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RESUMO 
 

Os Movimentos Sociais revelam dimensões existenciais-relacionais-plurisubjetivas. É 
possível, dentre essas dimensões, identificar um “Nós”, ou a conjugação das diversas 
conversões individuais em uma comunhão de subjetividades, que cria um estado de pertença e 
engendra a ação comum. Considerando essa dimensão relacional, os Movimentos Sociais são 
experiências que germinam a partir da construção de um ou alguns vínculos básicos que 
coagulam as subjetividades dispersas em um todo relacional e que implica a reciprocidade e o 
encontro. Esse artigo tem como objetivo desenvolver categoriais analíticas para revelar 
algumas formas que assumem esses “Nós” nos Movimentos Sociais. Para tanto, recorreu-se a 
descrições de alguns Movimentos Sociais feitas em pesquisas empíricas e aos discursos que 
tentam catalogar perspectivas teóricas sobre os vínculos intersubjetivos nesses movimentos. 
Como resultados, pode-se apontar alguns tipos de vínculos: (1) os que se definem na relação 
entre o movimento (interno) e a realidade (externa), entre os quais a) as relações de 
antagonismo à realidade total; b) as relações de adesão reformativa e c) relações de novas 
idealizações; e (2) os vínculos definidos em uma convergência interna, quais sejam a) 
relações de identificação; b) relações de afirmação de si e c) relações de afirmação do outro.  

   
Palavras-Chave: Movimentos Sociais; Plurisubjetividades; Ação Coletiva; Espaços 
Relacionais 
 
 
 
ABSTRACT 
 

The social moviments reveal “existential-inter-plural-subjective” dimensions. It is 
possible, among theses dimensions, identify one “We”, ie, the conjugation of the several 
individual conversions in a "subjectivities communion", which creates a "belong state" and 
generates the common action. Considering this relatioship dimension of social moviments, the 
social actions are experiences that germinate from the construction of one or some basic link 
that coagulate the dispersed subjectivities in one "totality relationship" and that implies the 
reciprocity and the encounter. That article has as goal develop analytics categories to 
understand some forms that take over these “We” in the social moviments. Thus, it resorted to 
descriptions of some social moviments done in empiric researches and bibliographies that try 
to catalog the theoretical perspectives about the links inter-subjetivity in these movements. As 
resulted it can point some kinds of links: (1) the ones that define in the relation between 
movement and the reality (external), among which are a) the antagonism relations to the total 
reality; b) the reformer adhesion and c) relations of new idealizations; and (2) the links 
defined in an internal convergence: a) relations of identification; b) relations of self-
affirmation and c) relations of affirmation of the other.    

 
Words-key: Social movements; Plural-subjectivity; Collective action; relational spaces  
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1 INTRODUÇÃO 

 
Uma das características que tem sido aventada pela doutrina sobre os Movimentos 

Sociais na atualidade e pelos discursos de alguns de seus líderes acerca de suas vivências nas 

ações coletivasi é que essas experiências humanas incluem em si uma interação orgânica 

entre o indivíduo e a ação conjunta. Além disso, os denominados “Novos Movimentos 

Sociais”ii se destacam por afirmarem a pluralidade, em termos societais (no sentido da 

multiplicidade de movimentos distintos e do multiculturalismo que eles acentuam no bojo de 

uma sociedade), bem como, internamente, a multidimensionalidade existencial que tais 

movimentos comportam (ao envolverem aspectos não apenas da racionalidade – como parecia 

o ponto comum da organização social moderna, mas também as dimensões da espiritualidade, 

da idealidade, da necessidade, da solidariedade etc.). Outra observação se refere às 

constatações do efeito transformativo que a inserção dos Movimentos Sociais tem causado 

na teia da realidade vigenteiii, e também seu potencial atualizador – tanto dos sujeitos que nele 

se incluem quanto do movimento em si mesmo – , quando de sua dinâmica relacional e ativa. 

A complexidade e importância que tais movimentos assumem têm inspirado esforços 

doutrinários no intento de desvendar, entre outros, os elementos fundamentais dessa forma de 

inter-relação e de associação humana. E uma questão que aponta para um desses elementos é 

a que se refere ao que consiste o vínculo que comunga as subjetividades, criando uma 

experiência inter-pluri-subjetiva nova e emancipadora dos sujeitos e do grupo, e que se 

manifesta nos Movimentos Sociais.  

Algumas respostas a essa questão são trazidas pelos estudos sobre a identidade 

individual e coletiva, promovidos por nomes importantes na teoria sobre o assunto 

(MELUCCI [1999], TOURAINE [1998], HALL [2000], BHABHA [1998], entre os outros). 

Aqui, a hipótese que propomos é que esse vínculo de natureza inter-pluri-subjetivo é o que 

denominaremos o “Nós” dos Movimentos Sociais.  

