terra:  os sentidos e as transformações de uma categoria de ação coletiva no Brasil

Lua Nova, São Paulo, 76: 197-227, 2009

A institucionalização dos sem-terra como um proble-
ma público esteve acompanhada pela formação de um 
amplo aparato burocrático que evoluiu, como vimos, de 
uma comissão genérica, passando por um grupo de traba-
lho até a formação de um órgão exclusivo para cuidar do 
tema. Apesar desse impressionante grau de planejamento 
não há informações, durante os anos de 1960 e 1961, sobre 
ações efetivas relativas à colonização ou desapropriações de 
terras, como previam as medidas públicas ao longo do perí-
odo7. Mesmo demonstrando empenho em fazer dos sem-
terra uma categoria de ação estatal, o governo Brizola não 
teria tomado nenhuma outra medida que se assemelhasse 
ao que ocorrera em Encruzilhada do Sul no ano anterior. 
Esse quadro viria a mudar completamente em janeiro de 
1962, com a primeira ocupação coletiva de uma fazenda 
privada de que se tem notícia naquele Estado.

quando os sem-terra começam a invadir 
No dia 11 de janeiro de 1962 algumas centenas de pessoas 
montaram um acampamento com barracos de madeira e 
barracas de lona de caminhão às margens da rodovia que 
liga os municípios de Passo Fundo e Ronda Alta. Ali ficava 
a Fazenda Sarandi, propriedade de um grupo uruguaio que 
utilizava apenas uma pequena parte dela para exploração 
de madeira. 

Eckert (1984) e Tedesco e Carini (2007) são unânimes 
em atribuir a ação ao Master. Porém, ao voltarmos aos docu-
mentos e fontes por nós levantados e após consultar o mate-
rial citado por esses autores, não encontramos nenhuma 
menção à participação do Master, seja na organização, seja 
na execução da montagem dos acampamentos. Investimos, 
a partir daí, na investigação sobre o modo pelo qual se havia 

7 Salvo os casos da aquisição de propriedades nas cidades de São Jerônimo (1158,31 
ha.) e Canguçu (595,9484 ha.), dos quais não se conhece o destino da terra, e da 
área de Encruzilhada do Sul. Todos em 1960.
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organizado aquela ação, que levou o governo Brizola a desa-
propriar a área dois dias após o evento.

O grupo que chegou à Fazenda Sarandi era formado 
em sua quase totalidade por pessoas que vinham do muni-
cípio de Nonoai, distante 100 km dali. Segundo entrevis-
tados que participaram da mobilização das pessoas e da 
montagem e organização do acampamento, tudo havia sido 
preparado pelo prefeito da cidade, Jair de Moura Calixto, 
filiado ao PTB. Além de correligionário de Brizola, Calixto 
era também seu primo. 

A proximidade entre Calixto e Brizola lembrava tam-
bém as relações que envolviam o fundador do Master, Mil-
ton Serres Rodrigues, e o governador. No entanto, a pes-
quisa mais aprofundada sobre o caso de Nonoai começou a 
revelar nos fios que complicam a interpretação mais espon-
tânea de que se trataria de uma ação ordenada pelo gover-
nador8. Apesar de primos e membros do mesmo partido, a 
relação entre Calixto e Brizola tinha altos e baixos. Em parte 
porque o prefeito de Nonoai era conhecido por atos intem-
pestivos, como, por exemplo, quando ao perder a prévia do 
PTB para escolha do candidato à prefeitura, se lançou por 
outro partido para, depois de ter vencido o pleito, voltar ao 
PTB. Ou ainda quando interrompeu, armado, uma reunião 
de opositores em um clube da cidade. 

Quatro meses antes da invasão, Calixto havia sido uma 
das figuras importantes da Campanha da Legalidade que, 
liderada por Brizola, garantiu a posse do vice-presidente 
João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. Naque-
le evento, Calixto montara uma guarda armada de mais 
de mil homens na cidade de Nonoai para proteger o Rio 
Grande do Sul de uma possível invasão vinda de Santa 
Catarina. O sucesso da resistência catapultou a populari-

8 Infelizmente, não há trabalho conhecido que tenha se dedicado a um estudo 
mais aprofundado do que se passou na cidade de Encruzilhada no momento de 
fundação do Master.
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dade do prefeito na cidade e vários dos homens, que com-
punham a guarda da legalidade, foram depois usados na 
mobilização de moradores da região para participar da 
invasão da Fazenda Sarandi. Nos dias prévios à invasão via-
se, segundo relatos, uma faixa estendida na praça princi-
pal da cidade: “Os com terra com Cristo, os sem-terra com 
Jair Calixto”.

Mas de onde surgira a ideia de promover a invasão da 
Sarandi e de retomar o uso da expressão sem-terra? Após 
mais de dois anos analisando documentos e realizando 
entrevistas, não foi possível determinar com precisão as 
razões de Calixto. Por isso, preferimos inscrever essa atitude 
em uma figuração que nos permita compreender, ao menos, 
o contexto do qual ele se aproxima na questão dos sem-ter-
ra. Nos meses que se seguiram à Campanha da Legalidade, 
o governo do Estado teria financiado a participação de um 
grupo de dirigentes do Master, que naquele momento já 
contava com membros do Partido Comunista Brasileiro em 
sua direção no I Congresso Nacional de Lavradores e Tra-
balhadores Rurais. Naquele evento, ocorrido em Belo Hori-
zonte, os membros do Master, e os das ligas camponesas, em 
conjunto, propuseram e aprovaram a tese “reforma agrária 
na lei ou na marra”, abrindo as portas para uma intensifica-
ção das lutas rurais em todo o país. No Rio Grande do Sul, 
há relatos de uma série de encontros entre os líderes do 
Master, todos eles ligados a partidos políticos, e o governa-
dor, no mês de dezembro de 1961. Nesses encontros teria 
sido discutida, segundo Eckert (1984), a possibilidade de 
se montar acampamentos de sem-terra em algumas das 
principais cidades do Estado. No mesmo período, há rela-
tos de que Brizola chamara Calixto em seu gabinete para 
tratar também dessas questões. Pouco se sabe do que foi 
tratado nesse encontro. Entre as versões que foram citadas 
nas entrevistas, havia uma que dizia ter havido uma tratativa 
entre Brizola, o prefeito da cidade de Sarandi e Jair Calixto 
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para a invasão da Sarandi. No entanto, o prefeito de Saran-
di e o secretário de governo teriam convencido Brizola a 
não realizá-la, pois assim colocaria um setor importante da 
base de apoio do PTB – os grandes fazendeiros – contra o 
governador. 

Em Nonoai, Calixto, com ajuda de militantes dos dis-
sidentes do PCB e não com lideranças do Master, avisou as 
pessoas que haveria uma terra que poderia ser ocupada por 
eles na cidade de Sarandi. Um de seus milicianos da lega-
lidade foi encarregado de encontrar o lugar propício para 
a montagem do acampamento. Os fatos que se seguem são 
mais conhecidos e relatam o jipe de Calixto liderando uma 
caravana de caminhões com as carrocerias abarrotadas de 
homens pelas estradas de chão da região, um pernoite na 
localidade Ronda Alta, e a chegada na manhã do dia seguin-
te ao local da invasão. 

Em nenhum dos documentos relativos ao evento ou nas 
entrevistas que fizemos houve menção ao Movimento dos 
Agricultores Sem-Terra ou aos seus diretores. As figuras cen-
trais são Calixto e Brizola, que visitou pessoalmente a área 
dias depois. Uma das possíveis versões sobre o fato pode nos 
remeter justamente ao caráter intempestivo de Calixto que, 
mesmo contra a vontade do governo, teria levado a cabo a 
mobilização das pessoas. Depois de montado o acampamen-
to não haveria alternativa para Brizola que não fosse apoiar 
a ação que, para muitos, fora feita em seu nome.

