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RESUMO 
 

 
O objeto desta pesquisa será apresentar o contexto da recente história brasileira, 

através da Geração 1980, reconhecendo-a enquanto uma Geração Transicional, 

explicitando os paradigmas, as perspectivas teóricas e vertentes do pensamento 

político do final do século XX, através da intersecção geracional que a dinamizou. 

Considerada por alguns a Década do Renascimento Político, ou a Morte das 

Utopias, para outros, será no desvelamento desse conflito que se caracterizará o 

período como a Década Imperdível. Para o aprofundamento dessas premissas, 

foram elencados conceitos como: Geração, Memória, Resistência, Práxis e Utopia 

debatidas pela Sociologia, Educação, Psicologia Social, Economia e História, dando 

ênfase, não apenas, mas principalmente, ao viés marxista tomado por diferentes 

momentos históricos e por diversos teóricos. Para desvendar tal empreitada 

recorreremos em uma abordagem panorâmica ao desenvolvimento dos conceitos 

em teóricos como Mannheim, Halbwachs, Bobbio, organizando a contextualização 

histórica a partir de Hobsbawm, e a Pedagogia discutida pelo viés teórico de 

Gramsci. O resultado estará no desenvolvimento de um campo de Cultura de 

Práxis e Resistência empreendida pela vanguarda de professores, através de 

múltiplos eixos: Movimentos Sociais; Movimentos Político - Sindicais; 

reorganização dos remanescentes Partidos de Esquerda; a fundação do Partido 

dos Trabalhadores; e os intensos debates registrados no interior da 

Intelectualidade brasileira do período, destacando-se a área de Educação – 

Currículo.  

 

 

 

Palavras-chave: Memória, Gerações, Práxis, Educação, Resistência e Utopia. 
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ABSTRAT 
 
 
 

The object of this research will be to present the context of the recent Brazilian 

History, through the 1980’s Generation, recognizing it as a Transitional 

Generation, making the paradigms, the theoretical perspectives and the slopes of 

political thought from the end of the twenty century explicit, through the generational 

intersection that makes it dynamic. Considered by some the Decade of the Political 

Revival, or the Death of Utopias, for others, it will be in this conflict care that the 

period of the Decade that Cannot Be Lost will be characterized. To deepen in those 

premises, concepts were listed as: Generation, Memory, Resistance, Praxis and 

Utopia, debated by Sociology, Education, Social Psychology, Economy and History, 

emphasizing, not only, but mainly, the Marxist vision taken by different historical 

moments and by several theoreticians. To unmask such task we appealed in a 

panoramic approach to the development of concepts in theoreticians as Mannheim, 

Halbwachs, Bobbio, organizing the historical contextualization from Hobsbawm, and 

the Pedagogy discussed by the theoretical vision of Gramsci. The result will be in the 

development of a field of Praxis and Resistance Culture undertaken by the 

teachers vanguard, through the multiple axis: Social Movements; Political 

Movements – Unions; reorganization of the reminiscent Left Parties; the foundation 

of the Workers Party; and the intense debates registered in the core of the Brazilian 

Intellectuality of the period, standing out in the area of Education – Curriculum..   

 

 

 

 

 

 

Key-words: Memory, Generations, Praxis, Education, Resistance, and Utopia 
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Mire e veja: o importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas 

não estão terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam 

ou desafinam... Verdade maior. É o que a vida me ensinou. 

Guimarães Rosa 

 
 

Aqui chegamos ao ponto em que deveríamos ter partido. O do 

inacabamento do ser humano. Na verdade, o inacabamento do ser 

ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida há 

inacabamento. 

Paulo Freire 

 
 

 
Sou um homem de causas. Vivi sempre pregando, lutando, como 

um cruzado, pelas causas que comovem. Elas são muitas, demais: 

a salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma 

agrária, o socialismo em liberdade, a universidade necessária. Na 

verdade, somei mais fracassos que vitórias em minhas lutas, mas 

isso não importa. Horrível seria ter ficado ao lado dos que venceram 

nessas batalhas.” 

Darcy Ribeiro 
 
 

Natascha acabou de chegar pelo pátio até a janela e abriu-a 

completamente para que o ar possa entrar mais livremente em meu 

quarto. Posso ver a larga faixa de verde sob o muro, sobre ele o 

claro céu azul, e por todos os lados, a luz solar. A vida é bela, que 

as gerações futuras a limpem de todo o mal, de toda opressão, de 

toda violência e possam gozá-lá plenamente. 

                                                                                         Leon Trotsky 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
         “Há homens que lutam um dia, e são bons;  

Há outros que lutam um ano, e são melhores;  
Há aqueles que lutam muitos anos, e são muito bons;  

Porém há os que lutam toda a vida 
Estes são os imprescindíveis.” Brecht. 

 

O novo milênio inaugura a Era das Incertezas e do Desencanto, lançando à 

Modernidade um olhar extremamente crítico, atribuindo-lhe a responsabilidade de 

provocar erros fatais: Fome, Guerras, Desigualdades, Tiranias, Torturas, 

Preconceitos, na tentativa burguesa de elaboração do mundo, no reinado do self 

made man.  

Para compreender tal engrenagem, em que a alta velocidade é a genuína 

forma de expressão, faz-se urgente e necessário, recortar o Breve Século XX, 

admiti-lo como mosaico, reconstruí-lo a partir do Todo chegando às Partes, e 

fazendo o caminho inverso, antes, depois, durante, ao mesmo tempo e em tempos 

diferentes, cada empreitada feita “em busca do tempo perdido”.  

O tema proposto, nesta dissertação, surgiu de um sentimento de ausência 

do que ocupou grande parte do horizonte das discussões teórico-críticas e da práxis 

política das gerações contemporâneas do final do século XX, ou seja, os 

Movimentos de Resistência. 

O silêncio atual intriga, levanta algumas suspeitas, o tema não se esgotou, 

apenas “saiu de moda”, como tantos outros temas,métodos, teorias e abordagens 

que hoje surgem, crescem, causam enorme celeuma e desaparecem, sem suscitar 

maiores inquietações?  

Certamente que não, para esclarecer tal resposta apresento o relato da Minha 

História Pessoal reconstituindo a trajetória que me trouxe até essas paragens. 
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Em meados do ano 2001, já então com vinte anos de Magistério, desanimei-

me diante da possibilidade, melhor, da “sensação absurda?!”, de estar umas tantas 

vezes dando “murros em ponta de faca”, precisamente depois, do que considero a 

Última e Desastrosa Greve, realizada no ano de 1999.  

