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Trinta Anos (aos 30 anos do MST) 

Trinta anos não são trinta dias, 

Um mês, mesada 

São muitas águas passadas 

Muitas que ainda hão de passar. 

Trinta anos é uma vida Menina bonita, mulher, 

Menino que virou rapaz, 

Uma estrada que já deixou de longe 

A porteira, muita gente com saudade, 

Os pés doídos da caminhada 

um vazio no peito da pessoa amada 

e uma vontade doida de chegar. 

Trinta anos é uma caminhada, 

Marcha, movimento, jornada, 

Muita pedra chutada, 

Muita cerca arrancada 

Muita esperança plantada 

E também as coisas erradas 

Que ajudam a acertar o rumo 

De verdade onde queremos chegar. 

Trinta grãos de areia na praia do tempo 

Trinta gotas de sangue no mar do povo 

Trinta badaladas navegando no vento 

Anunciando o novo tempo que vai chegar 

Quem tem seus noventa saiu na frente 

E as vezes fica pra trás, 

mas não nos perdemos, 

pois temos um encontro marcado 

No dia que este mundo vai mudar. 

(Mauro Iasi, 2014)  
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RESUMO 

 

Este trabalho se propôs a analisar a participação sociopolítica do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em conselhos gestores do município de Nossa 

Senhora da Glória, isto é, examinar se essa prática correspondeu (ou não) a uma nova 

estratégia política, bem como uma redefinição identitária dos integrantes do MST. 

Foram abordados como temas teóricos: movimentos sociais; participação; conselhos 

gestores e processos identitários. Ademais, fizemos uso da categoria analítica Campo 

político desenvolvido por Pierre Bourdieu no aporte teórico- metodológico. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa, realizada através da observação direta, de entrevistas semi 

estruturadas e pesquisa documental que possibilitou a construção do corpus empírico, 

em que podemos destacar alguns resultados: i) participação de militantes políticos em 

conselhos gestores; ii) concepção e formas de participação para o MST; iii) os dilemas 

do MST diante da participação em conselhos gestores. Concluimos que a inserção 

participativa do MST em conselhos gestores significa uma redefinição identitária dos 

integrantes do movimento que, por sua vez, estão alterando a dinâmica interna tanto dos 

conselhos quanto a do próprio movimento no que se refere à sua atuação política. Essa 

participação sociopolítica do MST é uma tentativa de garantia de permanência e de luta 

por melhores condições de vida nos assentamentos rurais.  

Palavras - chave: conselhos gestores; movimentos sociais; participação sociopolítica; 

processos identitários; 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the social and political participation of the Movement of 

Landless Rural Workers (MST) in management councils of the city of Our Lady of 

Glory, ie examine whether the practice corresponded (or not) to a new political strategy 

and an identity redefinition of MST members of the movement. We examined the 

theoretical issues: social movements; participation; management councils and identity 

processes. In addition, we used the analytical category political field developed by 

Pierre Bourdieu in theoretical-methodological contribution. This is a qualitative 

research, carried out through direct observation, semi-structured interviews and 

documentary research that enabled the construction of empirical corpus, in which we 

can highlight some results: i) participation of political activists in management councils; 

ii) design and forms of participation for the MST; iii) MST dilemmas on participation in 

management councils. It follows that participatory MST insertion in management 

councils means an identity redefinition of movement members who in turn are changing 

the internal dynamics of both counsel on the movement itself as regards its political 

action. This socio-political participation of the MST is an attempt to stay assurance and 

fight for better living conditions in rural settlements. 

Key words: management councils; social movements; social and political participation; 

identity processes; 
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Introdução 

 

Esta mulher está indo para o norte. Sabe que pode morrer afogada na 

travessia do rio, e do tiro, sede ou serpente na travessia do deserto. 

Diz adeus aos filhos, querendo dizer até logo.  

E indo embora de Oaxaca, ajoelha-se diante da Virgem de Guadalupe, num 

altarzinho do caminho, e roga o milagre: 

- Não peço que você me dê nada. Só peço que me você me ponha aonde tem.  

(GALEANO, 2010, p. 217) 

 

Assim como essa historieta (“A partida”) contada por Eduardo Galeano (2010), 

partimos para a chegada desta dissertação. Muito eram os riscos que me impediam de 

chegar até o fim. Mas, deixemo-nos seguir pelas próprias experiências vividas e “nos 

por aonde tem”.  

A elaboração desta pesquisa foi continuidade de trabalho desenvolvido desde o 

período da graduação em Ciências Sociais (2009-2012) na Universidade Federal de 

Sergipe (UFS)
1
. Tal experiência proporcionou o contato e o envolvimento com a 

temática da sociologia rural e, principalmente, com a realidade do campo em áreas 

assentadas e acampadas. Vale frisar que a escolha por assentamentos rurais da reforma 

agrária vai ao encontro da importância que esse tema assumiu no campo das ciências 

sociais nas últimas décadas no Brasil. Para estudiosos como Martins (2004) e Fernandes 

(1996; 1998), foi a partir dos anos de 1980 que os assentamentos e os acampamentos 

rurais surgem como uma nova categoria social no meio rural brasileiro, expressando 

novas dinâmicas sociopolíticas pela reforma agrária e tendo no Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) um importante sujeito sócio histórico.  

Inicialmente, o projeto de dissertação estava voltado para examinar se ocorreram 

mudanças na qualidade de vida de determinadas famílias rurais após a obtenção do 

assentamento rural, nesse viés, seria, portanto, um estudo de caso através do uso da 

etnografia. No entanto, com o decorrer do curso de mestrado, fomos bastante 

questionados sobre a possível abordagem da categoria qualidade de vida no campo 

sociológico. Diante da insuficiência teórica na sociologia no que se refere à categoria 

                                                           
1
 Durante a graduação tive a oportunidade de envolvimento com a Iniciação à Extensão Universitária 

(PIBIX) em áreas de assentamento rural, que desencadeou na minha monografia (2013), sob a orientação 

do prof. Dr. Cristiano Ramalho (DCS/UFS). 
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Qualidade de vida e pelo curto tempo de mestrado, para construir um suporte teórico 

metodológico para tal temática, acabamos por abdicar do projeto inicial.  

 A partir das primeiras visitas a campo e retomando os contatos com o MST
2
 do 

município de Nossa Senhora da Glória colocamos em questão meu projeto inicial e 

confrontando nossos pré-conceitos teóricos. Até que, finalmente, decidi por pesquisar a 

participação do MST, em conselhos, pois tal realidade nos chamava à atenção e 

despertou-nos para uma imaginação sociológica
3
.  

Esta mudança, do ponto de vista metodológico, é passível de consideração, pois, 

como nos lembra Becker em “Segredos e Truques da Pesquisa” (2007), não há uma 

fórmula simples para a pesquisa social, logo, pode ser modificada, virada de cabeça para 

baixo. E foi o que ocorreu, no final do segundo semestre de 2013, já estava iniciando a 

pesquisa sobre a participação sociopolítica do MST em conselhos gestores.  E é sobre 

ela que transcorremos a seguir.  

O objetivo da pesquisa era analisar a participação sociopolítica do MST em 

conselhos gestores de Nossa Senhora da Glória, isto é, examinar se essa prática 

correspondeu (ou não) a uma nova estratégia política do movimento, bem como uma 

redefinição identitária dos integrantes do movimento. Por participação sociopolítica se 

pressupôs, aqui, enquanto um nível político de integração social de indivíduos em dados 

grupos decorrente de processos históricos.  

Para a realização do objetivo supracitado, recorremos à metodologia qualitativa 

para um estudo in loco, da qual fizemos uso da observação direta, de entrevistas 

semiestruturadas e pesquisa documental. As idas a campo ocorreram em dois 

momentos. O primeiro se deu pela viagem a Brasília, em fevereiro de 2014, para 

acompanhar o VI- Congresso Nacional do MST. E, o segundo momento ocorreu 

durante o período de outubro a dezembro de 2014, com as visitas à Nossa Senhora da 

Glória. Em suma, a realização dessa metodologia favoreceu à construção de um corpus 

empírico. Sendo que, ao todo, foram levantadas as seguintes fontes de informações: 

                                                           
2
O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) surgiu na região Centro-Sul do Brasil no período de 

1984-1985. O movimento só teve contorno e repercussão nacional a partir dos anos 90, devido às vitórias 

e emblemas dos processos de ocupações de terra da época, a exemplo da ocupação na fazenda Macali. 

(TURATTI, 2005)  
3
 Imaginação sociológica segundo o Wright Mills (1965, p.41). Isto é, “a imaginação sociológica, quero 

lhe lembrar, consiste em parte considerável na capacidade de passar de uma perspectiva para outra, e, 

nesse processo, consolidar uma visão adequada de uma sociedade total e de seus componentes”.  
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a) Uma observação direta no VI Congresso Nacional do MST; 

b) Pesquisa documental do MST nacional, de Sergipe e das etapas pré- 

congressuais. Além do acesso a home page do MST.  

c) Três entrevistas aos dirigentes nacionais do MST, incluindo o representante de 

Sergipe que compõe a direção nacional; 

d) Uma entrevista ao dirigente estadual e ao da regional do MST de Nossa Senhora 

da Glória; 

e) Duas entrevistas à representação governamental (Coordenadora executiva do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher- CMDM e à Assistente Social da 

Secretaria Municipal da Assistência Social de N. Srª da Glória); 

f) Cinco relatos de militantes do MST que já foram (ou são) conselheiros; 

g) Um relato da representação da sociedade civil (Sindicato dos Servidores 

Públicos SINDSERVE de N. Srª da Glória); 

 Em suma, foram 12 (doze) entrevistas. A fim de garantir uma preservação dos 

entrevistados, utilizamos abreviações para as identificações das falas. Que são: 

1. Coordenação Nacional do MST- Rio Grande do Sul: (COORD. RS); 

2. Coordenação Nacional do MST- Pará: (COORD. PA); 

3. Coordenação Nacional do MST- Sergipe: (COORD. SE); 

4. Dirigente estadual e da regional do MST de Nossa Senhora da Glória: (DIR. 

ESTADUAL); 

5. Representação governamental e Coordenadora executiva do Conselho Municipal 

dos Direitos da Mulher-CMDM: (GOV.1); 

6. Representação governamental e Assistente Social da Secretaria Municipal da 

Assistência Social /representante do Conselho Municipal de Assistência Social: 

(GOV.2); 

7. Militante do MST que já foi (ou é) conselheiro: (MST- CONSELHEIRO 1); 

8. Militante do MST que já foi (ou é) conselheiro: (MST- CONSELHEIRO 2); 

9. Militante do MST que já foi (ou é) conselheiro: (MST- CONSELHEIRO 3); 

10. Militante do MST que já foi (ou é) conselheiro: (MST- CONSELHEIRO 4); 

11. Militante do MST que já foi (ou é) conselheiro: (MST- CONSELHEIRO 5); 

12. Representação da sociedade civil/SINDISERVE: (SOC. CIVIL); 
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A demais, tivemos como suporte teórico-metodológico as abordagens dos 

Movimentos Sociais- sendo que utilizamos a Teoria dos Novos Movimentos Sociais 

(NMS) para a análise do objeto; de conselhos gestores e as contribuições do 

entendimento de processos identitários.  

Para facilitar o entendimento do texto, optamos por dividi-lo em quatro capítulos, 

a fim de seguir uma ordem lógica de raciocínio deste trabalho. No primeiro capítulo 

desta dissertação, temos a apresentação geral da pesquisa. Dessa forma, destacamos: a) 

o problema de pesquisa; b) o objeto estudado; c) a metodologia utilizada.  

O segundo capítulo se refere à abordagem teórica. Apresentamos a análise da 

categoria Movimento Social e seus tipos de abordagem mediante os variados contextos 

sociais que contribuíram para as diversificações de análise no âmbito das ciências 

sociais. Destarte, enfatizamos o recorte dado ao objeto de pesquisa, a teoria dos Novos 

Movimentos Sociais (NMS) como significativa para o entendimento do objetivo 

proposto neste escrito científico.  

No terceiro capítulo, elaboramos um breve resgate histórico da participação 

sociopolítica no Brasil, com destaque para a participação dos conselhos gestores. 

Apresentam- se algumas caracterizações e a concepção de participação sociopolítica que 

orienta este trabalho, a qual está relacionada a processo histórico, na configuração e nas 

mudanças nas relações sociais.  

Por fim, o último capítulo é a apresentação dos resultados da pesquisa levantada 

ao longo do ano de 2014. A descrição dos resultados acontece em dois momentos. O 

primeiro decorre da observação direta no VI Congresso Nacional do MST, onde 

pudemos coletar informações a respeito do objetivo da pesquisa. E, o segundo momento 

ocorreu com a pesquisa de campo no município de Nossa Senhora da Glória, que é a 

finalização da pesquisa. As considerações finais apresentadas são exposições 

argumentativas do que propriamente uma conclusão do estudo. Nessa perspectiva, 

destacamos os limites e as possibilidades diante da participação sociopolítica do MST 

em conselhos, bem como ressaltamos a relevância da continuidade do estudo para um 

melhor aprofundamento da (novidade da) participação e do engajamento de militantes 

políticos em arranjos institucionais na esfera pública.  
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 Além disso, há os apêndices (que são as entrevistas semiestruturadas conforme 

cada destinatário) e os anexos. Estes os documentos oficiais (Lei Municipal, Regimento 

Interno, Decretos entre outros) dos respectivos conselhos que foram possíveis de serem 

coletados e que serviram de subsídio para o entendimento do marco de criação, bem 

como a compreensão das normas que regulam as ações dos respectivos conselheiros.  
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1.  Questões básicas da pesquisa 

 

Neste capítulo, é apresentada a estruturação da pesquisa. Nele é exposto o tema, a 

questão da pesquisa e, em linhas gerais, o objeto de estudo afim de que o recorte 

empírico seja situado.  

 

1.1.Problema da pesquisa 

 

A estrutura agrária brasileira, a permanência do poder das classes sociais rurais 

vinculadas aos grandes empreendimentos agropecuários, a pobreza e a negação de 

direitos sociais que marcaram, historicamente, a vida dos camponeses e demais 

trabalhadores(as) no campo foram elementos centrais definidores da formação, da 

identidade e da organização da sociedade brasileira e do seu meio rural. Nesse viés, a 

história do campesinato brasileiro é registrada pelas marcas de suas lutas na obtenção de 

um espaço próprio na economia e na sociedade, portanto, de processos sociais de 

resistência pelo direito de existir, em termos subjetivos, políticos, sociais, culturais e 

econômicos.  

Segundo Wanderley (2009), o Campesinato no Brasil sempre foi um setor 

“bloqueado historicamente”, especialmente por conta da negação sistemática, em 

diversas localidades, do acesso dessa população à terra. Tais questões apresentaram-se – 

com particularidades, complementaridades ou oposições – nas abordagens de valiosos 

estudiosos da sociedade brasileira, ora enquanto componente importante dos debates 

existentes na nascente ciências sociais em nosso país, ora demarcando também as 

leituras da atual geração de estudiosos (as) da sociologia, principalmente, a sociologia 

rural.  

Esses estudos estavam inseridos em meio a um efervescente contexto 

sociopolítico da época (final da década de 60 do século XX), pois era um cenário 

marcado pelo processo de internacionalização da indústria brasileira, bem como do 

avanço do capitalismo no campo, que impulsionaram o desenvolvimento da 

modernização do processo produtivo na agricultura. Desencadeou-se, enquanto reação a 
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essa modernização excludente, uma forte organização dos trabalhadores rurais em 

vários municípios no país, que repercutiram em âmbito nacional por conta de seus atos 

políticos na década de 1950 e, principalmente nos primeiros anos de 1960 que 

antecederam à implantação do Regime Militar em 1964. A organização política dos 

camponeses contou com o apoio dos partidos políticos, sobretudo o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), e da Igreja Católica, os quais reunidos no I Congresso Nacional dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, em 1961, formularam, pela primeira vez, uma 

proposta unitária de reforma agrária brasileira. Era uma síntese de suas interpretações 

política acerca da questão agrária no país, gerando repercussão na imprensa (rádio e 

jornal, na época). Destarte, “essas eram as condições em que estava ocorrendo à 

redefinição política das relações de classes no campo. Isto é, pouco a pouco, verificava-

se a metamorfose política do lavrador em camponês” (IANNI, 2004, p. 212), 

especialmente na condição de elaboração de sua identidade política. 

A agenda política desses grupos campesinos expressava questões como: a) 

reforma agrária; b) livre direito à organização sociopolítica da classe trabalhadora rural; 

c) extensão de direitos trabalhistas para o campo, bem como previdenciários; d) fim do 

sistema de barracão e do cambão nos engenhos; e) políticas públicas ligadas ao 

desenvolvimento produtivo no campo, fundamentalmente para a pequena produção rural 

(ANDRADE 2005; MARTINS, 1983).  O elenco de aspectos já referendados mostra 

como as áreas rurais estavam incólumes aos direitos de cidadania, particularmente, 

devido ao poder das elites agrárias em negá-los constantemente. 

Esse período efervescente permitiu o acirramento dos conflitos no campo, 

sobretudo, com a criação e a ação das Ligas Camponesas
4
. Em meio à retomada das 

manifestações populares no período decisivo de encerramento do regime militar (1985), 

o movimento camponês ganhou (novo) impulso, com destaque para o MST. 

 De acordo com Stedile e Fernandes (2012), as raízes do surgimento desse 

movimento foram determinadas por diversos fatores, dentre os principais: a) o aspecto 

socioeconômico das transformações que a agricultura brasileira sofreu na década de 70 

                                                           
4
 As Ligas Camponesas foi um movimento camponês que teve seu início no ano de 1954 em Pernambuco 

e, posteriormente, na Paraíba, donde emergiram suas principais lideranças: João Pedro Teixeira, Elizabeth 

Teixeira, Júlia Santana, Francisco Julião e outros(as). As Ligas existiram até 1964, sendo eliminadas, 

assim como as demais organizações de camponeses e de trabalhadores rurais sindicalizados vinculados à 

esquerda. Tudo isso levou a um silenciamento da identidade política projetada a partir das ações e dos 

valores de mundo dos próprios homens do campo. (JULIÃO, 1962) 
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do século passado; b) modernização e industrialização no campo; c) e a era da 

colonização da região Norte do país. Portanto, o nascimento do MST tem suas raízes 

nas condições objetivas do desenvolvimento da agricultura, logo, “o MST não surgiu só 

da vontade do camponês. Ele só pode se constituir como um movimento social 

importante porque coincidiu com um processo mais amplo de luta pela democratização 

do país” (STEDILE & FERNANDES, 2012, p. 24). 

É necessário destacar que, o surgimento do MST possibilitou uma ressignificação 

do conceito camponês. Isto porque, afirmava-se que o camponês correspondia 

meramente a um simples produtor agrícola. “Com uma forma de organização própria e 

uma identidade que foi construída no processo de consolidação do movimento no 

âmbito nacional e estadual, o sem-terra é a cara mais renovada do campesinato” 

(CARVALHO, 2005, p. 156). Ainda segundo Carvalho (2005), o MST marca o período 

de constituição de um novo camponês: o assentado de reforma agrária. 

Já, no que se refere, à família rural no projeto de reforma agrária, essa família 

acaba assumindo caráter central, pois a criação dos assentamentos é a validação da 

importância e do reconhecimento da família como elemento fundamental para a vida 

nos assentamentos, já que, “o sujeito da conquista do assentamento de reforma agrária 

tem um núcleo basicamente familiar, e de família extensa” (MARTINS, 2003, p. 19). 

Diante da conceituação apresentada por Martins, parte-se da ideia de que a família 

rural assentada tenta garantir a reprodução social do grupo familiar e, 

consequentemente, a melhoria das condições de vida, uma vez que estas são agentes da 

modificação social do mundo rural. São essas famílias e as dinâmicas existentes nos 

assentamentos que têm possibilitado em vários municípios formas de inclusão social 

antes precarizadas pela ausência da posse da terra. Ademais, são elas que passam a 

qualificar as políticas dos poderes públicos municipais, cobrando escolas, postos de 

saúde, melhorias de infraestrutura (BERGAMASCO, 2003; MARTINS, 2004). 

A partir desta referência aos Movimentos Sociais do Campo, em destaque o MST, 

e de suas frentes de atuações políticas ao longo do tempo, apresentamos como questão 

central desta pesquisa: a participação sociopolítica do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST) em conselhos gestores do município de Nossa 

Senhora da Glória-Sergipe contribui para a redefinição identitária dos integrantes 

do movimento? . 
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Além desta questão norteadora, seguem outras complementares: 

a) A participação de integrantes do MST em alguns conselhos gestores de 

Nossa Senhora da Glória representa uma (nova) estratégia de atuação 

política por parte do movimento?  

b) Quais os motivos e as finalidades que levam o MST a participar de 

conselhos gestores? 

c) Quais as representações e estratégias de outros componentes do conselho 

gestor no apoio e na recusa das demandas dos representantes do MST? 

Essas indagações norteadoras do projeto de pesquisa tiveram como objetivo 

apreender as razões pelas quais o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), da 

regional de Nossa Senhora da Glória, está se inserindo na participação de conselhos 

gestores municipais e se essa participação correspondeu a (novas) estratégias de atuação 

política por parte do movimento, uma vez que tal movimentação política se apresentava 

ainda pontual, e esse fato se tornou uma redefinição identitária dos representantes do 

movimento.  

  

1.2. O objeto empírico 

 

1.2.1. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

O avanço do desenvolvimento no campo brasileiro, que teve início nos anos 70 do 

século XX, através da intervenção do governo, ficou marcado pela aliança entre os 

grandes proprietários de terra e as empresas transnacionais, o que resultou em mudanças 

na configuração da zona rural. Um exemplo dessa alteração é o modo de organização da 

produção no campo. A partir disso, a produção agrícola está sob a ótica da racionalidade 

do capital, em que é caracteriza pela produção em alta escala em áreas contínuas, isto é, 

o monocultivo. Além disso, essa produção substituiu a mão de obra (barata) pela 

mecanização intensiva (com aplicação da biotecnologia e de novas técnicas de 

irrigação) e, por fim, adicionou-se o uso constante de agrotóxico
5
. Resultando, dessa 

                                                           
5

Substância química utilizada não só para eliminar pragas em produções, mas, sobretudo como 

fertilizantes sintéticos. Há quem afirme que essas mudanças na organização da produção agrícola no 

campo foram mais impactantes do que a própria Revolução Verde, ocorrida nas décadas de 60 e 70 do 

século passado. Isto porque, “O Brasil, como é sabido, alcançou em 2009 o primeiro lugar no ranking 
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maneira, na criação de mercadorias agrícolas padronizáveis, as denominadas de 

commodities, bem como intensificou a necessidade do acesso e do uso do crédito rural 

(CARVALHO, 2005). 

Esse tipo de produção (de ponta por meio da mecanização intensiva, como já 

apresentado) e sua ligação política com os latifundiários, as empresas transnacionais e 

os bancos é chamado de Agronegócio e vem ganhando, nos últimos dez anos, 

expressiva valorização, por decorrência de sua lucratividade,  haja visto que o uso do 

agrotóxico possibilita um rendimento na produção agrícola. Ademais, por garantir a 

permanência da concentração de terras (improdutivas) brasileiras, como apresentou o 

Relatório DATA LUTA (2013) sobre a ampliação da Estrutura Fundiária no Brasil.
6
 

Em suma, essa breve caracterização é para contextualizar as mudanças ocorridas 

no campesinato nos últimos anos no Brasil. Mudanças estas que foi o cenário de 

surgimento do MST, em 1984.  

Segundo alguns autores, tais como: Medeiros (2010), Wanderley (2003) e Martins 

(1981), o aumento de condições desfavoráveis no campo, como a ampliação da 

concentração fundiária, o impacto socioambiental advindo do uso do agrotóxico, os 

desempregos, a expulsão de famílias camponesas e o deslocamento cada vez maior da 

população rural para os centros urbanos em busca de trabalho e de melhores condições 

de vida, foram processos que marcaram as décadas de 1970 a 90 do século XX. 

Torna-se claro que essa mesma fase de desenvolvimento no campo brasileiro, 

contraditoriamente, significou a retomada das manifestações populares no período 

decisivo de encerramento do regime militar, o movimento camponês ganhou (novo) 

impulso, com destaque para o MST. 

A gênese do MST ocorreu mediante um contexto de modificações no campo 

brasileiro na década de 1970, das quais podemos destacar quatro processos: a) o aspecto 

                                                                                                                                                                          
mundial de consumo de agrotóxicos, embora não sejamos, como também é sabido, o principal produtor 

agrícola mundial.” Como mostrou o Boletim DATALUTA (2011). Disponível em: www.fct.unesp.br/nera 

<acesso em: 06 de jul. 2014. 
6
 Sobre a Concentração Latifundiária, dados divulgados pelo Relatório DATA LUTA Brasil (2013) 

mostra que “a Estrutura Latifundiária brasileira foi ampliada em 6,3 milhões de hectares entre 2011 e 

2012. Segundo Eduardo Girardi, coordenador da pesquisa, esse dado equivale ao aumento da área rural 

sob propriedade ou posse de particulares. Possíveis razões para isso são o aumento de regulamentação de 

terras, avanços da fronteira agrícola e da grilagem.” Disponível em: 

http://www.editoraunesp.com.br/catedra/publicacoes_noticias.asp?tpl_id=1&id=74 <acesso em: 07 de jul. 