Se até aquele momento o Master não aparecia como 
protagonista, nas semanas seguintes o movimento e seus 
líderes começariam a ter um papel mais relevante. Em algu-
mas das fotos da visita do governador ao acampamento da 
Sarandi aparece a figura de Milton Serres Rodrigues e, pos-
teriormente, os jornais da região divulgariam que o movi-
mento estaria cadastrando as famílias sem-terra no acampa-
mento. Na Sarandi, portanto, não há nada oficial que nos 
aponte o Master como capitaneando os sem-terra.
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Em poucos dias, o movimento chegaria a todos os jor-
nais, quando um novo acampamento foi montado na locali-
dade do Banhado do Colégio, na cidade de Camaquã. Des-
ta feita, o organizador era conhecido de todos e identifica-
va-se como o presidente da associação local dos sem-terra. 
Assim como na Sarandi, o governo também desapropriou a 
área. Nos meses seguintes, foram contabilizadas dezenas de 
acampamentos em todo o Estado. Todos organizados por 
associações de sem-terra.

No mês de abril de 1962, o IGRA foi finalmente posto em 
marcha. Projetos de colonização foram feitos para o Banhado 
do Colégio e para a Sarandi. Uma parte da reserva florestal 
de Nonoai também foi transformada em projeto de coloni-
zação para abrigar famílias que haviam se cadastrado em um 
acampamento que fora formado ali pelo Master com a ajuda 
de Calixto. No mês de março de 1962, o próprio Brizola doou 
mil hectares de uma das fazendas de sua mulher para um pla-
no de colonização, cujos beneficiários, moradores do local, 
foram escolhidos por ele próprio. Nesse mesmo mês, o gover-
no estadual publicou nos jornais do Estado um apelo para 
que grandes proprietários seguissem seu exemplo e doassem 
parte de suas terras para abrigar famílias de sem-terra.

O quadro acima aponta para o processo de construção 
política de uma categoria que apareceu primeiro nos docu-
mentos do governo do Estado, foi mobilizada na tentativa 
de expulsão da família de Encruzilhada do Sul e terminou 
por se tornar emblema de um movimento que tinha como 
seus líderes membros de partidos políticos ligados ao gover-
no. Apesar de o Master existir formalmente, não há registro 
de suas ações até que o acampamento da fazenda Sarandi 
tenha acontecido. 

Após o primeiro acampamento, cuja paternidade não 
é possível determinar, observamos que o Master se organiza 
para fazer fluir a política pública que fora gestada no gover-
no Brizola, mas que não fora posta em prática ao longo do 
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ano de 1961. Se a categoria de sem-terra foi criada duran-
te aquele governo, ela logo sairia de seu controle. Com o 
acampamento da Sarandi e com a presença do Master nos 
demais casos, os sem-terra se tornaram uma força relativa-
mente autônoma. O próprio governador viria a público, em 
1962, pedir uma trégua nos acampamentos por meio da 
formação de uma comissão que incluía líderes do Master, 
membros do governo e latifundiários. 

Há sobre esse caso uma mistificação constante de 
que tudo fora minuciosamente planejado pelo governa-
dor, o que corroboraria estereótipos como de “caudilho” 
e “populista” que tanto agradam certos cientistas sociais. 
Nossa hipótese, seguindo os caminhos que já havíamos 
trilhado em Sigaud, Rosa e Macedo (2008), é que houve 
naquele período um enredamento entre mobilizações de 
um movimento social, a sensibilidade de certos funcioná-
rios do governo para o tema das precárias condições de 
vida nas áreas rurais, condições estruturais nas alianças 
internas ao governo Brizola e, principalmente, ações não 
previstas, como a de Jair Calixto. Tal enredamento tomou 
um sentido muito específico: deu vida social a uma catego-
ria amorfa que estava nos planos do governo e que não foi 
apenas uma invenção de um líder político.

A volta dos sem-terra: dezesseis anos depois
O governo Brizola terminou no início de 1963 sem que 
a maioria dos acampamentos tivesse o mesmo destino da 
Fazenda Sarandi ou do Banhado do Colégio. Mesmo entre 
as famílias que haviam sido cadastradas pelo Instituto Gaú-
cho de Reforma Agrária nos acampamentos que se torna-
ram projetos de colonização, nem todas puderam ser con-
templadas. Com a mudança de governo, os acampamentos 
liderados pelo Master foram reprimidos e, após o golpe 
militar de 1964, seus principais organizadores foram presos 
ou fugiram do país. 
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Apesar disso, permaneceram naquela região centenas 
de pessoas cadastradas como agricultor sem-terra. Essas pes-
soas que não receberam terra na época acabaram por voltar 
para seus lugares de origem, principalmente para Nonoai e 
estabeleceram-se na terra que pertencia à reserva indígena 
dos Kainganges.

Na década de sessenta era possível permanecer nas ter-
ras indígenas da região sob a condição de pagamento de 
uma taxa de arrendamento, mas a partir da promulgação do 
chamado Estatuto do Índio em 1973, a prática foi proibida. 
No caso específico da reserva de Nonoai, havia mais de mil 
famílias vivendo sob essas condições, muitas das quais com 
passagem pelo acampamento da Fazenda Sarandi em 1962. 

Uma questão central nesse contexto é que os agricul-
tores, desta feita autodenominados colonos, passaram a ser 
ameaçados de expulsão com base em um decreto do gover-
no que visava assegurar ao indígena o direito à terra9. Após 
três anos de negociações frustradas entre o Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária, a Fundação Nacio-
nal do Índio, colonos e indígenas, os agricultores acabaram 
por ser expulsos de suas casas em maio de 1978. A maio-
ria das famílias saiu da reserva indígena apenas com suas 
roupas, poucos móveis e sem colher as lavouras que haviam 
plantado e nas quais estava investida a maior parte de seu 
capital. Algumas conseguiram se alojar em casas e proprie-
dades de amigos e parentes na própria região. Para aqueles 
que não tiveram essa sorte, o destino foi um acampamento 
improvisado na localidade de Taquaruçuzinho. 

Diferentemente do que ocorreu na década de 1960, o 
decreto do governo não criou uma categoria formal; dessa 
vez, criou um novo e palpável contingente de sem-terra. Mais 
de mil famílias que, de uma hora para outra, perderam sua 
principal forma de subsistência. A ideia de que a responsabi-

9 A palavra colono é utilizada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
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lidade sobre o que ocorrera na reserva indígena fora obra do 
governo estadual ficou clara a partir do momento em que as 
famílias expulsas começaram a procurar novas terras. Com-
pletamente descapitalizados, os agricultores foram em busca 
de terras públicas que não fossem devidamente utilizadas.

A primeira tentativa ocorreu ainda em maio de 1978, 
com a entrada de algumas famílias em uma área de reserva 
florestal pertencente ao governo, na cidade vizinha de Pla-
nalto. Naquela ocasião, moradores vizinhos à reserva flores-
tal avisaram seus parentes expulsos da terra indígena de que 
havia uma terra do Estado sem uso. As conexões com 1962 
mostram-se mais fortes ainda porque esses parentes estabe-
lecidos em Planalto viviam em uma área – a chamada Quar-
ta Seção – que fora desmembrada pelo governo Brizola da 
reserva florestal no ano de 1963 para assentar famílias de 
sem-terra que haviam sido cadastradas no acampamento lide-
rado por Jair Calixto. Ou seja, as famílias que foram benefi-
ciadas na década de 1960 esperavam que, numa situação que 
já se configurava como de calamidade pública, o governo do 
Estado reproduzisse a mesma fórmula do passado. O resulta-
do prático não foi o esperado. As famílias vindas de reservas 
indígenas foram expulsas da área pela polícia de Nonoai no 
mesmo dia em que entraram. Para as pessoas que estiveram 
na invasão e que conseguimos entrevistar, a ação não teria 
sido bem-sucedida devido à intervenção de políticos locais 
que não deixaram o caso chegar ao governador do Estado. 
Em sua perspectiva, o problema foi justamente a não interfe-
rência do governo na questão, que foi vista apenas como um 
conflito dos manifestantes com a polícia. 

A ideia de que o alvo estava correto e de que o proble-
ma fora de ordem local, ajuda-nos a compreender porquê, 
poucos dias depois, pessoas pertencentes ao mesmo grupo, 
com outras dezenas de famílias, invadiram outra área de 
reserva florestal, na cidade de Rondinha. Localizada a mais 
de 100 km de Nonoai, a reserva de Rondinha guardava mais 
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uma conexão com os fatos ocorridos em 1962. Ela fora parte 
desmembrada da Fazenda Sarandi quando ocorreu a desa-
propriação da área por Leonel Brizola. Àquela altura veio à 
tona o fato de que nem toda a área que fora desapropriada 
na década anterior havia sido distribuída para os sem-terra. 
Havia, além da reserva florestal, duas glebas (Brilhante e 
Macali) somando quase quatro mil hectares que, depois de 
desapropriada a Sarandi, foram arrendadas pelo governo 
estadual a grandes fazendeiros. Como os agricultores saídos 
da área indígena teriam elegido aquela área? Nossa pesqui-
sa não encontrou respostas mais conclusivas para o fato a 
não ser de que se tratava de uma terra do governo, uma 
terra cujo uso seria passível de negociação. 