As análises políticas já foram expostas por variadas fontes, mas o que me fez 

enxergar de vez a situação foi uma cena aparentemente sem importância, aliás, o 

cotidiano me revela coisas que na maioria das vezes me surpreendem ,foi em uma 

significativa passeata ocorrida naquele ano. Como de costume descíamos a Avenida  

Consolação, no centro de São Paulo, local históricos das manifestações do 

magistério, saindo ali do Masp na Avenida Paulista e caminhando em direção à 

Praça da República.  

Quando percebemos que em vez de palavras de ordem caminhávamos 

mudos, assim um tanto desanimados, um punhado, uma meia dúzia, nossos cabelos 

“ao vento” já estavam grisalhos, e uns com os outros , riam-se da situação, 

lembrando que era “para não esquecer de tomar o ‘remedinho da pressão’”,outros 

incrementavam o sentido dos comentários tossindo em alto e bom som, e outra 

gaiata dizia que era melhor não cair no primeiro `Sujinho` para bebericar e traçar 

estratégias para a greve, pois o cigarro , a cervejinha e a pinguinha, já faziam parte 

do passado.Exageros à parte ....Foi quando o farol piscou o vermelho e nós 

paramos e  ao lado os policiais faziam um cordão para organizar e “proteger”a 

manifestação, concluímos que “algo de muito estranho” estava acontecendo: 
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A insegurança pública que vivemos na sociedade atual, 
individualmente nos coloca na contramão deste resgate, 
fazendo com que o individuo não defenda a “coisa publica”, 
espaço outrora conquistado pela humanidade, trocado pela 
privatização dos sonhos, que se resume na aquisição da casa 
própria em algum condomínio fechado próximo de um 
Shopping Center, este sim, apresenta-se como um espaço 
edênico, longe de fantasmas, situado fora do tempo. 
Necessitamos cada vez mais criar e defender espaços que 
criem a dialética sutil entre o modelo imaginado e o modelo 
vivenciado entre o ideal abstrato e a experiência vivida. 1 

A Década de 1980 foi importante para minha formação militante, demarcando 

o contato original de muitos jovens entre dezoito e vinte anos de idade, com o que 

vislumbrava ser o Grande Movimento Político, que iria desembocar na eminente 

Revolução, pelo menos assim acreditávamos.  

Foram longas horas aquelas de exaustivas reuniões no sindicato e no partido, 

como esquecer de quando saíamos em disparada pela Avenida Paulista a fora, 

fugindo da polícia do Maluf, do Montoro, do Quércia, do Fleury, do Covas, mas 

íamos adiante,organizávamos reivindicações em frente ao Palácio do Governo, 

ocupávamos a Assembléia Legislativa, e ao mesmo tempo panfletavamos nas 

madrugadas em portas de fábrica.  

Como iniciantes na profissão, fomos Os Precários, depois A.C.Ts e 

atualmente OFAs , não pensem que era tudo assim digamos, “tão divertido”, 

trabalhávamos nas escolas das periferias de São Paulo e Grande São Paulo, afinal 

a estudantada não vivia de bolsa , ou seja, de brisa,não é ?   

Quando cheguei em 1990 à Região Noroeste do Estado de São Paulo, a um 

passo do que poderia ter sido, senti-me exilada e fora de época, com um percurso 

comum ao que muitos “companheiros” fizeram por aqueles idos: abandonaram a 

                                                 
1 Trecho de entrevista com o Diretor da Fundação Educacional Araçatuba. FEA, Professor Pascoal 
Manfredi Neto, em março de 2006. 
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militância, dedicaram-se a família, numa vida interiorana plácida, feliz, e.... 

incrivelmente “chata”. Eu, meu marido e filhos procuramos uma vida bucólica e 

tranqüila, cantarolando por entre as plantas que cresciam na horta e no jardim, (não 

pensem que estou sendo cínica), “eu quero uma casa no campo, onde eu possa 

guardar meus amigos, meus livros e discos e nada mais...”.  

Porém esse “nada mais” incluiu um contato revelador com a tribo dos índios 

caingangues, antigos senhores da região, apelidados de Coroados devido ao corte 

de cabelo que lembrava uma coroa, atualmente sobrevivem descaracterizados 

culturalmente na Reserva Indígena de Icatu, localizada na cidade de Braúna. 

Tempos depois participei junto ao acampamento do MST (Movimento dos 

Sem Terra) na região, aliás, poucos anos mais tarde em 2000 , quando passei a 

ocupar o cargo de Diretora na Rede Estadual de São Paulo na única escola 

existente no município de Brejo Alegre, encontrei vários companheiros acampados 

como alunos dessa escola, geralmente estudavam à noite no atual EJA (Ensino de 

Jovens e Adultos), antigo Supletivo, ou seus filhos estavam cursando o Ensino 

Fundamental. 

Considero dois momentos de grande aprendizagem pessoal e política, essas 

práticas me possibilitaram o entendimento maior de dois grandes temas, que sem 

dúvida propiciaram muitas discussões e reflexões sobre a recente história do Brasil. 

Sem contar aquela tentativa “oblíqua” de “construir” o PT, Partido dos 

Trabalhadores, em Coroados, (o nome da cidade é originário a partir do “apelido” 

dos indígenas que habitavam a região), cidadezinha com pouco mais de quatro mil 

habitantes, formada principalmente pelos bóias-frias que trabalhavam na época do 
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plantio e da colheita nas “roças” para os sitiantes, em sua maioria donos de 

propriedades de médio porte. Tentamos estabelecer a partir de uma perspectiva 

“reflexiva” um diálogo com os habitantes do local, falávamos a língua dos urbanos 

sobre partido de massas e revolução, e “todos os outros”, eram da mesma família, 

os resultados já podem imaginar..... 

Atuações nas escolas com projetos culturais, aulas interessantes, e tudo o 

mais, fazia parte da agenda de ações pedagógicas viáveis, porém estava em terreno 

árido e sentia falta de um “santo de cabeça”, irradiadores “naturais” de discussões 

pontuais: universidade, partido político, movimentos sociais, filmes, peças de teatro, 

musicais, que permitissem o aprofundamento sobre a analise do momento histórico.  

Estava em sala de aula no dia 11 de setembro de 2001, e não soube como 

responder aos alunos, sobre a cena de um atentado terrorista ao Word Trade Center 

registrado e repetido inúmeras vezes pela televisão, assemelhava-se a um filme de 

Holywood, ou pelo menos era tão inverossímil quanto. 