2014. 

http://www.fct.unesp.br/nera
http://www.editoraunesp.com.br/catedra/publicacoes_noticias.asp?tpl_id=1&id=74
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socioeconômico das transformações na agricultura brasileira; b) a modernização no 

campo, com a entrada da mecanização, que impulsionou o êxodo rural; c) o processo de 

industrialização, afinal, estava sob o efeito do “milagre econômico”; d) e a colonização 

na região Norte (especialmente em Rondônia, Pará e Mato Grosso). 

Em suma, esses quatro processos já apresentados, corresponderam à base social 

que gerou o MST. Nessa perspectiva, percebemos claramente, que o MST surgiu na 

região Centro Sul do Brasil, no período de 1984-1985. O movimento só teve de fato 

contorno e repercussão nacional a partir dos anos 90 do século XX, devido às vitórias e 

aos emblemas dos processos de ocupações de terra da época, a exemplo da ocupação na 

fazenda Macali, localizada no Rio Grande do Sul (TURATTI, 2005). 

É importante destacar que, para além dessas condições objetivas, diante das 

metamorfoses no campo brasileiro, o MST também possui nas suas raízes a influência 

das Ligas Camponesas e, principalmente, do trabalho pastoral das igrejas Católica e 

Luterana (STEDILE & FERNANDES, 2012). A forte presença da igreja (progressista) 

como impulsionadora no surgimento do MST foi decorrente da ideologia da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT).
7
 

O MST apresenta características de natureza importantes. A primeira diz respeito 

à inclusão de todos os membros da família, pois, nesse momento sua base é familiar
8
. 

Afinal, é no âmbito familiar que se discute e organiza-se a inserção produtiva, laboral, 

social e moral de seus integrantes; sendo também em função desse referencial que são 

estabelecidas as estratégias individuais e coletivas, que visam garantir a reprodução 

social do grupo familiar. Dessa maneira, a família rural representa o trabalho (o 

predomínio da agricultura como base familiar), a segurança (garantia de futuro) e a 

conservação dos valores, tradições e costumes
9
. 

Outra característica presente no MST é a sua articulação com o movimento 

sindical. Isto porque, o movimento compreende que os agricultores assentados rurais 

                                                           
7
 Surgiu em 1975 em Goiânia, vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) cuja 

perspectiva doutrinária foi o da Teologia da Libertação-prática religiosa voltada para a realidade social. 

Para um maior conhecimento dessa corrente cristã, ver: Boff (2010). Sobre a mediação entre a Teologia 

da Libertação e os movimentos sociais no campo, ler: Iokoi (1996). 
8

 De um modo geral, podemos dizer que os inúmeros pesquisadores das ciências sociais, que 

direcionaram seus esforços de pesquisas para o tema das questões rurais e agrárias, a exemplos de 

Bergamasco (2003), Loera (2006) e Martins (2003), afirmam que o sujeito principalmente da reforma 

agrária no País tem um núcleo basicamente familiar, de família extensa e é a partir dela e de suas 

experiências cotidianas que podemos perceber – do ponto de vista sociológico – as próprias mudanças 

e/ou continuidades de antigas situações de vida no campo. 
9
 Bergamasco et al. (2003), Leite (2004) e Medeiros (1994).  
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precisam se vincular aos sindicatos dos trabalhadores rurais como via de acesso a 

benefícios voltados para a sua produção. No entanto, da mesma forma em que o MST 

estimula a filiação aos sindicatos rurais, o próprio movimento faz suas ressalvas a isso:  

 

Aprendemos ainda que a luta pela terra não pode se restringir ao seu 

caráter corporativo, ao elemento sindical. Ela tem de ir mais longe. Se 

uma família lutar apenas pelo seu pedaço de terra e perder o vínculo 

com uma organização maior, a luta pela terra não terá futuro. É 

justamente essa organização maior que fará que a luta pela terra se 

transforme na luta pela reforma agrária. Aí, já é um estágio superior 

da luta corporativa. É agregado à luta pela terra o elemento político. 

(STEDILE & FERNANDES, 2012, p. 37). 

 

 É esse elemento político que corresponde ao terceiro elemento característico do 

MST. Nesse sentido destacamos que: 

Na essência, o MST nasceu como um movimento camponês, que tinha 

como bandeira as três reivindicações prioritárias: terra; reforma 

agrária e mudanças gerais na sociedade (STEDILE & FERNANDES, 

2012, p. 33).  

 

Essas três características (base familiar-corporativismo-elemento político) 

compostas no princípio do MST apresentadas aqui serão, no decorrer do texto, 

revisitadas. Uma vez que, veremos no componente familiar nuclear a tentativa de 

garantir a reprodução social do grupo familiar e, consequentemente, a melhoria das 

condições de vida, haja vista que estas cumprem um papel de agentes de modificação 

social no mundo rural. Logo, isto pode justificar a incorporação de integrantes do MST 

na participação de conselhos gestores como sendo mais um (novo) elemento político do 

movimento. 

 

 

1.2.2. Nossa Senhora da Glória 

 

 

O município de Nossa Senhora da Glória (ou antiga Boca da Mata
10

) é um Polo 

Regional, devido à força de sua bacia leiteira. Segundo o Instituto Brasileiro de 

                                                           
10

O nome foi dado pelos viajantes que descansavam no local. Por volta de 1600 a 1620, os ranchos ali 

existentes formaram uma povoação. Posteriormente, a localidade foi rebatizada, quando o então pároco 

Francisco Gonçalves Lima fez uma campanha junto aos moradores para aquisição de uma imagem de 
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Geografia e Estatística-IBGE (2012), a produção da Pecuária Municipal (2012) 

correspondeu a 35.910 mil litros de leite de vaca
11

. Daí, o apelido popular de “Glória: a 

capital do sertão”. Ademais, o município localiza-se a Oeste de Sergipe, situado a 122 

km de distância de Aracaju e integra o Território do Alto Sertão Sergipano, tanto para o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA, desde 2003, quanto para o Governo de 

Sergipe (SEPLAN), desde 2007.  

De acordo com o Censo Demográfico (2010), Nossa Senhora da Glória possui 

32.497 habitantes, sendo 10.880 residentes rurais (ver gráfico-1)
12

. Da sua Área de 

Unidade Territorial, o município possui 756.490 Km², cuja densidade demográfica é de 

42,96 (hab./ km²). No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal-IDHN (2010), é de 0,587
13

. Destarte, o Índice da Pobreza no município é de 

54,93%
14

. 

Gráfico 1- Número de Famílias Rurais Assentadas em Nossa Senhora da Glória 

                                                                                                                                                                          
Nossa Senhora da Glória, fato este que inspirou a mudança de nome e a homenagem à referida santa. 

Fonte: http://www.gloria.se.gov.br. Acesso em jun.2012.  
11 Disponível em: 
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=280450&idtema=121&search=sergipe|

nossa-senhora-da-gloria|pecuaria-2012. Acesso em: 02 de jul. 2014. 
12

 A estimativa do IBGE (2013) é de que este número tenha aumento. Assim, a população estimada 2013 

é de 34.799 habitantes. Disponível em: http://cod.ibge.gov.br/234AO  
13

 Atlas Brasil (2013)  
14

 IBGE/ Censo Demográfico (2000)  

http://www.gloria.se.gov.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=280450&idtema=121&search=sergipe|nossa-senhora-da-gloria|pecuaria-2012
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=280450&idtema=121&search=sergipe|nossa-senhora-da-gloria|pecuaria-2012
http://cod.ibge.gov.br/234AO
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Fonte: DATALUTA Sergipe – Banco de Dados da Luta pela Terra, 2011. LABERUR/NERA, 2013
15

.
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 Grifo de destaque nosso! 
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Como já foi mencionada, a principal produção econômica do município se refere à 

pecuária, com destaque para as atividades de bovinocultura, ovino-caprinocultura, 

suinocultura e a criação de animais de pequeno porte. O rebanho bovino destina-se à 

produção leiteira, e o restante é direcionado para o abate. Os índices médios de 

produtividade do leite em Nossa Senhora da Glória ficam em torno de 720 litros anuais 

por cabeça. A maior parte dessa produção é absorvida pelas grandes fábricas de 

laticínios instaladas na região (a exemplo da Nativille e da Betânia). A outra parte 

destina-se à produção de queijos e de derivados, que são comercializados nas feiras 

locais e em municípios vizinhos
16

. 

A segunda atividade econômica mais importante é a agricultura, sendo 

registrados, no censo agrícola, 5 produtos, a saber: a mandioca, o milho, o feijão, o 

algodão e a fava. No setor industrial, destaca-se a produção dos derivados do leite. Há, 

ainda, fábricas de móveis, de estofados, de ração e de polpa de frutas. O comércio de 

Nossa Senhora da Glória é considerado o mais completo da região e a feira livre é tida 

como a maior do interior do alto sertão sergipano. 

Quanto à sua geografia física, o clima é semiárido, com temperatura média de 

25ºC, e o seu período de chuvas se estende de março a agosto. Seu solo é do tipo 

massapê, argila, arenoso e franco argiloso, apto à exploração de cultura de subsistência 

e pecuária. Sua vegetação predominante é a caatinga.  Por fim, o município, possui 61 

povoados. 

Em suma, essas características apresentadas sobre Nossa Senhora da Glória 

também estão presentes nos assentamentos rurais de reforma agrária. Dos quais 

destacamos os que eram, inicialmente, o recorte empírico desta pesquisa.  

 

 

1.2.3. Os Assentamentos: lócus empírico  

 

O assentamento Adão Preto localiza-se na divisa dos municípios de Nossa 

Senhora da Glória e Nossa Senhora Aparecida, possui dois anos de posse de terra (após 

dez anos de acampamento). Desde o ano de 2012, os assentados estavam a receber o 

recurso financeiro para a construção dos seus 105 lotes, distribuídos entre as 100 

famílias assentadas mais a área de reserva ambiental. Vale ressaltar que, nesse 

                                                           
16

 http://www.gloria.se.gov.br <acesso em set. 2012> 

http://www.gloria.se.gov.br/
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assentamento rural, havia 1 representante na composição do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável (CMDS)
17

. 

Já o assentamento Luís Beltrame está localizado no município de Nossa Senhora 

da Glória, em proximidade com o município de Carira, tendo 20 famílias assentadas. 

Além disso, este assentamento tinha um conselheiro que representava o CMDS. 

 Por fim, o assentamento Zé Emídio localiza-se no município de Nossa Senhora 

da Glória, sendo este mais próximo do perímetro urbano da cidade (cerca de 20 km) e 

possui 23 famílias assentadas. Este assentamento se destaca pela organização e pela 

participação política das mulheres assentadas, existindo nessa localidade um coletivo de 

mulheres mobilizado.  

A vivência acadêmica adquirida desde o período da graduação possibilitou uma 

leitura panorâmica das condições sociais dos assentamentos rurais, bem como o nível de 

participação de assentados em conselhos gestores do município e esse último nos 

chamou a atenção, pois dos 6 assentamentos pesquisados nessa localidade, 3 tinham 

representantes nos conselhos (ver abaixo, gráfico-2), principalmente no CMDS.  

No decorrer da pesquisa-ação, percebemos que, dos seis 

assentamentos trabalhados, três tinham representantes em tal conselho 

(assentamento Adão Preto, Luís Beltrame e Zé Emídio, este tem dois 

conselheiros) o que nos chamou a atenção. Uma vez que mostra que o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra-MST começa a perceber a 

importante estratégica de atuação dentro dos conselhos gestores, como 

uma garantia de reivindicação e de acesso aos direitos sociais, logo, a 

participação e o controle social, por esse grupo, no Conselho de 

Desenvolvimento Sustentável são de contribuição para a manutenção 

da produção do assentamento (KATHYUSCIA, 2013, p.61). 
 

 

Gráfico 2- Frequência de representação de assentados (as) em Conselho Gestor do 

município 

                                                           
17

 Esse conselho, como veremos no capítulo 4, é considerado pelos movimentos do campo crucial para  o 

acesso à obtenção dos recursos voltados para a área de produção agrícola.  
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Fonte: Dados da pesquisa de campo (2012). 

É importante ressaltar que, inicialmente, haviamos escolhido, como recorte 

empírico da pesquisa, os assentamentos que têm representantes em conselhos gestores 

do município. Sendo assim, os escolhidos foram os assentamentos Adão Preto, Luís 

Beltrame e Zé Emídio como lócus de análise de pesquisa. Porém, tal demarcação não 

foi possível por decorrência do próprio desenvolvimento da pesquisa de campo. Nesse 

sentido, conseguimos coletar as informações dos assentados e que foi (ou é) conselheiro 

mediante as disponibilidades tanto para encontrá-los como para conceder as entrevistas 

semiestruturadas. Portanto, foram entrevistados militantes que pertenciam a um desses 

assentamentos (o Adão Preto), bem como os que pertenciam a outros assentamentos 

rurais. E sobre essa coleta destacaremos, a seguir, na metodologia.  

 

1.3. Metodologia 

 Considerando que o objetivo geral da pesquisa foi o de analisar a participação 

sociopolítica do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em conselhos 

gestores de Nossa Senhora da Glória, isto é, examinar se essa prática correspondeu (ou 

não) a uma (nova) estratégia política do movimento, bem como uma possível 

redefinição identitária dos integrantes do movimento, optamos pelo uso da metodologia 

qualitativa para a realização de um estudo, ainda que não de modo exclusivo.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Assentamento Adão Preto

Assentamento Emília Maria

Assentamento Fortaleza

Assentamento Luís Beltrame

Assentamento Zé Emídio

Assentamento Zé Ribamar

não há representação do
assentamento em conselho
gestor.

Nº de representante/s, por
parte do assentamento,  em
conselho gestor do município
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 Mesmo reconhecendo os riscos de usar a metodologia qualitativa
18

 em pesquisa 

sociológica mediante a dificuldade de analisar sistematicamente os dados e, 

principalmente, por reconhecer que tal metodologia está entrelaçada por interação, 

através da relação pesquisador-pesquisando, é que procuramos levar em consideração a 

chamada “vigilância epistemológica” (BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 

2010). Isto é, lançar os cuidados científicos com a sociologia espontânea, sociologia 

esta caracterizada pelas pré-noções, as ilusões do senso comum e do profetismo.    

 Nesse sentido, estabelecemos na construção do modelo analítico recortes 

específicos de algumas das ferramentas da metodologia qualitativa, das quais achamos 

pertinente conforme o objetivo proposto da pesquisa. Para tanto, fizemos uso da 

pesquisa documental, da observação direta e de entrevistas semiestruturadas. Ademais, 

utilizamos de dados estatísticos como complemento metodológico.  

 O uso da pesquisa documental 
19

 foi um dos primeiros passos no 

procedimento metodológico, pois, inicialmente, levantamos as diretrizes políticas do 

MST a fim de ampliar as referências sobre a questão da participação desse movimento 

na esfera institucional, que, aqui, destacamos os conselhos gestores. Durante este 

procedimento, pudemos coletar informações sobre o processo pré-congressual do MST, 

sendo destacadas as discussões teóricas sobre o campesinato brasileiro e, sobretudo, as 

políticas no tocante aos novos rumos que o MST iria debater e deliberar no seu VI- 

Congresso Nacional. Além disso, levantamos o aspecto organizacional do MST: direção 

coletiva, divisão de tarefas, disciplina militante e suas instâncias. E estes aspectos 

(como veremos na análise dos resultados) estão intimamente ligados à concepção de 

participação para o movimento.  

 Outro levantamento documental, este mais com o objetivo de elaborar “o 

Estado da Arte”, foi a consulta ao acervo da Documentação Sergipana da UFS para 

levantar possíveis trabalhos acadêmicos que se assemelhassem ao nosso. Obtivemos três 

pesquisas, sendo duas desenvolvidas como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

vinculados ao curso de Serviço Social e a outra diz respeito a uma dissertação defendida 

                                                           
18

 Há uma preocupação e controvérsias dentro do universo acadêmico para com a alta credibilidade dada 

aos dados coletados em trabalho de campo, de dar muito valor como evidência a conclusões obtidas. 

Assim, é importante manter o controle sobre a frequência e distribuição do fenômeno social, assim vale 

explicitar os contextos das observações além da descrição minuciosa do objeto estudado. (BECKER, 

1994) 
19

 O levantamento documental é uma das fontes de informações mais corriqueiras nas ciências humanas. 

(LAVILLE, 1999).  
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em 2013 pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia
20

. O primeiro trabalho, de 

Santanta; Maranhão; Sampaio (2002), retrata a experiência do Orçamento Participativo 

em Aracaju durante a gestão 2001- 2004, numa perspectiva de verificar a participação 

popular além de propor alternativas viáveis à consolidação deste instrumento
21

. O outro 

trabalho de Ana Ribeiro e Marylane Santana (2002) consiste no estudo comparativo dos 

CMDR‟s do município de Salgado e Paripiranga, onde procurou analisar também a 

percepção dos conselheiros e associados quanto à atuação do CMDRS e a própria 

política agrícola do governo, efetivada através do PRONAF. Por fim, encontramos uma 

dissertação defendida por Rabelo (2013), teve como objetivo entender de que forma se 

dava a participação de cada um e, especificamente, desmistificar a pré noção de que 

esses conselheiros seriam leigos em relação aos saberes políticos, associativismos, 

acadêmicos e, portanto, não possuíam habilitações requeridas para participar das 

decisões do conselho com mais propriedade. 

 Em um segundo momento, realizamos a pesquisa de campo em Nossa Senhora 

da Glória, levantamos os documentos oficiais dos conselhos municipais. Sendo assim, 

foram levantados os regimentos internos,  as leis municipais de criação dos conselhos, 

os decretos de composição, os editais de processo eleitoral e demais fontes secundárias 

que fossem disponibilizadas. Em suma, foram esses os levantamentos de fontes de 

informação sobre o objeto estudado, a participação do MST em conselhos gestores.  

 Em 2014 tivemos a oportunidade de realizar uma observação direta no VI 

Congresso Nacional do MST, ocorrido, durante o período de 10 a 14 de fevereiro de 

2014, em Brasília/DF. Lá, obtivemos dados importantes para o alcance do objetivo 

principal da pesquisa. Realizamos 3 entrevistas com as principais lideranças nacionais 

do MST (sendo representantes do Rio Grande do Sul, Pará e Sergipe), abordando a 

questão de sua participação em conselhos gestores. Ademais, coletas de relatos dos 

mesmos entrevistados sobre a experiência que tiveram na condição de representantes de 

conselhos, sendo que dos 3 entrevistados, 2 já foram conselheiros (o do Rio Grande do 

Sul e o de Sergipe). Além dessas entrevistas, tivemos a oportunidade de manter 

conversas informais durante a realização do congresso do movimento com ex dirigente 

                                                           
20

 Ambas contribuíram para a nossa justificativa de projeto de pesquisa no sentido de trazer um novo 

olhar sobre a questão de participação em conselhos. 
21

 O método de análise era o materialismo histórico dialético. (SANTANA, Glícia; MARANHÃO, Lia; 

SAMPAIO, Karlene. TCC, 2002). 
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estadual e assentados rurais que nos compartilharam as suas expectativas frente àquele 

evento. 

 É importante destacar que, a possibilidade de fazer a observação direta durante 

a realização do VI Congresso Nacional do MST foi ao encontro do que significou tal 

procedimento. Ou seja, encontrar informações (de preocupações da pesquisa) através da 

observação do próprio fenômeno e interrogar pessoas envolvidas neste campo. E para 

nós, a observação direta no congresso do MST foi enriquecedora e de certo privilégio 

no contato direto com o objeto de estudo. Mesmo considerando que, com base em 

Laville; 1999, p. 176).  “a observação como técnica de pesquisa não é contemplação 

beata e passiva; não é também um simples olhar atento. É essencialmente um olhar 

ativo sustentado por uma questão e por uma hipótese”. 

 Outra técnica de coleta de dados foi à realização de entrevistas semi-

estruturada. Ressaltamos que o uso das entrevistas em procedimentos metodológicos 

não está isento de valores próprios ou crenças do pesquisador. Nesse sentido, faz-se 

necessária a vigilância epistemológica para com o uso das técnicas, para assim não fazer 

com que o roteiro de entrevistas não influencie a reposta, daí a importância de 

considerar que a técnica metodológica como sendo uma “teoria em atos”, isto é, que 

precede de uma construção de pressupostos teóricos (GOODE, 1979). 

 A série de perguntas abertas com o intuito de acrescentar perguntas de 

esclarecimento, portanto, o uso de entrevista semiestruturada possibilitou intercalar os 

diferenciados roteiros; isto porque, foram elaborados 5 roteiros de entrevistas 

direcionadas  a:  

1) Dirigente nacional do MST, para saber do posicionamento do 

MST, em nível nacional, sobre a participação em conselhos;  

2) Dirigente estadual do MST (da regional de Nossa Senhora da 

Glória), a fim de conhecer os motivos e finalidades de integrantes 

do MST de Glória participarem de conselhos;  

3) Militante do MST e que é (ou já foi) conselheiro municipal, para 

coletar as experiências vividas nessa atuação política; 

4) Representação governamental de Conselho Municipal, com o 

intuito de saber as impressões da parte governamental frente à 

participação do MST nos conselhos; 
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5) Representante da sociedade civil (exceto do MST), pois 

possibilitaria um olhar de outra instituição não-governamental 

diante da atuação do MST em conselhos.  

 A realização dessas entrevistas favoreceu a construção de um corpus empírico. 

Sendo que, ao todo, foram levantadas as seguintes fontes de informações: 

a) Três entrevistas aos dirigentes nacionais do MST, incluindo o representante 

de Sergipe, que compõe a direção nacional; 

b) Uma entrevista ao dirigente estadual e da regional do MST de Nossa 

Senhora da Glória; 

c) Duas entrevistas à representação governamental (Coordenadora Executiva 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher-CMDM e à Assistente Social 

da Secretaria Municipal da Assistência Social de N. Srª da Glória); 

d) Cinco relatos de militantes do MST que já foram (ou são) conselheiros; 

e) Um relato da representação da sociedade civil (Sindicato dos Servidores 

Públicos de N. Srª da Glória-SINDSERVE); 

 Em suma, foram 12 entrevistas gravadas e transcritas
22

. Estas foram cruciais 

para a análise e, sobretudo, a averiguação da hipótese deste trabalho dissertativo, bem 

como a análise da observação direta feita na pesquisa de campo. 

 Não foi utilizada a aplicação de questionário, pois acreditamos que as 

procedências metodológicas já citadas foram suficientes. Além disso, as entrevistas se 

diferenciam de um questionário, ao passo que esse último padroniza as respostas e 

“neutraliza” a relação pesquisador/pesquisado
23

, como destacaram Beaud & Weber 

(2007).  

                                                           
22

 Este tipo de entrevista pode ser denominado de Entrevista Etnográfica. Segundo Beaud & Weber 

(2007), esta entrevista aprofundada corresponde a um processo de interação singular entre o entrevistado 

e o entrevistador, onde nessa relação interacional que são liberados os pontos chave da pesquisa. Daí, a 

necessidade de relacionar, de modo transversal, cada entrevista (etnográfica), bem como de fazer uma 

análise da mesma.  
23

 Entretanto, há controvérsias sobre este pensamento. Segundo Bourdieu; Chamboredon; Passeron, 2010, 

a noção de “neutralidade” de um questionário e entrevista sociológica pode ser desconstruída na medida 

em que o pesquisador acaba acrescentando seu juízo de valor. É importante que o pesquisador reconheça 

o risco da imposição de problemática no processo de construção de seu questionário, na medida em que o 

mesmo pode acabar impondo aos sujeitos questões que não condizem com a realidade da pesquisa. Essa 

imposição se dá, na maioria das vezes, por diferenças de contextos sociais e culturais adversos tanto do 

pesquisado como do pesquisador, o que consequentemente acarreta também em desníveis de 

comunicação (BEAUD &WEBER, 2007).  
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 Por fim, outro procedimento metodológico foi o levantamento de dados 

estatísticos. Em especial, os fornecidos pelos bancos de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE); do Censo Agropecuário (2006); do Banco de Dados da 

Luta pela Terra (DATALUTA); do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma 

Agrária (NERA); e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Justifica-se este procedimento para uma aproximação relacional entre dados qualitativos 

e quantitativos, dos quais possibilitou uma melhor apresentação e descrição das 

condições socioeconômicas do município de Nossa Senhora da Glória, conforme 

exposto na introdução deste trabalho. 
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2. Movimentos Sociais: Uma categoria em análise  

  

Pretende- se no decorrer deste capítulo destacar as abordagens sobre Movimentos 

Sociais. Sendo assim, trarei as principais vertentes analíticas e destacarei a que melhor 

subsidiou a análise deste trabalho, que foi a Teoria dos Novos Movimentos Sociais 

(NMS). Além disso, apresento uma breve caracterização dos contextos sociais que 

contribuíram na emergência dos (novos) movimentos sociais.  

 Para compreender os movimentos sociais não basta se debruçar apenas sobre 

eles, mas também considerar o cenário sociocultural e político afirmou Domingues 

(2007). Para tanto, recorro aos trabalhos do aludido autor com intuito de uma melhor 

contextualização dos processos históricos dos movimentos sociais que impulsionou o 

surgimento de (novas) teorizações sobre estes fenômenos.  O autor trabalha com (três) 

fases da modernidade como baliza de análise sobre os movimentos sociais.  