Ao contrário do que ocorrera em Nonoai, a invasão da 
reserva de Rondinha foi levada ao conhecimento do gover-
no estadual. Segundo algumas pessoas que lá estiveram, o 
acampamento montado no local fora visitado pelo então 
pretendente ao cargo de governador do Estado (naquele 
período não havia eleição direta, e o governador era indica-
do pelo presidente da República). Na ocasião cadastraram-
se famílias sem-terra que permaneceram no acampamento 
por mais de um mês. Feito o cadastramento, os agricultores 
voltaram para as casas de parentes e amigos que os acolhe-
ram após a expulsão.

Enquanto o acampamento esteve montado, a área foi 
cercada pela polícia militar, que impediu a entrada de novas 
pessoas. No entanto, em poucos dias formou-se mais um 
acampamento no interior da reserva florestal de Rondinha. 
Dessa vez, os invasores não eram pessoas que foram expul-
sas de suas terras, mas jovens agricultores, filhos dos bene-
ficiários da antiga Fazenda Sarandi que viviam nas terras de 
seus pais. Os jovens moradores da área, ao verem o acam-
pamento montado pelas pessoas vindas de Nonoai, decidi-
ram mobilizar-se para que, caso a terra remanescente da 
Fazenda Sarandi viesse a ser distribuída, a prioridade fosse 
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dada aos filhos dos antigos assentados. Segundo um desses 
jovens da época, havia um sentimento de que o Estado seria 
também responsável pelo destino dos filhos dos primeiros 
beneficiários da área. Essa ideia teria surgido em razão de 
promessas feitas pelos funcionários do Estado que adminis-
traram o projeto de colonização idealizado por Brizola, e 
executado em outras bases no governo de Ildo Meneghetti, 
em 1963 e 1964. 

A invasão, promovida pelos grupos que foram desaloja-
dos em Nonoai e que buscavam terras que fossem do gover-
no que os expulsou para que continuassem a viver como 
agricultores, trouxe à tona um compromisso que havia sido 
firmado por um outro governo 16 anos antes. Articulando 
compromissos passados e presentes dos governos com dife-
rentes gerações de sem-terra que haviam emergido como 
problema para o Estado em situações completamente dis-
tintas, ambos visavam envolver o poder público na resolu-
ção do problema dos sem-terra.

A ideia de que a questão dos sem-terra de Nonoai era 
um problema que deveria ser solucionado por meio da 
transferência de terras do Estado foi reforçada nos dias 
seguintes, quando um novo grupo, também formado por 
expulsos da área indígena, chegou ao local. Como a polícia 
não permitiu sua entrada no acampamento da reserva flo-
restal de Rondinha, o grupo decidiu invadir e montar um 
novo acampamento na área da antiga Fazenda Sarandi que 
fora arrendada para grandes fazendeiros. O grupo perma-
neceu na Gleba Brilhante por mais de um mês e chegou a 
plantar uma roça de milho. No entanto, como a área estava 
sendo utilizada por entes privados, esse grupo não ganhou 
a mesma atenção daqueles que invadiram a reserva florestal 
de Rondinha. Eles não foram cadastrados. Foram apenas 
cercados pela polícia e acabaram tendo de voltar para as 
casas de amigos e parentes ou para o acampamento que os 
abrigaram após a saída da área indígena.
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Esses dois casos reforçam nosso argumento na relação 
obrigatória entre os sem-terra e o Estado na gênese das 
ações coletivas por terra no Brasil. Para os acontecimentos 
de 1978, o fato de que, ao saírem da reserva indígena, as 
famílias em grupos heterogêneos tenham participado de 
três invasões e de que todas elas tenham tido lugar em ter-
ras públicas é inegável. Durante a pesquisa, não encontra-
mos nenhuma referência quanto à possibilidade de entrada 
em terras privadas nas entrevistas das pessoas envolvidas nos 
acampamento nem em documentos.

Como é possível perceber, apesar da intenção de mobili-
zar o governo estadual para resolver seu problema, os “colo-
nos sem-terra”, como ficaram conhecidos, não conseguiram 
obter uma resposta imediata, como ocorrera em 1962. Depois 
de mais de um mês de calamidade, a proposta apresentada 
pelo Estado foi o confinamento das famílias em um parque 
de exposições na cidade de Esteio (a cerca de 20 km de Por-
to Alegre) até que uma solução definitiva fosse encontrada. 
Para cerca de 700 famílias, essa foi a saída. No parque ocupa-
ram os espaços da exposição e receberam comida do gover-
no estadual. Porém, sua liberdade de ir e vir era restrita, pois 
somente podiam deixar o local com autorização do chefe de 
polícia que ficou encarregado do controle do acampamen-
to. Naquele tempo, algumas das pessoas foram autorizadas a 
trabalhar em serviços domésticos na casa de políticos que se 
ofereciam para ajudar as famílias.

O deslocamento dos sem-terra para mais de 400 km de 
sua região de origem envolveu definitivamente o governo 
estadual com a questão. Seria preciso recorrer a uma solução 
definitiva para o caso. Durante os meses seguintes, a primeira 
alternativa proposta foi o envio das famílias para os projetos 
de colonização da região norte, especialmente do Mato Gros-
so10. Algumas famílias aceitaram a oferta e foram levadas de 

10 Para maiores informações sobre os projetos de colonização que envolveram os 
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avião para as bordas da Floresta Amazônica; outras, a mino-
ria, se negaram a deixar o Rio Grande do Sul. Para as famílias 
que permaneceram, foi oferecido o assentamento em uma 
propriedade do governo do Estado na cidade de Bagé, na 
fronteira com o Uruguai (distante mais de 600 km de Nono-
ai). O projeto de colonização Nova Esperança foi efetivado 
no início do ano de 1979 e para lá foram transferidas 125 
famílias que receberam lotes de terra11. 

A mobilização do governo resolveu parcialmente o 
caso. Temos de lembrar que perto de 700 famílias passaram 
pelo parque de Esteio, mas que mais de 1.000 haviam sido 
expulsas da reserva. A atenção dada aos colonos que esta-
vam mais necessitados, por meio da obtenção de terras, foi 
fundamental para despertar o desejo das demais famílias 
que haviam encontrado abrigo em terras alheias. Muitas 
das pessoas que foram contempladas com terras em Mato 
Grosso ou em Bagé eram parentes dos que haviam ficado 
em Nonoai e assim fizeram circular a informação de que o 
Estado lhes estava conseguindo terras.

As famílias que restaram em Nonoai formaram, no ano 
de 1979, uma comissão que teve a ajuda de sindicalistas, 
agentes da Comissão Pastoral da Terra e de um funcionário 
da Secretaria Estadual de Agricultura na intermediação das 
negociações com o governo estadual. Entre janeiro e setem-
bro daquele ano várias reuniões foram feitas, e as únicas 
propostas concretas se referiam à ida das famílias também 
para Mato Grosso. De certa forma, a atuação dessa comis-
são serviu para estender o compromisso do governo para 
todos os expulsos da área indígena. Sem resultados efeti-
vos, os agricultores e seus parceiros decidiram realizar uma 
nova invasão de terras. Em setembro de 1979, um grupo 

sem-terra de Nonoai, consultar o trabalho de Tavares dos Santos (1993).
11 Nem todas as famílias foram incluídas nessas duas alternativas. Para algumas 
delas foram oferecidas aposentadorias ou empregos definitivos em propriedades 
rurais, intermediados por funcionários do governo.

09013-LN76-meio_af4c.indd   213 7/21/09   10:21:11 AM



214

Sem-Terra:  os sentidos e as transformações de uma categoria de ação coletiva no Brasil

Lua Nova, São Paulo, 76: 197-227, 2009

de pouco mais de cem famílias montou um acampamento 
na Gleba Macali – o único pedaço da Fazenda Sarandi que 
não havia ainda sido invadido. Mais uma vez a opção foi por 
uma terra que pertencia ao governo estadual e que estava 
arrendada a uma empresa madeireira.

