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MOVIMENTOS SOCIAIS

De um lado, o hiperindividualismo e a equivocada ideia de “empreendedor de si” são obstáculos à maior mo-
bilização. De outro, a busca dos movimentos sociais pelas bases perdidas começa a alterar formas de ação.

Fazer junto com o povo, e não para o povo, eis o desafio
Centro de São Paulo, maior capital do país. O 
trânsito diminui o ritmo, quase para. Da janela do 
carro vê-se uma concentração de homens e mu-
lheres, não muitos, mas com a ajuda da modesta 
aparelhagem de som, a mensagem deles chega 
aos ouvidos de quem passa por ali. São profes-
sores em manifestação convocada pelo sindicato 
da categoria. Ecoam palavras como “mobilização” 
e “greve”. Ao volante do carro, o motorista, que 
trabalha para um aplicativo, reclama do trânsito e 
critica os manifestantes: “Eu não posso fazer gre-
ve, porque eu sou meu próprio patrão. Esse tipo 
de coisa atrapalha os negócios”.

A passageira que estava no carro, a antropóloga 
Isabela Kalil, narra a cena como chave explicativa, 
ou ao menos como pista a ser investigada, para o 
pouco entusiasmo da maioria da população em 
protestar e participar de atos públicos, apesar de 
toda a sorte de retrocessos sociais, econômicos e 
políticos que assolaram o Brasil neste 2019.

“O que possibilitou terreno fértil para esses dis-
cursos de ódio e retirada de direitos que até anos 
atrás seriam impensáveis no espaço público?”, per-

guntou Isabela, em recente participação na série 
Seminários Avançados promovida pela Fundação 
Perseu Abramo.

Ela propõe algumas respostas, baseada em pes-
quisa que tem feito desde 2015 com grupos de 
eleitores identificados com os valores da extre-
ma-direita hoje personificada no bolsonarismo. 
“Em antropologia há um conceito que chamamos 
noção de pessoa. Atualmente, se manifesta no 
seio do bolsonarismo a partir dessa ideia de “cida-
dão de bem’”. Ela interpreta a atitude do motorista 
de aplicativo como manifestação nessa crença de 
fazer parte de um grupo seleto que dispensa mani-
festação política por crer que não precisa, uma vez 
que estaria sob proteção do governo.

“É a primeira vez que temos um paradigma de go-
verno que afirma publicamente que governa para 
os aliados e não para os que chama de inimigos. 
Isso marca de fato algo novo e muito sério. A de-
mocracia pelo menos existia como devir”, conti-
nuou a pesquisadora, deixando explícito que houve 
outros períodos em que se governou para minorias, 
sem que se afirmasse isso como lema.
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Pacato cidadão de bem?

“A teoria política estabelecida afirma que o objetivo 
de um governante seria ampliar cada vez mais a sua 
base. Este aparente paradoxo é um desafio para a 
análise. Se o sucesso de um governo é ampliar cada 
vez mais a sua base, e se no caso atual, esta não 
é uma questão, o que passa a ser? Como medir o 
sucesso de um projeto? Sucesso nos próprios ter-
mos do projeto, bem entendido”. E complementa: 
“Isso só é possível numa diferente composição de 
configurações e forças, numa sociedade hiperindi-
vidualista, em que instituições – sindicatos, parti-
dos – passam a ter menor importância – e numa 
sociedade que se move pela meritocracia e pelo 
empreendedorismo de si mesmo”.

Acreditar-se cidadão de bem e, portanto, credor de 
uma cobertura social que lhe é reservada em fun-
ção de sua conduta e, ainda por cima, sentir-se o 
maior responsável pelo seu destino e merecedor 
de suas vitórias pode ser, então, a razão por trás 
da baixa adesão das pessoas aos diversos e mui-
tos atos que os movimentos sociais construíram ao 
longo do ano que vai se encerrando.