A primeira fase da modernidade correspondeu à era da primeira Revolução 

Industrial (século XIX), em que o mercado passa a ser o centro da ordem social. É 

também nesse período que ocorre o movimento migratório campo- cidade, no qual 

muitos camponeses expropriados de suas terras tornaram- se operários, desencadeando 

conflitos no processo de desocupação de terras. Acerca dessas transformações no Brasil, 

é importante destacar o contundente trabalho de Ianni (2004), quando o mesmo 

descreveu as alterações objetivas dos sujeitos pertencentes ao mundo do trabalho rural, 

de acordo com as metamorfoses vividas pela própria economia capitalista e dos perfis 

que o trabalhador rural assumiu, assim como as suas lutas políticas. E essas mudanças 

significativas, conforme Ianni (2004) expôs sobre a cena política do trabalhador e do 

aspecto de sua organização política, foi (e ainda é) importante no conflito de classes. 

Nesse cenário, lutas pela reforma agrária, direitos trabalhistas e previdenciários, como a 

da livre organização sindical, deram a tônica para as reivindicações populares.  

A segunda fase da modernidade correspondeu a de consolidação do mercado e da 

era da segunda Revolução Industrial, onde destaca se o modelo Fordista de Produção 

(racionalização da produção capitalista; sistema de produção em massas). Essa fase 

também se caracteriza, no continente europeu, como a era do Estado de Bem Estar 

Social cujos traços, segundo Offe (1991), eram de fórmula de paz para as democracias 
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capitalistas. Além disso, o abrandamento do conflito de classe (negociações coletivas 

entre o capital e o trabalho) e de obrigação explícita do mecanismo estatal de 

proporcionar assistência e apoio aos cidadãos, doravante das políticas keynesianas (a 

exemplo da intervenção do Estado na economia. Por fim, assegurar direitos políticos e 

sociais; entre outros). Em suma “durante todo o período de pós- guerra, o Estado Social 

foi celebrado como a solução política para as contradições sociais” (OFFE, 1991, p. 

114). 

Já na América Latina destacaram-se o movimento camponês e os movimentos 

comunitários ligados ao mercado informal de trabalho e as precárias condições de vida 

das populações migratórias para as cidades. Deve se observar que a distribuição dos 

movimentos sociais em terras espaciais se dava mediante as próprias condições 

econômicas das minorias. Por exemplo, no México, Peru, Bolívia, Venezuela, 

Nicarágua e Cuba apresentaram-se muitos movimentos populares sob o lema 

reivindicatório da concentração latifundiária, ao contrário dos da Argentina e Chile que 

eram mais urbanos, pautados pelas reivindicações dos direitos humanos, a exemplo dos 

movimentos negros, de mulheres e LGBT.  

A partir dos anos 1980, época de maior produção acadêmica sobre o tema, de 

acordo com Domingues (2007), os movimentos sociais populares urbanos passam ser 

analisados de modo mais aprofundado. Além disso, houve incorporações de noções 

vindas da antropologia e da educação popular. Nesse mesmo período, houve mudanças 

no foco de análise das pesquisas sobre movimentos sociais, pois o olhar não estava mais 

nas determinações estruturais da economia sobre ações coletivas, mas sim o eixo de 

análise era a identidade, as falas e as práticas cotidianas dos movimentos. Isto porque os 

pesquisadores estavam sobre influência de novos estudiosos europeus: Thompson 

(1987), Foucault (2012) e Offe (1991). 

Com base em Domingues, a (atual) terceira fase da modernidade inicia-se com a 

emergência do Neoliberalismo
24

. É a fase do processo de reestruturação produtiva, da 

crescente globalização econômica e cultural tornando assim a sociedade mais complexa 

                                                           
24

 O Neoliberalismo nasceu logo depois da 2º Guerra Mundial, na região da Europa e da América do 

Norte, com a chegada da grande crise do modelo econômico do pós- guerra, em 1973, quando todo o 

mundo capitalista avançado caiu numa longa e profunda recessão. A partir daí, as principais ideias 

neoliberais, como o reordenamento de prioridades das despesas públicas; liberalização do comércio e do 

investimento estrangeiro direto; desregulamentação de direitos sociais e a privatização passaram a ganhar 

terreno. (ANDERSON, 2012) 
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e plural mediante os desdobramentos da (pós) modernidade
25

. O início dessa fase 

também é marcado pelo movimento transitório do regime político democrático em toda 

a América Latina, a qual antes era dirigida por regimes autoritários. Ademais, para 

Domingues, este período corresponde à fase crucial na compreensão das características 

e potencialidades dos novos movimentos sociais latino-americanos haja vista que 

encontramos de um lado os condicionamentos sociais (a fragmentação da classe 

trabalhadora) e do outro as questões e possibilidades institucionais a exemplo da luta 

pela democracia e pela participação popular e controle social por parte da sociedade 

civil. Esse cenário propiciou, em certa medida, o surgimento de novas reivindicações, 

bem como o surgimento de novos movimentos sociais pautados por uma nova cultura 

política.  

Os anos de 1980 foram para os movimentos sociais um tempo de “disputa de 

projeto societário”. Pode-se que dizer que o almejado era a criação de novas 

sociabilidades de caráter público; participativo; universalizantes e, sobretudo, 

democrático (GOULART, 2009). É neste cenário que, se destacaram as Organizações 

Não Governamentais (ONGs) e os conselhos, conforme irei abordar no próximo 

capítulo.  

Essa apresentação da trajetória dos movimentos sociais ao longo dos períodos 

históricos procurei chamar à atenção as condições sócio históricas influenciam na 

dinâmica dos movimentos sociais. Assim como os impactos do pós- industrial 

corroborou para os primeiros levantes do movimento operário, as vicissitudes da 

história contemporânea contribuíram (e ainda contribuem) no amoldamento dos (novos) 

movimentos sociais. Tal modo, também se refletiu no campo intelectual, donde 

surgiram diferentes tipos de abordagem sobre os movimentos sociais.  

 

2.1Os tipos de abordagem dos movimentos sociais 

  

                                                           
25

 Segundo Göran Therborn (2012, p. 35), “O pós- modernismo alimentou- se da desmoralização e da 

incerteza da esquerda durante a euforia do fim dos anos 60 e começo dos anos 1970. Sua crítica à razão e 

à racionalidade se fortaleceu na “maquinaria de imagens” da sociedade televisiva, dando suporte aos 

“estudos culturais acadêmicos”. Havia, além disso, outros dois pilares no novo edifício da pós- 

modernidade. Um foi a reestruturação social que surgiu a desindustrialização- uma época de mudança 

social.o outro foi a crítica ao progresso modernista que surgiu com as preocupações ecológicas- que, por 

sua vez, intensificaram- se com a crise do petróleo dos anos 1970 e início dos anos 1980”. 
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No âmbito da análise dos movimentos sociais, feita pelas Ciências Sociais, as suas 

principais matrizes referenciais se apresentam em três partes: a primeira de uma 

abordagem norte americana sobre a ação coletiva, em que se destacam as teorias 

clássicas; a teoria da Mobilização de Recursos e teorias sobre a Mobilização Política 

contemporânea. A segunda parte aborda a produção teórica europeia; das teorias 

marxistas clássicas à teoria dos Novos Movimentos Sociais. E por fim, a terceira parte 

diz respeito ao paradigma Latino Americano, o qual sobressai à análise a respeito dos 

movimentos populares latinos de esfera urbana e rural, bem como os estudos sobre os 

movimentos identitários (gênero, etnia, ambientalistas, direitos humanos, etc.) (GOHN, 

1997).  

Ressalto que a teoria dos Novos Movimentos Sociais (NMS), a meu ver, traz 

consideráveis contribuições para o arcabouço teórico metodológico de pesquisa. Uma 

vez que, ao esmiuçar a dinâmica interna dos conselhos gestores destacando a 

conflitualidade, os atores sociais (militantes), bem como o contexto social, percebo 

como a análise somente limitada as questões macroestruturais ou meramente de 

mobilização de recursos (financeiros e/ ou humanos) não oferece suporte para tal 

pretensão analítica. Assim, é preciso alargar o olhar e considerar também as motivações 

das ações sociais dos conselheiros (militantes) e possivelmente as alterações na 

constituição das identidades coletiva (e dos processos identitários) desses atores sociais.  

Inicialmente, o paradigma norte americano se inscreve no mesmo processo em 

que se inicia a sociologia enquanto disciplina nessa região. Essa abordagem foi pioneira 

na teorização sobre as Ações Coletivas, cuja base teórica é alicerçada pela teoria da 

Ação Social
26

 com ênfase na compreensão dos comportamentos coletivos: “Assim, os 

comportamentos coletivos eram considerados pela abordagem tradicional norte- 

americana como fruto de tensões sociais” (GOHN, 1997, p. 25).  

                                                           
26

 A teoria da Ação Social foi preconizada nas ciências sociais por um dos fundadores da sociologia 

moderna: o sociólogo alemão Max Weber (1864- 1920). Por ação entende-se- segundo o conceito 

sociológico weberiano- neste caso, um comportamento humano (tanto faz tratar-se de um fazer externo ou 

interno, de omitir ou permitir) sempre que na medida em que o agente ou os agentes o relacionem com 

um sentido subjetivo. Em outras palavras, um comportamento humano dotado de um sentido subjetivo. 

Ação social por sua vez, significa uma ação que, quanto o seu sentido visado pelo agente refere- se ao 

comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso, logo, a ação social é uma ação que se 

refere ao comportamento do outro. Desta forma a ação só é ação social, segundo Weber, se apresentar 

duas características indissociáveis, a de conter um sentido subjetivo, isto é, dotado de intenção no outro, 

seja boa ou ruim; e por fim, conter um motivo, é o que a ação representa para o agente (é a razão da ação), 

caso contrário, será, como o próprio Weber diz, um simples modo de conduta reativo (agir sem pensar; 

espontâneo). Para uma melhor compreensão da teoria da Ação Social, ler: WEBER (2004). 
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Dentro do paradigma norte-americano destaca- se duas principais correntes 

teóricas: a Escola de Chicago e o Interacionismo (Simbólico). A Escola de Chicago, sob 

influência de um cenário impulsionado pelo progresso do pós- guerra, buscou colocar a 

sociologia como um campo autônomo de investigação, logo, deveria buscar leis 

científicas para descobrir como a mudança social ocorria haja visto que esta categoria é 

um dos enfoques da Escola de Chicago, bem como a noção de comunidade (ecológica). 

(LALLEMENT, 2012) 

Com a consolidada dominação americana no campo internacional, após o fim da 

2ª guerra mundial, a teoria estrutural funcionalista (de Parsons) 
27

 torna-se hegemônica 

na sociologia americana. Mas, os abalos nos Estados Unidos na década de 1970 

contribuiram para o declínio do funcionalismo. Assim, teóricos de diferentes correntes 

atacaram a teoria funcionalista e passaram a também se destacar e terem mais 

visibilidade, como aconteceu com as teorias do pragmatismo e da sociologia norte- 

americana. Podemos ter como destaque dessa teoria o Howard Becker e sua sociologia 

do desvio e Erving Goffman e a sua dramaturgia cotidiana.  

Em suma, ao contrário dos seguidores de uma primazia da estrutura social como 

determinante na dinâmica da sociedade, os interacionistas- tanto da vertente do 

interacionismo simbólico, como da Etnometodologia- buscaram nos processos 

interacionais a explicação dos fenômenos sociais. Nesse sentido, o interacionismo tem 

como foco analítico o ator social e suas relações sociais (COLLINS, 2009). 

Da Escola de Chicago e do Interacionismo Simbólico para as teorias 

contemporâneas norte americana da ação coletiva e dos movimentos sociais destacaram-

se o predomínio da Teoria da Mobilização de Recursos (MR).  

 A teoria da Mobilização de Recursos surgiu em meio às manifestações dos anos 

60 do século XX- período em que Domingues denomina de a segunda fase dos 

movimentos sociais, como foi esboçado anteriormente. Diante das (novas) 
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 O principal ponto de partida da abordagem funcionalista é o de buscar analisar uma sociedade como 

uma estrutura em funcionamento. Seu principal questionamento: “como é possível à ordem social?” foi 

um dos nortes da sociologia de Parsons, na tentativa de compreensão do funcionamento das estruturas do 

sistema social. Com base em Wright Mills (1965, p. 43- 44), “a sociologia, segundo Parsons, relaciona-se 

com aquele aspecto da teoria dos sistemas sociais que se ocupa dos fenômenos da institucionalização dos 

padrões do valor- orientação no sistema social, com as condições dessa institucionalização; e das 

modificações dos padrões, com condições de conformidade com e de desvios de uma série de tais 

padrões, e com processos motivacionais na medida em que estão nelas envolvidos”. No âmbito da questão 

dos movimentos sociais a teoria (funcionalista) de Parsons dá respaldo teórico para entender o 

comportamento coletivo dos grupos sociais expresso em movimentos.  
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caracterizações emergentes nos movimentos sociais a teoria da MR critica o paradigma 

tradicional (norte americano) pela ênfase, até então, dada a psicologia como foco 

explicativo da ação coletiva, bem como as análises centradas no comportamento 

coletivo dos grupos sociais. Assim, segundo Mayer (1991 apud GOHN, 1997 p. 51):  

A MR emergiu de um esforço para analisar os movimentos sociais dos 

anos 60 e, como consequência, reflete suas contradições de 

emergência, dinâmica, desenvolvimento, estrutura de organização etc., 

em contraste com as abordagens clássicas que procuravam explicar os 

movimentos de massa dos anos 20 e 30, os quais eram totalmente 

diferentes dos tipos de movimento dos anos 60.  

 

Em síntese, a teoria da Mobilização de Recursos busca explicar os movimentos sociais 

sobre a ótica organizacional, e não mais pelo âmbito individual. Organização esta, que 

envolve variáveis de recursos humanos; financeiros e de infraestrutura.  

 No que concerne os estudos sobre os movimentos sociais do campo, mais 

especificamente o MST, sobre o ponto de vista da teoria da MR há uma vasta literatura 

(FERNANDES, 1996; 1998;). Basicamente, os primeiros estudos das ciências sociais 

sobre o MST estão ancorados na perspectiva da Teoria dos Recursos. Até porque, tal 

movimento surgiu com um diferencial organizativo: direção coletiva; divisão de tarefas; 

disciplina e etc. (GOIRAND, 2009). 

Embora a Teoria da Mobilização de Recursos trouxesse a questão da organização 

como eixo central de análise dos (novos) movimentos sociais, torna- se necessário 

destacar suas limitações. As principais críticas direcionadas a MR é de que compreende 

o movimento social como “burocrático”, isto é de modo pejorativo, de relações 

impessoais estabelecidas via regras e controles de procedimentos. Assim, se deixa 

passar despercebidos os valores, as ideologias, as culturas e identidades presentes no 

seio do movimento. Além disso, de não distinguir movimento social de ação coletiva, 

de acordo com Gohn (1997). 

Com o decorrer da década de 1970, os percussores da MR (a exemplo de 

Gusfield, 1996) aceitaram as críticas construtivas e buscaram alargar seu foco de análise 

que antes davam primazia à questão organizativa meramente no âmbito econômico. 
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Nesse sentido, se passou a enfatizar tanto o processo político como a análise cultural na 

interpretação dos movimentos sociais
28

. 

Por fim, o paradigma norte americano após suas revisões trouxe aproximações 

com o paradigma europeu no que diz repeito a Teoria dos Novos Movimentos Sociais. 

Isto porque conseguiu ampliar seu olhar sobre os movimentos sociais para além do seu 

âmbito organizacional, passando assim a considerar os aspectos culturais e, 

principalmente, políticos na constituição da identidade (coletiva) do movimento social. 

Entretanto, há quem mantenha a crítica (a exemplo de GOHN, 1997), sobre o paradigma 

norte americano, de que tal marco teórico acaba dando primazia à análise 

macroestrutural e produzindo generalizações a despeito dos movimentos sociais e até 

mesmo negligenciando a questão da sociedade civil.  

Os paradigmas europeus sobre os movimentos sociais assim como o latino 

americano, que veremos a seguir destacaram se após as contestações dos anos 60 do 

século passado. Vale ressaltar mais uma vez que, o contexto propriamente dito do Maio 

de 68
29

 foi significante para as ramificações de abordagens teóricas na Europa
30

. É nesse 

sentido que encontramos dentro deste paradigma, duas principais correntes: a 

neomarxista e a dos Novos Movimentos Sociais.  

                                                           
28

 Da teoria contemporânea norte- americana destaco dois trabalhos. O primeiro é o de Elisabeth Clemers 

(2010), que traz apontamentos pertinentes para a compreensão da relação entre Movimentos Sociais 

versus instituições Políticas. E, o segundo é o de Camille Goirand (2009), que destacou as mudanças 

ocorridas na política com a chegada de integrantes de esquerda ao poder, mais precisamente o caso do PT 

no Brasil. Este texto auxilia na compreensão das dinâmicas de mudança na estrutura organizacional de 

um movimento político, bem como de suas ideologias. 
29

 O Maio de 68 foi marcado por um período de sucessivas manifestações políticas em vários países 

(França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Brasil) sob o prisma das reivindicações de liberdade 

individual e por uma nova cultura política, marcando assim um divisor de águas para os movimentos 

políticos posteriores (BADIOU, 2012).  
30

 A respeito das interpretações feitas ao movimento do Maio de 68 (na França) destaco o trabalho da 

Gohn (2013), cujo objetivo foi o de analisar as teorias sociais e culturais que deram suporte ao 

movimento e que no pós-maio de 68 vigoraram, possibilitando assim novas interpretações sobre 

juventude e os (novos) movimentos sociais. Gohn nos lembra de que a década de 1960, mais 

precisamente em 68, foi considerada a „era da teoria‟, isto porque foi um período de forte produção 

teórica, em destaque: J. P. Sartre; S. Beauvoir; L. Althusser; A. Touraine; P. Bourdieu; H. Marcuse, G. 

Debord; E. Morin[...] Sendo que, o pilar das manifestações foi o da sigla MMM (conforme era expressado 

nas pichações dos muros de Paris), se referindo a Marx; Mao; Marcuse. Embora, “não foi só a Teoria 

Crítica da Escola de Frankfurt o grande substrato teórico que deu origem as revoltas e rebeliões. O 

socialismo libertário, especialmente o anarcosocialismo do final do século XIX e início do século XX, e 

as teorias de Nietzsche deram suporte as ideologias criadas no calor das ações, expressas nos muros da 

cidade de Paris. Dentre as anarquistas, as ideias de Bakunine e Kropotkin estiveram muito presentes nos 

ideais libertários de 1968, especialmente as concepções sobre ajuda mútua e autogestão e a crítica ao 

consumo de Kropotkin, assim como as ideias contra o Estado opressor de Bakunin[...] Guy Debord, com 

a Sociedade do Espetáculo, foi também um grande inspirador de militantes e lideranças estudantis no 

Maio de 1968 francês.” (Gohn,2013, p. 102- 103).  
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Na corrente neomarxista temos as teorias dos historiadores ingleses 

Hobsbawm, Rude e Thompson, e a teoria histórico- estrutural 

representada pelos trabalhos de Castells, Borja, Lojkine, nos anos 70 e 

80. Na corrente dos Novos Movimentos Sociais destacam- se três 

linhas: a histórico- política de Clauss Offe, a psicosocial de Alberto 

Melucci, Laclau e Mouffe, e a acionalista de Alan Touraine. Alguns 

analistas agrupam os trabalhos de Castells, Touraine, Laclau, Offe etc. 

sob o rótulo de neomarxistas (GOHN, 1997, p.119).  

 

A importância da teoria dos NMS está relacionada à visibilidade que ganhou nos 

paradigmas europeus. Uma vez que, tal teoria se destacou pelas contundentes críticas 

feitas ao marxismo (ortodoxo). Vale lembrar também que era um período critico para a 

abordagem marxista, haja vista a crise do socialismo real pela qual passavam os países 

modelos comunistas
31

.  

As principais críticas feitas pelos teóricos do NMS ao marxismo, e que acabaram 

se configurando características gerais, foram: a) a visão de cultura; b) da ideia de 

consciência de classe; c) do marxismo como referencial teórico de análise das 

manifestações da época; d) negação do sujeito histórico (universal); e) da concepção de 

política; f) e o aspecto de antagonismo social. (GOHN, 1997) 

Se para o marxismo, cultura está entrelaçada com a noção de ideologia (falsa 

consciência) para a abordagem do NMS, a cultura, ou melhor, as práticas culturais são 

expressas através da linguagem, do discurso. É nesse sentido que também “a categoria 

da consciência de classe não tem relevância no paradigma dos NMS, mas apenas a das 

ideologias, atuando no campo da cultura” (GHON, 1997: 122).  

 Como nos anos sessenta o que predominava na academia era o marco teórico do 

Estruturalismo, porém com o apogeu das manifestações de Maio de 68 tal 

predominância se instabilizou. É desse cenário que alguns teóricos (TOURAINE, 1998; 

LACLAU, 1978) colocaram em xeque as noções de estrutura, macro e objetividade e, 

assim, explica- se o porquê do paradigma dos NMS negarem o marxismo (estruturalista) 

como campo teórico capaz de dar conta da explicação da ação dos indivíduos e da ação 

coletiva. (GHON, 1997) 

Uma das características da teoria dos NMS e decorrente da crítica à noção de 

sujeito histórico universal conforme o pensamento marxista é a sua concepção como 
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 A despeito da crise do “campo socialista”, ver Netto (2012). 
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coletivo difuso, logo, os que praticam a ação coletiva são os atores sociais. Desse modo, 

é em oposição a esta objetividade (antagonismo; luta de classes; proletário como sujeito 

histórico) presente no clássico marxismo, que Laclau e Mouffe
32

 irão desenvolver suas 

definições de discurso; significante vazio; hegemonia, noções fundamentais para sua 

tese de Democracia Radical. (RODRIGUES & MENDONÇA, 2008).  

Nessa mesma perspectiva de resignificar a concepção de sujeito social pode-se 

também citar o filósofo francês Alan Touraine. Este teve no início de sua trajetória 

intelectual a forte influência do marxismo estruturalista de Althusser, cujas pesquisas 

voltavam-se a formação de uma consciência de classe
33

. As destacadas contribuições do 

Touraine estão voltadas para a análise dos movimentos sociais, principalmente os da 

América Latina, pois considera os movimentos sociais como sujeito- ator. 

A ideia de sujeito, isto é, do indivíduo reconhecido como criador dele 

mesmo e, consequentemente, capaz de reivindicar contra todos o seu 

direito de existir como um indivíduo portador de direitos, e não 

somente em sua existência prática. (TOURAINE, 2009, p.15) 

 

O ator é capaz de atuar e modificar seu próprio meio social. Percebe- se que esta 

noção de sujeito, segundo o Touraine (2009) tangencia a influência macroestrutural (ou 

parafraseando o próprio, “foge do discurso interpretativo dominante” 
34

) e se deixa levar 

pelas motivações de sua própria ação social. Ademais, esta percepção é resultado de seu 

pressuposto de sociedade pós- industrial
35

 e que, logo, a condição contemporânea é 

tanto a fragmentação da vida social quanto a fragmentação do indivíduo entre a 

racionalidade e a subjetivação (TOURAINE, 1998). 

Outro conceito que foi revisado e resignificado pela teoria dos NMS foi o de 

política. A política agora também está presente na vida social, para além da 
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 O argentino Ernesto Laclau é um dos importantes filósofos da política contemporânea, sobretudo, nas 

análises da América Latina. Sua teoria, com a contribuição de Chantal Mouffe, se apresenta em uma 

perspectiva pós-estruturalista, cujos conceitos centrais são: democracia radical, discurso, participação 

articulatória e hegemonia. 
3333

 Segundo Ilse Scherer- Warren (2005), pode se pensar a trajetória intelectual do Alan Touraine em três 

fases: a) primeira corresponde à fase de influência marxista; b) a segunda é o momento de transição da 

análise de classe para de movimentos sociais; c)e a última, corresponde ao seu pensamento atual, a 

compreensão do sujeito e sua transformação em ator social (sujeito- ator).  
34

 Refere-se às representações da vida social construídas sob o domínio do positivo e do marxismo 

estruturalista, que em sua opinião, impediu por muito tempo de fazer penetrar uma maior clareza nas 

realidades sociais (TOURAINE, 2009). 
35

 A caracterização da dita sociedade pós- industrial para Alan Touraine é onde a dissociação entre razão 

e a subjetividade é a centralidade da crise social, dos conflitos na contemporaneidade. 
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macroestrutura. Nesse mesmo sentido, a noção de poder se amplia e passa a ser 

percebida em micro relações, bem como é definida enquanto uma prática social 

construída historicamente (FOUCAULT, 2012).  