A afirmação desse “Nós” tem por base uma abordagem existencial-relacional-

plurisubjetiva, que serve como um pano de fundo para as análises sobre os Movimentos 

Sociais. Essa abordagem parte de alguns pressupostos: o primeiro, é a afirmação da liberdade 

humana de construir-se e a seu mundo, contra todo e qualquer determinismo e essencialismo 

apregoado por abordagens naturalistas, materialistas e mecanicistas; outro, é a consideração 

da realidade humana concreta, ou seja, da situação de ser o homem, constantemente, presença 

ao mundo e aos outros, com toda a riqueza que essa presença incluiiv, opondo-se, neste ponto, 

às abordagens idealistas e racionalistas; o cunho relacional envolve considerar que a relação é 

algo que transcende ao “eu” e ao “outro”v, sendo uma realidade à parte, o que destoa de 
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abordagens centradas apenas no indivíduo ou em um ente total (sociedade); por fim, 

pressupõe-se que há a possibilidade de que essa experiência relacional ultrapasse o mero 

encontro de dois indivíduos ou de pequenos grupos íntimos, ganhando escala, o que a faz 

mais ampla que as abordagens psicologistasvi.  Nesse sentido, talvez, a proposta de um “Nós”, 

tal como o apresentaremos aqui, diferencia-se das proposições acerca da identidadevii, mesmo 

àquelas mais atuais (MELUCCI [1999], HALL [2000], BHABA [1998], TOURAINE [1998]) 

que não a consideram de limites tão precisosviii ou com uma substancialidade ou expressão tão 

sólida, unitária, imutável, racionalix e atomicistax.  

Isso porque, o “Nós” é um acontecimento intersubjetivo que se dá antes mesmo da 

identidade que porventura determinado venha a construir sobre si próprio, ou seja, antes de 

ser ele representado ou expresso; ele é um modo de ser, uma forma relacional, o encontro 

pluri-subjetivo em si, antes da expressão ou da representação que ele venha a assumir, 

repetimos, mesmo que, de certa forma, destine seu sentido e sua substância a ser um ou outro, 

em uma interação de forma, conteúdo, finalidade e eficiência; é o estado do dizer “somos 

nós”, ao passo que a identidade expressa-se no dizer “nós somos isto”. Para além da 

representação, o “Nós” é um estado de ser pluri-pessoalxi em constante atualização, ao 

passo que a identidade, quando diz “o que é”, “como é”, “por que é”, solidifica, de certa 

forma, o “Nós” em uma representação. Aliás, a perfeita representação do “Nós”, se possível 

fosse, haja vista que ele a escapa, seria o seu esplendor desse coletivo, seu total desvelamento, 

no sentido heideggeriano.   

Tampouco, pode ser o “Nós” dado a priori, tais como sugeria o uso das categorias 

amorfas de classe, gênero, raça, para definir inclusões ou exclusões, identidade ou distinção, 

de modo geral a essa forma de interaçãoxii, pois ele é imanência existencial coletiva: dá-se 

no encontro inter-pluri-subjetivo, e nunca antes ou fora dele.  

Por fim, não se poderia dizer que o “Nós”, enquanto acontecimento inter-humano, é 

um atributo específico dos Movimentos Sociais. Tal forma de vínculo também ocorre em 

outros espaços ou modos relacionais, tais como a família, a amizade e outros grupos, sendo 

ele, talvez, uma unidade social mínima (escolhida!?). Mas, nos Movimentos Sociais, devido 

suas peculiaridades e seu caráter menos privado, esse “Nós” ganha uma existência em escala e 

em sentido público que o torna um acontecimento que importa ser evidenciado.    

A intenção, portanto, deste ensaio, foi especular acerca de uma outra possibilidade 

ou dimensão da inter-relação humana nos Movimentos Sociais – o “Nós” nestes movimentos. 

As substâncias pelas quais ele se manifesta, por sua vez, podem ser agrupadas em algumas 

categorias que permitem expressar possíveis sentidos que esse “Nós” têm assumido ou que 

pode assumir. Explicitar essas categorias expressivas também é nosso objetivo aqui.  
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Para essas intenções, a opção metodológica foi a de recorrer a análises doutrinárias e 

discursos catalogados de agentes sobre questões que envolvessem os Movimentos Sociais e 

que, de certa forma, pudessem tangenciar a idéia de « Nós ». Questões acerca da 

« identidade », do « estado nascente », da « comunidade », da « solidariedade », além de 

algumas causas apontadas como originárias ou finalísticas dos Movimentos Sociais, 

permitiram, em um primeiro momento indutivo, encontrar as categorias pelas quais o « Nós » 

se expressa ou manifesta, e, em um segundo aprofundamento da indução, possibilitaram 

afirmar a hipótese da existência da experiência relacional do « Nós ». Estudos na filosofia e 

na psicologia, interligados com as análises sociológicas, também foram indispensáveis para a 

configuração de nossas hipóteses e de nossa abordagem que as significa. Estamos, no entanto, 

ainda em uma fase exploratória da questão, para que tais hipóteses se consolidem e nos 

permitam um segundo momento investigativo, no qual nossos estudos mergulharão na 

existencialidade mesma de alguns Movimentos Sociais. 