Procuro organizar minhas reflexões no sentido de elencar algumas 

possibilidades para compreender esses fatos, fazíamos parte de um grupo de 

pessoas, analisando atualmente com mais clareza e recursos, que ficou sem os 

referenciais nos quais se orientou por anos. Uma de nossas amigas, perspicaz em 

suas observações, ironizava a situação dizendo que éramos somente um tanto diria, 

“desavisados”, faltou receber uma “cartinha”, talvez, manuscrita que fosse, o que 

além de mais elegante seria incrivelmente original, avisando solenemente, o Sonho 

acabou, mataram o Sujeito2, a História e a Política..... 

                                                 
2
 O sujeito da modernidade é um ser que se torna humano pela cultura, alguém dignificado e 
membro de uma comunidade mais universal, graças à mesma. È um sujeito que também tem 
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Foi procurando as respostas dessas muitas indagações e angustias, e de 

tantas outras implícitas, que surgiu a idéia da presente pesquisa, observar, entender 

e explicar o que foi a Geração 1980, tornava-se urgente e preciso reinventar a vida. 

A entrada em um novo século e um novo milênio no Brasil, vinte e um anos 

desde o final do Regime Militar, e no Mundo “Desenvolvido”, ambos deitados no divã 

do doutor Freud, provocou o vazamento de várias feridas narcísicas que por 

polissemia mataram vários ícones de uma só vez. A vida passou diante de nossos 

olhos assim como um filme, possivelmente, as imagens retorcidas e desconexas 

lembravam os quadros de Dali, ouvíamos o Grito de Munch, e as poesias 

irreverentes de Maiakovisk, ”fechem os olhos dos jornais”, ao som de mísseis e 

bombas.  

Mas “não se desesperem” como dirá certamente o professor Mario Sergio 

Cortella, nas salas de aula da PUC/SP. À medida que nos inter-relacionamos, a 

expressão de nossas angustias adquirem contornos na intersecção com o Outro, 

neste caso caracteriza-se a “outredade”, segundo uma proposição freireana, que 

nos redime, pois, em última instancia ,estamos mergulhados na mesma “situação da 

geração”: 

 .....assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de 
ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se enquanto sujeito 
porque capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós 
mesmos não significa a exclusão dos outros é a ‘outredade’ do ‘não 
eu’, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade do meu eu.  
(FREIRE, 1998, p. 46, grifo nosso).  

                                                                                                                                                         
possibilidade de ser ator em sua reconstrução (alguns mais do que outros), dirigido de maneira 
autônoma devido à sua capacidade de reflexão disciplinada, devidamente formada. Ou seja, como 
afirma Stenhouse (1997, p.37), a educação que tira proveito da cultura deve servir para aumentar a 
liberdade dos indivíduos de forma que eles possam criar e desenvolver idéias, algo que está na base 
de toda a inovação. (SACRISTÁN, 1999, p.163) 
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Redimensionar o tema “Educação e Resistência”, em um país de recursos 

digamos, “virtuais”, apresenta um elevado grau de dificuldade, principalmente no que 

tange aos limites movediços em que nos instalamos nesses dias pós-qualquer-coisa, 

e prevê no mínimo um desafio, aparentemente kamikaze, evocar para essa árdua 

tarefa, o “espírito” da Juventude.  

Daquela juventude que tivemos e fomos, enquanto campo de “possibilidades 

alvissareiras”, “fase da vida” dedicada a “arroubos” e “impetuosidade”,o que poderá 

revelar uma inocência tão comovente quanto incauta, alias quanto mais a primeira 

se manifesta, ainda mais a segunda lhe traduz. 

Trata-se, portanto, de um tema, sabedores das armadilhas a que estamos 

expostos, amplo e complexo, tornando-se mais surpreendente a cada momento. A 

matéria prima da qual germinará a reflexão central sobre os paradigmas da Geração 

1980, será as Histórias de Vida, que retratam “as dores e delícias de ser o que é”, 

pois essencialmente as mesmas prerrogativas utilizadas para ensinar, são aquelas 

que ajudam a aprender. 

O processo investigativo, que auxilia a construção conceitual da presente 

proposta, pretende orientar-se, não apenas por uma eventual narração de histórias 

de vida, que se isoladas configurarão um aglomerado de fatos ao longo de várias 

páginas no percorrer dessa dissertação.  

Antecede, no entanto, a necessidade nomeadamente visceral, herdeiros que 

somos do ideário da modernidade, de apreendendo a essência e redimensionando 

esses inventários pessoais, e ao mesmo tempo aliando pressupostos teóricos, 

possamos decifrar o sabor indescritível do percurso adotado reelaborando o espírito 

dessa dinâmica. 
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Dessa forma, nos anos 1980, as atuações em âmbito profissional e político, 

foram centralizadoras e ao mesmo tempo irradiadoras, pois quer seja, no Ensino 

Superior ou Educação Básica , a Resistência revelou-se através de novas faces , ou 

seja:as Lutas Sindicais; a nova configuração dos Partidos de Esquerda,  ou a 

participação na dinâmica dos  Movimentos Sociais, que desembocaria mais tarde na 

construção, do Partido dos Trabalhadores.  

Combinando e traçando paralelos entre as várias opiniões expostas, essas 

biografias comporão o conteúdo geracional dos anos 1980, destacando-se a 

vivência e a intensidade das escolhas. 

A Proposta central será, portanto: trazer à reflexão, os paradigmas que 

nortearam a participação e a atuação política nos movimentos de Luta e 

Resistência, no contexto da Geração 1980, através do relato de histórias de 

vida, combinados a contextualização e a análise de conjuntura.  

O elemento marcadamente original na Geração 1980, da qual fiz parte ativa, 

está na forma como ocorreu a intersecção de vários grupos etários, atribuindo um 

determinado dinamismo à estrutura social. Essa característica peculiar dimensionará 

os contornos de uma Geração Transicional, inserida na Década do Renascimento 

Político, no Brasil, embora contraditoriamente, o “restante” do Mundo , dito, 

“desenvolvido” esteja sentindo os reflexos da Morte das Utopias, esses elementos 

contraditórios, comporão a Dialética do que passaremos a denominar como Década 

Imperdível.  

 Nessa dissertação, portanto, estabeleceremos parâmetros que consigam 

pelo menos provocar um leve arranhão no arcabouço de uma antiga dicotomia, ou 

seja, Projeto Coletivo e Projeto Individual, retratando-os através da Ação Política.  
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No contexto, destaque para o Brasil, do qual muito já se falou da recente 

história passada, porém nesta pesquisa privilegiaram-se algumas reflexões pontuais 

sobre a Geração 1980, através do estabelecendo de uma relação dialógica entre 

teoria-prática, ação-reflexão-ação, dando “ouvido” e não “de ombros” aos relatos das 

Histórias de Vida.  

Elegemos para a analise desses depoimentos as seguintes categorias 

conceituais: Geração, Memória, Resistência, Práxis e Utopia que permearão todos 

os capítulos.  