Entre as lutas sociais que ganharam as ruas, a que 
maior participação teve foram os atos do movi-
mento estudantil e dos trabalhadores das universi-
dades públicas nos meses de maio e junho. As duas 
primeiras – dias 15 e 30 de maio – foram as maio-
res e que ocorreram no maior número de cidades 
brasileiras. Nas duas ocasiões, com a organização 
compartilhada entre diretórios estudantis, sindica-
tos de trabalhadores e familiares dos estudantes, a 
adesão superou as seguintes, quando a UNE pas-
sou a convocá-las sem dividir os créditos. A tão de-
fendida unidade parece ter feito a diferença.

Quando o tema é a aparente apatia da população 
frente ao desmonte de políticas públicas e da reti-
rada de direitos, a maioria lembra quase de pronto 
da chamada reforma da Previdência, que enfren-
tou resistência tíbia apesar dos esforços das cen-
trais sindicais em organizar protestos.

Linguagem popular e aberta

Na opinião de Rosana Pinheiro-Machado, autora do 
livro Amanhã Vai Ser Maior – O que Aconteceu com o 

Brasil e Possíveis Rotas de Fuga para a Crise Atual, os 
movimentos sociais mais longevos e a esquerda em 
geral perderam em algum momento a capacidade 
de dialogar com as parcelas não-militantes da popu-
lação e precisam reaprender a fazê-lo.

“Em primeiro lugar precisa disputar as pessoas, on-
line e offline, e parar com a ideia de que existe uma 
cisão entre os dois. Você tem que voltar para a peri-
feria para ver que a pessoa está sendo assaltada na 
parada de ônibus às onze da noite e que quer segu-
rança pública, mas também precisa saber disputar as 
redes dentro de uma perspectiva de diálogo. Quan-
do as insurgências e contradições vierem, e todos 
os trabalhadores trouxerem contradições, é preciso 
trabalhar para recrutar essas pessoas e trabalhá-las 
politicamente”, afirmou a também antropóloga em 
entrevista ao jornal El País, no início de dezembro.

“Mesmo antes das fake news a direita já fazia isso 
muito bem. A gente precisa fazer material de quali-
dade com uma linguagem popular e aberta, que dê 
respostas à população. Em segundo lugar, temos 
de fugir do populismo. Significa que não pode-
mos dizer que a solução para a segurança pública 
é dar armas para as pessoas, mas sim oferecer um 
projeto para a população. E hoje não enxergo para 
onde as esquerdas estão indo com relação a proje-
tos. Elas ainda estão na defensiva. É horrível o que 
aconteceu, mas é preciso trabalhar na construção 
de alianças democráticas. Primeiro para derrotar 
o fascismo e, depois, para construir programa de 
emprego e trabalho no século 21, na educação, na 
saúde... Mas em termos de propostas, o que há de 
radical, de revolucionário, na esquerda brasileira? 
Que diga para um trabalhador que há um caminho? 
Quem tem a coragem de ser visionário, de ousar, 
de ser louco, de pensar algo que ninguém pen-
sou?”, completou.

Ao que parece, ninguém se arrisca a contestar a 
já decantada pregação do “retorno às periferias” 
para reaglutinar forças. Na Fundação Perseu Abra-
mo, o projeto Reconexão Periferias consolidou em 
seu segundo ano de existência um amplo arco de 
parcerias e ações em conjunto com coletivos das 
populações periféricas. Em seminário nacional rea-
lizado em dezembro, acadêmicos e representantes 
de coletivos periféricos foram unânimes ao defen-
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der que reconectar é fazer junto, é fazer com, e não 
para as periferias.

Menos caminhão de som, mais conversa

Para a CUT e as centrais sindicais, habituadas em 
anos recentes ao gigantismo de mobilizações de 
rua como termômetro de popularidade e acerto 
estratégico, o mês de dezembro de 2019 inaugu-
ra um método de trabalho aparentado de tempos 
mais remotos e que igualmente marca a crença de 
que os movimentos têm de ir aonde o povo está. 
Pequenos grupos – dirigentes incluídos – sem o au-
xílio de grandes, ruidosos e fumacentos caminhões 
de som foram a terminais de ônibus, trem e metrô 
e em ruas de comércio popular para distribuir pan-
fletos e conversar com as pessoas sobre a retirada 
de direitos representada por projetos como o da 
carteira de trabalho verde e amarela.