 

 

2  CARACTERIZANDO OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO UMA 
EXPERIÊNCIA EXISTENCIAL INTER-PLURI-SUBJETIVA  

 
 

Analisar os Movimentos Sociais sob uma abordagem existencial-relacional-pluri-

subjetiva, e assim, desvendar o “Nós” que o germina, engendra e que o perfaz, ganha 

relevância diante do que, na contemporaneidade, tem-se chamado os “Novos Movimentos 

Sociais” e com o que essa qualificação pode implicar ou pressupor. Isso porque, na 

abordagem proposta, o Movimento Social é percebido como um espaço relacional (e podem 

haver vários desses espaços, vários movimentos!), que envolve uma comunhão entre os 

sujeitos, e que é marcado por uma unidade pluri-subjetiva mínima, pelo menos, a partir da 

qual germinam seus sentidos substanciais, sua organização, seu processo e sua finalidade. 

Unidade pluri-subjetiva, no entanto, não isolada, pois que se comunica com outros espaços 

relacionais (outros movimentos ou espaços relacionais de diversa natureza) e com os próprios 

sujeitos (enquanto indivíduos), em experiências de diálogo, acordos, consensos e conflitos, o 

que faz com que a rede social vá se construindo por meio da intermediação política, da 

solidariedade, da cooperação e da comunicaçãoxiii. Como uma experiência relacional, no 

entanto, os Movimentos Sociais assumem alguns elementos, condições e características que 

os fazem distintos das demais experiências e que os configuram como uma realidade humana 

singular. Muitas dessas características já são lugares comuns na doutrina sobre o assunto; 

outras, porém, decorrem da abordagem específica que destacamos para a análise, leitura e 



 5

interpretação do fenômeno. Destacá-las, aqui, serve-nos para desenhar o espaço do “Nós” nos 

Movimentos Sociais.   

Dentre uma dessas peculiaridades da experiência relacional dos Movimentos Sociais 

está ser ela imanente a um determinado contexto sócio-histórico, de modo a se apresentar 

como uma resposta, exigência ou reação a uma ordem de realidade presente, dentro da qual 

emerge. Sua imanência, no entanto, não faz com que ela esteja aprisionada, de modo 

necessário, por esse contexto, em uma conformação fatal de seus limites ao “aqui e agora” 

dessa ordem. Pelo contrário, um dos atributos que justamente têm marcado as experiências 

dos Movimentos Sociais é a impulsão de transcendência destes ao status quo, sua potência, 

ora reformadora ou transgressora da realidade, ora revolucionária e iniciadora de novas 

alternativas de vida. Exemplos dessa imanência e transcendência são encontrados na maior 

parte dos discursos de líderes de Movimentos Sociais, levantados por ROSSIAUD e 

SCHERER-WARREN (2000), acerca de momentos de lutas populares contra a ditadura 

militar no Brasil e movimentos de afirmação democrática, denominados pelos autores como 

tipos de “movimento cidadão”, a partir da segunda metade do século passado.  

Essa aptidão de transcendência faz dos Movimentos Sociais uma experiência 

emancipatória, no sentido de que eles não estão previstos ou controlados pela estrutura 

vigente, não se subjugam às finalidades admitidas por ela e nem tampouco estão fechados em 

uma dialética sistêmica ou tendenciosamente unitária. Próximo a essa constatação, MELUCCI 

(1999, p.102) se posiciona, afirmando que a mensagem mais profunda dos Movimentos 

Sociais é a de que eles apresentam questões não admitidas aos aparatos racionalizadores, 

indagam o « como » e o « por quê » destes, além de que, com sua lógica própria, afetam, com 

um afrontamento, não de contradição, mas de oferta de outra alternativa de substancialidade, a 

lógica global e pretensamente dominante do sistema.  

Também, essa experiência relacional dos Movimentos Sociais, como não 

determinada, afirma a liberdade e a dinamicidade que esta lhe imprime – pois não é 

dogmática ou imperativa, sendo marcada pela reflexividade e pela crítica – e a atualização do 

“Nós” e dos indivíduos, no sentido de estar sempre se construindo, lapidando e reformando.   

Além de imanente e capaz de transcendência, o movimento social tem sido 

destacado como uma experiência ativa, e não apenas contemplativa ou teorética: surge 

diante de uma realidade, mas provoca, ou intenciona provocar, alterações objetivas e 

subjetivas neste cenário. Daí serem seus resultados projetos, denúncias, propostas de mudança 

e novas organizações e instituições sociais e grupais que são construídas a partir da própria 

ação, da materialidade das relações coletivas.  
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Deve ser ainda destacado que o Movimento Social é uma experiência relacional 

comum de uma multiplicidade de sujeitos. Isso significa dizer que ele não é uma 

aleatoriedade de comportamentos e ações individuais, acidentalmente idênticos, costumeiros, 

complementares ou de mesmo sentidoxiv, e nem tampouco, uma mera opção individual 

independente das demais. Os Movimentos Sociais são experiências que germinam a partir da 

construção de um ou mais vínculos básicos que coagulam as subjetividades em um todo 

relacional – um “Nós”, como um “entre” o “eu” e o “tu”, que implica a reciprocidade, 

constrói um algo distinto de cada indivíduo e impulsiona uma ação coletiva coerente.  