Para o desenvolvimento do capítulo 01 - 1980: Memória e Resistência, e o 

capitulo 02 - Década de 1980: Renascimento Político ou Morte das Utopias? - 

recorreremos à definição conceitual de Geração, Memória e Resistência, em uma 

abordagem panorâmica do desenvolvimento dos conceitos em momentos recentes 

da História, posteriormente discutindo-se a inserção pontual desses conceitos, 

através de teóricos como Mannheim3, Halbwachs4, Bobbio5, organizando a 

contextualização histórica da década a partir de Hobsbawm6.  

Apresentaremos inicialmente o conceito de Geração, ao pé do dicionário, ou 

seja, poderá ser entendido como a ação de gerar um ser vivo; processo de produção 

                                                 

3 Inicialmente o marxismo exerceu forte influência sobre o pensamento de Mannheim, mas acabou 
abandonando-o, aproximando-se em certos aspectos de Hegel e Comte, foi também muito 
influenciado pelo historicismo alemão e pelo pragmatismo inglês. 

4
 Halbwachs , historiador e sociólogo francês de formação durkheimiana, sua obra mais célebre é o 
estudo do conceito de memória coletiva. Halbwachs foi detido pela Gestapo após a ocupação nazista 
de Paris depois de deportado morreu em 1945. 

5 Norberto Bobbio liberal-socialista: procurou aproximar a tradição liberal da defesa dos direitos (de 
liberdade, de palavra, de imprensa. etc...), aos propósitos sociais dos marxistas (proteção ao 
trabalho, direitos previdenciários, organização sindical, etc...). Dedicou-se a difícil arte de conciliar a 
Liberdade com a Igualdade, levando pedradas dos dois lados.  

 
6
 Hobsbawm, considerado um dos mais importantes historiadores atuais, além de velho militante de 
esquerda, continua utilizando o método marxista para análise da história, sempre a partir do princípio 
da luta de classes, defendendo até hoje seu compromisso com o comunismo. 
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de algo “novo”; filiação; períodos de vida, no entanto, uma geração não será 

formada apenas por pessoas de mesma idade ou nascidas numa mesma época, 

tendo como condicionante apenas o fator biológico e/ou cronológico 

respectivamente. 

 Pessoas que experienciaram determinados fatos numa mesma época, 

sofrendo o mesmo tipo de influência educativa, política ou cultural, impressionadas 

pelos mesmos eventos formaram a base de uma experiência comum, semelhante, 

imprimindo em última instância o que pode ser chamado de «sentimento de 

geração» ou ainda de «consciência de geração», segundo a exposição que 

Mannheim faz sobre o tema. 

Portanto, “as características particulares de um determinado processo de 

modificação, não podem ser explicadas através (somente) da referência a eles.” 

Para ampliar nossa análise validaremos utilizaremos na presente pesquisa de 

acordo com os pressupostos teóricos desenvolvidos por Mannheim (1952, p.95), o 

levantamento histórico cultural social e político também das Gerações anteriores as 

de 1980, notadamente as de 1960 e 1970. 

A abordagem da pesquisa segue com a apresentação conceitual de 

Memória, enfatizada pelo seu caráter coletivo são circunstâncias em que o passado 

de um homem pode mais vigorosamente ser vivido como o passado do grupo, e vice 

e versa, e de acordo com Ecléa Bosi (1998, p. 55), “lembrar não é reviver, mas 

refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje as experiências do 

passado.”.  

Cada entrevistado, avalia, elabora, a si mesmo como resultado de 

experiências acumuladas acompanhadas por reflexões, pronunciando o mundo a 
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partir de seu processo de elaboração individual, Halbwachs (1990, p.128), enfatiza 

ser “a consciência individual o ponto de encontro dos tempos coletivos”  

 O conceito de Memória, portanto, amplia-se ao relacionar, o momento 

histórico demarcado conjunturalmente e a análise estrutural estabelecida a partir do 

enfoque político, social e econômico.  

Torna-se praticamente inerente ao processo o surgimento de grupos 

antagônicos que participaram, enquanto vanguardas, dos empates estabelecidos 

neste final do século XX, por esse motivo “o sujeito não se contenta em narrar como 

testemunha histórica “neutra”. Ele quer também julgar, marcando bem o lado em que 

estava naquela altura da história” (Bosi, 1998, p.453), denominaremos esse 

processo de Memória Política.  

Destacaremos ainda em Halbwachs, a existência da memória autobiográfica e 

da memória histórica:  

A primeira se apoiaria na segunda, pois toda história de nossa vida 
faz parte da história em geral. Mas a segunda seria, naturalmente, 
bem mais ampla do que a primeira. Por outra parte, ela não nos 
representaria o passado senão sob uma forma resumida e 
esquemática, enquanto que a memória de nossa vida nos 
apresentaria um quadro bem mais contínuo e denso.  
(...) a história, com efeito, assemelha-se a um cemitério onde o 
espaço é medido e onde é preciso, a cada instante, achar lugar para 
novas sepulturas. ( HALBWACHS,1990, p.55)  

O próximo conceito, Resistência, segundo esclarece Bobbio, Matteucci e 

Pasquino (1992, p.1114): 

 nasce em toda a parte, como fenômeno espontâneo, de um ato 
voluntário ou da conscientização de indivíduos e pequenos grupos 
dispostos a rebelar-se a não aceitar a ocupação, como indica o 
próprio termo, trata-se mais de uma reação que de ação, de uma 
defesa que de uma ofensiva, de uma oposição que de uma 
revolução.  
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Não poderemos esquecer que a definição de Resistência, apresentada por 

Bobbio, esta significativamente incrustada nos Tempos Sombrios da ocupação 

nazista, sendo, portanto, anterior aos anos 1945. Para essa pesquisa, no entanto, 

reassumimos o conceito sob a perspectiva das décadas finais do século XX, 

ressignificando-o. 

 A organização dos Movimentos de Resistência será encarada mais 

adequadamente como um Movimento de Oposição a uma determinada “força 

dominante”,do que propriamente uma orientação rumo a uma possível Revolução 

Social e Política, esboçando com mais propriedade a intenção e a  atuação de 

forças conjunturais específicas inerentes ao processo deflagrado pelas vanguardas7, 

surgidas nos anos 1980. 

Ainda em tempo, porém, faremos uma importante ressalva, pois, o período 

pós-1968, apresentará movimentações massivas iniciadas na França, mas que logo 

eclodiram mundialmente, fazendo-se necessário levantar a importância das 

chamadas “revoluções” do período, quer seja no âmbito da política, da sociedade, e 

ou da cultura, avançando do campo da prática revolucionária para o campo 

conceitual, e vice-versa. 