Essa sumária apresentação das principais características do paradigma europeu 

dos Novos Movimentos Sociais é para mostrar outra lupa analítica que se apresentava 

nos meandros dos anos 1970 e que até hoje se faz presente nas referências de análise 

sobre ação coletiva, bem como de movimento social. Portanto,  

As perspectivas teóricas que se constituíram e que se tornaram 

dominantes no “campo”, sobretudo nos anos 1980, foram forjadas em 

oposição ao marxismo, buscando negar a relevância da dimensão de 

classe e a centralidade da luta de classes: quer seja a teoria dos novos 

movimentos sociais, da mobilização de recursos, da mobilização 

política (esta em menor medida) e do reconhecimento. De modo geral, 

para essas perspectivas, a mobilização se produz a partir de fatores 

societais e exprime objetivos culturais, pós-materialistas (como 

valores, identidades, reconhecimento), de modo que não seria possível 

(nem faria sentido) relacioná-la ao pertencimento de classe dos atores 

mobilizados. (GALVÃO, 2011, p. 107) 

 

 Indo muito além da tradição teórica marxista, diversos autores (dos paradigmas 

europeus) propuseram novas conceituações, entre as quais destaco aqui os de Ernesto 

Laclau e a Chantal Mouffe. 

O conceito de Democracia Radical e Plural de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe 

está inserido em um pressuposto de concepção não hegemônica de democracia. Esta 

concepção se diferencia da concepção de democracia participativa (“a hegemônica”) ao 

fazer uma revisão da teoria democrática e incorporar: a) as questões do reconhecimento 

(integra a alteridade e a reciprocidade em sintonia com a identidade individual e as 

práticas do grupo); b) pressupor que a participação é vista como emancipatória e de 

mudança social; c) da identidade e da fragmentação do sujeito. O ponto central é 

dissolver as diferenças múltiplas fluidas e voláteis e assim defender o respeito recíproco 

e simétrico as diferenças, as diversidades. Desse modo, o sujeito assume diferentes 

identidades em momentos diferentes, assim, para Laclau(1978), as sociedades 

contemporâneas se caracterizam pelas diferentes posições do sujeito. 

A noção de democracia radical remete a renúncia do universalismo abstrato do 

iluminismo como da indiferenciação da natureza humana, assim, a renúncia à ideia do 
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sujeito unitário, homogêneo possibilita o reconhecimento dos agonísmos construídos 

nas diferentes posições de sujeitos e, consequentemente, a possibilidade de 

amadurecimento de uma concepção pluralista e democrática. Ademais, “[...] eliminar o 

conceito abstrato de homem e particularizar o seu universalismo” (LACLAU, 1978, p. 

90-91), portanto, requer a existência da multiplicidade; da pluralidade e do conflito, pois 

um projeto de democracia radical e plural reconhece o conflito e a compreensão da 

diversidade. Com isso, promove espaços para a expressão do conflito e deixando o 

consenso como decisão, atribuído as instituições de ordem democráticas. 

 A questão da democracia radical, da perspectiva de Laclau e Mouffe, envolve as 

noções primordiais de discurso e de hegemonia. Eles não se limitam a discussão da 

incorporação de novos agentes sociais e de novas formas de participação, mas 

questionam os fundamentos filosóficos que embasaram tanto a democracia liberal como 

as propostas libertárias dos marxistas
36

. Assim afirmaram:  

[...] abandonamos a ideia da necessidade de uma ruptura radical da 

sociedade (revolução) e defendemos a radicalização de ideias e 

valores (igualdade e liberdade para todos) que já estão presentes na 

retórica dos grupos dominantes; o problema é que essas ideias não são 

colocadas na ordem do dia (LACLAU & MOUFFE, 2008).
37

  

 

Laclau e Mouffe definem discurso como uma totalidade estruturada pela prática 

articulatória, isto é, seu sentido é sempre contingencial dada às articulações em meio a 

um consenso. Esse discurso não é pré definido e sim de provisório. (RODRIGUES & 

MENDONÇA, 2008) 

A noção de discurso pressupõe: a) a não existência de uma totalidade anterior à 

prática significante;  b) a natureza contingente de todos os sentidos; ou seja, a noção de 

discurso não é pré- definido, não é absoluto, mas sim de provisoriedade isso porque ele 
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 Ernesto Laclau e Chantal Mouffe não são considerados pós- modernos, embora comunge de uma das 

categorias da pós- modernidade que é a ideia de crítica do fundamentalismo dos projetos emancipatórios 

da modernidade. Para eles, isso não são um abandono das ideias dos valores humanos e políticos do 

iluminismo, mas de remodelação. O projeto teórico dos dois é de rompimento com o essencialismo e a 

manutenção de uma perspectiva libertária, portanto, para eles, não há razão alguma a priori que indique 

um processo revolucionário aconteça e que essencialmente seja o sujeito desse processo o proletariado. 
37

 Entrevista concedida a revista do Instituto Humanitas Unisinos (IHU) em 10 de março de 2008. 

Disponível em: 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1619&secao=250 

<acesso em: ag. 2012> 
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é resultante da prática articulatória, logo, das relações contingentes que busca sempre 

trabalhar na direção de fixar sentidos. Nesse sentido,  

Ao definir o discurso como uma totalidade estruturada pela prática 

articulatória Laclau e Mouffe estão assumindo a precariedade da 

totalidade, sua provisoriedade, mas ao mesmo tempo, indicando que a 

prática articulatória segue sempre o caminho de construir uma 

tentativa de dominar o campo da discursividade. (PINTO, 1999, p. 

61).  

 

Portanto, de acordo com Laclau, o discurso é uma tentativa de fixação parcial, sempre 

ameaçada pela infinidade do campo discursivo em meio ao contingencial.   

Segundo Laclau e Mouffe, duas lógicas da construção do discurso são centrais: a 

lógica da diferença e a lógica da equivalência. A primeira é a lógica da complexidade do 

social e a segunda de sua simplificação. Essas lógicas são constituídas de um mesmo 

processo, ou seja, a existência de uma depende da existência da outra. Laclau (1978), 

identifica o Populismo como um discurso político, em que a classe dominante expande 

seu discurso ideológico no interior do povo, por meio das noções democrático- 

populares. Nesse trabalho, incorpora as análises de Gramsci sobre a ideia de classe 

como sujeito privilegiado da luta política e mantém o conceito de ideologia 

gramsciniana. 

Segundo Rodrigues & Mendonça (2008), o filósofo argentino baseou seu conceito 

de hegemonia se baseia na concepção de Gramsci (hegemonia como discurso), na ideia 

de que hegemonia envolve a criação de uma síntese, logo, é uma construção.  

Se por um lado, Gramsci não abre mão do caráter essencialmente 

revolucionário do proletariado, por outro, aponta para uma 

modificação da auto identificação política desse proletariado através 

da incorporação no campo intelectual e moral das lutas populares: 

hegemonia, portanto, ocorre no campo do discurso” (RODRIGUES & 

MENDONÇA, 2008, p. 123-124). 

No tocante das leituras a respeito dos novos movimentos sociais, presenciamos 

uma forte penetração da teorização de Laclau e Mouffe da categoria Lutas 

Articulatórias, que corresponde à unidade entre grupos em detrimento de um elo em 

comum. O emprego dessa categoria é recorrente nas análises dos recentes movimentos 

sociais no mundo ocidental (a exemplo do Os Indignados; Occupy; os movimentos 
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étnicos e multiculturais na América Latina), pois explica as suas atuações frente à crise 

financeira que os afligem. 

 O referente desses movimentos é a ação coletiva: trazem novas formas de ação na 

luta contra a pobreza e a desigualdade, mas tem linguagem e direção diferentes, pois 

fazem uso das novas tecnologias gerando o protesto online e se destacam pela busca da 

autonomia das estruturas partidárias e realizam assembleias populares como espaços de 

decisão do movimento. Ademais, há novidades nas identidades, nos repertórios e no 

perfil dos participantes, logo, proliferam movimentos multi e pluriclassistas (GOHN, 

2012).  

Portanto, a compreensão que podemos ter sobre os novos movimentos sociais, 

conforme a de leitura de Laclau (2008) é de que constitui o resultado de construções 

políticas complexas, baseadas na totalidade das relações sociais. Não podem decorrer 

unilateralmente das relações de produção, assim, não existe uma posição identitária 

prioritária e o movimento de articulação é resultado de práticas hegemônicas que são 

contingentes. Em suma, é inegável a relevante contribuição do Laclau, em parceria da 

Mouffe, das novas interpretações da sociedade contemporânea, superando concepções 

até então predominantes na filosofia e ciência política. Ademais, seus conceitos são 

muito importantes para análise no âmbito do campo educacional, religioso e até dos 

ditos “novíssimos”
38

 movimentos sociais – a exemplos dos Indignados; Occupy; os 

movimentos étnicos e multticulturais na América latina. 

O crivo das críticas direcionadas a teoria dos Novos Movimentos Sociais volta- se 

a questão do discurso. Para autores como Montaño (2011) e Goulart (2009), os teóricos 
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 São assim denominados por especialistas na área, tais como Gohn (2012) e Saflate (2012). Segundo 

estes, os “novíssimos” movimentos sociais estão emergindo em meio a um cenário de crise financeira 

global desencadeada desde os meandros de 2008. Assim, tal cenário desencadeou o aparecimento de 

grupos como: Occupy nos Estados Unidos em 2011; os Indignados na Europa e os movimentos étnicos e 

multiculturais na América Latina. Todos esses movimentos possuem suas características específicas, no 

entanto ambos assemelham-se no aspecto de suas pautas reivindicatórias. Eles estão se rebelando por 

demandas grupais focadas em problemas da vida cotidiana- emprego, finanças/salário, dívidas, serviços 

sociais como educação e saúde, moradia etc. (GOHN, 2013). Além disso, esses “novíssimos” 

movimentos sociais representam uma resignificação tanto das lutas sociais emergidas nas décadas de 

1970- 1990 como de protagonismo de um movimento social. Isto porque, esses “novíssimos” 

movimentos sociais estão repolitizando as demandas socioeconômicas, bem como inovando o movimento 

no tocante de mobilização haja visto o uso das redes sociais (é o que a socióloga Maria da Glória Gohn 

chama de ciberativismo, isto é, o uso de ferramentas das redes sociais, do tipo: facebook; twitter; 

groupon; youtube, como meio de mobilização dos ativistas e divulgação e propagação da ação coletiva 

dos mesmos) como canal determinante de mobilização dos ativistas. Sobre a controvérsia da 

nomenclatura “novíssimos” movimentos sociais, ler: Iasi (2013).  
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do NMS reduzem a realidade e o conhecimento a uma construção discursiva, decorrente 

de gostos, valores e convicções pessoais. Destarte,  

Essa concepção da vida social como um conjunto de fragmentos cujo 

conhecimento está a cargo dos discursos individuais tem, 

particularmente, duas implicações: no campo da teoria social, a 

realidade deixa de ser retratada como uma totalidade cheia de 

conexões. No campo da práxis política, essa forma de conhecer e 

conceber a realidade como um todo caótico impossibilita qualquer 

tentativa de engajamento em algum projeto universal de emancipação. 

Nestes dois últimos campos, há fundamentalmente uma negação das 

bases teóricas clássicas do marxismo como teoria social e práxis 

política. (MONTAÑO, 2011, p.318) 

 

Nota-se que boa parte da crítica à teoria dos NMS refere-se ao seu postulado de 

“rompimento” com o marxismo clássico. No entanto, para além dessa rivalidade teórica, 

há de considerar as devidas contribuições que a abordagem dos mesmos (baseada na 

leitura sociológica feita as insurgentes manifestações ocorridas no pós 60) ofereceu. 

Nesse sentido, destacam-se suas (novas) explicações sobre como os atores sociais de um 

movimento social pensam sobre si próprios, como compartilham suas experiências e as 

interpretam em contextos diferenciados.  

Além disso, há quem defina o MST como um Novo Movimento Social 
39

, a partir 

de uma perspectiva touraineana. (SCHERER- WARREN, 2002; 2005) Isto porque, o 

MST apresenta em suas características elementos significativos da abordagem da teoria 

do NMS, como por exemplo, a memória, a cultura, a identidade. Destarte, 

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), no Brasil, na sua 

continuidade ao projeto da Teologia da Libertação, combina a 

racionalidade da luta pela terra com a simbologia da memória de lutas 

camponesas históricas, de reconhecimento das diversidades regionais 

e culturais, com o ideário da solidariedade e com a mística em suas 

expressões artísticas.  (SCHERER- WARREN, 2005, p. 43) 

 

Por sua vez, o debate sobre identidade coletiva (é a questão central da teoria dos 

NMS) oferece pistas teóricas metodológicas para um dos objetivos da minha pesquisa, 

que diz respeito à análise da participação do MST em conselhos gestores como uma 

possível (ou não) redefinição identitária dos integrantes do movimento. No entanto, 

pode- se considerar também que o MST incorporou (e incorpora) temáticas presentes 

nos novos movimentos sociais, mas sem desprender de seus valores, concepções e 
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 No entanto, há ressalvas com relação a esta perspectiva de que o MST é considerado um novo 

movimento social. Ler: TANEZINI (2004). 
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métodos de luta ancorados, portanto, no dito “velho” movimento classista. (TANEZINI, 

2004). Portanto,  

(...) chamo a atenção para o fato desse “velho” movimento dialogar 

com os novos movimentos sociais incorporando aquelas temáticas que 

fazem sentido com o seu universo, como a problemática de gênero (na 

medida em que as mulheres se organizaram internamente) e a 

ambiental, que vêm crescentemente sensibilizando o MST, exigindo 

novas posturas, debatidas coletivamente, exercitadas individualmente 

pelos militantes e incorporadas na estrutura organizativa do MST, ou 

seja, questões postas pela contemporaneidade renovam este 

movimento popular de massas. (TANEZINI, 2004, p. 52) 

Embora reconheça a argumentação acima da interiorização das influências 

características dos novos movimentos sociais, neste trabalho o uso da abordagem da 

Teoria dos NMS não tem por finalidade a discussão de enquadrar o MST como o 

“velho” ou o “novo”, mas sim de utilizar as ferramentas analíticas contida na teoria dos 

NMS para o objetivo proposto dessa dissertação. Uma vez que, esmiuçado a dinâmica 

de participação em conselhos; os possíveis conflitos gerados; os atores sociais 

(militantes), bem como o contexto social será perceptível o suporte teórico que a 

abordagem dos NMS ofereceu, minimamente, para o entendimento do objeto estudado 

ao considerar também as suas motivações das ações sociais dos conselheiros 

(militantes) e possivelmente as alterações na constituição dos processos identitários 

desses atores sociais.   

 O paradigma teórico Latino Americano surgiu tardiamente na produção das 

ciências sociais na década de 1960 mediante dois fatores determinantes: o cenário 

político da época e o processo de construção e consolidação do ethos das ciências 

sociais
40

. Nesse sentido, com base em Gohn (1997), pode se afirmar que não é um 

paradigma teórico pronto e acabado, mas um paradigma em construção o que representa 

um das principais contribuições das ciências sociais latina na contemporaneidade.  

 Pensar nas categorias históricas do paradigma latino americano dos movimentos 

sociais é levar em consideração não somente as diferenças históricas da realidade latina- 

americana, isto é, considerar as diferenças econômicas e culturais de cada país latino e o 

tipo de Estado Nacional e suas características, mas também suas conjunturas políticas. 

                                                           
40

  Segundo Domingues (2006, p. 09), esse processo foi marcado pela fase da institucionalização do 

ensino das ciências sociais no Brasil, em seguida pelas criações de grupos de pesquisas os quais buscava- 

se “a construção de quadros teóricos que deem conta conceitualmente da compreensão mais ampla da 

América Latina”.  
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Deve-se, sobretudo, considerar os elementos que correspondem a este paradigma teórico 

como: a diversidade dos movimentos mediante sua heterogeneidade; a relação dos 

movimentos sociais com o Estado; a institucionalização dos conflitos sociais; a sua 

ideologia e estratégias de ação; os seus repertórios políticos expressados tanto no 

discurso como nas práticas e entre outros elementos que compõe o universo de cada 

movimento social. 

 Esses elementos aludidos acima são de fundamental importância na composição 

do paradigma teórico latino americano dos movimentos sociais, uma vez que, expressa- 

se na proposta teórica metodológica, esboçada pela Gohn (1997), como base referencial 

de análise dos movimentos sociais. Por levar em consideração a heterogeneidade e as 

particularidades dos movimentos sociais à autora recusa a priori a concepção 

padronizada e universal sobre essa categoria analítica. Nesse sentido, Gohn estabelece 

parâmetros para sua conceituação: a) diferenciação entre movimento e grupo de 

interesses (este último se caracteriza somente por interesse comum e não possui uma 

identidade coletiva a exemplo de um movimento social); b) pressupor o movimento 

social como ação histórica de grupos sociais, portanto fenômenos históricos decorrentes 

de lutas sociais; c) diferenciação entre ação coletiva e movimento social (um 

movimento propriamente dito possui componente organizacional permanente ao 

contrário de ações espontâneas); d) o movimento social tem como campo de atuação 

política a esfera não institucional. A partir desses parâmetros a autora define seu 

conceito de movimento social:  

Refere-se à ação dos homens na história. Esta ação envolve um fazer- por 

meio de um conjunto de procedimentos- e um pensar- por meio de um 

conjunto de ideias que motiva ou dá fundamento à ação. Trata- se de uma 

práxis (GHON, 1997p. 247).  

Portanto, movimento social é um fenômeno histórico de processos de lutas 

sociais. Vale ressaltar que essa conceituação da Maria Glória Gohn é uma mescla de 

premissas macro da análise estrutural marxista- gramsciana com a micro presente na 

teoria dos Novos Movimentos Sociais (NMS) como de identidade; solidariedade. Em 

suma, busca uma articulação da análise de estrutura e de indivíduo fazendo assim um 

movimento relacional e fugindo da clássica dicotomia das ciências sociais: sociedade 

versus ator social. Para fundamentar o conceito de movimento social para além das 

evidências empíricas a autora fez uso da categoria luta social por considerar que na 

contemporaneidade as bandeiras dos movimentos não dizem respeito ao conflito de 
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classe, mas sim a conflitos entre os atores da sociedade. E outro elemento é o de força 

social, que corresponde à capacidade de transformar demandas em reivindicações, logo, 

em ação coletiva, mediante fatores de carências; cenário conjuntural e cultura política 

de grupo (GOHN, 1997). 

 Embora a abordagem do paradigma latino americano ofereça possibilidades de 

análise sobre os movimentos sociais há de se questionar alguns elementos de seu 

paradigma. A primeira, com relação à análise de um específico “Estado Nacional”. 

Assim, nos questionamos até que ponto se pode, ainda hoje face ao processo de 

globalização, focar uma análise específica a um Estado Nacional? Ainda é possível a 

existência de uma privativa realidade latina americana? Em suma, esses 

questionamentos expostos são reflexões para não limitar uma análise restrita a um 

continente, como se o mesmo estive, em certa medida, desvinculado de influências de 

relações externas. Tal preocupação é respaldada através das contribuições do 

antropólogo argentino Canclini (2011). Embora este autor se preocupe com a questão 

das especificidades da realidade latino americana, o mesmo vai além e busca fazer 

conexões com outras dimensões (narrativas; conflitivas e culturais) que estão direta e 

indiretamente ligadas e respaldadas ao continente das Américas. Desse modo, Canclini 

utiliza- se do conceito de globalização (imaginada) e, principalmente de sua categoria- 

chave, Intercultura para analisar (sob o prisma sócio- antropológico da cultura) os 

intercâmbios globais e como se manifestam para além do âmbito econômico- 

empresarial, mas, sobretudo para o lado social; da construção de uma “cidadania 

global”. Portanto, segundo Canclini (2011), o desafio está lançado, afinal,  

Costuma- se dizer que a globalização atua por meio de estruturas 

institucionais, organismos de toda escala e mercados de bens materiais 

e simbólicos mais difíceis de identificar e controlar que no tempo em 

que as economias, as comunicações e as artes operavam sempre 

dentro de um horizonte nacional. Hoje Davi não sabe onde está 

Golias. (CANCLINI, 2011, p. 09). 

 

 Por fim, meu esforço em revisar o debate teórico e tentar problematizá lo sobre 

as análises dos clássicos e novos movimentos sociais feitas ao longo do texto tem como 

objetivo a apropriação do debate nas ciências sociais, bem como uma apresentação 

destes principais paradigmas analíticos revistos aqui. E justificar a relação da Teoria dos 

Novos Movimentos Sociais como fundamento para a análise dos dados.  
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3. Participação & Conselhos 

 

Primeiramente, irei apresentar a concepção de participação sociopolítica que 

orienta este trabalho, que refere- se à participação no processo histórico, na 

configuração e mudanças nas relações sociais. Em seguida, esboço como alguns 

exemplos de participação (em especial a de conselho gestor) depreende- se a noção de 

conflito.  

 

3.1 O Movimento da Participação Sociopolítica e dos Conselhos Gestores no Brasil 

 

Ao analisar a inserção da sociedade civil no processo de participação junto aos 

poderes públicos, percebe-se que, estes processos ocorreram durante as décadas de 

1980- 1990, período de redemocratização brasileira. A partir deste período, que vários 

debates emergiram na sociedade brasileira, bem como produções teóricas (AMMANN, 

1977; GHON, 1997) com o intuito de esboçar um quadro teórico da participação social 

e seus diferentes campos de atuação. 

No Brasil, tal processo se deu numa conjuntura de emergência da democracia, da 

luta por direitos sociais, pós o fim da ditadura militar. Assim, o processo de participação 

da sociedade civil, no que se refere ao controle dos direcionamentos dos direitos e 

programas sociais, como também de sua presença nas políticas públicas emergiram em 

um contexto sociopolítico de redemocratização da sociedade brasileira 

(MARTORANO, 2010).  

É importante destacar também outro elemento que contribuiu para os rearranjos 

nos processos de mobilização e reivindicação por parte dos movimentos sociais e da 

sociedade civil como um todo. Trata-se de ressaltar a reestruturação capitalista aliada a 

(nova) doutrina econômica política e ideológica: o Neoliberalismo.  

O Neoliberalismo nasceu logo depois da 2º Guerra Mundial, na região da Europa 

e da América do Norte, com a chegada da grande crise do modelo econômico do pós- 

guerra, em 1973, quando todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa e 

profunda recessão. A partir daí, segundo Anderson (2012), as ideias neoliberais, entre as 
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principais cito reordenamento de prioridades das despesas públicas; liberalização do 

comércio e do investimento estrangeiro direto; desregulamentação de direitos sociais e a 

privatização passaram a ganhar terreno. No Brasil, as duas formas mais diretas de 

ataque aos interesses da sociedade pelo modelo neoliberal ocorreram através da 

flexibilização de direitos e das privatizações durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso. 

No tocante da questão agrária, a partir da política econômica devastadora do 

governo FHC, houve profundas transformações na situação agrária brasileira nos 

últimos anos (como já foi apresentado na introdução deste trabalho), em decorrência de 

sua prática das políticas agrícolas e agrárias, principalmente, por conta do 

financiamento rural, da inserção internacional da agricultura, da segurança alimentar e 

das políticas de reforma agrária, entre outros. Em suma, torna- se óbvio que o governo 

de FHC fora decisiva para a materialização da política neoliberal no Brasil e, que a 

mesma perpassa no seu pós governo, principalmente, no aspecto da questão agrária a 

qual vivenciou apenas aspirações de uma possível reforma agrária, mas que na prática 

percebe- se sua apropriação e mercantilização do rural brasileiro (LESBAUPIN, 2003).  

As principais características do modelo de desenvolvimento brasileiro nos anos 

1990 - como a ênfase no setor informal, as lutas por emprego, a integração da exclusão 

social e as mudanças nas relações de trabalho possibilitaram a legitimidade política do 

Estado. O principal efeito da redefinição dos atores sociopolíticos (os sindicatos e 

movimentos sociais perderam suas forças e quem ganha espaço são as ONGs) e da 

esfera pública. Assim, houve uma resignificação de Sociedade Civil (enquanto 

participação social e mediadora). O cenário das lutas dos movimentos sociais nos anos 

1990 foi marcado por novas práticas, haja vista os efeitos na mudança conjuntural do 

país. Nisso se destacou o MST e outros movimentos reivindicatórios por sobrevivência 

física como o Contra a Fome e a Miséria e de ordem moral (Fora Collor, por exemplo). 

Percebe se que naquela época as ações coletivas tinham mais cunho de campanha do 

que propriamente de movimento social. 

Duas outras novidades dos anos 1990, destacadas por Gohn (2010), no cenário das 

ações coletivas foram: o fortalecimento de redes e estruturas nacionais de movimento 

sociais (do tipo Associação Brasileira de Organizações Não governamentais- ABONG e 

a Central Única dos Trabalhadores- CULT) e o surgimento e/ou desenvolvimento de 

movimentos internacionais (GREENPEACE e Via Campesina). Outro aspecto 
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significativo nos anos 1990 é o fato de que as políticas são formuladas para segmentos 

sociais e não mais para os movimentos sociais. Além disso, a correlação de forças 

sociais entre o Estado e os movimentos sociais mudou, pois de 1970 até os meados de 

1980 era um consenso entre os movimentos sociais da época, a exemplo do Movimento 

Pela Anistia, de construir um contrapoder popular para enfrentar o regime militar. Com 

o passar da transição democrática os movimentos que sobreviveram (as crises internas e 

externas) passaram a ser interlocutores do Estado. Acrescenta se também que os 

movimentos que permaneceram nos anos 1990 tornaram- se mais qualificados, 

mediante a presença das ONGs, que cumpriu um papel crucial nas ações coletivas da 

época.  