O acampamento da Macali logo recebeu atenção do 
governo estadual que, em menos de um mês, autorizou 
os agricultores a iniciar o cultivo de uma lavoura na área e 
montou um escritório no local para conduzir o processo de 
assentamento de 104 famílias. Assim que o governo sinali-
zou positivamente para o acampamento da Macali, foi mon-
tado um outro acampamento na Gleba Brilhante – a mesma 
que havia sido invadida em 1978 e que faz fronteira com a 
Macali – com as família restantes que haviam sido expulsas 
da reserva. Ao verem que os acampamentos da Macali e da 
Brilhante resultariam, cedo ou tarde, na distribuição das 
terras às famílias vindas de Nonoai, os filhos dos assentados 
no governo Brizola – os chamados filhos da Sarandi – mon-
taram novamente um acampamento próprio, desta feita na 
Brilhante.

Em 1980, o governo estadual finalmente concedeu os 
títulos de posse das terras da Macali e da Brilhante aos colo-
nos vindos de Nonoai, tornando as glebas assentamentos 
oficiais do Estado. Ao oficializar a posse das áreas, foi criado 
um novo problema: não havia terras suficientes para abrigar 
todos os acampados. Certos de que a questão dos sem-terra 
já havia sido incorporada à agenda do governo, os agentes 
da CPT e outras lideranças das invasões decidiram ocu-
par uma outra fazenda contígua, que estava em processo 
de desapropriação pelo governo estadual havia quase uma 
década. A fazenda Anoni fora desapropriada para receber 
as famílias removidas para a construção da barragem do 
Passo Real. No entanto, apesar de algumas delas terem sido 
efetivamente assentadas ali em 1973, a área continuava em 
disputa judicial.
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O acampamento da Anoni foi violentamente reprimi-
do pela polícia e as famílias foram levadas para as margens 
da estrada que liga Ronda Alta a Passo Fundo, ocupando 
parte do lote de um assentado da Macali. Ou seja, os acam-
pamentos ocorridos na área da Fazenda Sarandi entre 1962 
e 1980, ao mesmo tempo que criaram um contingente de 
“sem-terra” como categoria de ação política, contribuíram 
para a formação de um estoque de terras. Terras que permi-
tiram o assentamento de duas gerações de famílias e ainda 
serviriam de base de apoio para novos acampamentos.

O acampamento montado em finais de 1980 ficou 
conhecido pelo nome de Encruzilhada Natalino e recebeu 
não apenas aqueles que haviam sido expulsos da reserva de 
Nonoai. Em pouco tempo, o local se tornou abrigo para 
milhares de famílias de agricultores que viviam na região 
em terras de familiares ou arrendadas e que buscavam con-
seguir um pedaço próprio para cultivar e morar. 

Além dessas famílias da região, o acampamento passou 
a atrair outras que, quando expulsas da reserva indígena, 
foram levadas para Mato Grosso, onde não se adaptaram 
às condições de vida na nova região. Esses “retornados”, ao 
saberem que seus antigos vizinhos haviam sido assentados 
na própria região, decidiram voltar para ficar mais próxi-
mos de suas famílias12.

Uma amostra da mudança na composição do acam-
pamento entre a Natalino, a Macali e a Brilhante são os 
depoimentos colhidos e citados no livro de Méliga e Jan-
son (1982). Entre os entrevistados, havia no acampamento 
13 famílias de Ronda Alta, três retornados do Mato Gros-
so e cinco famílias que, após serem expulsas da reserva, 
ficaram pelos arredores de Nonoai e que não se haviam 

12 Tavares dos Santos (1993) apresenta uma descrição bastante precisa das condi-
ções precárias da maioria dos projetos de colonização da Amazônia. O trabalho 
dedica-se ainda a acompanhar e entrevistar alguns desses retornados em sua volta 
ao Rio Grande do Sul nos anos oitenta.
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engajado nos acampamentos anteriores. Há registros tam-
bém da presença no acampamento de muitos dos filhos de 
famílias que haviam recebido terras na Fazenda Sarandi 
na década de 1960.

Tendo em vista esses dados, podemos compreender 
que a Encruzilhada Natalino promoveu a questão dos sem-
terra para além do grupo que fora, por inabilidade do Esta-
do, desalojado repentinamente. Naquele local, os sem-terra 
voltaram a ter o mesmo sentido que lhes fora atribuído no 
governo Leonel Brizola e deixaram de ser considerados um 
grupo específico: os sem-terra passaram a ser vistos como as 
famílias que viviam em áreas rurais sob condições precárias 
de subsistência, especialmente os não proprietários. 

Não podemos, no entanto, pensar que os sem-terra fos-
sem na Encruzilhada Natalino apenas uma categoria com 
efeito estatal, como acontecera nos primórdios do Master. 
O relativo sucesso reivindicatório dos acampamentos ante-
riores contribuiu para que pessoas que levavam suas vidas 
sob condições de “arrendatário”, “meeiro” ou mesmo como 
“filhos” de pequenos proprietários passassem a sentir-se 
também como sem-terra. Nossa hipótese é de que, nesses 
casos, sentir-se “sem-terra” era sentir-se apto a reclamar 
benefícios estatais, principalmente a redistribuição de ter-
ras para a agricultura.

O acampamento da Encruzilhada Natalino tornou-
se também um símbolo da luta contra a ditadura militar, 
atraindo a atenção de militantes de todo o país para o pro-
blema dos sem-terra. Ao elevá-los a uma categoria símbo-
lo da resistência à ditadura, os acontecimentos da Encru-
zilhada lançaram bases sólidas para a constituição de um 
movimento social que, devemos ressaltar, não existiu como 
organização até 1984.

Antes do surgimento do MST, os governos estadual e 
federal tiveram, pela primeira vez desde 1962, de desapro-
priar terras privadas para assentar acampados na Encruzi-
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lhada Natalino, pois já não havia mais terras estatais para 
abrigá-los. Entre 1981 e 1984, foram compradas terras pelo 
governo do Estado nas cidades de Palmeira das Missões e 
Salto do Jacuí, nos arredores de Ronda Alta13.

Assim, nos anos 1980 e 1990, já sob a organização do 
MST, as ocupações – e não mais invasões – ficariam marca-
das por uma luta do movimento para que o Estado passas-
se a usar seus recursos na compra de terras privadas. Além 
da compra de terras, as ações do MST, principalmente na 
forma de ocupação de prédios públicos, passam a pedir 
aos governos créditos para a construção de moradias, 
financiamento de lavouras dos assentados e assistência téc-
nica. Houve casos de ocupações que chegaram a pedir a 
realização de concurso público para o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária14, pois a demanda do 
movimento superava em muito a capacidade de trabalho 
dos quadros daquela autarquia.

O MST na década de 2000: cruzando o país
Em outros trabalhos (Rosa, 2004 e 2006) procurei demons-
trar como o MST se estabeleceu no estado de Pernambuco 
na década de 1990, tornando aquela região o maior foco de 
ocupações de terra de todo o país. Para além dos processos 
locais, que envolveram uma acirrada disputa com os sindi-
catos de trabalhadores rurais por representação e por áreas 
a serem ocupadas, o caso pernambucano revelou também 
uma proliferação de outros movimentos de sem-terra. Por 
volta de 2003, haviam sido contabilizados pelo Incra regio-
nal 14 movimentos diferentes que organizavam ocupações 
e reivindicavam desapropriações de terra. 

13 Sobre a relação de terras desapropriadas pelo governo na época, ver o trabalho 
de Navarro et al. (1999).
14 Disponível em: http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI682608-
EI1774,00-MST+inicia+Jornada+Nacional+de+Luta+com+ocupacoes.html. Acesso 
em: 18 nov. 2008.
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O estudo de caso de alguns desses movimentos, como 
o Movimento dos Trabalhadores Brasileiros Sem-Terra 
(MTBST) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais e Urba-
nos do Brasil (MTRUB), entre outros, contribuiu para que 
fossem trazidos ao debate novos elementos sobre o senti-
do das mobilizações do MST. Especialmente no caso desses 
dois movimentos, seus líderes tomaram parte em acampa-
mentos e ocupações promovidos pelo MST nos anos noven-
ta e tornaram-se também militantes daquela organização. 
Ambos experimentaram uma ruptura com o MST no início 
da década de 2000 que resultou na formação de movimen-
tos independentes. 