Seria da dinâmica imprimida pela vanguarda que germinariam as esperanças 

de renovação, em um momento da história humana onde os ideais iluministas 

estariam exauridos em sua tentativa de explicação do Mundo?O que permitiu a 

avalanche neoliberal da Era Thatcher e Reagan?  

                                                 
7 Segundo Bobbio, a definição de Vanguarda estaria ligada historicamente à teoria marxista-leninista 
do partido do proletariado. A escolha de uma vanguarda é obra de uma escolha subjetiva de homens 
conscientes que falham ou triunfam segundo a linha política e a obra que realizaram dentro de um 
movimento de massas. 
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O capitalismo em mais uma de suas numerosas crises, passou a definir a 

Década de 1980 como a “Década Perdida”, habitada pelos sobreviventes de um 

Mundo Dividido. 

No Brasil, dos anos 1980, estávamos na contra mão desse discurso oficial, 

vindo do Hemisfério Norte, por razões óbvias percorremos um caminho diferente 

desse “restante do mundo”, a Resistência , e o sentido do que representava, 

concretizou-se contra o inimigo número um, ou seja, o Regime Militar, que já no final 

dos anos 1970, dava sinais de desgaste, foi com a Anistia “ampla geral e irrestrita” 

de 1979, que o jogo começou a virar.  

Pelos idos de 1970 a euforia tomou conta das ruas, a Lei da Anistia animava 

até mesmo os mais céticos e os “sobreviventes” da fase mais “repressiva” do 

governo militar propuseram-se a reestruturar as forças democráticas no país. Assim 

descreve Maria Hermínia Tavares de Almeida e Luis Weis, em seu artigo: Carro-zero 

e pau-de-arara: o cotidiano da oposição de classe média ao regime militar: 

O que muda radicalmente a partir de 1975 são os prognósticos dos 
destinos da ditadura e as perspectivas da oposição. Já não se 
imagina (...) que o autoritarismo possa ser liquidado a curto prazo. 
Nem tampouco, que possa ser derrubado pela pressão das massas 
ou, menos ainda, pela ação revolucionária das vanguardas (...).a 
democracia passa a ser valorizada como um objetivo em si e , com 
ela , a organização da sociedade e a participação no jogo eleitoral 
mesmo sob limitações(...) O movimento da Anistia é marco da 
virada(...) o restabelecimento das eleições diretas em 1982, e a 
segunda rodada de expressivas vitórias das oposições permitem 
divisar o ocaso militar. O movimento das diretas já será o ponto 
culminante da luta pela redemocratização. (ALMEIDA e WEIS, 2000, 
p.336).  

As novas orientações políticas assumidas pelos grupos de vanguardas, e a 

maneira como esses grupos se reordenaram nesta nova ordem democrática, 

convergiam para a Proposta de Redemocratização. A mobilização das diversas 
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categorias profissionais entrava em cena, reorientando o eixo de intervenção política 

dessa década. Destacaram-se os metalúrgicos, bancários e professores, entre 

tantas outras categorias, como a linha de frente das manifestações político-sindicais.  

Os estudantes, de uma forma ou outra, concluintes ou em fase de conclusão 

de seus cursos superiores, procuravam encontrar inserção no mercado de trabalho, 

organizavam-se as categorias mais combativas, não podemos nos esquecer de que 

os profissionais de 1980 foram estudantes nas décadas de 1960 e 1970, uma vez 

questionadores e indisciplinados, sempre questionadores e indisciplinados. 

 Nos capítulos 03: Práxis da Resistência Política e capítulo 04: Práxis da 

Resistência na Educação - abordaremos os conceitos de Práxis e Utopia, porém, 

conhecendo a amplitude dos recursos de elaboração teórica, admitimos ser 

adequado, para o momento, fazer uma apresentação de forma sintética, sem 

prejuízo do conteúdo. Concentrar-nos-emos em delinear as principais vertentes 

teóricas a partir de alguns de seus representantes, o que contribuirá para o 

estreitamento relacional entre educação e compromisso político. 

A delimitação do conceito de Práxis desenvolveu seu percurso histórico no 

interior do pensamento ocidental como o elemento central de filosofias como o 

marxismo8 e o pragmatismo9. Em Dewey10 , representante da linha pragmática 

                                                 
8
 Marxismo : conjunto de idéias filosóficas, econômicas, políticas e sociais elaboradas por Karl Marx 
e Friedrich Engels ,queninterpreta a vida social de acordo com a dinâmica da luta de classes . 
Segundo alguns autores , os dois elementos principais do marxismo são o materialismo dialético, 
para o qual a natureza, a vida e a consciência se constituem de matéria em movimento e evolução 
permanente, e o materialismo histórico, para o qual o modo de produção é base determinante dos 
fenômenos históricos e sociais, inclusive as instituições jurídicas e políticas, a moralidade, a religião e 
as artes. A teoria marxista abrange os seguinte aspectos : filosófico, econômico, político e sociológico 
, centralizada na idéia  de mudança. 
 
9Pragmatismo constitui uma escola filosófica, com origens nos Estados Unidos da América,  
argumenta que o pressuposto teórico e prático só deverá ser  considerado como verdadeiro quando   
contribuir para o bem estar da humanidade em geral no mais longo prazo possível. 
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encontramos a explicitação do conceito de Práxis a partir da identificação do que é 

“verdadeiro” e o que é “verificado”, ou seja, a práxis exprime o resultado de ações 

levadas até suas últimas conseqüências. Já para o marxismo, a definição será 

ampliada e receberá matizes politizantes, representando em última instância, o 

poder que o homem tem de transformar o ambiente externo, tanto natural como 

social.  

Na verdade a teoria marxista original, ao longo do tempo, foi sofrendo 

reformulações, tornando-se desta forma uma corrente político-teórica que abrange 

uma ampla gama de pensadores e militantes, assumindo posições, por vezes 

antagônicas, tornando-se necessário ficar atento para as diversas definições de 

marxismo e suas tendências. 

 No interior das diversas vertentes que se desenvolveram a partir das 

elaborações teóricas marxistas destacaremos a concepção desenvolvida por 

Gramsci11 (1891-1937), nos anos em que esteve preso pelo governo fascista na 

Itália. Neste período redigirá “Cadernos do Cárcere”, os Quaderni del cárcere , nesta 

obra organizada em vários volumes ,encontraremos o desenvolvimento teórico de 

conceitos como : Bloco Histórico, Hegemonia, Ideologia, Intelectual e Sociedade 

Civil12, entre tantos outros igualmente importantes para a literatura política.  