Embora o foco de nossa pesquisa não seja sobre o Terceiro Setor (ONGs). Cabe 

ressaltar as polêmicas e discordâncias a despeito das ONGs no Brasil. Assim, destaco o 

trabalho de Montanõ (2011). Segundo ele, as ONGs surgem como “resposta” às 

debilidades da Questão Social e mediante um contexto de processo de reestruturação do 

capital pós- 70, isto é, a era do Neoliberalismo. De tal modo, aparece um Estado 

provedor do “Terceiro Setor”, seja no âmbito Legal, seja no custeio das ONGs, cuja 

finalidade era de substituição, ou melhor, de desobrigar-se da responsabilidade perante 

os programas socais e deixar a cargo de campanhas solidárias promovidas por ONGs. 

Ademais, segundo Gohn (1997), foi também nesse período que se materializou 

uma das principais reivindicações dos movimentos sociais nos anos 1980 que foi a 

participação da população nas estruturas de conselhos e colegiados, a fim de 

descentralizar o Estado, o controle social e uma nova relação entre a sociedade civil e as 

instituições públicas. Essa nova dinâmica redefiniu o conceito de espaço público e 

privado, bem como a concepção de Estado, agora visto como parceiro e não mais como 

inimigo. Em síntese, as principais contribuições dos movimentos sociais (na era 1970- 

1990) foram na reconstrução do processo de democratização do país, de uma nova 

cultura política que fundamentou a ação social, bem como a construção da sociedade 

política no Brasil.  

No âmbito do conceito, a palavra participação historicamente foi associada a 

outros termos como democracia, representação, organização, cidadania. 

Compreendemos o termo participação sociopolítica neste nosso trabalho enquanto um 

nível político de integração social de indivíduos em dados grupos (GOHN, 2003).  
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No universo da política, a participação dos indivíduos na sociedade civil tornou-se 

parte do vocabulário não só dos dicionários da Ciência Política, mas também nas 

“palavras de ordem” das reivindicações populares. A integração dos indivíduos nos 

processos de elaboração e tomadas de decisão, além do controle sobre os recursos e as 

instituições que controlavam o “andamento do social” na sociedade, emergiu fortemente 

nos anos de 1980 no Brasil, onde intensificou a necessidade de criação de mecanismos 

que garantissem uma maior participação dos segmentos organizados da sociedade civil 

,por exemplo, representações comunitárias e profissionais, sindicatos, movimentos 

populares.  

Destarte, um desses principais canais era a possibilidade de criação de Conselhos, 

que oferecesse não apenas um instrumento de pressão das demandas populares, mas 

também com uma qualidade da participação, aspecto que se apresentou de modo 

generalizado – não somente – para vários municípios rurais. Muitas vezes tornaram-se o 

local privilegiado (e único) de diálogos entre o espaço público e os setores da sociedade 

civil, especialmente as camadas populares, voltado para demandas sociais: educação, 

saúde, renda, desenvolvimento sustentável, etc.. 

Desse modo, os conselhos gestores surgiram em todo País nos anos de 1990 em 

cumprimento às leis orgânicas que regulamentaram a Constituição Federal de 1988. 

Tais dispositivos legais resultaram de um processo histórico de lutas e reivindicações da 

sociedade civil (organizada), ocorridas no contexto dos anos 1970 e 1980, enquanto 

expressão da crise da ditadura militar implantada desde 1964. Os movimentos sociais, 

sindicatos, associações de profissionais, de bairro, dentre tantas, contestavam a 

centralização do poder e exigia a democratização do Estado, com participação da 

sociedade civil nas decisões sobre as políticas públicas, num amplo movimento pela 

redemocratização do país, fato que culminou com o fim do regime militar em 1985 após 

21 anos de ditadura (GOHN, 2003).  

Assim, a década de 1990 ficou marcada pelos vários conselhos implantados nos 

diferentes níveis de administração pública federal, estadual e municipal, com, em geral, 

composição paritária entre poder público e sociedade civil; de caráter deliberativo ou 

consultivo, e na maioria dos casos, sendo condição para o repasse de recursos dos 

fundos públicos. Entretanto, nesse mesmo período, o Estado inicia uma série de 

reformas de caráter neoliberal, num amplo processo de regressão dos direitos sociais 

conquistados pela classe trabalhadora. Nesse sentido, políticas de flexibilização das leis 
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trabalhistas, informalidade da mão de obra, desemprego, encolhimento e privatização do 

Poder Público e intensificação do controle do capital financeiro, ofertaram a tônica dos 

anos de 1990 (ANTUNES, 2005).  

No caso dos conselhos gestores, eles são mecanismos de articulação entre a 

participação de representantes da sociedade civil e membros do poder público local, a 

fim de gerir as políticas públicas. Sobre essa relação, Gohn (2003, p. 83), elucida: 

De fato, os conselhos gestores foram a grande novidade nas políticas 

públicas ao longo dos anos. Com, caráter interinstitucional, eles têm o 

papel de instrumento mediador na relação sociedade/Estado e estão 

inscritos na Constituição de 1988, e em outras leis do país, na 

qualidade de instrumentos de expressão, representação da população. 

  

De tal modo, possibilitam a reorganização das políticas públicas brasileira, através 

de uma maior interação entre o governo e a população, a fim de criar formas de 

governança democráticas, resultando em políticas sociais de controle social. 

É claro que os conselhos não deixaram de ter limites, vícios de antigas tradições 

políticas, a partir, inclusive, de cooptação de integrantes da sociedade civil a favor dos 

interesses dos grupos que estavam nos governos municipal, estadual ou federal. Além 

disso, há quem destaque como sendo ecos da contradição que se impôs aos movimentos 

sociais mediante a implantação das políticas neoliberais no Brasil, como ressaltou 

Débora Goulart (2009, p. 22):  

 

De que contradição se trata? A atuação dos movimentos sociais se 

configurou na construção de espaços públicos, institucionalizados ou 

não, operando como reconhecimento da representação de interesses e 

permanente negociação, com vista à ampliação dos direitos coletivos e 

de uma nova sociabilidade de cunho democrático, porém, o conjunto 

de proposições neoliberais redefine estes espaços por deslocar da 

esfera do público, estatal, coletivo, para o mercado o centro das 

relações sociais, desfigurando o “bem público”.  

 

Tal sinalização apresentada acima é semelhante a uma parte das argumentações de 

lideranças do MST (como veremos no capítulo dos resultados deste trabalho) que 

discordam da participação do movimento em conselhos gestores. No entanto, a outra 

parte, acredita que os conselhos, apesar de alguns limites, são locais importantes de 

experiências, bem como de processos de pedagogia democrática.  
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3.2. Conselhos Gestores: exemplo de participação e conflito  

 

 

Desta breve análise de alguns exemplos de participação (neste caso o conselho 

gestor) depreende- se a noção de conflito, relacionada com a participação. Assim sugere 

Bordenave (1994, p.41): 

 

De fato, as condições de participação no mundo atual são 

essencialmente conflituosas e a participação não pode ser estudada 

sem referência ao conflito social [!] Se desejamos considerar a 

participação como algo diferente de uma simples relação humana, ou 

de um conjunto de “truques” para integrar os indivíduos e as 

coletividades locais nos programas de tipo assistencial ou educativo, 

não podemos fugir à análise da estrutura de poder e da sua frequente 

oposição a toda tentativa de participação que coloque em julgamento 

as classes dirigentes e seus privilégios.  

 

Esta ressalva apresentada pelo Bordenave (1994) de interligar o debate da 

participação com a noção de conflito remonta ao mapa teórico de base da Teoria do 

Conflito (COLLIN, 2009). A tradição do conflito, também chamada de tradição 

histórica ou tradição histórica do conflito na sociologia, dá primazia à história na 

compreensão da análise dos conflitos sociais.  

A contribuição intelectual do marxismo para a compreensão da realidade social 

visto pela ótica da dominação e do conflito foi de grande relevância para a construção 

da sociologia do conflito. Dessas contribuições Collin (2009) destaca como sendo os 

“pioneiros” desenvolvidos por Marx, o qual em sua análise do conflito considerou 

várias contribuições já dadas anteriormente
41

. Assim, chegou aos conceitos de 

dominação de classe e conflito. 

Para Collin (2009), Engels foi um dos maiores autores da Sociologia Histórica, 

embora seja visto à sombra de Marx. Ambos, não inventaram o conceito de classe, ao 

contrário, eles desenvolveram melhor uma teoria da análise de classes, onde levam em 

consideração as causas das classes sociais (isto é, as condições que levam ao surgimento 

                                                           
41

 Por exemplo, as contribuições de Hegel sobre conflito, presente em seu esquema de análise, foi através 

das colocações de conflito, contradições e dialética que Marx herdou e moldou tais categorias dado um 

novo significado. Portanto, “o materialismo de Marx mantém a visão histórica de Hegel” (COLLIN, 

2009, p. 53). 
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delas) e as consequências das mesmas (através das análises dos conflitos e alianças 

entre classes sociais). 

A teoria da Ideologia (LOWY, 2008) perpassa pela concepção de ideologia 

segundo Marx, a qual é concebida como uma falsa consciência, uma ilusão, onde a 

realidade é invertida. Portanto, é, a grosso modo, a consciência deformada da realidade 

que se dá através da classe dominante. Além disso, para a teoria da Ideologia as ideias 

políticas são sustentadas pela classe e que a produção dessas ideias sofrem influências 

da classe dominante. 

A teoria do conflito político busca considerar as condições materiais e os meios 

mobilização que garantam a dominação na política, além de compreender as „armas‟ e 

os resultados desse conflito político. Deve- se considerar também a Teoria das 

Revoluções (HOBSBAWM, 2009), uma vez que possibilita a análise não só das 

mobilizações, mas também as condições que a levaram a isso. 

Collin (2009) ressalta a significativa contribuição do Engels na Teoria da 

Estratificação sexual, pois trouxe uma explicação plausível de análise do conflito no 

âmbito da família, da economia e do sexo. Seu legado possibilitou a compreensão da 

origem da propriedade privada sexual, bem como apresentou a condição feminina em 

uma sociedade capitalista, onde os diferentes sistemas de estratificações sexuais estão 

imbricados com o sistema econômico.   

A teoria do conflito sofreu também influência do pensamento de Max Weber, haja 

vista que também se apropriou da teoria do conflito, da sociologia do Marx e Engels e 

posteriormente formulou outra concepção dessa tradição teórica. Weber fez uma análise 

do capitalismo diferenciada da de Marx. Para Weber a preocupação era de compreender 

as origens motivacionais do capitalismo e essas motivações estavam no âmbito cultural, 

sobretudo na religião, e não nas determinações econômicas conforme postulado por 

Marx.  

Por decorrência de Weber conceber uma visão multidimensional de mundo social, 

isto é, de pluralidade dos diferentes grupos, essa perspectiva foi importante para a teoria 

do conflito, já que este é a expressão desse multidimensional mundo. A sociedade, para 

Weber não é coesa como um todo, embora se mantenha através do consenso, é na 

verdade múltipla de partes em conflito, portanto há uma luta interna pela dominação, a 
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exemplo da luta política, econômica, religiosa e etc. A teoria weberiana de conflito de 

classes perpassa pela compreensão da posição das classes frente ao conflito e não aos 

que detém somente os meios de produção. Ademais, ao passo que essa classe possui 

essa posição de monopolização é porque a mesma resulta de seus grupos de status e esse 

status é constituído no âmbito da cultura. A outra categoria de estratificação 

multidimensional é a dos grupos de poder, onde consistem seus próprios interesses 

políticos econômicos e que tem outra esfera de luta, a luta entre facções políticas.  

Seguindo a “evolução” teórica da tradição do conflito, no século XX foi notória a 

articulação da contribuição da teoria marxiana com a teoria weberiana a respeito da 

tradição do conflito, como exemplo: Georg Lukács; Antonio Gramsci; Escola de 

Frankfurt. Nesse período, a organização política passa a ser vista como um espaço de 

conflito, devido a sua concepção de ambiente político, onde são travadas as lutas pela 

competitividade, status entre outros. Portanto, a luta pela dominação não ocorre 

somente entre as classes sociais, mas também no interior de cada uma delas
42

. 

Em suma, ao longo desse breve mapa panorâmico do processo de “evolução” da 

tradição do conflito, exposta pelo Collin (2009), percebe-se que nos últimos anos a 

Sociologia do Conflito tende em um processo de amadurecimento e sofisticação. Uma 

vez que, vem consolidando seus estudos na área dos conflitos de classe; do Estado 

Moderno; dos movimentos sociais e do modelo comparativo de desigualdade. Portanto, 

esse tratamento mais realista da história vem possibilitando para a tradição do conflito a 

sua viva atualidade.  Salve as devidas ressalvas de suas limitações teóricas de análise de 

dada realidade social.  

Dado o merecido destaque do campo da teoria do conflito, é importante destacar 

as contribuições de Pierre Bourdieu (2011) já que nos oferece ferramentas analíticas 

cruciais para a compreensão e exame sociológico sobre o objeto de estudo. De seu 

sistema conceitual e analítico destaco a noção de campo político em razão da 

aproximação com a perspectiva teórica- metodológica adotada por esse estudo já que 

                                                           
42

 No período dos anos 40 e 50 houve uma tentativa de flexibilização da análise de classe, isto é, de não 

enfatizar apenas às determinações econômicas, mas também aos aspectos culturais entre os indivíduos 

que compõem as classes (a exemplo das análises de mobilização social referências). Nessa época o 

objetivo era de compreensão no modo como o indivíduo pensa e age de acordo com a sua posição de 

classe. Além disso, da ênfase na cultura de classes na tradição do conflito, passou- se a considerar 

também a análise das desigualdades, através dos trabalhos desenvolvidos por G. Lenski. 
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considera não somente a estrutura social que impulsionam os movimentos sociais, mas 

também a dinâmica do ator social inserido nesse campo de atuação social e política. 

Uma vez que,  

Os campos constituem a face da exteriorização da interioridade do 

processo. É a maneira como Pierre Bourdieu concebe as instituições, 

não como substâncias, mas de maneira relacional, como configurações 

de relações entre atores individuais e coletivos (Pierre Bourdieu fala 

de agentes, para indicar que eles tanto recebem a ação do interior e do 

exterior, quanto agem livremente). (CORCUFF, 2001, p. 53) 

 

 A partir do conceito analítico de Campo com base em Bourdieu (2011) posso, em 

certa medida, compreender a dinâmica do conselho e seus conflitos entre os atores 

sociais, em especial os do MST.  

A teoria de Campo Político é definida por Bourdieu como espaços de relações 

objetivas no qual há uma relação dialética entre o agente social e a estrutura. Um campo 

de lutas que caracteriza se pela heterogeneidade de disputas. Portanto, para Bourdieu, 

(2011, p. 163- 164), “o campo político, entendido ao mesmo tempo como campo de 

forças e como campo das lutas que têm em vista transformar a relação de forças que 

confere a este campo a sua estrutura em dado momento”. 

Nesse sentido, esse campo de luta política gera constrangimentos aos indivíduos, 

logo, esse ato de constranger, semelhante à ideia de coerção em E. Durkheim, 

impulsiona o indivíduo social a se inserir no jogo de interesse, isto é, “estar em”; 

participar desse jogo de disputa. E esse jogo de interesse implica um investimento 

(illusio), afinal “a illusio é essa relação encantada com um jogo que é o produto de uma 

relação de cumplicidade ontológica entre estruturas mentais e as estruturas objetivas do 

espaço social”, (Bourdieu, 1996, p.139- 140), em síntese é a relação do agente com o 

campo (político).  

Todo campo social, seja o campo científico, seja o campo artístico, o 

campo burocrático ou o campo político, tende a obter daqueles que 

nele entram essa relação com o campo que chamo de illusio. Eles 

podem querer inverter as relações de força no campo, mas por isso 

mesmo, reconhecem os alvos, não são indiferentes. (Bourdieu, 1996, 

p. 140) 

De tal modo, percebe-se a heterogeneidade de disputas diante desse campo 

político.  
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Em suma, podemos destacar que o campo político é produto histórico, mutável e 

surge a partir de uma lógica própria. Neste caso, o campo político deve ser analisado 

considerando não somente o agente social inserido nele, mas, sobretudo o contexto de 

seu surgimento. Assim, com base em Bourdieu (2011, p.163):  

Toda a análise da luta política deve ter como fundamento as 

determinações econômicas e sociais da divisão do trabalho político, para 

não ser levada a naturalizar os mecanismos sociais que produzem e 

reproduzem a separação entre os agentes politicamente ativos e os 

agentes politicamente passivos e a construir em leis eternas as 

regularidades históricas válidas nos limites de um estado determinado da 

estrutura da distribuição do capital.  

É importante ressaltar que não dá pra pensar em campo sem discutir o conceito 

de Habitus, isto é, a relação de interiorização da exterioridade e a exteriorização da 

interioridade que perpassa no campo. (BOURDIEU, 2009) 

Por fim, dada essa apresentação panorâmica de campo político nos faz, em certa 

medida, pensar a hipótese de pesquisa a partir da relação que esse conceito de campo 

político aproxima-se da realidade de um conselho gestor, bem como tal teorização trás 

elementos para compreender a participação do MST nos conselhos municipais como 

possíveis (novas) estratégias de luta política. Uma vez que, seguindo esse raciocínio de 

Bourdieu (2011), o conselho gestor pode ser estudado a partir da categoria analítica de 

Campo Político, isto é, como lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes 

que nele se acham envolvida, bens políticos (a exemplo da distribuição e execução das 

políticas públicas). Nesse sentido, a participação do MST nos conselhos gestores do 

município de Nossa Senhora da Glória pode ser compreendido como expressão de um 

campo de forças e de disputas políticas para a obtenção da garantia de permanência dos 

assentamentos rurais, como veremos a seguir.  
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4. Participação sociopolítica e Conselhos Gestores: as (novas) estratégias de luta do 

movimento dos trabalhadores sem terra (MST)? 

 

Este capítulo é a apresentação dos resultados da pesquisa a partir da metodologia 

qualitativa utilizada. Sendo assim, possibilitou a construção do corpus empírico, em que 

podemos destacar alguns dos principais resultados: a) concepção e formas de 

participação para o MST; b) os dilemas do MST diante da participação em conselhos 

gestores; c) participação de militantes políticos em conselhos gestores. 

 

4.1. A Participação para o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra  

 

Por “participação” o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra entende: 

Participar quer dizer fazer parte, ter o reconhecimento da importância 

de compor algo maior do que somos individualmente. Fazer parte, no 

caso do MST, é assumir uma nova identidade, como o objeto que se 

transforma em símbolo [!]. É emprestar- se para adquirir outra 

natureza. Deixar- se comparar com outro símbolo, neste caso, outro 

ser social que faz parte da mesma sociedade em que vivemos. 

(BOGO, 2002, p. 153) 

 

Neste sentido, para o MST a participação na luta pela terra significa não somente 

a luta pela distribuição de terra, mas também construir (novas) relações de poder, de 

direitos. Tais (novas) relações sob uma concepção de diferentes relações sociais de uma 

sociedade.  

 Além disso, participação para o MST corresponde a um dos elementos da 

estrutura organizativa do movimento. Pois, segundo o próprio movimento, “a 

participação de todas as pessoas que estão nas áreas de reforma agrária confronta- se 

com os limites que estabelece a estrutura organizativa” (BOGO, 2002, p.159). Isto 

porque, recorrendo aos documentos do movimento, bem como ao material bibliográfico 

sobre a organização do MST, encontramos os seguintes princípios organizativos: a) 

direção coletiva; b) divisão de tarefas; c) disciplina; d) estudo; e) vínculo com a base 

(FERNANDES & STEDILE, 2012).  
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Todos estes princípios organizativos do movimento citados aqui estão 

relacionados à sua própria concepção de participação política, afinal, parafraseando 

Bordenave (1994, p. 67). “pode- se dizer que a participação tende para a organização e 

que a organização facilita e canaliza a participação. De fato, a organização não é um fim 

em si mesmo, mas uma condição necessária para a participação transformadora”.  

Vale destacar que, a Mística
43

, um dos elementos constituintes da formação do 

MST, cumpre um papel crucial no estimulo a participação dos integrantes do 

movimento. Uma vez que, esta prática social tem como desafio fazer com que as 

pessoas se sintam bem em participar da luta. Assim, segundo o MST, “este é um dos 

grandes desafios que temos internamente, em que a mística da participação e da 

valorização deverá despertar o interesse e desconstruir a ideologia dominante e construir 

a ideologia libertária” (BOGO, 2002, p.158).  

 Além dos elementos organizativos como canalizadores da participação (fazer- se 

parte) há também outras formas de expressões de participação, que percebemos no 

decorrer da análise dos documentos congressuais ao VI- Congresso do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
44

, das quais destacamos: 

 Garantir a participação igualitária das mulheres que vivem no campo em 

todas as atividades, em especial no acesso a terra, na produção e gestão, 

buscando superar a opressão histórica imposta as mulheres; 

 A reorganização da produção agrícola brasileira deve vir acompanhada por um 

novo sistema de planejamento e tecnologias orientadas pelo enfoque ecológico e 

participativo, adequando-se à reforma agrária, as unidades camponesas de 

produção, buscando aumento da produtividade em equilíbrio com o meio 

ambiente;  

 Pesquisa participativa: com a geração de tecnologias apropriadas às distintas 

realidades locais e regionais, com protagonismo dos camponeses e camponesas; 

 Desenvolver uma metodologia participativa em que o sistema financeiro 

público vá até os pequenos agricultores de forma desburocratizada e estimulando 

formas cooperadas, combatendo oportunismos e desvios; 

 As escolas de assentamentos e comunidades devem ter uma gestão democrática 

com a participação da comunidade, de educadores e educandos; 

 É necessário organizar, massificar e ampliar a participação popular nas lutas e 

mobilizações, de forma permanente. As mudanças necessárias somente serão 

                                                           
43

 “a mística, para o MST, é um ritual. Ela tem um caráter histórico, de esperança, de celebração 

permanente”, afirmou Stedile (liderança do MST, 2012).  
44

 (MST, 2013).  
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realizáveis com ampla participação popular, antes e durante a aplicação do 

programa; 

 O Estado deve mudar sua natureza atual. Deverá ser gerido democraticamente, 

com ampla participação das massas e buscando o bem comum; 

 A partir dos pontos apresentados percebe- se que a participação para o MST vai 

além do âmbito organizativo. Ela apresenta- se sobre várias formas e nuances. Assim, 

aparece a participação enquanto combate as desigualdades de gênero; no seu modelo 

tecnológico de produção agrícola; nas suas práticas para o desenvolvimento da 

infraestrutura social e, por fim, no seu modo de mobilização. Dessa maneira, todas estas 

formas exibidas são identificadas, para o MST, como condição necessária para 

implantação do Programa de Reforma Agrária Popular.    

 Nota- se também, no decorrer da análise dos documentos do MST, que não há 

um direcionamento explícito sobre a inserção participativa em conselhos gestores. Mas 

sim: 

O MST deverá inserir- se socialmente nas organizações sociais, 

instituições etc. de disputa pelos espaços de influência, não para 

reproduzir a mesmice, mas como forma de alavancar alternativas de 

poder popular e angariar apoios para seu projeto de um outro mundo 

rural, que não o do agronegócio, com todas as suas mazelas... Porém, 

deverá fazer isto não como um comportamento voluntarista da 

militância, mas com projeções e intencionalidade, com diretrizes, 

metas projeto e etc. Com um comportamento de organização política e 

não só de caráter orientativo, generalizante, voluntarista e frouxo 

(CEZIMBRA; SANTOS; MARTINS, 2013). 

Para tanto, esta orientação pode possibilitar a abertura da inserção de integrantes 

do MST em conselhos gestores, conforme as ressaltas apresentadas acima.  

 O MST estimula a participação de seus militantes para disputa por espaços 

sociais e, ao mesmo tempo, sinaliza as “limitações” diante de tal participação: “Os 

Conselhos Nacionais organizados para decidir e planejar as políticas públicas são 

instituições importantíssimas. Mas existe tensão nestes espaços, pois estão dentro da 

conformação da ordem” (ROSSETO; RIBEIRO, 2013). Portanto, nota-se o 

reconhecimento, por parte do MST, dos entraves frente à participação em conselhos. E 

isto corresponde a um dos principais argumentos desfavoráveis a inserção por parte de 

alguns militantes, como veremos nas falas dos entrevistados. 
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4.1.1 A participação no VI- Congresso Nacional do MST: Uma observação direta. 

 

 O VI- Congresso do MST cujo lema “Lutar, Construir Reforma Agrária 

Popular!” ocorreu no período de 10 a 14 de fevereiro em Brasília/ DF, mais 

precisamente no ginásio poliesportivo Nilson Nelson, centro de Brasília, onde se 

montou um grande acampamento para agregar os 15 mil delegados distribuídos em mais 

de 340 ônibus, vindos de 24 Estados do Brasil (ver foto 1- 2).  

Foto 1- Abertura do VI- Congresso Nacional do MST 

 

Fonte: (Talles Reis, página do MST, 2014).  

 

 

Foto 2- Acampamento durante o VI- Congresso Nacional do MST 
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Fonte: Pesquisa de Campo, Brasília, 09 de fevereiro de 2014. 