Por fim, pressupomos que a emergência dos Movimentos Sociais, seu 

desenvolvimento e a construção social que eles ensejam, não estão sujeitos a nenhum padrão 

absoluto e supremo que lhes determinem como “permitidos” ou “proibidos”, “relevantes” ou 

“dispensáveis”, “bem” ou “mal”. Como expressões coletivas emancipatórias, os Movimentos 

Sociais só podem estar limitados no diálogo ou combate existencial com outros atores 

individuais ou coletivos e nas respostas ao condicionamento da realidade presente, não 

podendo ser a priori qualificados ou apreciados. 

É no bojo dos Movimentos Sociais que se aproximem dessas características que a 

noção de “Nós” exalta seu sentido e ganha importânciaxv.  

 

3 O “NÓS” E ALGUMAS CATEGORIAS PARA SUAS EXPRESSÕES OU 
REPRESENTAÇÕES 

 
Se pudéssemos destacar algumas faces da experiência dos Movimentos Sociais, 

estas poderiam ser apresentadas como tendo uma origem, uma organização e finalidades ou 

resultados aos quais se direcionam as intenções e ações humanas. Haveria, assim, 

primeiramente, uma origem, uma gênese que, aqui, em termos de construção humana 

conjunta, expressamos como a formação de um vínculo que conjugaria as subjetividades 

neste impulso, ativo e coletivo, que são os Movimentos Sociais. Vários têm sido os 

fenômenos que tangenciam esses vínculos, suas representações e suas explicações 

evidenciados pela doutrina sobre os Movimentos Sociais. Dentre eles, selecionamos, 

ilustrativamente, os seguintes:  

 

1) o vínculo como um comum sentimento de carência: carência na fruição ou distribuição 

econômica, na participação política, na construção ou afirmação cultural, ou em face 

de qualquer expressão hegemônica. Exemplo de tal vínculo é o que se dá na 

necessidade de “sentir-se gente”, tal como destaca FALKENBACH [2002], como um 

dos vinculos do “Movimento dos sem-terra”;  
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2) um vínculo criado em decorrência da exposição a uma mesma situação existencial: tal 

como a do olhar negatório do outro, como apresenta PIERUCCI [1999, p. 158], sobre 

a experiência da exclusão social do negro;  

3) a situação de um “estado nascente”, no sentido afirmado por ALBERONI [1991], a 

condicionar o “Nós” (nesse estado, fermentando vários “Nós”!);  

4) uma determinada inclinação no modo de agir e pensar no mundo que unificaria as 

subjetividades, como seria a inspiração pelo paradigma da dádiva, de MAUSS [In. 

ALBUQUERQUE, 2001] e GODBOUT [1998];  

5) ou ainda, a conversão a um mesmo sistema de crenças, como é a fé na doutrina 

espírita, como fundamento das ações coletivas assistenciais, analisadas por 

GIUMBELLI [In. LANDINA (org.), 1999].  

 

Independentemente, ou melhor, indiferentemente de qual seja a representação (essas 

acima ou tantas outras mais possíveis), o que as permeia a todas, ou o que as antecede e 

prenuncia, parece ser a construção de um determinado modo de ser pluri-subjetivo que 

garantiria um mínimo de resistênciaxvi (ou talvez manutenção) relacional, mesmo diante dos 

prováveis dissensos, conflitos, problemas e circunstâncias contrárias, internas ou externas ao 

movimento. Algo que, para além da tendência ou escolha individual para a luta por um certo 

ideal ou pela conquista de condições, direitos e dignidade humanos, impedisse que um 

Movimento Social se tornasse, apenas, um agregado acidental ou utilitário e 

instrumentalizante de seus atores;  que o garantisse como experiência relacional (a partir da 

escolha pessoal dos sujeitos), mantendo-o como Movimento e como Social. Temos, por 

hipótese, que esse algo é o “Nós”, do qual está permeado os Movimentos Sociais enquanto 

experiência humana pluri-subjetiva.     