                                                                                                                                                         
 
10 John Dewey (1859-1952) um dos maiores pedagogos americanos, dirigiu a famosa escola 
experimental da Universidade de Chicago contribuindo para a divulgação dos princípios da Escola 
Nova. Entre outras, escreveu, Meu credo Pedagógico, A escola e a criança, Democracia e Educação. 

11 Antonio Gramsci, um dos mais importantes teóricos italianos, mesmo no cárcere, onde ficou até a 
morte, preso durante onze anos pela ditadura fascista, produziu valiosos escritos, enfatizando a 
crítica ao dogmatismo do marxismo oficial, que segundo ele, ao petrificar a teoria, impedia a prática 
revolucionária. 

 
12 Segundo o professor Lincoln Secco (2002, p.75-76) podemos estruturar tais conceitos da seguinte 
forma: Bloco histórico - unidade orgânica da infra-estrutura e das superestruturas; Hegemonia-tipo de 
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No entanto, será para Gramsci a relação com a realidade política concreta, o 

eixo norteador de suas elaborações teóricas, Hobsbawm (1995, p. 9), declara que 

“não por nada ele (Gramsci) foi o único autêntico teórico marxista a ser também líder 

de um partido marxista de massa (...) foi por excelência o filósofo da práxis política”.   

Portanto, em Gramsci, de acordo com Bobbio (1992, p.988-992) o conceito de 

práxis será definido a partir do fazer histórico, sendo a sua realização por vontade 

racional, expressando em última análise a identidade entre teoria e práxis, sendo 

essa uma prática racional e aquela um pensamento historicizado e realístico.  

Em Lukás13, práxis representaria a eliminação da indiferença da forma em 

relação ao conteúdo, ou seja, o proletariado conhece a própria situação e age a 

medida que toma consciência dela, portanto, trata-se de um ato revolucionário do 

sujeito-proletariado, que age-reage, reconhecidamente através do pensamento e da 

ação na História.  

Representantes da Escola de Frankfurt14, também trabalharam nesta 

elaboração conceitual, na medida em que, Adorno15 propõe uma sociologia crítica, 

                                                                                                                                                         
direção consensual sobre os que aceitam ou consentem, e inclui uma dimensão coercitiva sobre os 
que se recusam, ou seja, os que extrapolam os meios de oposição considerados legítimos pelo grupo 
hegemônico; Ideologia - para Gramsci a ideologia adquire positividade quando tem o caráter 
ontológico-social, sendo a mediação imprescindível das instituições do estado e da 
sociedade;Intelectual- é todo aquele que cumpre uma função organizadora na sociedade 
civil;Sociedade Civil- tudo aquilo que está fora da organização estatal compõe o que vulgarmente se 
denomina de ‘a sociedade’. 
 
13 Lukács filósofo húngaro de grande importância no cenário intelectual do século XX. Segundo 
Lucien Goldmann, Lukács refez, em sua acidentada trajetória, o percurso da filosofia clássica alemã: 
inicialmente um crítico influenciado por Kant, depois o encontro com Hegel e finalmente, a adesão ao 
marxismo. 

14 "Escola de Frankfurt" surgiu nos anos 1960, baseando-se em uma sociologia crítica que via na 
sociedade uma totalidade de antagonismos , utilizando os aportes teóricos tanto de   Hegel como de  
Marx. A glória de Herbert Marcuse , como ídolo dos estudantes rebeldes, ao lado de Mao tsé-Tung e 
Ho Chi Minh - era pelo menos assim que a mídia o apresentava - fez, da Escola de Frankfurt um 
mito." (Wiggershaus, A Escola de Frankfurt, 2002, p. 34)  
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que tem sentido a partir do relacionamento com uma Teoria Crítica16, que articula as 

instituições com a vida, em síntese propõe: a teoria, a vontade de mudança e a 

pesquisa social permeada pela práxis.  

Habermas17 apresentará práxis, enquanto capacidade de emancipação, 

através da reflexão sobre o próprio passado, o que, segundo o autor, já não existe, 

                                                                                                                                                         
15 Adorno, em 1933 publica sua tese sobre Kierkegaard. Em 1925 conhece pessoalmente um dos 
filósofos que mais o influenciaram até então, o jovem Lukács. Lukács, crítico de Kierkegaard, 
decepciona o jovem Adorno ao renegar sua obra de juventude, A Teoria do Romance por completo, e 
a História e Consciência de Classe em sua maior parte. Estas obras são pilares do pensamento de 
Adorno que travará inúmeras polêmicas com Lukács por seus "desvios" de pensamento em prol do 
partido.Outro filósofo que influenciará Adorno de forma crucial é Walter Benjamin a ponto de Adorno 
afirmar que, em determinado momento de suas produção filosófica, sua intenção era apenas de 
traduzir Benjamin em termos acadêmicos.Com o fim da Segunda Guerra, Adorno é um dos que mais 
desejam o retorno do Instituto para Pesquisa Social a Frankfurt, tornando-se diretor-adjunto deste e 
seu co-diretor em 1955. Com a aposentadoria de Horkheimer, Adorno torna-se o novo diretor.Próximo 
de sua morte, em 1968, Adorno se envolve em uma polêmica com seu companheiro e amigo da 
Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, pois não apoiou os estudantes alemães que desejavam 
interromper sua aula para continuar os protestos que tomavam as ruas das capitais da Europa, 
Marcuse se posicionara a favor dos estudantes, o que ensejou censuras por parte de 
Adorno.(Disponível no site :  www..wikipédia.org) 

 

16 "Em meu ensaio "Teoria Tradicional e Teoria Crítica” apontei a diferença entre dois métodos 
gnosiológicos. Um foi fundamentado no Discours de la Méthode[Discurso sobre o Método], cujo 
jubileu de publicação se comemorou neste ano, e o outro, na crítica da economia política. A teoria em 
sentido tradicional, cartesiano, como a que se encontra em vigor em todas as ciências 
especializadas, organiza a experiência a base da formulação de questões que surgem em conexão 
com a reprodução da vida dentro da sociedade atual. Os sistemas das disciplinas contem os 
conhecimentos de tal forma que, sob circunstancias dadas, são aplicáveis ao maior número possível 
de ocasiões. A gênese social dos problemas, as situações reais, nas quais a ciência é empregada e 
os fins perseguidos em sua aplicação, são por ela mesma consideradas exteriores.  A teoria crítica da 
sociedade. ao contrário, tem como objeto os homens como produtores de todas as suas formas 
históricas de vida. As situações efetivas, nas quais a ciência se baseia, não é para ela uma coisa 
dada, cujo único problema estaria na mera constatação e previsão segundo as leis da probabilidade. 
O que é dado não depende apenas da natureza, mas também do poder do homem sobre ela. Os 
objetos e a espécie de percepção, a formulação de questões e o sentido da resposta dão provas da 
atividade humana e do grau de seu poder." (Max Horkheimer, Filosofia e Teoria Crítica, 1968, em 
Textos Escolhidos, Coleção Os Pensadores, p. 163) disponível no site:  www.wikipédia.org 