 

 Para o funcionamento do Congresso, o movimento se utilizou de seus próprios 

métodos: organização, disciplina, divisão de tarefas e de horários. Assim, cada Estado 

ficou encarregado de organizar sua própria cozinha coletiva (ver foto 3) e montar sua 

banca de venda na feira da reforma agrária
45

, onde os alimentos oferecidos eram as 

próprias produções dos acampamentos e assentamentos da sua região. Ademais, 

responsável pelas intervenções nas plenárias, bem como para as místicas de abertura das 

atividades durante o dia. Em suma, o funcionamento do trabalho ocorreu por áreas de 

atividades, como: infraestrutura, secretaria do congresso, comunicação, arte, cultura e 

animação da plenária, ciranda infantil, saúde, segurança, finanças, relações 

internacionais, relatoria e memória, preparação do ato político e da marcha, agitação e 

propaganda e, por fim, a coordenação política do congresso. Estas quinze áreas que 

corresponderam às equipes de trabalho para a realização do congresso são exemplos de 

princípios organizativos do MST como: Direção Coletiva, isto é, um colegiado dirigente 

e o de Divisão de Tarefas, que permite à organização.  

 

Foto 2- Cozinha Coletiva  

                                                           
45

 A feira da reforma agrária foi uma promoção da Mostra Nacional de Cultura e Produçaõ Camponesa 

que ocorreu paralelo ao congresso do MST, como uma forma de exposão das prátricas e produtos 

orinundos da Agroecologia.  
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Fonte: Pesquisa de Campo, Brasília, 09 de fevereiro de 2014. 

 

 As linhas políticas gerais que nortearam o Congresso do MST foram: a) luta 

contra o agronegócio; b) crítica ao papel do Estado; c) crítica ao governo federal; d) 

aprofundamento da proposta de reforma agrária popular; e) celebração dos 30 anos do 

MST (MST, 2014).  

Essas linhas gerais estão associadas à própria natureza dos congressos do MST, da 

qual priorizam a) o estudo e a formação política, por isso que ocorreram mesas- redonda 

com temas relacionados a luta pela reforma agrária (das quais contaram com a 

colaboração de intelectuais, a exemplo de Emir Sader; Olanda Pinassi; José Paulo 

Netto); b) atividades políticas, em destaque a Marcha
46

; c) confraternização e unidade 

entre a militância, esse momento é visto para o MST como místico, um “momento de 

festa, de confraternização, comemoração das nossas conquistas e de intercâmbio 

cultural entre nossa militância” (MST, 2014).  

Em síntese, o Congresso do MST reafirmou a sua pauta de reivindicação (a luta 

pela terra) e incorporou outros pontos de luta (como por exemplo, a soberania alimentar 

e das sementes; modelo de produção baseado na agroecologia), dos quais se inscrevem 

sobre o grito de ordem: “Reforma Agrária Popular”. Essa mudança é resultante da 

                                                           
46

 “a Marcha muito mais do que a ideia dela em si, fazia parte de uma contratática para enfrentarmos a 

tática do governo, que era a de nos colocar no isolamento”, afirmou Fernandes & Stedile (2012, p. 153) 

referindo- se a primeira Marcha ocorrida em 90, durante o governo FHC. 
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análise que o movimento fez na fase preparatória ao sexto congresso, cuja conclusão é 

que a análise sobre o esgotamento da reforma agrária clássica
47

 não exclui a 

continuidade da luta pela terra e contra o latifúndio. 

 No Brasil e em todo o mundo, ela só aconteceu como conquista dos trabalhadores 

e trabalhadoras sob um intenso processo de lutas de massa, mesmo quando ela não 

consiga alterar a correlação de forças predominante no modelo de agricultura, como são 

os assentamentos (MST, 2014). Além disso, lançaram desafios organizativos nos 

assentamentos rurais, em destaque: a) fortalecimento da agroecologia, modo de 

produção orgânica e um contraponto ao modelo de produção hegemônica que 

caracteriza- se pelo uso abusivo de agrotóxico; b) perspectiva de luta ofensiva, a partir 

de realizações de ocupações de terra, manifestações e enfrentamento direto ao governo 

federal pela reforma agrária (popular); c) impulsionamento da participação enquanto 

prática organizativa, isto é, agitar e mobilizar as bases sociais do MST; 

Por fim, notamos um entusiasmo dos informantes em relação ao 6º Congresso do 

MST. Uma vez que, para eles renova- se a instiga na luta e as propostas de ações para os 

próximos anos. Afinal, segundo Alexandre Conceição (2014), da coordenação nacional 

do MST: 

O 6° Congresso não apenas pautou nossa proposta de Reforma 

Agrária Popular à presidenta Dilma ou para o governo, mas 

principalmente para nossa base e para a sociedade. Agora, nos cabe o 

desafio de fazê-la avançar com o conjunto da classe trabalhadora.  

 

Alexandre Conceição ressalta ainda a importância da base acampada e assentada 

no processo, tanto de preparação para a realização do congresso quanto da construção e 

consolidação da proposta de Reforma Agrária Popular para o Campesinato brasileiro. 

 

4.2. O dilema da participação do MST em Conselhos Gestores 

 

Além das descrições gerais apresentadas, decorrente da observação direta ao VI- 

Congresso do MST, que ressaltam as variadas expressões de participação por parte do 
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 Isto é, somente a reivindicação da distribuição de terra. Sobre o tema da Reforma Agrária Clássica, ler 

o trabalho de Delgado (2011).  
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movimento. Vale agora, analisar o dilema do MST frente à inserção em conselhos 

gestores.  

Inicialmente, as três entrevistas realizadas com representantes da coordenação 

nacional do movimento (do Estado do Rio Grande do Sul, Pará e Sergipe) foram 

questionadas sobre “o que o MST entende por participação” e as respostas dadas 

reproduziam o conceito delineado pelo próprio movimento.  

No meu ponto de vista do que eu vejo dentro do movimento é que 

participar é tomar decisão
48

. Claro que a participação implica ter 

conhecimento de causa dá sua opinião, enfim todas essas questões, 

mas participar é poder decidir e insistir de que pode decidir e quando 

tu decides você está sendo o sujeito da história e se tu não decides 

nada tu és levado. Então a participação é o elemento no meu ponto de 

vista e assim entendemos de um modo geral no Movimento Sem Terra 

é que os trabalhadores possam decidir (COORD. RS, 2014). 

Participação pra nós é criar espaços em que os indivíduos possam 

contribuir nas reflexões e nas ações. Que todo possa se sentir parte 

dessa construção do movimento, dos territórios. Então participação 

pra nós é os indivíduos fazerem parte de um movimento social que 

completou 30 anos esse ano, um movimento camponês, que avançou 

em nível de reflexão e que é um movimento nacional, um movimento 

diverso e por isso  está dentro do território. Então o elemento da 

participação é um princípio dentro do movimento muito forte 

(COORD. PA, 2014). 

 É uma forma de educar, de formar a consciência crítica e 

organizativa. Participação é isso pra gente [para o MST] (COORD. 

SE, 2014). 

 

Com relação à participação de integrantes do MST em conselhos gestores (como 

dado o exemplo da regional de Glória) corresponder a uma possível (nova) estratégia de 

luta do movimento, os três informantes foram unânimes em afirmar que:  

 

Olha esse ponto tem de estratégia local, mas em linha geral o 

movimento não tem uma decisão de que tem que participar de 

conselhos das quais estão aí montados em regional, municipais e 

estaduais. Mas o movimento não tem nenhuma obstrução quanto a 

isso. O que o movimento orienta de modo geral é que a militância os 

dirigentes e os trabalhadores de um modo geral participem das 

instituições sociais, das instâncias, dos fóruns de debates e que leve o 

MST quando diz respeito a temas em que o movimento se envolve. 

Então em decorrência disso as regiões decidem a sua participação 

nesses conselhos locais (COORD. RS, 2014).  
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 Destaque nosso! 
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O movimento tinha sempre uma postura de não participar de 

conselhos. Mas recentemente com o governo Lula pra cá com as 

políticas para o campo através dos conselhos territoriais pelo MDA 

alguns Estados fizeram a leitura que conjuntura política local, a nível 

territorial, que era possível arrancar conquistas juntos a outros 

movimentos participando desses conselhos. Daí alguns Estados 

começaram a participar. Inicialmente houve críticas da nacional, mas 

a partir desse debate hoje boa parte dos Estados tem participado. 

Agora isso não é uma coisa muito fácil dentro do movimento não! 

Que de fato é complexo (COORD. PA, 2014). 

A orientação que nós temos é os nossos territórios de vários 

municípios que estão localizados eles precisam incidir na 

sociedade local é assim que a gente no acúmulo de vários municípios 

a gente vai conseguir o que a gente fala de Participação Popular, 

Poder Popular. Então seja pelos conselhos, pelas escolas, pelo diálogo 

com alguns governos, seja por meio dos partidos, seja por meio de 

outros movimentos sociais de fazer com que a sociedade local por 

mais pequena que seja, por mais isolada que seja faça debates que não 

são colocados por governos e nem pela mídia, pois não há interesse 

por parte deles que a sociedade debatam determinadas coisas. Pra nós 

é importante nessa perspectiva aí, e aí nós orientamos nessa ideia de 

construir esses espaços de poder em que o povo a população do e o 

poder popular se concretize e não fique apenas na falácia, no discurso, 

então nesse sentido a gente indica sim pra nossa companheirada 

(COORD. SE, 2014). 

 

Em suma, percebe-se que fica a critério do movimento e sua regional decidirem 

pela participação ou não em conselhos. Embora não haja uma especificação da 

obrigatoriedade da participação em conselhos, o MST em suas diretrizes políticas (como 

mostramos anteriormente, conforme as resoluções pré – congressuais) há o estimulo a 

participação política de um modo geral (no sentido próprio do movimento: de fazer 

parte, etc.). Nesse sentido, identificou- se nas falas uma disposição favorável a 

participação em conselhos gestores: 

 

Nos municípios eu penso que é importante porque de modo geral o 

movimento no interior desse país são poucas as organizações que tem 

presenças de militantes e dirigentes presentes que estão em debates em 

fóruns de debates, de estudos e tem formação. Então o fato de ter um 

debate mais elaborado, com mais conhecimento de sua causa ajuda 

também as demais pessoas nesses municípios e em vários municípios 

o movimento tomou a decisão de ajudar a criar conselhos e também é 

uma forma de criar a democracia local, onde normalmente é o prefeito 

quem manda, as câmaras de vereadores são completamente ligadas ao 

prefeito e dificilmente é contra as decisões do prefeito. E de uma 

forma ou de outra muitos conselhos não tem uma forte de poder de 

decisão. Mas o fato é participar, saber que o que acontece é uma 

forma se saber fiscalizar a política, de orientar, de ter vantagens da 

policia social que tá aí estabelecido e que isso favorece a comunidade 

(COORD. RS, 2014). 
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Se você perguntar pra mim se é um espaço importante? – sem 

sombra de dúvidas! Pra nós do movimento todo e qualquer tipo de 

espaço criado em que as pessoas possam participar e se movimentar 

pra nós isso é um espaço importante e se depender da gente, dessa 

orientação política [a participação de um modo geral] do MST, a gente 

tá junto contribuindo junto (COORD. PA, 2014).  

Onde o movimento tem força, boa relação com outras organizações e 

que a composição do conselho permite uma inserção nos movimentos 

sociais a ponto de influenciar na política do município a gente tem 

aconselhado que participe. Agora, sempre observando um pouco 

disso: onde tem uma base social organizada e os conselhos já tem um 

acumulo o MST orienta a participação. Até porque, outros 

movimentos relacionados
49

 chegam ao próprio MST e fala que é 

importante a participação do MST nesses espaços [os conselhos 

gestores] inclusive a gente tem orientado que contribua nesses espaços 

(COORD. SE, 2014).  

Além disso, vale destacar que dos três entrevistados, dois já tiveram alguma 

experiência participativa em conselhos gestores. Vejamos os relatos deles:  

O primeiro conselho que eu ajudei a criar na minha região do Rio 

Grande do Sul foi o conselho de saúde, envolvendo mais de 250 

representantes de entidades de base que base dos sindicatos dos 

trabalhadores rurais e também organizamos nos meio urbanos e a 

gente fazia tentar funcionar o Sistema Único de Saúde do município. 

Depois participei do conselho de desenvolvimento rural, do conselho 

de território da cidadania. Então foi essa a minha experiências 

(COORD. RS, 2014). 

Quando tive a oportunidade de participar do Conselho Estadual de 

Segurança Alimentar e Nutricional [Sergipe] percebi que não tinha 

muito o que acumular, terminava sendo um espaço onde se discuti e 

não se delibera nada. O conselho era pra ser mais da sociedade civil e 

termina sendo o governo quem mais influenciava nas decisões e até 

em algumas indicações na composição. Então tem uma série de 

dificuldades, de debilidades de desses espaços de funcionamento 

mesmo com a participação da sociedade civil no controle social para 

as políticas públicas (COORD. SE, 2014). 

 

Embora, nota-se o estímulo a participação nos espaços sociais e institucionais, 

como os conselhos por parte tanto do MST como dos informantes, há de ressalvar que 

os mesmos sinalizaram os limites desses espaços, que os próprios estimulam a inserção 

e alguns já tiveram a oportunidade de participar.  

 

Nós temos dois elementos importantes nesses conselhos que devemos 

levar em conta porque em muitos aspectos as autoridades joga a 
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 Essa afirmação de “movimentos relacionados” nos remete as contribuições da Gohn (2010) sobre 

Redes de Mobilizações Civis, as quais revelam que os movimentos sociais contemporâneos não são mais 

organizações isoladas, há um associativismo entre eles cujas identidades são autorgadas.  
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população pras decisões sobre o ônus de muitos problemas e quando 

se trata do bônus não tem participação então tem que ter uma visão 

crítica sobre isso aí, porque há situações que podem levar a 

cooptação de lideranças e por precisa ter clareza, tem que ter o 

movimento organizado, com noções políticas claras [...] falando o fato 

é que esses conselhos de um modo geral decidem muito pouco e sobre 

muitas poucas coisas e quando há um protagonismo das organizações 

sociais, de movimentos sociais as autoridades locais e até as estaduais 

e até em certos casos a governamental procuram esvaziar esses 

conselhos porque isso dá desdobramentos políticos mais amplos 

(COORD. PA, 2014). 

[...] o e que a gente sabe que nesses espaços tem umas amarras, é, 

pois como conciliar interesses da sociedade civil com demandas de 

interesse de governo e que as vezes sempre trava esses processos. 

Então não é uma tarefa fácil, muitas vezes cansativas, infrutíferas, mas 

o fundamental pra nós é usar esses espaços pra fazer o debate de como 

organizar o campo, como organizar essas políticas públicas , como 

organizar as cidades então pra nós o fundamental pra nós é isso: 

pensar a participação como um mecanismo de influenciar nas ideias e 

consequentemente influenciar na implementação das políticas publicas 

[...] Não foi o Estado quem criou o conselho foi uma demanda 

colocada pela sociedade civil organizada pra ter controle ou 

minimamente incidir na implementação de muitas políticas públicas. 

Pra mim isso é um aspecto chave de conquista da sociedade brasileira 

e que tomou consciência política de muitas coisas. No entanto, como 

todo limite da institucionalidade às vezes os conselhos em muitos 

momentos trava aquilo que poderia ser ou o que deveria ser a grande 

tarefa dos conselhos que é esse alimento das pessoas terem condição 

de participar e incidir nisso aí. Então às vezes a burocracia, os 

conchaves e os isolamentos que isso as vezes acontece acaba 

contribuindo pra a não implementação das coisas e muitas pessoas vão 

desanimando com o que realmente quer que efetivamente esse espaço 

criado pela sociedade funcionasse acaba que desanimando ou 

desvalorizando isso que não e criação do Estado, do governo isso é 

criação da sociedade que tem uma consciência que é necessário criar 

espaços de participação. Então o limite dos conselhos em algumas 

realidades e momentos é isso né, se institucionaliza e acaba se 

burocratizando e não fazendo aquilo que realmente deveria fazer que é 

ter o espaço de ouvir a sociedade de uma forma geral, de planejar, 

implementar e fiscalizar as políticas públicas como uma forma 

também de controlar determinados excessos por parte de alguns 

governos então o limite muitas vezes está nisso aí (COORD. PA, 

2014). 

 Hoje eu vejo com muita crítica, acho que esses espaços são muito 

pouco executados como de fato espaço de controle social para a 

efetivação das políticas públicas. Acho que não é ainda um espaço pra 

ser abandonado, acho que a sociedade tem que refletir sobre isso, os 

movimentos sociais também e fazer uma crítica no sentido de como 

melhorar esses espaços [os conselhos]. Acho que acabar [com a 

participação em conselhos] não é a melhor orientação, mas precisa ser 

questionado pra ser melhor funcionado (COORD. SE, 2014).  
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O diagnóstico apresentado pelas lideranças nacionais sobre a realidade dos 

conselhos gestores é reflexo de um dilema travado no interior do movimento a respeito 

da “institucionalização do movimento social” (GOULART, 2009). Isto explica porque o 

MST não tem uma diretriz específica para a participação em conselhos, uma vez que há 

divergência sobre tais ações. E essas divergências também se fizeram presente no 

próprio congresso, durante a mesa redonda “Balanço político dos 30 anos do MST” cuja 

crítica foi levantada pela Maria Orlanda Pinassi, que compunha a mesa. Como sinalizou 

um dos entrevistados: 

[...] a crítica que o congresso [nacional do MST] colocou agora dentro 

desses espaços [institucionais] que o MST busca canais de 

negociações tem pautando muito isso, termina que tendo reuniões sem 

amarras, sem as bases, sem a luta e que muitas vezes burocratiza de 

mais e não avança.  

A crítica feita pela socióloga decorre bem antes do 6º Congresso do MST. Na 

verdade, a autora descreve sobre isso desde 2005
50

. De acordo com Pinassi,  

A realidade atual, no entanto, não pode deixar espaço para vacilações, 

pois uma perigosa sequência de medidas vem sendo protagonizada 

justamente pelas “políticas sociais” de uma nova forma de Estado 

benefactor que legisla sob os estertores de uma democracia de 

finalmente nos chega pelas mãos do neoliberalismo. Com isso quero 

dizer que caso os movimentos sociais de massas todos, em particular o 

MST, sucumbiram aos apelos da institucionalização, comprometem- 

se, perdem sua liberdade crítica mobilizadora e enfraquecem de modo 

irreversível (PINASSI, 2009, p. 72). 

 

Portanto, para a autora, o MST deve permanecer com a sua estratégia clássica de 

luta, a da ação ofensiva e não deixar-se seduzir pelas políticas sociais neoliberais em 

voga. Para tanto, a mesma continua a alertar:  

A única forma de impedir que isso aconteça é continuar reforçando 

suas estratégias de confronto ofensivo contra a propriedade privada- 

as ocupações-, declarar independência política às esferas do poder 

constituído, e se posicionar firmemente perante a determinação de 

oferecer uma alternativa radical aos trabalhadores e trabalhadoras, do 

campo e da cidade, formais e informais, com e sem qualificação, 

empregados e desempregados, ou seja, os verdadeiros sujeitos da 

história. (PINASSI, 2009, p. 72)  
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 Em: PINASSI 2009. 
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É notório que estas divergências adentraram no universo acadêmico. Sobretudo 

porque, perpassa as avaliações envolvendo a gestão presidencial do Partido dos 

Trabalhadores (PT) que dura mais de uma década. Isto é evidente em: Oliveira (2007), 

Sader (2004), Saflate (2012) e Secco (2011).  

Nesse sentido, é notória a influência do contexto sociopolítico sobre as ações do 

próprio movimento. Considerando que foi a partir do primeiro mandato do presidente de 

Luis Inácio da Silva (PT- 2003) que ocorreu um reordenamento da gerência das 

políticas publicas para a esfera da gestão participativa, onde os conselhos mantêm sua 

importância fundamental inseridos no contexto da participação social e gestão 

democrática (BRASIL/MPS, 2003). Esta noção do contexto é percebida pelas próprias 

lideranças do MST:  

[...] com o governo Lula pra cá com as políticas para o campo através 

dos conselhos territoriais pelo MDA [Ministério do Desenvolvimento 

Agrário] alguns Estados fizeram a leitura de conjuntura política local, 

e a nível territorial, que era possível arrancar conquistas juntos a 

outros movimentos participando desses conselhos (COORD. SE). 

Esse debate da participação nos municípios tem a ver com um debate 

que a nível nacional nós do MST foi desenvolvendo a partir dos 

territórios conquistados de assentamentos, sobretudo, e como 

podíamos construir processos de diálogos com a sociedade e de como 

é que se constrói o poder popular. E é influenciando ou levando as 

nossas ideias daquilo que nós temos acumulados nos espaços em que a 

sociedade civil organizada possa está se inserindo. Então, seja nos 

conselhos de saúde, de educação e o debate de outras políticas 

governamentais, mas também diz respeito ao debate de organização da 

entidade ou de organização de dialogo nesse campo (COORD. SE). 

 

4.3. Nossa senhora da Glória e o Cenário dos Conselhos Gestores. 

  

 Nesse mesmo cenário que descentralizou e reordenou o processo de fomentação 

e gerência das políticas públicas é que houve o momento da municipalização das 

políticas. Isto favoreceu a capacidade dos governos locais de proverem serviços sociais 

universais e de aumentarem formas de democracia participativa, através dos conselhos 

municipais, o que desencadeou na expansão de vários municípios que vêm assumindo 

novos papéis na governança local como resultado de políticas federais e locais 

(SOUSA, 2004). 
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 Em Sergipe, esse processo de poder local ocorreu com mais relevo no período de 

implantação do Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR), a partir de 1996. Segundo 

Magaly de Gois (2004), este projeto de política social compensatória buscava o 

equilíbrio entre o Estado e a sociedade civil por meio da articulação entre conselhos. 

Isto porque, 

 

Este projeto (PCPR) intenta descentralizar e democratizar o processo 

de tomada de decisão sobre o destino dos recursos e o financiamento 

dos projetos comunitários, bem como sobre as propostas de 

desenvolvimento local. Para a efetivação de tal intento, usa como 

estratégia e mecanismo de descentralização a criação de conselhos 

municipais [!], reproduzindo, fielmente, a „nova‟ estratégia do Estado 

de articulação com a sociedade, concebida na constituição de 1988 e 

regulamentada na Lei Orgânica da Assistência social (LOAS) (GOIS, 

2004, p.04).  

 

 

Tal caracterização dos caminhos pelos quais surgiram os conselhos municipais em 

Sergipe não foge a regra do processo de criação dos conselhos gestores do município de 

Nossa Senhora da Glória.  

Considera se que os conselhos gestores são mecanismos de articulação entre a 

participação de representantes da sociedade civil e membros do poder público local, a 

fim de gerir as políticas públicas. Além disso, possibilitam a reorganização das políticas 

públicas brasileira, através de uma maior interação entre o governo e a população, a fim 

de formas de governança democráticas. Essa participação popular é fruto de inúmeras 

lutas dos movimentos sociais em busca de inserção nos espaços democráticos. Portanto, 

“os conselhos gestores são importantes porque são frutos de lutas e demandas populares 

e de pressões da sociedade civil pela redemocratização do país” (GOHN, 2003, p 84). 