Quando olhamos os casos com mais cuidado, foi possí-
vel perceber que, nas duas situações, o rompimento com o 
MST ocorreu a partir do momento em que este movimento 
deixou, por razões diversas, de priorizar os casos de acam-
pamentos em que estavam essas lideranças. Analisando deti-
damente o significado dessa priorização, percebemos que 
se tratava de casos cujo processo de desapropriação da terra 
desejada estava parado e havia sido colocado como secun-
dário em relação a outros, ou casos de falta de distribuição 
de cestas básicas por parte do governo federal. Em última 
instância, tratava-se de situações que, nas palavras de seus 
protagonistas, indicavam que o movimento já não estava 
atendendo às expectativas daqueles que se autoidentifica-
vam como sem-terra: estabelecer uma relação proveitosa 
com o Estado e seus governos.

A formação de novos movimentos, como indicamos em 
Rosa (2007), reiterou a fórmula que deu origem e que con-
sagrou o MST como a mais importante organização política 
do Brasil nos últimos 15 anos. Esses novos e pequenos movi-
mentos se legitimaram diante dos sem-terra porque passa-
ram a ter contato direto com o Incra e seus funcionários 
em Pernambuco. Situação que o MST, com suas centenas 
de acampamentos, nem sempre é capaz de garantir unifor-
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memente. Sem a presença estatal, na forma de processos 
de desapropriação, assistência técnica ou de cestas básicas, 
a situação desses movimentos se torna precária, pois as 
famílias deixam os acampamentos em busca de alternativas 
melhores, não necessariamente como sem-terra. Esses aban-
donos, que ocorreram nos casos do MTRUB e do MTBST 
também pouco tematizados pela literatura, mostram como 
a situação social de sem-terra não é uma situação monolíti-
ca, mas é uma entre outras tantas. A “situação de sem-terra” 
tem sido, quando pensamos a partir do caso pernambuca-
no, uma forma legítima de reivindicar recursos estatais. 

Não podemos esquecer, no entanto, que há outras for-
mas de se relacionar com o Estado e que a vida das pessoas 
que em determinado momento se aglutina sob a organização 
de um desses movimentos, mesmo quando elas estão sob as 
lonas dos acampamentos, não se resume a isso. Elas mantêm 
suas famílias, suas relações políticas prévias e outros laços 
que, com maior ou menor intensidade, podem levá-las por 
outros caminhos que não seja a “luta pela terra”. Essa questão 
torna-se compreensível justamente se levarmos em conta que 
sua vida de sem-terra se iniciou apenas quando elas passaram 
voluntariamente a tomar parte nos acampamentos do MST 
e dessas novas organizações. Esse engajamento, no entanto, 
não pode ser visto como uma reconversão de toda a história 
prévia dos sujeitos que nela entram, nem mesmo como pri-
meira e única experiência política. Ela é uma, entre muitas 
outras, formas de se apresentar ao governo.

Estado e ações coletivas em perspectiva interdependente
Ao percorrermos um caminho de mais de quarenta anos 
em que a categoria sem-terra tem sido utilizada para mobi-
lizar e aglutinar pessoas que reivindicam terras ao Estado 
e seus governos, trouxemos à tona aquilo que defendemos 
ser o ponto forte da permanência do MST como movimen-
to social no Brasil: sua relação com o Estado.

09013-LN76-meio_af4c.indd   219 7/21/09   10:21:12 AM



220

Sem-Terra:  os sentidos e as transformações de uma categoria de ação coletiva no Brasil

Lua Nova, São Paulo, 76: 197-227, 2009

A partir do Master, dos acampamentos realizados no 
interior do Rio Grande do Sul na década de 1960 e de sua 
imbricação com processos de transformação nas prioridades 
do governo de Leonel Brizola, fomos conhecendo a figura-
ção da qual a categoria política dos “sem-terra” emerge. Ela 
surgiu de um jogo de forças não necessariamente planeja-
do, que tinha como sujeitos centrais pessoas que ocupavam 
cargos públicos. Foram prefeitos, secretários de Estado e até 
mesmo um governador que protagonizaram a consagração 
não planejada dessa categoria ao torná-la objeto de políti-
cas públicas que permitiriam ao Estado dirimir problemas 
sociais em áreas rurais. A mobilização desses trabalhadores 
rurais na Fazenda Sarandi em janeiro de 1962, como for-
ma de reivindicação, imprimiu-lhe a marca de ação coletiva. 
Uma ação que, defendemos, não fora organizada pelo Mas-
ter. Este movimento teria se apropriado da forma acampa-
mento (Sigaud, 2000) no momento em que a ação de desa-
propriação da Fazenda Sarandi, realizada pelo prefeito de 
Nonoai e seus correligionários, transcorreu de forma legíti-
ma. Assim, tanto o governo, como o Master e as pessoas que 
desejavam seu próprio pedaço de terra, passaram a confiar 
mais nessas ações coletivas. E essa confiança advinha, segun-
do os vários depoimentos que colhemos na antiga Fazenda 
Sarandi, de como o vizinho, o amigo ou o parente também 
conseguiram terras por esses meios oficiais. Todas essas 
ações foram garantidas, desde o começo, por sujeitos que 
ocupavam legitimamente lugares públicos.

Nessa pesquisa, defendemos ainda que a atribuição 
de rótulos como clientelismo ou caudilhismo (termos que 
marcaram época na explicação das ações do governo de 
Leonel Brizola) não nos ajuda a avançar na compreensão 
do fato15. As ações tomadas pelos governantes municipais e 

15 Esses adjetivos aparecem nos trabalhos de Campilongo (1980) e Tedesco e Ca-
rini (2007).
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estaduais não se baseavam apenas em seu carisma ou no uso 
da máquina estatal a seu favor. A reforma agrária, naquele 
governo, pode ser caracterizada como uma política pública 
que teve como orientação clara transformar as condições de 
vida dos habitantes das áreas rurais do Rio Grande do Sul, 
como demonstram os documentos do governo estadual. 
Pensados nos termos de uma figuração, no sentido atribuído 
por Norbert Elias (1989 e 1987), Brizola, Calixto e Milton 
Serres Rodrigues foram indivíduos que estavam enreda-
dos em uma trama de dependências que nenhum deles foi 
capaz de direcionar sozinho. Havia o Master, os habitantes 
de Nonoai, as relações internas ao PTB e uma gama com-
plexa de sujeitos em posições-chave.

É importante notar que a categoria “sem-terra” e as polí-
ticas públicas voltadas especificamente para ela se encerra-
ram com o fim do governo de Leonel Brizola, ou seja, quan-
do se desestrutura a figuração formada nos primeiros anos 
da década de 196016. Mesmo que tenham ocorrido acampa-
mentos durante o governo seguinte, seus resultados foram 
nulos em termos de novos assentamentos. Com o início do 
governo militar em abril de 1964, a categoria praticamente 
desaparece da vida social e das políticas de Estado, que irão 
privilegiar, daí por diante, o tema da “colonização”17.

Como procuramos demonstrar, ela somente voltará à 
cena política por ocasião da expulsão das famílias de colo-
nos da Reserva Florestal de Nonoai. Naquele contexto, as 
relações de interdependência que marcavam a figuração 
que poderia ser pensada como estatal eram completamen-
te distintas. Não havia ocupantes de cargos de governo 
envolvidos com as famílias expulsas ou com outras forças 

16 No final de 1962, o candidato ao governo do Estado do PTB, apoiado por Le-
onel Brizola, foi derrotado pelo ex-governador Ildo Meneghetti, que assumiu o 
cargo em 1963.
17 Sobre os estudos dos processos de colonização durante o governo militar, ver o 
trabalho de Tavares dos Santos (1993).
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políticas organizadas. Naquele episódio, as relações entre 
os sujeitos que passaram a se identificar como “sem-terra” 
foram se construindo com as invasões de terras públicas. 
As invasões de áreas pertencentes ao Estado foram criando 
laços sociais com as figuras políticas do governador e de 
funcionários da própria burocracia que não se alinhavam 
por completo com o governo militar. Resolver a questão 
dos sem-terra foi, naquele momento, solucionar um pro-
blema criado pelo Estado com a regulamentação do uso 
das áreas indígenas, tanto do ponto de vista dos que fica-
ram sem um lugar para viver, como daqueles que adminis-
travam a máquina pública.