 

17
 Habermas encontra na Teoria da Ação Educativa a superação da razão iluminista que encobre a 

dominação burguesa (Razão Instrumental), para ele, importa cultivar o logos da troca de idéias, 
opiniões e informações entre os sujeitos históricos estabelecendo o diálogo. Duas abordagens 
teóricas possíveis à sociedade se destacam: o Sistema , regido pela lógica instrumental adequando 
os meios aos fins; e o Mundo da Vida, onde aparece a  'reprodução simbólica', ou seja, a rede de 
significados que compõem determinada visão de mundo.A colonização do Mundo da Vida pelo 
sistema, representada pela crescente instrumentalização desencadeada pela modernidade, 
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ela tornou-se apenas técnica, mas propõe de modo idealista a reconstrução de um 

espaço de discussão pública onde se realize uma tomada de consciência a partir da 

prática e não da técnica.  

A Práxis enquanto transformação social efetiva no inicio do século XX, foi 

base teórica para a fundamentação de diversos movimentos políticos, entre eles 

destacamos o chamado sindicalismo revolucionário18, estruturado a partir da 

perspectiva de que são as classes sociais, e as suas relações conflitantes, os 

motores que transformarão as condições históricas.  

Apesar de todos os percursos apresentados acima para o desenvolvimento 

conceitual de Práxis em diferentes épocas e por variados autores, sua validade está 

na medida em que, retratam e são retratados pelas mudanças ocorridas na 

sociedade ao longo do tempo, fator que determina maior grau de complexidade, não 

apenas quanto aos desdobramentos do conceito em si, mas também, e 

principalmente, quanto à sua interpretação diante dos paradigmas aos quais ficou 

subordinado.  

Os pensamentos elaborados pelos homens através da produção prática do 

mundo são utilizados para compreender esse mesmo mundo de forma teórica, 

parece-nos que os homens só conhecem, de fato, aquilo que fazem, portanto para 

delimitá-lo retomemos o sentido clássico conceitual marxista, na relação Teoria e 

                                                                                                                                                         
sobretudo com o surgimento do direito positivo, reserva o debate normativo aos técnicos e 
especialistas.(sintese a partir das aulas do professor Antonio Ciampa, da PUC-SP) 

 
18 Sindicalismo Revolucionário: essa corrente que teve origem na França, indo na contramão do 
que era defendido e praticado por inúmeros anarquistas, não admitia a propaganda de qualquer 
ideologia política dentro dos sindicatos, projetou-se através da inquieta trajetória do militante italiano 
Giulio Sorelli,. No caudal da circulação de trabalhadores, idéias e práticas que marcou o fluxo 
imigratório para o Brasil, Sorelli viveu intensamente a história transnacional do anarquismo e do 
sindicalismo revolucionário. (disponível no site: www.wikipédia.org) 
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Prática, onde está implícita a necessidade de mudar o mundo e não apenas de 

interpretá-lo. (BOBBIO, MATTEUCCI E PASQUINO, 1992, p.1114).  

 Nesta pesquisa, práxis estará definida enquanto ação revolucionária, 

empreendida pela vanguarda de professores, estabelecida de acordo com o quadro 

referencial oriundo dos históricos biográficos e sociais.  

Nos idos dos anos 1980, os diversos movimentos oriundos da dinâmica 

social, levaram a organização da Práxis de Resistência, no âmago da 

Intelectualidade, dos Sindicatos, dos Movimentos Sociais, e no reagrupamento dos 

Partidos de Esquerda. Esses segmentos no embate de idéias apresentarão diversas 

estratégias de ação, mas a Luta para Redemocratizar o país definirá um eixo 

norteador comum.  

Para transportar essa situação de geração para o âmbito da Educação, 

vamos apresentar uma entrevista dada em 1995 a Mclaren, pelo professor Gadotti: 

McLaren - A trajetória político-pedagógica dessa pedagogia parece 
muito clara. Por isso, me atrevo a perguntar: você acredita que o 
marxismo pode inspirar uma pedagogia, mesmo depois da queda do 
Muro de Berlin? 
Gadotti - A pedagogia da práxis não é uma pedagogia inventada a 
partir do nada. Ela já tem uma história. Ela se inspira na dialética. 
Por isso foi preciso recorrer às fontes do pensamento dialético, 
notadamente ao marxismo. Mas tentei fazer uma leitura não 
positivista de Marx. Há uma leitura positivista - notadamente sob a 
forma estruturalista - que descaracteriza Marx enquanto educador 
popular e enquanto pensador revolucionário e militante. Ao 
contrário, uma leitura pedagógica e crítica buscam nele o educador 
político, com uma ética fundada na igualdade entre os homens, um 
rigor de linguagem próprio, uma paixão e uma utopia. Não se trata 
de buscar em Marx as respostas para todos os problemas atuais e 
nem, tampouco, de negar totalmente a sua contribuição. Trata-se de 
entendê-la histórica e criticamente. Só assim ela pode ter alguma 
validade hoje para nós, educadores. 
McLaren - Eu concordo com você que a pedagogia da práxis tem 
em Marx um dos seus principais fundamentos e que é preciso 
continuar estudando a sua obra, reinventando-a diante desses 
novos tempos, enquanto educadores, trabalhadores sociais, 
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médicos, políticos, economistas, comunicadores etc. Assim, retomo 
agora a minha questão inicial: por que você deu a seu livro o título 
"pedagogia da práxis"? 
Gadotti - Caro Peter. Tenho sido identificado, no Brasil, desde 1978 
com uma concepção da pedagogia chamada de "pedagogia do 
conflito”, expressão que cunhei naquele ano, referindo-me a uma 
pedagogia inspirada no marxismo. Conflito é uma categoria que 
continuo utilizando como essencial a toda pedagogia: o papel do 
pedagogo é educar e educar supõe transformar e não há 
transformação pacífica. Ela é sempre conflituosa. É sempre ruptura 
com alguma coisa, com preconceitos, com hábitos, com 
comportamentos etc. Faço freqüentes referências, neste livro, à 
pedagogia do conflito. Ela continua sendo minha pedagogia, a 
pedagogia que procuro praticar, mesmo reconhecendo as 
dificuldades. Nem sempre estamos dispostos a enfrentar o conflito. 
Nem sempre estamos dispostos a assumir o ônus de nos envolver, 
de assumir o risco do engajamento. Mas só assumindo esse risco é 
que podemos nos tornar educadores. O educador é aquele que não 
fica indiferente, neutro, diante da realidade. Procura intervir e 
aprender com a realidade em processo. O conflito, por isso, está na 
base de toda a pedagogia. 19  

Utopia será a próxima área conceitual a ser estudada, entendida aqui a partir 

de sua evolução histórica e da necessidade na atualidade de resgatá-la, ou seja, a 

busca da Utopia Necessária, uma vez que os excessos pragmáticos neoliberais 

ganharam força brotando do interior da crise do Capital, e estabelecendo-se no 

‘vazio’ deixado pela discussão em torno da Morte das Utopias e do Fim da História. 