Nesse sentido, é importante destacar os Conselhos Gestores encontrados no 

município de Nossa Senhora da Glória. Que são:  
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QUADRO 1→ CONSELHOS EXISTENTES EM NOSSA SENHORA DA 

GLÓRIA: 

Conselho municipal de acompanhamento e controle social do FUNDEB (CACS/ 

FUNDEB) 

Conselho municipal de alimentação escolar (COMAE) 

Conselho municipal de assistência social (CMAS) 

Conselho municipal de desenvolvimento sustentável (CMDS) 

Conselho municipal de saúde (CMS) 

Conselho municipal de segurança alimentar e nutricional (COMSEA) 

Conselho municipal do direito da criança e do adolescente (COMDCA) 

Conselho municipal dos direitos da Mulher (CMDM)  

Conselho municipal dos direitos e proteção do Idoso 

Conselho Tutelar 

FONTE: (Elaboração de minha autoria, pesquisa de campo) 

a) Conselho municipal de acompanhamento e controle social do FUNDEB 

(CACS/ FUNDEB), vinculado a Secretaria da Educação, foi instituído a partir 

da Lei Municipal Nº 725 de 03 de 2007, cuja finalidade é acompanhar a 

repartição, transferência e aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB as 

repartições destinatárias. A composição deste conselho se dá pela equação de 

75% de representação governamental e de 25% não governamental. Não houve a 

identificação da participação de integrantes do MST (C. FUNDEB, 2007).  

b) Conselho municipal de assistência social (CMAS), vinculado a própria 

secretaria de assistência social do município de Nsrª da Glória, têm suas 

competências a cargo das áreas abrangidas e desempenhadas pela secretaria a 

qual está vinculada. Ademais, este conselho é paritário e composto de dez 

membros titulares e respectivos suplentes. Sendo que, durante o mês de 

novembro de 2014, o conselho passou por um processo eleitoral para escolha 

dos novos conselheiros municipais da sociedade civil, para o biênio 2014/2016 e 
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segundo levantamento o MST, iria concorrer ao cargo na condição de 

representantes dos usuários de assistência social, no âmbito municipal 
51

. Isto 

porque, conforme o (quadro de) acesso as políticas públicas
52

 os Assentamentos 

Rurais de Nossa Senhora da Glória são beneficiários de algumas das principais 

políticas sociais, a exemplo do Cadastro Único, Bolsa Família (CMAS, 2006).  

c) Conselho municipal de desenvolvimento sustentável (CMDS), vinculado a 

Secretaria De Agricultura, sob a Lei Municipal Nº 656 de dezembro de 2002. É 

composto por 15 membros, sendo que 80% representam a sociedade civil e 20% 

representação governamental. As reuniões ordinárias ocorrem a cada última 

quarta do mês, na própria secretaria de agricultura, em período de Plano Safra as 

reuniões ocorrem durante duas a três vezes por mês. Este conselho é um dos que 

tem um histórico de participação de movimentos sociais do campo (em especial 

o MST), pois caracteriza- se como principal canal de acesso as políticas 

agrícolas de produção (RIBEIRO & SANTANA, 2002). É importante ressaltar 

que, no decorrer do mês de janeiro de 2015, houve eleições para a nossa 

composição do CMDS (gestão 2015- 2017) e o MST mais uma vez se fez 

presente na participação deste processo. Isto porque, segundo a entrevista com 

um dos conselheiro e militante do MST, “na nova composição eleita em janeiro 

de 2015 para o mandato de 2015-2017, somos cinco conselheiros de um total de 

15”. Portanto, percebe-se a importância que o MST atribui ao conselho de 

desenvolvimento sustentável, pois, com base em Gismário Nobre (2008), os 

CMDR tem como base o Programa de Apoio a Agricultura Familiar- PRONAF
53

 

e este é considerado uma das políticas mais marcantes no meio rural (CMDS, 

2002).  

d) Conselho municipal de saúde (CMS), vinculado à Secretaria municipal de 

Saúde, tem como objetivo interagir junto à secretaria de saúde a fim de melhorar 

o sistema único de saúde (SUS). Este conselho se destaca pela promoção de 
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 No decorrer da pesquisa foi verificado que o Movimento Sem Terra elegeu um representante para 

participar do processo eleitoral e ocupar o cargo de conselheiro da sociedade civil nas instâncias do 

CMAS. Havia o planejamento de realizar uma observação direta durante a eleição e, principalmente, uma 

entrevista da liderança do MST e concorrente ao cargo de conselheiro, mas por inviabilidade de 

condições materiais para o deslocamento à Glória este plano de pesquisa ficou comprometido.  
52

 O Quadro sobre o Acesso as Políticas Públicas pelos assentamentos rurais do município de Nossa 

Senhora da Glória está localizado no Apêndice deste trabalho. Os dados contigo no quadro foram 

disponibilizados pelo sistema do INCRA, via o aplicativo de código aberto Pentaho.  
53

 O PRONAF surgiu com o intuito de promover o desenvolvimento sustentável a fim de propiciar aos 

agricultores familiares o aumento na produção, gerando renda e emprego no campo. (NOBRE, 2008) 
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capacitação aos seus conselheiros promovida pelo conselho estadual da saúde 

em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (C. SAÚDE, 1996).  

e) Conselho municipal de segurança alimentar e nutricional (COMSEA) 

constitui- se em espaço de articulação entre governo municipal e a sociedade 

civil para a formulação de diretrizes para políticas e ações na área da segurança 

alimentar e nutricional (LEI MUNICIPAL DE Nº 693/2005). É constituído de 

12 representações, sendo um terço de representação governamental e dois terços 

da sociedade civil. Não foi detectada a participação de integrantes do MST na 

composição deste conselho (COMSEA, 2005).  

f) Conselho municipal do direito da criança e do adolescente (COMDCA), 

vinculado ao conselho tutelar. É um dos conselhos mais antigos, juntamente com 

o Tutelar, no município de Nossa Senhora da Glória, desde 1991. Tem por 

finalidade efetivar o estatuto da criança e adolescente, criando condições básicas 

de educação, saúde, lazer, alimentação, formação religiosa, profissional e outras, 

assegurando- se em todos os casos, o tratamento com dignidade e respeito à 

liberdade e a convivência familiar e comunitária (COMDCA, 1991).  

g) Conselho municipal dos direitos da Mulher (CMDM), vinculado à secretaria 

municipal de Assistência Social, Inclusão e Cidadania e a Coordenadoria 

municipal de políticas para as mulheres. A ênfase das atribuições do conselho 

será nas políticas públicas voltadas às mulheres, além do exercício pleno de 

cidadania por parte das mesmas. Este conselho é o mais recente dos demais 

implementados no município de Nossa Senhora da Glória
54

. No que se refere à 

composição é composto por dez conselheiras, sendo cinco representantes do 

poder público e cinco da sociedade civil organizada
55

 com mandato de dois 

anos. Vale destacar que há a participação de uma militante do MST na 

composição deste recém-criado conselho, a mesma representa o Instituto de 

                                                           
54

 Na verdade, no Estado de Sergipe há poucos conselhos dos Direitos da mulher. Apenas quatro foram 

localizados no site oficial da Secretaria de Política para as Mulheres (SPM). Sendo que, Aracaju comporta 

o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Estado de Sergipe, bem como Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher de Aracajú. Os demais estão localizados em Cristinápolis e, agora, em Nossa Senhora 

da Glória. Disponível em: http://www.spm.gov.br/assuntos/conselho/conselhos-estaduais-e-municipais-

das-mulheres-1/estados/sergipe <acesso em: 30 jan. 2015> 
55

 Segundo a Lei Municipal nº 886, de 31 de maio de 2013, a escolha das representantes da sociedade 

civil considerará as diversas expressões do movimento organizado de mulheres, representantes da rede 

feminista, representantes do movimento LGBT, fórum regionais de mulheres, fórum regionais de 

mulheres negras, de núcleo de estudos das universidades, de instituições de classe, sindicatos, partidos e 

órgãos públicos.  

http://www.spm.gov.br/assuntos/conselho/conselhos-estaduais-e-municipais-das-mulheres-1/estados/sergipe
http://www.spm.gov.br/assuntos/conselho/conselhos-estaduais-e-municipais-das-mulheres-1/estados/sergipe
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Formação “José Ribamar” (do assentamento José Ribamar), conforme o Decreto 

municipal Nº 682, de 02 de junho de 2014 (CMDM, 2014; 2013).  

h) Conselho municipal dos direitos e proteção do Idoso, vinculado a secretaria 

municipal de assistência social, cujo objetivo central é a promoção, proteção e 

defesa dos direitos do idoso conforme o Estatuto do Idoso. O conselho tem uma 

composição paritária e pequena, apenas de oito representações (C. IDOSO, 

2005).  

i) Conselho Tutelar é regido pela Lei Nº 459 de 1991. Sua composição é definida 

por um coordenador, um vice- coordenador, dois secretários e um conselheiro 

municipal. Possui um caráter de natureza permanente e autônomo, isto é, não 

judicial. Além disso, os componentes do conselho recebem uma remuneração 

para executar as atividades destinadas ao conselho, como por exemplo: realizar 

visitas às famílias, inspecionar alunos evadidos da escola, tirar crianças em 

situações de risco (C. TUTELAR, 1994).   

 

Essa breve apresentação dos conselhos municipais existentes em Nossa Senhora 

da Glória
56

 buscou apresentar características dos respectivos conselhos e tecer algumas 

considerações a respeito de tal cenário participativo do município estudado. 

Durante a pesquisa de campo, na cidade de Nossa Senhora da Glória no estado de 

Sergipe, identificando os conselhos existentes (apresentado no quadro acima), pude 

perceber, de início, a participação da sociedade civil na composição dos conselhos.  

Em alguns conselhos pude perceber o esforço dos representantes da sociedade 

civil em querer participar, organicamente, na divulgação do acesso aos direitos sociais, 

em se fazer presente nas reuniões, em fim, em tentar realizar o papel de um conselheiro 

no controle social. Se tratando, da autonomia dos conselhos gestores percebi certo 

antagonismo entre as falas dos governamentais e os não governamentais. Uma vez que, 

os representantes do gestor público, durante as entrevistas, não demonstraram ser tão 

“realistas”, diante das dificuldades do conselho, como os representantes da sociedade 

civil (que no caso desta pesquisa foi à representação do MST). Assim, destacarei a 

                                                           
56

 É importante ressaltar que as informações e documentos oficiais sobre o Conselho Municipal da 

Merenda Escolar (COMAE) não foram destacados aqui porque não conseguir ter acesso a eles. Apenas 

soube da existência dele, cujo vínculo é com a Secretaria municipal da Educação, e que está com 

problemas de funcionamento.  
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seguir as principais experiências vividas pelos militantes do MST na condição de 

conselheiros. 

 

4.4. A experiência participativa do MST- Glória nos Conselhos Municipais 

 

 

Antes de iniciar as descrições dos relatos de experiências vividas por alguns 

integrantes do MST do município de Glória na participação em conselhos é importante 

observar que em Sergipe o MST tem destaque em experiências participativas em outros 

espaços públicos de discussão e deliberação, como por exemplo, o Planejamento 

Participativo de Sergipe (PP). Para tanto, destacarei o trabalho de Antônio Carregosa 

(2009) que fez um estudo de caso sobre o PP de Sergipe e em que medida este espaço 

constituiria num instrumento de construção de uma emancipação política. 

Com a chegada da Constituição de 88 do século XX decreta se a 

institucionalização da participação (popular) nas gestões públicas. Conforme o marco 

legal, “todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta constituição” (BRASIL, 1988), estimula se a propagação 

de um cenário participativo no Brasil, donde se destacaram os processos de criação de 

Orçamentos Participativos, como foi o caso de Porto Alegre (SANTOS,  2002).    

Em Sergipe não foi diferente, o Orçamento Participativo em Aracaju surgiu em 

1997, na gestão do prefeito Augusto Gama, sob a coordenação de execução da 

Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN). No entanto,  

Embora tenha sido primeiramente implantado em 1997 pelo prefeito 

José Augusto Gama (PMDB), o Orçamento Participativo do 

município de Aracaju institucionalizou-se e tornou- se componente 

importante da gestão pública na administração do prefeito Marcelo 

Deda (PT), eleito em 200. Em seguida..., em 2007 o governo de 

Sergipe
57

, sob a liderança da SEPLAN, inicia a primeira experiência 

sergipana de participação popular em escala estadual. (CARREGOSA, 

2009, p. 14)  

  

                                                           
57

 Na época Marcelo Deda, o então governador do estado de Sergipe.  
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Esta dita nova experiência se referia ao Planejamento Participativo de Sergipe 

(PP), cujo objetivo era promover a inclusão social pelo acesso aos direitos sociais como 

parte da estratégia do desenvolvimento territorial (SEPLAN, 2007).  

Vale destacar a mobilização que ocorreu durante o processo do planejamento 

participativo de Sergipe. De acordo com a secretária de Estado do Planejamento, O 

Governo de Sergipe realizou em setembro de 2007, a 1ª Conferência Estadual do PP, 

representando um processo de consulta popular que mobilizou, de maneira inédita, 25 

mil sergipanos de todos os municípios do Estado. Foram identificadas – em 75 

Conferências Municipais e 8 Conferências Territoriais - mais de oito mil demandas por 

ações e políticas públicas. E no bojo deste espaço participativo destaca- se a atuação do 

MST, como observa- se nas fotos abaixo:  

 Foto 4: participação do MST no Planejamento Participativo de Sergipe (2007) 

 

 
 

Fonte: (Movimentos sociais têm participação ativa no processo de planejamento / Foto: Marco 

Vieira/ASN, 22 de agosto de 2009, disponível em: 

http://www.agencia.se.gov.br/reportagens/leitura/materia:15091/participacao_popular_e_princip

al_aliada_do_governo_na_conducao_dos_destinos_de_se.html, acesso: 29/01/2015).  

 

 

Foto 5: depoimento de liderança do MST sobre a participação do MST no 

Planejamento Participativo de Sergipe (2009) 

http://www.agencia.se.gov.br/reportagens/leitura/materia:15091/participacao_popular_e_principal_aliada_do_governo_na_conducao_dos_destinos_de_se.html
http://www.agencia.se.gov.br/reportagens/leitura/materia:15091/participacao_popular_e_principal_aliada_do_governo_na_conducao_dos_destinos_de_se.html
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Fonte: (Caderno Especial do Planejamento Participativo. Disponível em: 

http://www.se.gov.br/userfiles/arquivos/192/caderno_especial_1_etapa_e_mapa_territrios.pdf. 

Acesso: 29/01/2015)
58

.  

 

Percebe que foi significativa a participação do MST na construção do PP- Se. Um 

novo espaço de institucionalização e participação da sociedade civil organizada que 

surgiu no estado e que, segundo Carregosa (2009), constitui-se num instrumento de 

inclusão política capaz de promover a participação popular e cidadã na gestação de 

políticas públicas.   

Com a presente análise sobre o dilema da participação do MST em arranjos 

institucionais e o cenário participativo em Nossa Senhora da Glória é o momento de 

analisar o caso da experiência participativa por parte dos militantes do MST. A seguir, 

destacarei as entrevistas que foram feitas durante o segundo momento da pesquisa de 

campo, realizada em Glória, e evidenciarei os relatos dessa (nova) experiência de 

atuação política por parte do Movimento Sem Terra
59

.  

 Inicialmente, uma das primeiras entrevistas foi realizada com dirigente Estadual 

e da Regional de Nsrª da Glória para compreender os motivos e finalidades que levaram 

alguns integrantes do MST- Glória a participarem dos conselhos municipais. E ao 

coletar tal informação fui surpreendida com o relato do entrevistado de que na numa 

outra organização social do campo, que fazia parte antes de integrar ao MST, já havia 

                                                           
58

 Recorte e grifo de destaque nosso! 
59

 Serei minuciosa no destaque dos relatos dos entrevistados. Baseio- me no Thompson (1987) e suas 

contribuições aos estudos de formação de classe e movimentos sociais através da ênfase as práticas, 

experiências, aspirações e valores comunitários da classe operária inglesa. Isto porque, este historiador 

inglês concebia a noção de classe enquanto um processo de construção de experiências cotidianas, isto é, 

um movimento de auto fazer-se sob um processo ativo que deve se tanto a ação humana como aos 

condicionamentos. Portanto, “a classe operária não surgiu tal como o sol numa hora determinada. Ela 

estava presente ao seu próprio fazer- se” (THOMPSON, 1987, p. 09). 

http://www.se.gov.br/userfiles/arquivos/192/caderno_especial_1_etapa_e_mapa_territrios.pdf
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tido a experiência participativa em conselhos. É o que podemos constatar na fala do 

entrevistado: 

Eu já vim de outra organização, o sindicato rural, e eu já participava 

no meu município de vários conselhos. Já participei de quase todos os 

conselhos municipais. E ao me integrar ao movimento Sem Terra vi 

que o movimento num era muito inserido nos conselhos e achei que 

isso não era correto, que as pessoas tinham que se inserir. Que o MST 

enquanto um movimento de massas tinha que ocupar todos os espaços 

da sociedade e aí a gente foi fazendo essa discussão e não só aqui na 

micro, Glória, mas em toda a região e em todo o estado. E aí tem 

conselheiro do movimento participando e achando que o que nós quer 

é ocupar todos os espaços dos conselhos e de outras coisas (DIR. 

ESTADUAL, 2014). 

Isto nos revela que a participação de movimentos sociais no campo em 

conselhos gestores não é a novidade “inaugurada” pelo MST. Quando na verdade, 

segundo Ribeiro; Santana (2002) a participação dos agricultores organizados em 

conselhos desde os primeiros espaços deliberativos e participativo a sociedade civil 

voltados a programas e políticas para a zona rural.  

 No que refere se à indagação a respeito da participação do MST em conselhos 

corresponder (ou não) a uma nova estratégia de atuação política por parte do movimento 

a reposta foi semelhante as já citadas pelos dirigentes nacionais. Ou seja, a participação 

de militantes do MST nesses arranjos institucionais é uma tentativa de obtenção de 

recursos públicos para as famílias assentadas, haja vista que após o processo de 

conquista da terra o movimento inicia uma outra luta (simbólica e institucional) para a 

garantia de consolidação e manutenção dos assentamentos rurais de reforma agrária. 

Sobre essa luta institucional travada pelo Movimento Sem Terra destaco a tese do 

Gismário Nobre (2008) que analisou a relação entre o MST e o Estado destacando a 

relação contraditória entre a autonomia do movimento enquanto sujeito social e a 

institucionalidade democrática.  Destarte,  

É sabido que os primeiros dez anos de implantação da política de 

assentamentos a ação do Estado caracterizou- se por ser pontual e 

sempre sob a pressão dos movimentos sociais, não apenas na questão 

da desapropriação da terra, mas também com relação às demais ações 

complementares indispensáveis à consolidação dos assentamentos. 

(NOBRE, 2008, p. 137) 
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Sendo assim, compreende- se as justificativas dos militantes do MST, sobretudo 

os de Glória, sobre a sua atuação nos conselhos municipais. Como podemos observar 

abaixo:  

É nos conselhos que onde o assentado vai descobrir algumas 

políticas públicas pra poder levar pro seu próprio assentamento e 

ele vai pegar um conhecimento e além de ter essas políticas que 

discutidas e distribuídas pelo conselho. E aí o conselho vai ser pra ele 

uma maneira dele aprender mais e tá envolvido na discussão de seus 

próprios problemas e encaminhando (DIR. ESTADUAL, 2014). 

 

Sobre a realidade das condições dos assentamentos rurais no Brasil, destaco:  

Com relação às pessoas que já foram assentadas, um dos problemas 

enfrentados é a falta de recursos suficientes e a liberação dos 

existentes. Na visão do MST, a falta de planejamento na distribuição 

de recursos, levando em conta as peculiaridades de cada região e a 

época de plantio de cada tipo de grão, compromete a gestão dos 

recursos e o sucesso das atividades agrícolas dos assentamentos. 

Atualmente há uma tendência a desburocratizar os financiamentos. 

(SOARES, 2004, p.24) 

 

Para um melhor entendimento das condições de acesso às políticas sociais por 

parte dos Assentamentos Rurais de Reforma Agrária contidos no município de Nossa 

Senhora da Glória recorri aos dados estatísticos, mais precisamente ao INCRA, donde 

foi possível visualizar os principais programas sociais de benefício às famílias 

assentadas. Destaca se: Cadastro Único; Bolsa Família; Bolsa Verde e Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER). 

 

TABELA 1- O acesso dos assentados rurais de NSrª da Glória aos programas 

sociais
60
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  Grifo de vermelho, destaque nosso!  
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Continuação, página 02.  

 Fonte: Saiku Export/INCRA. Acesso em: 28/01/2015, 13: 10. 
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Portanto, os principais programas sociais da esfera federal destacados na Tabela-1 

(Cadastro Único; Bolsa Família; Bolsa Verde; ATER) podem ser interpretados como 

sendo conquista por parte do MST, ora resultante da pressão direta do movimento, ora 

da inserção do mesmo em conselhos gestores. Afinal, os militantes do MST e que são 

conselheiros reconhecem a importância dos conselhos como um dos principais canais de 

obtenção de recursos e políticas de beneficiamento para os seus respectivos 

assentamentos.  

As nossas conquistas são muito grande! [referindo- se as conquistas 

mediante a participação nos conselhos] Porque tem muitas coisas que 

vem e, principalmente, pros nossos companheiros assentados... muitos 

projetos que vinha pras comunidades [rurais] não chegava nos 

assentamentos. Mas, com a participação nossa nos conselhos muitas 

coisas veio pros assentados (MST- CONSELHEIRO1, 2014)  

Além disso, reconhecem que a presença de integrantes do movimento em 

conselhos possibilita o acesso as informações de lançamento de benefícios sociais a 

serem disponibilizados para a população. Como os exemplos dado pelos entrevistados: 

A gente tem exemplo de alguns assentamentos que conseguiram 

projetos da PRONESE [Empresa de Desenvolvimento Sustentável 

do Estado de Sergipe] e se nós não tivéssemos conselheiros 

envolvidos nos conselhos talvez a gente não tivesse chegado a tempo. 

Então isso [a participação em conselhos] é uma facilidade muito 

grande pra a organização ter alguém da gente participando e pegando 

lá as informações (DIR. ESTADUAL, 2014). 

[...] foram várias conquistas. É construção de cisternas pros 

assentamentos, construção de estradas dos próprios assentamentos, 

que a gente conseguiu por algumas vias também de dentro do 

município e aí a gente conseguiu vários benefícios graças a 

participação nos conselhos (MST- CONSELHEIRO2, 2014). 

 

Outro objetivo a ser levantado na pesquisa de campo em Glória era analisar essa 

(nova) relação estabelecida com as outras representações compostas nos conselhos 

gestores. No que tange a relação com a representação governamental e da sociedade 

civil
61

, com base nas entrevistas semiestruturada, pode- se considerar que havia diálogo 

na relação. Isto porque, uma das perguntas direcionadas aos entrevistados era se a 

inserção do MST no respectivo conselho gerava conflito. No entanto, as respostas foram 

unânimes ao sinalizarem o contrário:  

                                                           
61

 É importante ressaltar que, não se pode tomar como consideração geral que a relação é sempre 

dialogável, pois foram poucas as entrevistas realizadas com a representação governamental (duas 

entrevistas) e com a da sociedade civil (apenas uma). Estava previsto um número maior de entrevistas 

com estas representações, mas as mesmas foram de difícil acesso para tal pretensão. Ademais, segundo os 

relatos dos assentados- conselheiros acreditam que ainda são vistos como “ameaça”, haja visto o 

estereótipo que foi se construindo ao longo do surgimento do MST mediante a criminalização do 

movimento.    



87 
 

Aqui em Nossa Senhora da Glória temos obtidos sucesso com os 

movimentos sociais daqui do município [referindo- se ao MST]. Eles 

são mais assíduos do que a própria esfera pública (GOV.1, 2014).  

Não gerou conflito e só vem a engrandecer a proposta das políticas 

municipais (GOV.1, 2014). 

Ótimo! E a participação é entusiasmada nos conselhos (SOC. 

CIVIL, 2014).  

 

 Em suma, essas experiências destacadas aqui são cruciais para o entendimento 

do objetivo proposto neste trabalho, que foi o de analisar a participação sociopolítica do 

MST em conselhos gestores do município de Nossa Senhora da Glória. destarte, 

possibilitou uma leitura da atuação do militante político (o do MST) frente a sua 

atuação em espaços participativos e deliberativos, neste caso os conselhos gestores.  

 

4.5. Assentados rurais- conselheiros gestores: uma redefinição identitária 

 

Ao termino da análise da participação sociopolítica do MST é importante 

analisar em que medida essa experiência participativa do militante do MST- Glória nos 

conselhos gestores, já tratado aqui, possibilitou (ou não) uma redefinição identitária 

destes integrantes do MST e como eles se percebem enquanto um conselheiro e 

identificam as possibilidades e limites desse (novo) engajamento. Para tanto, destaquei 

apenas os relatos dos militantes do movimento e que já foram (e ainda são) conselheiros 

municipais.  

Considerando que nas ciências sociais são vastas as produções teóricas a 

despeito das identidades (e processos identitários), e que a intenção desta temática é 

apenas de subsídio de análise a tratarei apenas de modo sumário. Sendo assim, utilizei- 

me da abordagem de processos identitários seguido pelas contribuições de Ennes; 

Marcon (2014)
62

, cujos autores abordam os processos identitários mediante quatro 

parâmetros: a) os atores sociais; b) os motivos de disputas; c) os elementos morais e 

normativos e d) os contextos sociais.  

                                                           
62

 As principais categorias envolvidas nessa construção de pensamento sobre o entendimento dos 

processos identitários aproximam-se da Interculturalidade (E. Canclini); da Ambivalência (Z. Bauman); 

do Estigma (E. Goffman) e da conversão do estigma e emblema do Pierre Bourdieu.  
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O primeiro parâmetro para se pensar nos processos identitários é o ator social, 

ou melhor, os atores sociais articulados a grupos. Nesse sentido, o ator social tratado 

neste trabalho refere-se ao MST. Ao passo em que o movimento se inseriu em 

conselhos gestores ou outro campo de atuação institucional precisou desenhar 

demarcações de diferenças entre os outros atores sociais que já existiam nos conselhos. 

Assim, acredita se que o diferencial, por parte do MST, seja a sua bagagem de formação 

e atuação política, ou usando de um termo burdiesiano, de seu capital simbólico
63

 no 

que se refere à experiência em instâncias deliberativas presente no interior do 

movimento
64

. Como foi o caso de um dos entrevistados, que além de ser conselheiro do 

Centro Dom José Brandão de Castro
65

 e da Rede de agricultura do Alto Sertão 

Sergipano é integrante da setorial de Direitos Humanos.  

O segundo parâmetro destaca-se a disputa. Essa disputa decorre tanto do 

processo de diferenciação como também das concorrências internas. A partir do 

pressuposto de campo político- já desenvolvida aqui, como espaços de relações 

objetivas e de lutas caracterizadas pela heterogeneidade de disputas- podemos 

compreender que as disputas entre os diferentes atores sociais são travadas no campo 

político, isto é, “no campo de forças e como campo das lutas que têm em vista 

transformar a relação de forças que confere a este campo a sua estrutura em dado 

momento” (BOURDIEU, 2011 p. 163- 164). Podemos destacar como exemplo de 

disputa o processo eleitoral para participar da nova gestão do conselho, como foi 

observado em alguns dos relatos dos assentados entrevistados. 