O “Nós”, aqui, significa a conjugação das diversas conversões individuais em 

uma comunhão de subjetividades, que engendra sentidos e a ação comumxvii, e que 

atualiza a si mesma, enquanto relação, e a todos os indivíduos vinculados, à medida que 

as interações se concretizam. Conversão, encontro, comunhão e, na perspectiva de cada 

indivíduo, um sentimento de pertença e paridade, são, assim, elementos fundamentais a esse 

“Nós”. Também, o “Nós” não é mecânico ou dado coercitivamente como um outro que se 

impõe ao indivíduo; é uma construção livre e existencial de pessoas em uma situação de 

encontroxviii; além disso, não é uma mera opção individual, ou um conjunto dessas opções, 

pois é a própria relação conjunta que o define. O “Nós” é uma ponte entre o “eu” e o “outro” e 

uma alternativa de um novo fundamento para a organização da existência humana além das já 



 8

estabelecidas tendo o indivíduo ou um outro (sociedade, mercado, Estado, sistema capitalista 

etc.), alheio ou externo aos sujeitos, como elemento central dessa organizaçãoxix.  

A afirmação do “Nós”, no entanto, não implica, no nosso entender, afirmar um 

isolamento atômico dos vários “Nós” coexistentes, ou mesmo que delimitar suas fronteiras 

relacionais, seus limites, seja possível em termos precisos, absolutos ou imutáveis. O vínculo 

é apenas um elo fundamental, mas que, por sua imanência no mundo e por ser presença aos 

seus sujeitos, está em relação com a realidade (local e global) em face da qual emerge, com os 

demais movimentos (em uma situação de pluralidade) e com a experiência individual de cada 

um dos sujeitos que o compõe. O “Nós” é um vínculo em vínculo, uma interação complexa e 

dinâmica de permanente ajustamento, que o faz mutante em suas expressões e substâncias, 

mesmo que perdure em si, como “Nós”.  

Trazer à tona as várias manifestações ou representações dos “Nós” que sustentaram 

Movimentos Sociais, por sua vez, só seria possível em termos de uma síntese histórica de 

cada movimento, ou de, no máximo, a confecção de algumas categorias para a percepção e 

leitura desta experiência. Nossa opção é por essa construção categorial de representações 

possíveis do “Nós”.  

Nesse sentido, uma tentativa inicial de sintetizar essas várias expressões ou 

representações concretas do “Nós” em categorias mais gerais levou-nos a outras hipóteses em 

nossos estudos. Nelas, duas orientações parecem se destacar. A primeira, é a de que há 

vínculos que se representam tendo como razão primordial a relação entre o movimento e a 

realidade que lhe é externa. Essa orientação incluiria representações de vínculos de natureza 

totalizante e de dimensão macro-social, nas quais a pretensão é romper, complementar ou 

reconstruir a estrutura social total. Exemplos dessa orientação são os primeiros movimentos 

sindicais de cunho socialista e os movimentos antiglobalização. Poderíamos, assim, 

mencionar, entre outros, as seguintes categorias de representações do “Nós”:  

 

1. Relações de antagonismo ou contestativa (ou de conflito contraditório total), que 

consistiriam em vínculos formados pela conversão subjetiva de oposição à estrutura ou 

base fundamental da realidade dentro da qual está imanente o movimento, em um ímpeto 

desconstrutivo total.  

2. Relações de adesão ajustativa ou reformativa (ou de conflito corretivo total), que 

envolveriam duas espécies de conversão: a primeira, de uma adesão ou concordância à 

estrutura ou base fundamental da realidade; e a segunda, de percepção de desvios ou de 

ajustes necessários em elementos não essenciais, de modo a prover a perfeição desse 

sistema, garantindo sua maior efetividade e evitando o seu desmoronamento ou ruptura 
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em virtude dessas falhas. São exemplos relações que se formam na afirmação de direitos 

estruturais (direito à propriedade individual, à livre iniciativa, ao trabalho) ou de 

elementos indispensáveis ao modo de vida dominante (proteção ao consumo, ao meio 

ambiente, à produtividade, etc.). 

3. Relações de novas idealizações (ou conflito positivo ou substancial total), nas quais o 

que vincula é a adesão a um novo esquema, estrutura organizativa ou  modo de vida social 

total que, por sua substância (e não por uma negação direta), se apresenta como uma 

alternativa em face do modelo dominante. Nesta categoria talvez possamos incluir os 

movimentos pela paz, as alternativas socialistas, a conformação da vida pelo paradigma da 

dádiva e alguns movimentos místicos ou religiosos. 