 Havia, no sentido atribuído por Boltanski (2000), um 
conjunto de provas que permitira o reconhecimento da 
necessidade de intervenção estatal. Tais provas, de aceita-
ção pública, demonstravam a situação de calamidade das 
famílias que haviam sido, do dia para noite, transformadas 
em sem-terra e a existência concomitante de terras públi-
cas (desapropriadas em 1962) subutilizadas. Isso permitiu 
a retomada da categoria “sem-terra” como um alvo de ação 
do Estado e de mobilização coletiva que levaria à formação 
do MST quase seis anos depois.

A passagem rápida pelos casos de movimentos dissiden-
tes do MST no Estado de Pernambuco ajudou-nos a compre-
ender melhor como, após 30 anos do surgimento da catego-
ria “sem-terra”, ela se institucionalizou como uma forma de 
negociação com os governos e não como identidade.

Se hoje ou há 40 anos saíssemos com um questioná-
rio nas áreas rurais e urbanas do Brasil e perguntássemos 
às pessoas sobre sua condição social, temos certeza de que 
poucos responderiam que eram sem-terra. Os casos que 
temos estudado no sul e no nordeste do Brasil mostram-nos 
que os moradores dessas áreas rurais se tornam sem-terra 
no momento em que tomam contato com os movimentos 
de sem-terra. Movimentos cuja principal propriedade não é 
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representar uma parcela geral dos “pobres do campo”, mas 
justamente desenvolver, na medida em que conseguem que 
o Estado e suas políticas avancem para áreas rurais, uma for-
ma legítima de relação com Estado. 

Um claro exemplo disso foi o crescente número de ocu-
pações de terra ocorrido no país na década de 1990. Elas 
tiveram lugar, em sua grande maioria, após 1993, quando o 
Congresso Nacional aprovou os critérios para que uma ter-
ra fosse considerada improdutiva e, assim, estabeleceu quais 
áreas seriam passíveis de ser incluídas nos planos de refor-
ma agrária. A partir desse ano, o número de ocupações de 
terra realizadas pelo MST multiplicou-se, tendo justamente 
por base o reconhecimento legal de que havia terras cuja 
finalidade econômica não vinha sendo cumprida. Ao mes-
mo tempo, o número de projetos de assentamento também 
aumentou.

Alguns dos trabalhos que mais se dedicaram a esse 
movimento, como Navarro (2008) e poucos outros, apre-
sentam dificuldades de esboçar um quadro compreensivo 
sobre o MST justamente porque não realizam uma análi-
se mais aprofundada do sentido da categoria social “sem-
terra”. Tomam-na como uma “identidade”, uma condição 
social natural do processo de desenvolvimento da socieda-
de brasileira, como na vasta obra de José de Souza Martins. 
Em ambos os casos, o sem-terra é visto como uma catego-
ria moral: uma espécie de bom selvagem da ação coletiva. 
Com isso, cometem os mesmo erros de certas teorias sobre 
movimentos sociais que se focam no tema da identidade, ou 
ainda, da questão da injustiça18. Todas elas, por não pleitea-
rem uma perspectiva sociológica em termos teóricos gerais 
(fora dos modelos de interpretação dos movimentos sociais 
e ações coletivas), tomam as ações do MST como expressão 

18 Para o caso brasileiro, a maior exceção a esses modelos naturalistas de descrição 
pode ser encontrada no trabalho de Boschi (1987).
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de agrupamentos identitários ou de interesses pré-constituí-
dos que se volvem contra estruturas monolíticas.

Essas constatações permitem-nos entrar em diálogo 
com o que Tarrow (1999) designa como “estatismo dinâ-
mico”, ou seja, uma teoria que reconhece a importância do 
Estado para a compreensão das ações coletivas, sem deixar 
de lado o fato de que nem tudo pode ser explicado pela 
mudança estrutural. Há, nessa perspectiva, um nível inter-
mediário que visa equilibrar processos de curta e de longa 
duração, nos quais os movimentos sociais e as ações coleti-
vas não são apenas objetos resultantes da força ou da fraque-
za do Estado. Como o exemplo do Rio Grande do Sul nos 
mostra, eles se desenvolvem na medida em que as institui-
ções governamentais se reforçam – como no caso dos vários 
órgãos que foram criados para cuidar de reforma agrária 
e colonização no Brasil das últimas décadas. Essas institui-
ções, porém, são geridas em processos de curta duração e 
dependem de disputas locais e pessoais entre agentes com 
poder de Estado – prefeitos e secretários, entre outros. No 
encontro histórico entre esses dois níveis, que são partes da 
mesma figuração, as cadeias de interdependências sofrem 
alterações, na medida em que os movimentos passam não 
apenas a se ajustar às oportunidades institucionais. Eles 
também aprendem os caminhos para criá-las e se tornam 
capazes, por meio das contentious conversations de que nos 
fala Tilly (1998), de transmitir suas táticas e formas de ação 
coletiva para outros sujeitos. 

Se Tarrow (1999, p. 58) assinala que certas ações coleti-
vas podem revelar as fraquezas do Estado e assim abrir sen-
das para o desenvolvimento de outras formas de protesto, 
nosso trabalho mostrou também que o mesmo pode ocor-
rer quando se revelam os pontos fortes de certos governos. 
Quando um determinado governo possui uma estrutura 
engendrada para lidar com movimentos de sem-terra, grupos 
e indivíduos envolvidos em outros processos históricos de 
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reivindicação – como lutas sindicais, por exemplo – podem 
se orientar para essa forma de ação coletiva. O que tem sido 
visto na literatura sobre movimentos sociais e ações coleti-
vas (especialmente em autores como Tarrow e Tilly) como 
uma luta pelo poder entre antagonistas, protagonizada 
entre movimentos sociais e Estado, pode ser entendido em 
nosso estudo como disputa colaborativa sem um lado neces-
sariamente dominante. Por meio da criação de um vocabu-
lário comum em torno da categoria “sem-terra” o Estado 
reconheceu a existência de uma nova força social no mun-
do rural e, talvez por isso, tenha também se tornado mais 
equipado para lidar com ela. Nutrindo-se dessa força, em 
princípio local, os movimentos foram ampliando seu esco-
po de reivindicações também para o âmbito nacional, o que 
permitiu sua expansão para além de suas áreas de origem e 
de identidade específica.

Nossa perspectiva, ao longo deste artigo, foi mostrar que 
não estávamos em um mundo dividido entre sem-terra de 
um lado, e “Estado” de outro, e que, em algum momento, 
os primeiros decidiram ou foram forçados a reclamar uma 
ação do segundo por meio de um movimento social. Afir-
mamos, aqui, que Estado e MST fazem parte de uma mesma 
figuração, cuja relação de interdependência se dá por meio 
da categoria “sem-terra”, historicamente construída.

Marcelo Carvalho Rosa
é doutor em Sociologia, professor do Departamento de Socio-
logia da Universidade de Brasília e pesquisador do CNPq

Referências bibliográficas
AZEVEDO, F. A. 1982. As ligas camponesas. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
BASTOS, E. R. 1984. As ligas camponesas. Petrópolis: Vozes.
________. 1985. “A mobilização camponesa no Nordeste – 1954/1964”. 

In: SANTOS, J. T. S. (org.). Revoluções camponesas na América Latina. 
Campinas: Unicamp/Ícone.

09013-LN76-meio_af4c.indd   225 7/21/09   10:21:12 AM



226

Sem-Terra:  os sentidos e as transformações de uma categoria de ação coletiva no Brasil

Lua Nova, São Paulo, 76: 197-227, 2009

BOLTANSKI, L. 2000. El amor y la justicia como competencias. Buenos Aires: 
Amorrortu Editores.

BOSCHI, R. 1987. A arte da associação: política de base e democracia no Brasil. 
Rio de Janeiro: Vértice.

CAMARGO, A. A. 1973. Brésil nord-est: mouvements paysans et crise populiste. 
Tese de Doutorado, Universidade de Paris.

CAMPILONGO, M. A. 1980. As relações sociopolíticas no Rio Grande do Sul: 
governo, partidos e sindicatos na conjuntura de 1958 a 1964. Dissertação 
de Mestrado, Departamento de Sociologia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul.

CHAVES, C. A. 2000. A marcha nacional dos sem-terra: um estudo sobre a fabri-
cação do social. Rio de Janeiro: Relume-Dumará.