O método será priorizado nos meses seguintes, 
segundo resolução aprovada pela nova direção 
nacional eleita, que, em determinado trecho, de-
fende: “Será necessária uma forte articulação de 
pressão nos espaços institucionais de decisão e, 
principalmente, uma ampla articulação e organiza-
ção com as centrais, os movimentos sociais e po-
pulares, organizações da sociedade civil e setores 
democráticos e progressistas comprometidos, par-
ticularmente as Frentes Brasil Popular e Povo Sem 
Medo, para dialogar com o povo nas periferias, os 
trabalhadores nos locais de trabalho e na informa-
lidade, e defender as conquistas e políticas sociais 
que estão sendo destruídas”.

Entre outros objetivos, a ação tenta alcançar aque-
les que não estão felizes com o atual governo, mas 
também não conseguem enxergar aliados em ins-
tituições existentes. O fenômeno é captado por 
pesquisas de opinião recentes, que mostram au-
mento da desaprovação ao bolsonarismo que, no 
entanto, não migra para outras preferências polí-
ticas. Na opinião do cientista político André Singer, 
manifestada em recente encontro na Fundação 
Perseu Abramo, o desafio é falar com essas pes-
soas antes que novos aventureiros o façam.

O medo pode ser apontado como outra razão para 
o retraimento do vigor contestatório, lembra o di-

rigente Gilmar Mauro, do MST. Ele destaca que a 
impossibilidade de desapropriação de terras para 
fins de reforma agrária – o programa simplesmente 
foi suspenso pelo atual governo federal – e o re-
crudescimento da violência contra lideranças po-
pulares e contra pobres em geral desaconselham 
firmemente ações de ocupação.

Cantar e dançar junto

Por outro lado, justamente o enfrentamento à vio-
lência oficial contra a população gerou manifesta-
ções importantes, especialmente no segundo se-
mestre do ano. A morte, em setembro, da menina 
Ágatha Félix (uma das 1.424 pessoas mortas por 
balas perdidas ou tiroteios no Rio até novembro, 
segundo a plataforma Fogo Cruzado) e o Massacre 
de Paraisópolis, no primeiro dia de dezembro, em 
São Paulo, foram os casos que mais mobilização 
geraram neste tema, em um ano especialmente 
violento, desta vez com a marca da aprovação ou 
estímulo oficial.

A repressão também vem ceifando vidas de lide-
ranças e encarcerando outras. De uma delas, Pre-
ta Ferreira, liderança de luta por moradia digna em 
São Paulo, presa por cem dias a partir de acusação 
falsa, vem uma receita de luta renovada: “Acho que 
temos de parar de falar só conosco mesmos. Temos 
de falar com as outras pessoas que não conhecem 
os seus direitos, que estão sendo roubadas. Temos 
de começar a trazer as pessoas para o nosso lado. 
Que não é o nosso lado, o meu lado, é o lado de 
todo mundo. É o lado do povo. A arte faz muito 
isso. A comida faz muito isso. Então, quando for 
cear, chame outras pessoas para cear. Se for cantar, 
chame outras pessoas para cantar, para dançar jun-
to. Aí começam a proliferar outras ideias. Por que 
essas pessoas podem estar tão iludidas, e pela fal-
ta de conhecimento, começam a pregar o ódio”. O 
Movimento Sem-Teto do Centro (MSTC), no qual 
milita Preta, que também é cantora, notabiliza-se 
por abrir suas ocupações e assentamentos urbanos 
para o público em geral, em festas, seminários, de-
bates. Tem atraído pessoas de diferentes estratos 
sociais, sem perder o acento negro e periférico que 
é não só sua marca, mas seu orgulho.

MOVIMENTOS SOCIAIS