 

Além desses, outros vínculos se formam de maneira mais introspectiva, ou seja, o 

que lhe confere substancialidade é mais a relação de conversão subjetiva interna do que a 

relação de oposição entre a intersubjetividade formada e a realidade que lhe é externa. A 

atração, podemos assim dizer, se voltaria para o núcleo, em um sentido de convergência, e 

não de divergência (como as categorias acima). Seu ímpeto raramente é totalizante, o que 

permite a pluralidade de movimentos e torna imprescindíveis elementos de intermediação 

entre eles (diálogos, traduções, política); além disso, esses vínculos fazem com que os 

movimentos poucas vezes tenham uma inclinação revolucionária ou reformativa, envolvendo 

abordagens multiculturalistas. São justamente esses movimentos – os quais se revelam de 

modo paralelo a uma estrutura relacional macro e preestabelecida – que, na multiplicidade de 

sua emergência, têm suscitado uma releitura estrutural verdadeiramente pluralista, ou seja, 

aquela em que a ordem vigente não é nem o “inimigo capital” e nem o “paraíso divino a 

alcançar”, mas que se torna uma “colcha de retalhos”xx na qual convivem várias ordens, 

sentidos e modos de existência. Dentre esses vínculos, podemos destacar alguns: 

1. Relações de identificação interna (relações de liberdade de conversão), nas quais a 

convergência das subjetividades se processa por uma identificação ou entrega de si, seja 

a uma determinada liderança, a um certo ideal ou modo de vida, seja a um sistema de 

crenças. Exemplos delas são as formações partidárias e os movimentos fundados em 

determinada convicção religiosa, filosófica ou política. 

2. Relações de afirmação de si (relações de construção e afirmação da identidade e da 

diferença), que envolvem uma busca de construção de modos de vida, da personalidade, 

de hábitos, crenças, expressões e culturas particulares. Nesta categoria podem ser 

enquadrados alguns movimentos feministas, culturalistas, de negros. Essas relações 

podem ser formadas em face de estarem submetidos seus sujeitos a uma relação com o 
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diferente que os expõe à exclusão, negação, inferioridade, ou qualquer sentido não 

desejado.  

3. Relações de afirmação do outro (relações de harmonização), nas quais a relação se 

forma com base em ímpetos altruístas de conversão aos outros. Podem ser exemplos, 

movimentos contra a fome e a miséria, de defesa de animas em extinção, de proteção às 

crianças e adolescentes, de assistência. 

 

Insta esclarecer que essas categorias não apresentam, em si, o “Nós”, enquanto 

acontecimento, haja vista que este é um estado ou modo de ser relacional, e não uma 

substância ou finalidade que admita qualificação; elas afirmam, no entanto, algumas 

expressões desse “Nós”, expressões que, como tais, ocorrem a posteriori. Mas elas ajudam a 

evidenciar elementos mais aparentes para o progressivo desvelamento do “Nós” nos 

Movimentos Sociais.  

Conclusões 

A consideração dos “novos movimentos sociais” e sua qualificação como uma 

experiência humana ativa, coletiva e emancipatória, implica ter em conta que tal movimento 

conjunto e coerente tem por base, antes mesmo ou concomitantemente à sua substância 

objetiva causal ou finalística, um vínculo inter-pluri-subjetivo importante. É tal vínculo que 

arranca dos movimentos sociais a acidentalidade ou a instrumentalização ou objetivação de 

seus agentes. 

Esse vínculo pode ser definido como um encontro existencial pluri-subjetivo, 

constituidor de um “Nós”, ou um estado de espírito pluri-pessoal, que engendra a ação 

comum coerente. As expressões desse “Nós” podem ser várias, dentre as quais destacamos: 

(1) as que se definem na relação entre o movimento e a realidade (externa), entre os quais a) 

as relações de antagonismo à realidade total; b) as relações de adesão reformativa e c) 

relações de novas idealizações; e (2) os vínculos definidos em uma convergência interna, 

quais sejam a) relações de identificação; b) relações de afirmação de si e c) relações de 

afirmação do outro.   Tais categorias, no entanto, se permitem visualizar mais precisamente os 

movimentos, não implicam que o “Nós” seja reduzido a elas. Uma realidade é o “Nós”, outra 

é a sua expressão ou representação. Elas, porém, podem trazer indícios do “Nós” especifico 