ECKERT, C. 1984. Movimento dos agricultores sem-terra no Rio Grande do Sul: 
1960-1964. Dissertação de Mestrado em Ciências de Desenvolvimento 
Agrícola. Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desen-
volvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro – UFRRJ

ELIAS, N. 1987. La sociedad cortesana. Madrid: Fondo de Cultura Eco-
nómica.

ELIAS, N. 1989. O processo civilizacional. Lisboa: Dom Quixote. vol. I.
FERNANDES, B. M. 2000. A formação do MST no Brasil. Petrópolis, RJ: 

Vozes.
MÉLIGA, L. D.; JANSON, M. D. C. 1982. Encruzilhada Natalino. Porto Ale-

gre: Vozes.
NAVARRO, Z. 1996. “Democracia, cidadania e representação: os 

movimentos sociais rurais no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, 
1978-1990”. In: NAVARRO, Z. (org.). Política, protesto e cidadania no 
campo: as lutas sociais dos colonos e dos trabalhadores rurais no Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre: Editora da Universidade.

________. (org.). 1996. Política, protesto e cidadania no campo: as lutas sociais 
dos colonos e dos trabalhadores rurais no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 
Editora da Universidade.

________. 2002. “‘Mobilização sem emancipação: as lutas sociais dos 
sem-terra no Brasil”. In: SANTOS, B. de S. (org.). Produzir para 
viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civili-
zação Brasileira.

________. 2008. “‘Nunca cruzaremos este rio – a estranha associação 
entre o poder do atraso, a história lenta e a ‘Sociologia militante’, e 
o ocaso da reforma agrária no Brasil”. Texto apresentado no XXXII 
Encontro Anual da Anpocs. Caxambu, MG.

09013-LN76-meio_af4c.indd   226 7/21/09   10:21:12 AM



227

Marcelo Carvalho Rosa

Lua Nova, São Paulo, 76: 197-227, 2009

PALMEIRA, M. 1979. “Desmobilização e conflito: relações entre trabalha-
dores e patrões na agroindústria pernambucana”. Revista de Cultura e 
Política, vol. 1, n° 1, agosto, pp. 41-55.

ROSA, M. 2004. O engenho dos movimentos: reforma agrária e significação 
social na zona canavieira de Pernambuco. Tese de Doutorado, Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro.

________. 2006. “Uma região em movimento: as lutas por terra e a trans-
formação das estruturas de poder e significação social na Mata per-
nambucana”. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR), 
vol. 8, pp. 41-58.

________. 2007. “Oligarquias agrárias, o Estado e o espírito do neolibe-
ralismo no Brasil”. In: GRIMSON, A. (org.). Cultura y neoliberalismo. 
Buenos Aires: Clacso, pp. 111-125.

SANTOS, B. de S. (org.). 2002. Produzir para viver: os caminhos da produção 
não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

SANTOS, J. T. S. (org.). 1983. Revoluções camponesas na América Latina. 
Campinas: Unicamp/Ícone.

SIGAUD, L. 1979. Os clandestinos e os direitos. São Paulo: Duas Cidades.
________. 2000. “A forma acampamento: notas a partir da versão per-

nambucana”. Novos Estudos Cebrap, no 58, pp. 73-92.
________.; ROSA, M.; MACEDO, M. E. 2008. “Ocupações de terra, acam-

pamentos e demandas ao Estado: uma análise em perspectiva compa-
rada”. Dados (Rio de Janeiro), vol. 51, pp. 107-142.

TARROW, S. 1999. “States and opportunities: the political structuring 
of social movements”. In: McADAM, D., McCARTHY, J.; ZALD, M. 
(orgs.). Comparative perspectives on social movements: political opportuni-
ties, mobilizing structures and cultural framings. Cambridge: Cambridge 
University Press.

TAVARES DOS SANTOS, J. V. 1993. Matuchos, exclusão e luta. Petrópolis, 
RJ: Vozes

TEDESCO, J. C.; CARINI, J. J. et al. 2006. “Populismo, nacionalismo e 
caudilhismo: a atuação do Master na Fazenda Sarandi – Norte do Rio 
Grande do Sul – 1960 a 1964”. História: Debates e Tendências, no 6(1), 
pp. 63-99.

________; ________. 2007. Conflitos agrários no norte gaúcho 1960-1980. 
Porto Alegre: EST.

TILLY, C. 1998. “Contentious conversation”. Social Research, no 65, pp. 
491-510.

09013-LN76-meio_af4c.indd   227 7/21/09   10:21:12 AM



09013-LN76-fim_af4b.indd   228 7/21/09   10:21:44 AM



resumos | abstracts

09013-LN76-fim_af4b.indd   229 7/21/09   10:21:44 AM



Errata:

No artigo do número anterior da revista, na página 149, nota 4, onde está escrito 

“estoicismo”, leia-se “historicismo”.
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PArA mAPeAr o CoNFroNTo PoLÍTICo

Doug McADAM, SiDney TARRow e chARleS Tilly 
Diferentes formas de confronto político, como movimentos 
sociais, revoluções, mobilizações étnicas e ciclos de protesto 
compartilham algumas propriedades causais, mas tais simi-
laridades foram obscurecidas pela fragmentação disciplinar. 
Trabalhos recentes e esta nova revista – Mobilization – ofere-
cem oportunidades para comparação e síntese. Uma rede 
de pesquisadores vem realizando uma ampla pesquisa sobre 
confronto político e espera produzir um mapa inteligível 
do campo, uma síntese das pesquisas recentes, uma especi-
ficação das “condições de ocorrência” dos fenômenos para 
a validação das teorias disponíveis e uma investigação sobre 
as mudanças nas características do confronto em todo o 
mundo. Discussões sobre 1) movimentos sociais, ciclos e revolu-
ções; 2) identidades coletivas e redes sociais; 3) movimentos sociais 
e política institucional e 4) globalização e confronto transacional 
ilustram a promessa e os perigos do empreendimento
Palavras-chave: Confronto político; Movimento social; Ação cole-
tiva; Rede social; Movimento transnacional.

tO MaP cONtENtIOUs POLItIcs
Different forms of contentious politics such as social movements, 
revolutions, ethnic mobilizations, and cycles of protest share a 
number of causal properties, but disciplinary fragmentation has 
obscured their similarities. Recent works and this new journal 
– Mobilization – provide opportunities for comparison and 
synthesis. A network of researchers is undertaking a broad survey 
of contentious politics in hopes of producing an intelligible map 
of the field, a synthesis of recent inquiries, a specification of scope 
conditions for the validity of available theories, and an exploration 
of worldwide changes in the character of contention. Discussions of 
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1) social movements, cycles and revolutions; 2) collective identities 
and social networks; 3) social movements and institutional politics; 
and 4) globalization and transnational contention illustrate the 
promise and perils of the enterprise. 

Keywords: Political contention; Social movement; Collective action; 
Social network; Transnational movement.

As TeorIAs Dos moVImeNTos soCIAIs: um BALANÇo Do 
DeBATe

AngelA AlonSo
Este artigo apresenta as três principais teorias de explica-
ção dos movimentos sociais, constituídas nos anos 1970; a 
Teoria de Mobilização de Recursos, a Teoria do Processo 
Político e a Teoria dos Novos Movimentos Sociais. Em segui-
da, mapeiam-se as reformulações de que essas teorias foram 
objeto, seja em reação às críticas recebidas, seja para fazer 
face às mudanças empíricas das últimas décadas, que acen-
tuaram as dimensões cultural e transnacional do ativismo.
Palavras-chave: Teorias dos movimentos sociais; Mobilizações 
coletivas; Ativismo transnacional; Cultura e ação política. 

thE thEOrIEs Of sOcIaL MOvEMENts: a rEvIEw Of thE 
dEbatE
This article presents the main theories on social movements raised 
in the 70’s: the Resource Mobilization Theory, the Political Process 
Theory and the Theory of the New Social Movements. Then, the 
article discusses how those theories had to reshape themselves to face 
the criticisms they received as well as the empirical transformations 
the activism went through during the last decades, which stressed its 
cultural and transnational dimensions.