                                                           
63

 Entende-se como representação do que você constrói dentro de um espaço social. (BOURDIEU, 2009) 
64

 O MST, no aspecto organizacional, apresenta organizações internas através de setoriais temáticas, que 

são: setor de formação; de educação; de produção; de finanças; projetos; comunicação; relações 

internacionais; de gênero e de direitos humanos, além das secretarias nacional e estaduais 

(MORISSAWA, 2001). 
65

 Centro de Assessoria e Serviço aos/as Trabalhadores/as da Terra- Dom José Brandão de Castro- 

CDJBC A missão institucional do CDJBC é contribuir para o fortalecimento das formas de organização e 

qualificação dos/as trabalhadores/as rurais sergipanos/as na luta pela superação da exclusão social. Assim 

voltado para crianças, jovens, mulheres e homens do campo, acreditando no protagonismo destes sujeitos 

para a construção de políticas públicas que assegurem a cidadania das comunidades rurais. O CDJBC foi 

fundado em 11 de junho de 1995 por trabalhadores/ as rurais e pessoas envolvidas na luta por uma 

cidadania e direitos no campo, tendo como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida no campo 

dos sergipanos. O CDJBC tem em D. José Brandão de Castro, primeiro bispo da diocese de Própria- Se, o 

seu referencial de mística e compromisso em defesa da vida e contra toda forma de exploração dos/as 

trabalhadores/as do campo. A organização tem o reconhecimento de utilidade pública municipal (2002), 

estadual (1997) e federal (2003). Está escrita desde 2002 no Conselho Nacional de Assistência Social e é 

filiado a ABONG. Retirado do Site Oficial do CDJBC. Disponível em: 

http://www.cdjbc.org.br/ler.asp?id=2&titulo=conteudo&onRollOver=%5Btype+Function%5D&onRollO

ut=%5Btype+Function%5D&onRelease=%5Btype+Function%5D. Acesso: 18 de jan. 2015. 

 

http://www.cdjbc.org.br/ler.asp?id=2&titulo=conteudo&onRollOver=%5Btype+Function%5D&onRollOut=%5Btype+Function%5D&onRelease=%5Btype+Function%5D
http://www.cdjbc.org.br/ler.asp?id=2&titulo=conteudo&onRollOver=%5Btype+Function%5D&onRollOut=%5Btype+Function%5D&onRelease=%5Btype+Function%5D
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No inicio da gestão [em 2013, no Conselho Estadual de Articulação 

do Semi- Árido] se nós não tivesse um número mínimo de militante 

nosso fica difícil de nós entrar nos conselhos. Então, nós ficamos 

atentos com as eleições de conselhos pra está presente. Porque 

muitas entidades faz de tudo possível pra o MST não participar. 
Então nós temos que ficar muito atento pra poder nunca deixar de ter 

alguém nosso dentro dos conselhos (MST- CONSELHEIRO3, 2014).  

A gente evita muito o conflito. A gente vai pro diálogo! (MST- 

CONSELHEIRO5, 2014) 

  

De tal modo, percebe-se a heterogeneidade de disputas diante desse campo político, pois 

ocorre tanto com a relação entre a representação governamental como a da sociedade 

civil.  

As normas e os princípios sociais são cruciais para o regulamento das relações 

sociais nos processos identitários. Isto porque, 

As normas que norteiam as relações sociais podem ser expressas na 

forma de costumes, tradições, leis ou discursos. Neste caso, a questão 

do poder reaparece numa condição em que as práticas e normas se 

reproduzem e estão mutuamente implicadas. Aqui, não estamos 

considerando que os atores sociais simplesmente se adéquam a regras. 

Ao contrário, partimos do pressuposto de que as normas e os discursos 

bem como as instituições que as sustentam, são produzidas „nas‟ e a 

partir „das‟ relações de poder. (ENNES; MARCON, 2014, p.17) 

 

Assim, podemos considerar o modo de agir, bem como as normas oficiais 

presente nos conselhos e que os integrantes do MST tiveram que interiorizar tais 

princípios sociais neste (novo) campo de atuação. A ideia de interiorização trazida aqui 

baseia se com a noção de habitus de Pierre Bourdieu (2009), ou seja, houve por parte do 

assentado- conselheiro um processo de interiorização da exterioridade e exteriorização 

da interioridade. Portanto, a partir da inserção desse ator social nos conselhos ocorreu o 

momento de absorver a dinâmica interna dos conselhos já “normatizada” para, a partir 

daí, colocar pra fora, reagir a isso através do reconhecimento e impulsiona- o a se inserir 

no jogo de interesse, isto é, “estar em”, participar desse jogo de disputa. (BOURDIEU, 

1996) 

Essa consideração do habitus está relacionada ao entendimento de campo. 

Afinal, não dá pra pensar em campo sem discutir a noção de habitus, isto é, a relação de 



90 
 

interiorização da exterioridade e a exteriorização da interioridade que perpassa no 

campo. (BOURDIEU, 2009) 

O quarto parâmetro é o do contexto social. Este último é notório como 

significante para o entendimento da inserção do MST nos conselhos. Na medida em que 

foi destacado no decorrer do texto que o período em que ocorreu o reordenamento 

gerenciamento das políticas públicas por parte do governo federal, esta descentralização 

tornou o conselho como principal canal de acesso as políticas sociais. E considerando a 

dificuldade de entrada aos recursos públicos por parte das famílias rurais assentadas, 

pós a conquista da terra, desencadeou no movimento a necessidade de traçar uma nova 

estratégia de atuação política frente ao novo cenário. 

É importante destacar que, além desses quatros parâmetros traçados aqui como 

elementos significantes no processo redefinição identitária, o elemento identificação 

(SANTOS, 2010) ficava muito evidenciado nos relatos dos entrevistados. Pois, das 

perguntas semidirigidas algumas eram direcionadas as próprias percepções diante da sua 

(nova) condição de conselheiro. E as respostas transmitam certo domínio sobre o seu 

papel de conselheiro e, principalmente, o reconhecimento das debilidades que os 

conselhos se encontram. 

O negativo é que a maioria dos conselheiros eles ainda não são 

conscientes. Não to citando aqui os conselheiros do movimento, pois 

aqui eles sempre tiveram instrução. Mas na maioria eles são aqueles 

conselheiros que não debate, que não questionam porque eles não tem 

bem o conhecimento. As vezes ele num é bem eleito do conselho ele 

vai porque tá apontado por A ou B. então pra atender a interesses de 

algumas pessoas que tem outros interesses. Então o conselheiro ele 

tem que ter formação pra que ele possa lá debater projetos que venha  

beneficiar  a comunidade como um todo e não beneficiar uma ou duas 

pessoas que tem até certo interesse político (MST- CONSELHEIRO5, 

2014).  

Uma dificuldade é o local pra gente se reunir. De como se locomover 

né. Uma das dificuldades é essa. Porque às vezes as reuniões acontece 

no alto sertão, em Monte Alegre, em Canindé [municípios próximos 

do Alto Sertão] (MST- CONSELHEIRO3, 2014).  

A falta de recursos para sua gestão. A estrutura das leis municipais 

que os criam, que privilegiam os interesses das gestões municipais 

(MST- CONSELHEIRO2, 2014). 

 

Em suma, esses elementos destacados são importantes para o entendimento dos 

processos identitários que o MST iniciou e vem vivenciando, na condição de assentado- 
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conselheiro, mediante a sua nova socialização, neste caso em conselhos gestores. 

Embora tal socialização, compreendida como um processo de construção de identidades 

(DUBAR, 2005), desencadeasse em novas sociabilidades para esses atores sociais, é 

necessário destacar que o pertencimento, a identificação com o MST ainda se faz 

presente nos discursos dos militantes, daí justifica se a ideia de uma redefinição 

identitária para com o MST mesmo diante dessa nova dinâmica de experiência 

sociopolítica. 

A participação do MST nos conselhos é importante porque a gente 

tenta descobrir o que é que tem de bom pro nosso povo e se nós não 

participar nós somos prejudicados em tudo. Então pra nós é bom 

porque nos traz conhecimento. Quanto mais a gente participa mais a 

gente aprende com os conselhos. Agora se nós não lutar a gente não 

participa dos conselhos (DIR. ESTADUAL, 2014).  

Reafirmo a minha referência em nossa formação político-

ideológica e a compreensão de que não podemos nos furtar em 

contribuir nos mais diversos espaços, pois atingimos um nível 

organizacional enquanto movimento social camponês que nos 

imprime essa responsabilidade (MST- CONSELHEIRO5, 2014). 

Como militante do MST, vejo a participação nos conselhos como a 

oportunidade de fazer a interlocução dos debates e das ações das 

políticas públicas com a ação e a mobilização social. Assim, buscar 

sistematizar as demandas do movimento para debatê-las e construir 

propostas no que compete às atribuições dos respectivos conselhos, 

mas também levar ao movimento o quê existe e como se estrutura as 

políticas públicas (MST- CONSELHEIRO5, 2014). 

Como parte que compõe o campesinato, o MST deve, a meu ver, ter 

como tarefa estar nos espaços que debatam e influenciam a tomada de 

decisão do Estado, para defender e garantir que as camponesas e os 

camponeses acessem seus direitos. Além da relação com o poder 

público, a participação nos conselhos permite ao MST se 

relacionar com a sociedade civil, mostrando nossa capacidade 

organizativa e contrapondo a imagem que os meios de comunicação 

fazem de nós (MST- CONSELHEIRO4, 2014). 

Portanto, nota- se o reconhecimento da importância de participação nos 

conselhos. Há identificação perante essa (nova) atuação que é (e foi gerada) a partir da 

inserção nesse espaço social de disputa, de normas e regulação e, que mesmo assim este 

ator social, o MST, produz suas diferenciações, seja no tocante da formação e instrução 

perante a sua base que atua nos conselhos, caracterizando se como o militante político 

que atua nos conselhos, seja pela afirmação e demarcação de configurações frente aos 

outros atores sociais contidos nos conselhos.  

  



92 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sem documentos, sem dinheiro, sem nada, pôs- se a caminhar 

de sua aldeia de Serra Leoa. A mãe regou com águas as marcas 

de seus primeiros passos, para dar sorte durante a viagem. 

Dos que saíram com ele, nenhum chegou. Alguns foram 

agarrados pela polícia, outros foram comidos pela areia ou pelo 

mar. Mas ele conseguiu entrar em Barcelona. Junto a outros 

sobreviventes de outras odisseias, faz a noite na Praça 

Catalunha. Jaz sobre o chão de pedra, de cara para o céu. 

No céu, que pouco se vê, ele busca suas estrelas. Não estão 

aqui. 

Quero dormir, mas as luzes da cidade não se apagam nunca. 

Aqui, a noite também é dia. 

(GALEANO, 2010, p.218) 

 

 Assim como as luzes da cidade não se apagam, em A chegada de Eduardo 

Galeano (2010), também não posso no encerrar deste trabalho apresentar um ponto 

final. Pois, acredito que cada trabalho sempre deixará brechas, lacunas que dão a 

possibilidade de novos caminhos, novos trilhos de análises. Nesse sentido, apenas 

disponho de considerações sobre o que foi estudado. 

 A tentativa de análise da participação sociopolítica do MST em conselhos 

gestores revelou a necessidade de uma extensão da análise, isto por considerar que esse 

fenômeno ainda é recente, no tocante da análise sociológica. Valeria um 

aprofundamento dessa realidade operacional frente o engajamento do MST nos 

conselhos.  

 Uma vez que, pode se considerar que a recriação das práticas participativas do 

MST é resultante também das transformações ocorridas no campo brasileiro, onde 

desencadearam nos movimentos sociais do campo novas formas de resistência e 

estratégias de luta para a garantia de sua permanência frente à avalanche de 

consequências doravante da expansão do capitalismo no meio rural.   

 O cenário de transformações do mundo rural nas ultimas décadas implicou na 

heterogeneidade das forças sociais presente no campo, o que gerou um novo olhar sobre 

as interpretações dos movimentos sociais rurais. Com isso, outras abordagens surgem, 

para além da clássica marxista em que a explicação se dava pelas determinações 
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econômicas estruturais das ações coletivas, para explicar a pluralidade das novas 

problematizações que emergiam a partir do final da década de 80.   

 Assim, as novas abordagens sobre os movimentos sociais (rurais) busca 

compreender, não somente o campesinato em si, mas também a questão da cultura e, 

principalmente, as relações sociais do cotidiano e dos processos identitários específicos 

de cada movimento que emergem nos embates, aproximações e da contingência destas 

relações.  

 Nesse sentido que recorri à análise da Teoria dos Novos Movimentos Sociais, 

pois possibilitou uma compreensão tanto da participação sociopolítica do MST como 

também dos processos identitários que foram (re) criando ao longo desta (nova) 

participação. Isto porque, pressuponho o MST enquanto um novo movimento social por 

conta das suas características de organização, de contexto de surgimento e, sobretudo, 

pela fluidez na atuação e participação política. 

 Os motivos e finalidades da inserção participativa do MST no mecanismo 

institucional, que é o conselho gestor, examinados aqui, revelam que a justificativa se 

dá pelas precárias condições sociais e econômicas em que se encontram os 

assentamentos rurais pós a conquista da terra. Ademais, identificou se no conselho o 

canal de acesso as políticas públicas para beneficiamento das famílias rurais assentadas. 

Uma vez que, tais políticas são fomentadas e acessadas pelas instâncias deliberativas 

dos conselhos.  

 A partir da compreensão da inserção do MST nos conselhos gestores, pode se 

analisar como esta participação possibilitou alterações na dinâmica interna da própria 

organização. Essa alteração foi revelada através dessa nova atuação política que 

desencadeou num processo de resignificação identitária dos militantes do MST. Estes, 

até então, tinham como principal forma de atuação política o confronto direto com o 

Estado na luta pela terra, e agora estão se inserindo em um novo cenário de atuação, 

onde a disputa, as normas, o conflito e a contradição são elementos constituintes dos 

espaços de participação e deliberação pública.  

 O primeiro destaque que faço das análises feitas no decorrer deste trabalho é 

sobre a potencialidade da participação do MST nos conselhos. Isto refere se, com base 

nas entrevistas feitas e na observação direta, ao impulsionamento que este movimento 
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vem dando a retomada da participação da sociedade civil organizada nos conselhos. 

Conselhos estes, resultantes do protagonismo da própria sociedade civil em querer 

participar das decisões públicas e orçamentárias do Estado. 

Além disso, pode- se pensar que esta potencialidade, destacada aqui, marca outro 

ponto de análise sobre conselhos ou qualquer espaço de participação e deliberação que é 

a (nova) inserção de atores políticos nos arranjos institucionais, dos quais se 

diferenciam dos “antigos” atores sociais que já compunham os conselhos desde seu 

surgimento, como, por exemplo, os representantes de associação de bairros.  

Estes ditos atores políticos apresentam características diferenciadoras, que eu 

chamaria a atenção para uma: a formação política pedagógica para a atuação dos 

mesmos, nos espaços participativos e de decisão. E o MST traz, desde os seus princípios 

políticos, a importância da formação de quadros. Formação esta que muito já se foi 

estudada, principalmente no campo da educação, para compreender o processo 

formativo- educativo do movimento e como isto se repercute na formação e socialização 

dos integrantes do movimento. Ademais, no decorrer das entrevistas, foram destacadas 

esse momento de formação como direcionamento na atuação do assentado que é 

conselheiro.  

Além de algumas potencialidades aludidas acima pode se destacar também os 

limites da participação do MST nos conselhos gestores. A limitação foi notória, 

principalmente com os depoimentos dos entrevistados da direção nacional do 

movimento, ao reconhecer os riscos diante da atuação dos conselhos. Isto porque, é 

perceptível para o movimento os entraves que o conselho pode apresentar mediante a 

sua relação com o poder público.   

Outro limite destacado pelos próprios informantes do movimento é que a inserção 

e participação do MST em arranjos institucionais não é a sua via principal de atuação 

política. Esta ainda continua o enfrentamento e confronto com Estado através, 

principalmente, das ocupações de terra. Portanto, a participação do MST em conselhos 

gestores é justificada por questões conjunturais, onde foi se buscar uma estratégia de 

angariação de recursos públicos para a manutenção e garantia de permanência dos 

assentamentos rurais diante das precárias condições que se encontram pós a obtenção da 

posse da terra.  
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A partir da hipótese da deste trabalho ser constatada, considero que a inserção de 

militantes do MST em conselhos possibilitou uma (re) definição identitária mediante a 

socialização estabelecida nesse (novo) campo, onde as trocas de saberes e, sobretudo, as 

disputas contribuíram para a incorporação de elementos exteriores a dinâmica interna já 

vivida no movimento e, assim, resignificar a sua atuação política, que por sua vez é um 

espaço de institucionalização da participação. E, portanto, coloca na ordem do dia 

reivindicações de garantia de permanência desses sujeitos na viabilização de sua 

reprodução social.  

Por fim, pode se afirmar que o MST está sendo pró- ativo na configuração de um 

(novo) cenário participativo da sociedade civil. Isto é, há um desejo de serem atores na 

construção de uma sociedade participativa, onde a centralização do poder de decisões 

não fique mais sob o domínio do Estado, ou melhor, da governança local, mas sim que 

haja um espaço para a voz e a participação da sociedade civil (organizada) e que ela 

exerça o controle social.  

Estas são as minhas considerações sobre a minha pesquisa de dissertação. 

Acredito que são mais argumentativas do que conclusivas diante do objeto estudado. No 

entanto, tais argumentos apresentados trazem novos questionamentos e questões de 

reflexão diante das lacunas da dissertação. Destaco algumas:  

a) Como ocorre o processo de formação dos militantes do MST para essa (nova) 

atuação política? Isto é, analisar o processo de formação dos militantes do MST, 

feita pelo próprio movimento, para a (nova) atuação nos conselhos;  

b)  Analisar as (possíveis) implicações na composição de cultura política para o 

MST diante de sua atuação em arranjos institucionais de participação na esfera 

pública;  

c) Examinar o nível de participação das representações governamentais e da 

sociedade civil nos conselhos gestores existente no território do Alto Sertão 

Sergipano.  

Em suma, são apenas questões para um possível desdobramento de estudo, que quis 

apontar nas considerações finais desta dissertação. 
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APÊNDICE A- roteiro de entrevista semiestruturada direcionada a/ao dirigente 

nacional do MST  

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 

PESQUISADORA: Claudia Kathyuscia (matrícula: 201311003940) 

 

 

Projeto: “Participação Sociopolítica e Conselhos Gestores: As (novas) estratégias de luta do 

movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST)?” 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI- ESTRUTURADA  

(Direcionada a/ao Dirigente Nacional do MST) 

 

 

1. O que o MST entende por PARTICIPAÇÃO?  

 

2. Em Sergipe venho percebendo, através de pesquisas, que integrantes do MST se 

inserem em conselhos gestores. Essa participação do MST em conselhos 

gestores é uma realidade pontual ou corresponde a uma das (novas) estratégias 

de luta do movimento a nível nacional? (Se sim, quais os motivos e 

finalidades?) 

3. Em Sergipe, mais precisamente no município de Nossa Senhora da Glória, há 

integrantes do MST que são membros de conselhos municipais (a exemplo do 

conselho de desenvolvimento sustentável) e para eles essa participação é 

importante, pois possibilita uma maior pressão frente à prefeitura (governo) 

para a obtenção de políticas públicas para o seu assentamento. O que você, na 

condição de liderança nacional do movimento, acha disso? Vale a pena a 

inserção de assentados em conselhos gestores? 

 

 

4. Partindo do pressuposto de que a criação de Conselhos gestores foi uma forma 

de mecanismo para que a sociedade civil pudesse também participar e ter um 

controle social sobre a tomada de decisão do Estado frente a vida pública. Qual 

a sua opinião sobre isso? 

5. O que o senhor (a), na qualidade de dirigente nacional, espera de perspectiva 

desse VI- Congresso do MST? Há a possibilidade de mudanças na estratégia de 

atuação do movimento?  

 



107 
 

 

 

APÊNDICE B- Entrevista direcionada ao dirigente estadual do MST- Nossa Senhora 

da Glória 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 

PESQUISADORA: Claudia Kathyuscia (matrícula: 201311003940) 

 

 

Projeto: “Participação Sociopolítica e Conselhos Gestores: As (novas) estratégias de luta do 

movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST)?”. 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI- ESTRUTURADA  

(Direcionada ao Dirigente Estadual do MST) 

 
 

1) O que você entende por Participação? 

 

 

2) Você acha importante a participação em Conselhos? Por quê?  

 

 

3) Pesquisas anteriores sobre os Conselhos Municipais de Glória revelaram a presença de 

representantes do MST na composição dos conselhos. Essa participação do MST em 

conselhos representa uma nova estratégia de atuação política por parte do movimento? 

 

 

4) Quais foram os motivos e finalidades que levaram alguns integrantes do MST- Glória a 

participar dos Conselhos municipais? 

 

 

5) Atualmente ainda há a participação de integrantes do MST- Glória em Conselhos? (Se 

sim, em quais cargos/funções?) 

 

6) O que o/a senhor/a, na condição de liderança do movimento, acha dessa participação? 

Vale a pena a inserção de assentados em conselhos? Por quê?  

 

7) Você acha que a participação do MST em conselhos do município de NSª Glória 

modificou a dinâmica de atuação do movimento? Como o movimento se enxerga 
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depois de iniciar sua participação nos conselhos? 

 

 

8) Quais são os avanços que o MST- Glória conheceu com esse tipo de participação? 

 

 

9) E ao contrário, o senhor vê algum aspecto negativo com a participação de 

representantes do MST em conselhos? 

10) O/a senhor/a acha que a participação do MST em conselhos alterou (ou não) a 

dinâmica interna dos próprios conselhos? 
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APÊNDICE C- Roteiro de entrevista semiestruturada direcionada ao militante do MST 

e que é (ou já foi) conselheiro 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 

PESQUISADORA: Claudia Kathyuscia (matrícula: 201311003940) 

 

 

Projeto: “Participação Sociopolítica e Conselhos Gestores: As (novas) estratégias de luta do 

movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST)?”. 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI- ESTRUTURADA  

(Direcionada ao militante do MST e que é (ou já foi) conselheiro) 
 

1) Qual o conselho que o senhor(a) participou (ou participa)? Em que ano e duração de 

mandato? 

 

 

2) O que você entende por Participação? 

 

3) Você acha importante a participação em Conselhos Gestores? Por quê?  

 

 

4) O que você acha da participação do MST em Conselhos? 

 

 

5) Quais os motivos e finalidades que levou você a participar dos Conselhos municipais de 

Nossa Senhora da Glória? 

 

 

 

6) Como o/a senhora avalia a sua participação no Conselho(s)? Houve conflito dentro do 

conselho gestor com as outras representações tanto governamental como as da sociedade 

civil?  
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7) O/a senhor(a) acha que a sua participação em conselhos alterou (ou não) a dinâmica 

interna dos próprios conselhos? 

 

8) Como o/a senhor(a), na condição de militante do Movimento Sem Terra e agora 

Conselheiro Municipal, se vê diante dessa (nova) atuação política? Houve alguma 

mudança na identificação com o MST? 

 

9) Como o/a senhor/a vê os outros representantes? Como o/a senhor/a acha que é visto por 

eles? 

  

 

10) Quais são os avanços que o MST- Glória conheceu com esse tipo de participação? 

 

 

 

11) Durante o seu mandato de conselheiro(a) quais foram as conquistas do(s) Conselho(s)? 

 

 

 

12) Em sua opinião quais são as principais dificuldades dos Conselhos Gestores? 
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APÊNDICE D- Roteiro de entrevista semiestruturada direcionada a representação 

governamental de conselho(s) gestor(es) de Nossa Senhora da Glória 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

PESQUISADORA: Claudia Kathyuscia (matrícula: 201311003940) 

 

Projeto: “Participação Sociopolítica e Conselhos Gestores: As (novas) estratégias de luta do movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MST)?”. 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI- ESTRUTURADA  

1) O que você entende por Participação? 

 

 

2) O/a senhor/a acha importante à participação em Conselhos Gestores? Por quê? 

 

  

3) Qual a sua avaliação sobre a participação da sociedade civil, principalmente a 

dos Movimentos Sociais, em Conselhos Gestores? 

4) O/a senhor/a conhece algum exemplo de Movimento Social que participou (ou 

participa) em conselhos que mereça ser lembrado por ter trazido contribuições para 

o controle social? 

 

5) Pesquisas anteriores sobre os Conselhos Municipais de Glória revelaram a 

presença de representantes do MST na composição dos conselhos. Sobre isto, 

qual a sua opinião a respeito da participação do MST em Conselhos? Tal 

inserção gerou conflitos ou diálogos?  

 

6) Em sua opinião quais são as conquistas dos Conselhos Gestores? 

 

 

7) Em sua opinião quais são as principais dificuldades dos Conselhos no controle 

social? 
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ANEXO 1- Conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente (COMDCAD) 

Lei municipal Nº 459/91, de 30 de dezembro de 1991;
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ANEXO B- Conselho Municipal da Saúde:  

1. Lei municipal de Nº 514, de 04 de janeiro de 1996
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ANEXO C- Conselho Tutelar: Regimento interno do conselho tutelar de direitos de 

Nossa Senhora da Glória. 
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