de cada movimento social particular. 
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ii Os « novos Movimentos Sociais » constituem uma expressão desses movimento na contemporaneidade. 
Seguindo os estudos de SCHERER-WARREN (1999, p. 15-25), algumas fases se destacam na conformação das 
ações coletivas em termos de seu percurso histórico. A primeira dessas fases era marcada por uma visão monista 
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reação a uma totalidade. A segunda fase representou uma transição paradigmática, no que se refere ao 
dogmatismo da primeira, afirmando outras questões, que não apenas a econômica e a da modernidade, 
emergentes na sociedade civil. Ainda, no entanto, os Movimentos Sociais eram explicados como contidos ou 
reagentes à macro-estrutura econômica, política ou social. A terceira fase, ou a dos “novos Movimentos Sociais”, 
quebra com esse paradigma estrutural e passa a explicar a realidade como multifacetada e complexa: os 
Movimentos Sociais deixam de ser vistos como práticas estruturadas ou estruturantes para serem considerados 
como processos de ação política e como práticas coletivas em construção; revela-se a conexão entre o local e o 
global rompendo com o fechamento estrutural nacional; novos fundamentos culturais são aventados, tais como a 
natureza cívica e pacífica destes movimentos, o comprometimento com a descentralização e a autonomia, a 
afirmação da tolerância pluralista no que se refere à diversidade cultural humana, a defesa da paz e da justiça 
social e a luta por uma democracia mais participativa e direta. 
iii Algumas das crises e transformações em instituições da modernidade, antes sólidas e monistas, tais como o 
Estado e o Direito, e que esses Movimentos Sociais têm cooperado para provocar são apontadas por 
WOLKMER (1997). 
iv Nesse sentido caminha, praticamente, toda a filosofia existencialista, desde Kierkegaard, passando por 
Nietzsche, Scheler, Buber, Heidegger (com a idéia do « Ser-aí »), Sartre, entre outros.  
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v Tal abordagem relacional tem por principal referência Martin Buber (s.d.), defensor de uma « ontologia da 
relação » e que destaca que as relações « eu – tu » e « eu – isso » possuem uma existência em si, que está além 
do apenas « eu » ou do apenas « tu » ou « isso ».   
vi Tais como são as abordagens que consideram o indivíduo existencialmente, como a de Carl Rogers (1997 ; 
1994), Carl Rogers e Barry Stevens (1987),  e de J.L.Moreno (1992 ; 1993). 
vii Está incluída em nossa agenda de pesquisas, principalmente em face dos discursos acerca da pos-
modernidade, a questão a respeito da multiplicidade de “Nós” dentro dos quais o sujeito encontra espaço para o 
seu transbordamento existencial, do modo como ele se auto-reflete nessa situação e da síntese desses encontros 
que ele constrói para definir-se como identidade.  
viii Essa interação entre a identidade individual e ação coletiva é tratada por MELUCCI (1999), segundo o qual a 
identidade é entendida como um processo, uma construção, ou o que ele denomina de “identização”: um 
processo contínuo de construção individual e coletiva por meio de identificações mutáveis e que se constituem 
na própria ação. Tambérm para esse autor, a tensão entre a permanência e a mudança na identidade se resolve 
por ser ela uma forma de estabelecer a estruturação ou coerência à vida pessoal e social tendo, no entanto, a 
mudança como contraponto; assim, para o autor, segundo a interpretação de VIANA (1999, p. 58), “a identidade 
coletiva é um processo no qual os atores produzem ‘quadros cognitivos’ comuns de compreensão da realidade na 
qual atuam e que lhes permitem calcular os custos e benefícios da ação com base nas negociações estabelecidas, 
nas ‘relações entre os atores’ e no ‘reconhecimento emocional”. 
ix A teoria da mobilização dos recursos, no entanto, destaca a importância da identidade coletiva, mas a sustenta 
como um processo racionalmente negociado, haja vista explicar os Movimentos Sociais e as ações coletivas 
como estratégias que se baseiam em um cálculo de custos e benefícios da ação. 
x Insta esclarecer que a noção de identidade, segundo VIANA (1999, p. 49-62), se teve sua primeira versão 
sustentada no humanismo renascentista – para o qual a identidade tinha como base a idéia de subjetividade –  
essa visão foi sendo progressivamente ampliada para alcançar um sentido intersubjetivo, de modo que a 
identidade passasse a significar um elemento identificador, não apenas individual, mas também coletivo. Além 
disso, a rigidez essencialista, que outrora se advogava à identidade (principalmente a individual), enquanto 
elemento definidor, vem sendo atenuada, para considerá-la mais aberta, dinâmica, reflexiva e múltipla. 
xi Nesse sentido, interessante destacar, aqui, a idéia de pessoa, tratada por MOUNIER (1964), e que se diferencia 
da noção de indivíduo. A pessoa, para esse autor, está em contato e em dependência mais imediata com o mundo 
e com o outro; é capaz de transcendência, mas assume a resposta que a realidade transcendida confere a essa sua 
atitude, de modo a nunca se desligar, se desvincular, absolutamente dela; a pessoa é um modo de ser no qual o 
outro e o mundo invadem, transbordam e são transbordados pelo sujeito, de maneira que este tenha limites 
sempre fluidos e imprecisos em face deste mundo e destes outros. Sendo a pessoa, sempre, uma construção 
relacional, intersubjetiva, um empreendimento conjunto entre sujeito-outro-mundo, ela é marcada por categorias 
de índole comunicativa e includente do outro, tais como o diálogo, o amor, o engajamento no mundo, a 