Keywords: Social movements’ theories; Collective mobilizations; 
Trans national activism; Culture and political action.
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ATores DA soCIeDADe CIVIL e AÇÃo CoLeTIVA: reLAÇÕes 
Com A ComuNICAÇÃo De mAssA 

RouSiley c. M. MAiA
Este artigo tem por objetivo investigar diferentes modos 
de entender as relações que os atores cívicos estabele-
cem com os media de massa, a fim de configurar a política 
pública e promover a comunicação com amplas audiên-
cias. Para tanto, exploramos dois modelos: um, derivado 
das teorias de mobilização de recursos e da mobilização 
política, e outro decorrente das teorias de identidade cole-
tiva e do reconhecimento. Examinamos as premissas des-
ses modelos e algumas das contribuições e lacunas teóri-
cas que apresentam para tratar a influência que os atores 
coletivos cívicos podem exercer, por meio da comunica-
ção de massa, nas esferas políticas e civil. O objetivo não 
é advogar a superação de um paradigma por outro, mas, 
ao invés disso, apontar que um modelo integrado permi-
te articular as arenas informais da sociedade civil com as 
arenas formais do sistema político. Permite, também, fazer 
importantes distinções entre diversas formas de comuni-
cação, tais como a expressão estética, a barganha e a argu-
mentação, as quais apresentam lógicas, efeitos e critérios 
de sucesso distintos. 
Palavras-chave: Movimentos sociais; Mídia; Ação coletiva; 
Sociedade civil.

cIvIL sOcIEty actOrs aNd cOLLEctIvE actION: 
rELatIONshIP wIth Mass cOMMUNIcatION
The aim of this paper is to investigate different ways of 
understanding the relationship that civil society actors establish 
with the mass media, in order to shape public policies and to 
communicate with broad audiences. Therefore, we explore two 
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models – one derived from the theories of resources mobilization 
and political mobilization, and the other derived from the 
theories of collective identity and recognition. We examine the 
premises and some theoretical contributions and weaknesses 
of these models to approach the influence that collective civic 
actors may exert on the political and civic spheres, through mass 
media communication. The objective is not to argue that one 
model should overcome the other, but rather to point out that an 
integrated model allows for the articulation between the informal 
arenas of civil society and the formal domains of the political 
system. It also helps one to distinguish among different forms 
of communication – such as aesthetic expression, bargain and 
argumentation, which present different logics, effects and criteria 
of success.

Keywords: Social movements; Media; Collective action; Civil society.

CICLo De GreVes, TrANsIÇÃo PoLÍTICA e esTABILIZAÇÃo: 
BrAsIL, 1978-2007

eDuARDo g. noRonhA
Este artigo analisa o início, o apogeu e o declínio de um 
ciclo de greves sem precedentes na história brasileira devi-
do às suas características e intensidade, tendo atingido entre 
1985 e 1992 um dos maiores níveis de paralisações da his-
tória dos países ocidentais. Por meio de estatísticas atualiza-
das, analisa-se o primeiro grande ciclo de greves no Brasil 
(1978-1997) em todas as suas fases, incluindo a de normali-
zação das greves (1998-2007), durante o segundo mandato 
de Fernando Henrique Cardoso e mantida nos governos de 
Luiz Inácio Lula da Silva. Neste estudo, argumenta-se que a 
natureza do ciclo esteve, acima de tudo, vinculada às etapas 
da transição para urbanização a democracia e às mudanças 
socioeconômicas derivadas dos processos de industrializa-
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ção. A variação no volume de conflitos esteve também asso-
ciada a variáveis econômicas (especialmente a inflação), 
mas de forma secundária. Nos últimos 30 anos, a inclusão 
de diversos segmentos sociais no âmbito da esfera política, 
em sentido lato, redesenhou o mapa dos “incluídos”. Esse 
processo começou com a liberalização política em meados 
dos anos de 1970, foi reforçado pelas primeiras greves no 
ABC paulista em 1978 e teve continuidade pelas mais diver-
sas formas de transformação do Estado nos vários governos 
subsequentes, de Sarney a Lula. 

Palavras-chave: Ciclo de greves; Transição política; Liberaliza-
ção política; Democratização; Ação coletiva

cycLE Of strIkEs, POLItIcaL traNsItION aNd 
stabILIzatION: brazIL, 1978-2007
The article analyzes the beginning, peak and decline of a 
cycle of strikes in Brazil which can be considered as the most 
important one in the country’s history due to its characteristics 
and intensity, reaching one of the highest levels compared to 
other western countries between 1985 and 1992. The cycle of 
strikes (1978-1997) is examined in all its phases, as well as 
the following period of strikes normalization (1998-2007) 
during the governments of Fernando Henrique Cardoso and 
Luiz Inácio Lula da Silva. The nature of this cycle is clearly 
linked to the steps of the political liberalization and transition 
to democracy fostered by both the industrialization and the 
urbanization process of former decades. Although the number 
and volume of strikes have also varied according to the instable 
and hard macro-economic conditions (particularly the hipper-
inflation) such variables had a secondary play into the story. 
Over the last 30 years the inclusion of various social groups 
within the political sphere in the broad sense redesigned the map 
of the so called socially “included”. This process began with the 
liberalization policy in the mid-1970s, was reinforced by the 
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first strikes in 1978 in the ABC Paulista and has continued 
by several forms of modernization of the state throughout the 
subsequent governments, from Sarney to Lula.

Keywords: Cycle of strikes; Political transition; Stabilization; Political 
liberalization; Democratization, Collective action.

“eu Quero VoTAr PArA PresIDeNTe”: umA ANÁLIse soBre 
A CAmPANHA DAs DIreTAs

eDiSon RicARDo eMiliAno BeRToncelo
O tema deste artigo é a Campanha das Diretas-Já. Nele, 
buscamos investigar a emergência desse movimento mar-
cante da história brasileira e seu impacto sobre a transi-
ção política para além do regime militar, utilizando um 
quadro analítico construído com base nas contribuições 
recentes da literatura sobre ação coletiva e sociologia da 
cultura.
Palavras-chave: Campanha das Diretas-Já; Crise política; Movi-
mentos sociais; Democratização; Cultura.

“I waNt tO vOtE fOr PrEsIdENt”: aN aNaLysIs Of thE 
“dIrEtas-já” caMPaIgN
The main theme of this article is the “Campanha das Diretas-Já”. 
We aim to investigate the emergence of this important movement 
to the Brazilian history and its impact on the political transition 
beyond the military regime, based on an analytical framework 
derived from recent contributions by the literature on collective 
action and cultural sociology.

Keywords: “Diretas-Já” Campaign; Political crisis; Social movements; 
Democratization; Culture.
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sem-TerrA: os seNTIDos e As TrANsFormAÇÕes De umA 
CATeGorIA De AÇÃo CoLeTIVA No BrAsIL

MARcelo cARvAlho RoSA
Este artigo busca retomar as formas pelas quais a categoria social 
dos “sem-terra” se associou à ideia de movimento social no Bra-
sil entre as décadas de 1960 e de 1980. Para isso, retoma-se dois 
contextos de investigação nos quais ela aparece. O primeiro é 
o governo Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, na década 
de 1960, e o segundo foram as ocupações ocorridas no mesmo 
Estado, entre 1978 e 1980,  e que culminariam na formação do 
MST. Por meio desses casos procura-se demonstrar a imbrica-
ção entre as ações coletivas que envolvem os sem-terra e a aten-
ção estatal que lhes foi atribuída em cada período. Defende-se 
a hipótese de que a mobilização dos sem-terra como categoria 
tem por suposto a mobilização do Estado nessas áreas.
Palavras-chave: Sem-terra; MST; Movimentos sociais rurais; 
Estado; Ocupação de terras.

“sEM-tErra”: sENsEs aNd traNsfOrMatIONs Of a 
catEgOry Of cOLLEctIvE actION IN brazIL
The article aims to analyze the forms the category “landless” has been 
linked to the agenda of social movements between the 60’s and 80’s 
in Brazil. It explores two distinct contexts in the Southern state of Rio 
Grande do Sul: the Leonel Brizola’s administration from 1959 to 1963 
and the land occupations occurred from 1978 to 1980 that led the 
process of MST (the Landless Workers Movement) formation. The 
main goal is to demonstrate the relation between those collective actions 
and the attention the State regarded to it in each period. As a mayor 
hypothesis it sustains that without the analysis of State mobilization we 
can not understand the sociological meaning of the landless in Brazil.

Keywords: Landless; MST; Rural social movements; State; Land 
occupations.
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