comunidade, a vocação, a responsabilidade (como consideração da resposta do outro e do mundo às escolhas do 
sujeito). A afirmação da pessoa instiga a reciprocidade, a solidariedade, a entrega e a comunhão com o outro e 
com o mundo como experiências inafastáveis da vida humana autêntica e plena.      
xii Para Blanco, segundo análise de VIANA (1999, p. 46), as contemporâneas teorias do comportamento coletivo, 
da mobilização dos recursos, dos processos de participação política e dos novos Movimentos Sociais tendem a 
definir a ação coletiva como redes de interação, com base em crenças e solidariedades compartilhadas, além de 
conflitos, e que atuam fora da esfera institucional, originados na sociedade civil, e não mais em instituições 
como o trabalho, a luta e a organização profissional.
xiii Também afirmativa de vínculos e inter-relações entre Movimentos Sociais e outras expressões de ação 
coletiva está a tese de SCHERER-WARREN acerca das « redes de Movimentos Sociais ».  
xiv A distinção entre movimento social, sujeito social e associativismo é tratada por SCHERER-WARREN (1999, 
p. 15), para quem o sujeito social evidencia-se pela responsabilidade e autocriatividade individual perante si e a 
sociedade e o associativismo representa as formas organizadas de ações coletivas, identificáveis em termos 
empíricos, espaciais e objetivos. Tal distinção corrobora, neste ponto, para diferenciar a ações individuais 
comuns dos Movimentos Sociais. 
xv Em termos opostos, em uma organização burocrática, por exemplo – nas quais as características aqui 
aventadas aos Movimentos Sociais não se apresentam - o « Nós » perde relevância ou até mesmo não existe.   
xvi A idéia de resistência relacional entra aqui em meio a um conturbado pronunciamento de discursos similares. 
A.N. Whitehead (1946) usa o vocábulo endurance em um sentido muito próximo ao que queremos expressar. De 
outra forma, e a partir de Whitehead, Guerreiro Ramos (1981) estabeleceu a sua definição do termo. Ainda não 
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sabermos ao certo de quem mais nos aproximamos, se de Whitehead ou de Guerreiro, mas de qualquer forma, 
em torno do que eles disseram estará também a nossa expressão. 
xvii Os termos « conversão » e « comunhão » devem ser aqui apreendidos sem o peso dogmático das religiões, 
mesmo que os significados não se distanciem muito de suas proposição. Usamos « conversão », no sentido 
próximo ao de BUBER, para afirmar uma experiência existencial de mudança radical de atitude que se promove 
por um movimento de convergência de vontade profundamente transformador do “eu” em face do “outro” (“tu” 
ou “isso”).  Por « comunhão » entendemos uma relação de proximidade absoluta entre uma ou algumas 
dimensões da existência dos sujeitos (o que não significa proximidade absoluta de todas as suas dimensões, a 
subsusnção de um sujeito a outro ou, ainda, a criação de um « mega-sujeito » que absorva a ambos), uma 
experiência de encontro imprescindível para a construção de uma comunidade humana de pensamentos e ações, 
minimamente orgânica e livre.   
xviii Sobre a noção de encontro, que afirmamos aqui, seguimos a linha psicológica de Jacob Levy Moreno. Para 
esse autor (1992, p. 169), o encontro é um evento concreto-situacional entre dois atores que se experimentam e 
vivenciam um ao outro, segundo um direito nato e não imposto, no qual ambos podem exercitar a franqueza e a 
liberdade, estando unidos pelos objetivos mútuos. O encontro é um fenômeno tal que, para MORENO (1992, p. 
169)- “somente pessoas que se encontram podem formar um grupo natural e começar uma verdadeira sociedade 
de seres humanos”. Podemos refletir acerca desta noção para explicar, pelo menos, a dimensão orgânica dos 
movimentos socias, no sentido de um ajustamento autêntico e livre de subjetividades para a criação de uma 
realidade nova ou mais adequada. O encontro sugeriria acontecimentos tais como, expressões de solidariedade, 
conversão, comunidade, aceitação, diálogo, autenticidade, proximidade e intersubjetividade. Sendo mais do que 
mero contato ou presença, é uma conversão aos outros. O avesso do encontro seriam as relações mecanicamente 
estruturadas, em que os padrões de ser, de comportar-se e de relacionar-se são conferidos por uma realidade 
extra-relacional (valores meta-humanos, interesses de terceiros, leis da natureza objetivamente consideradas, 
uma determinada ou prescrita ordem social) e que invadem essas relações de modo quase absoluto. Relações 
estruturadas acabam por gerar sentidos de conveniência individual ou total, objetivando a relação e o outro e 
produzindo o distanciamento e a individualização ; tais relações podem até aparecer nos Movimentos Sociais, 
mas em sua fase de institucionalização.   
xix Isso não significa dizer que não exista, nos Movimentos Sociais, o « eu » e o « outro », ou seja, que não haja 
inclinações meramente individuais ou uma ordem processada por um ponto externo ao indivíduo (um valor, uma 
organização, uma luta, etc), mas sim, que o « Nós » é um elemento que confere um diferencial importante aos 
Movimentos Sociais, seja em termos de atualização e organicidade de seu todo plurisubjetivo, seja na medida em 
que não permite a objetivação ou intrumentalização dos indivíduos nele envolvidos.   
xx Neste sentido, insta destacar o multiculturalismo, que sustenta essa convivência da multiplicidade, sem a 
absorção a uma ordem mesclada ou a subsunção de uma cultura à outra, apontado por McLAREN (1997).  
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