 Lembramos que a Utopia Necessária poderá ser aqui traduzida como a 

busca de um projeto mobilizador, calcado em elementos advindo da discussão 

teórica aliada a práxis. A ausência da atuação política efetiva, desmascarando as 

atitudes permeadas por intenções apenas reformistas, que buscam o mero 

reordenamento do Mundo do Capital, impossibilitará a superação do capitalismo, e a 

sua conseqüente deslegitimização. Esses campos conceituais serão amalgamados 

pelos depoimentos dos professores entrevistados, delineado nos Históricos de Vida.  

                                                 
19
 Peter McLaren e Moacir Gadotti – Um diálogo 1995.  Disponível 

em.<http://www.paulofreire.org/Moacir_Gadotti/Artigos/Portugues/Filosofia_da_Educacao/Pedagogia_
praxis_1995.pdf#search='Te%C3%B3ricos%20da%20Pedagogia'> 
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 A elaboração não será apenas factual, o que resultaria em uma sucessão de 

relatos pontuados em depoimentos dispersos, ao contrário, será espaço privilegiado 

enquanto agente formador e transformador, traçando os caminhos percorridos para 

o desenvolvimento do tema, Educação e Resistência.  

Para fins organizativos dos conteúdos das entrevistas estabelecemos os 

seguintes critérios, que foram pontuados na pauta informada previamente aos 

entrevistados: 1. Relatos de Histórias de Vida; 2. Formação política e / ou 

acadêmica; 3. Atuação e participação política; 4. Resgate Histórico da década de 

1980; 5. Expectativas e Perspectivas dos Movimentos de Resistências. 

Desde a apresentação do tema até a elaboração do quadro referencial 

(práxis) da Geração 1980, o eixo central dessa pesquisa será estabelecer os 

paradigmas em que esta geração se orientou para efetivar sua participação e 

atuação política nos Movimentos de Luta e Resistência na Década Imperdível. 

Considerando-se as entrevistas que estarão sendo apresentadas 

gradativamente em todos os capítulos, recorreremos a seguinte elaboração:  

o Geração 1980, Quadro Referencial: a partir do relato de vida do 

entrevistado, destacamos a sua atuação política, e as forma de Resistências 

nos anos da Redemocratização Brasileira. Destacando, a intersecção de 

pelo menos três gerações de vanguardas políticas, a dos anos 1960, 1970 e 

1980, desvelando múltiplas formas de pensar e atuar politicamente. 

Organizaremos o desenvolvendo conceitual em Mannheim, tais como: 

Geração Real e Unidade de Geração, alicerçados no desvendamento das 

forças políticas, sociais e culturais em ação. 
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o Fatores externos ao entrevistado definidos pelo entorno social: forma 

de ingerência que a posição social assume nas escolhas feitas ao longo da 

vida do individuo. Esse objetivo estará expresso na interrelação entre a 

origem social dos professores entrevistados e de que maneira esse fator  

interferiu nas escolhas que assumiram em suas vidas, principalmente em 

relação ao comprometimento com a Política, enquanto ação para a 

mudança. 

o Fatores internos motivacionais selecionados a partir das reflexões do 

entrevistado, expressos pelo levantamento das motivações individuais, 

registradas inicialmente nas várias fases cronologicamente organizadas da 

vida pessoal do entrevistado. Atentando para o fato de que tais declarações, 

não foram priorizadas, ao contrário, cada um dos entrevistados imprimiu 

maior ou menor importância a esses fatores. Através da Memória 

privilegiaram-se as áreas da vida pessoal que foram influenciadas pelas 

motivações coletivas, e que também a influenciaram em última instância.  

Estabeleceu-se constante diálogo com os relatos dos professores: Enio 

Bucchioni, Mauro Puerro, Edgar Hernandes Neto, Sonia Kruppa, Maria Arminda do 

Nascimento Arruda e Maria Helena Gonçalves, apresentados mais detalhadamente 

no capítulo 01. Obtendo-se uma combinação que, pelas convergências e 

divergências de idéias, promoveram o redimensionamento de questionamentos 

urgentes e necessários para o estabelecimento dos novos paradigmas, que, 

originalmente elaborados no contexto da Geração de 1980, não se limitaram neste 

tempo-espaço.  

Ao contrário, um Novo Olhar revigorado em sua essência pelos Desencantos 

e Incertezas promoverá a proximidade com o amadurecimento, que encontrará 
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provavelmente o mesmo destino, ou seja, o esgotamento da Forma, porém não o 

esvaziamento da Idéia. 

Os entrevistados possuem em comum o fato de serem educadores, que 

atuaram ou estão atuantes na Educação Básica ou Superior, esboçando-se, nessa 

premissa dois campos de atuação dos professores nos Movimentos de Resistência 

na Década de 1980: 

1. Educação Básica - se caracterizou pela trajetória do Movimento Sindical no 

Magistério, o que no estado de São Paulo fortaleceu a APEOESP, principalmente a 

partir das greves do final da década de 1970  e que avançaram pelos anos 1980. 

2.  Ensino Superior - a Intelectualidade de Esquerda buscou apresentar 

proposta que se contrapusessem às iniciativas reformistas de setores conservadores 

e tradicionais, iniciando a pesquisa sobre concepção socialista da educação, em 

Gramsci, porém será entre as teorias da Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos e 

a Pedagogia Libertadora ou Educação Popular, que o eixo político educacional 

alternativo à demanda oficial estará configurado. 

Nas Considerações Finais, delineou-se um quadro referencial sobre os 

paradigmas que nortearam a trajetória política na Geração 1980, utilizando o método 

historicista, base de todo o desenvolvimento argumentativo dessa pesquisa, e 

apresentando os históricos de vida através da Memória interpretada enquanto Ação 

Política.  

Nesta perspectiva reconhecemo-nos enquanto uma Geração marcadamente 

de Transição, contemporânea de mais um dos momentos de crise vivenciados pela 

história da humanidade, redimensionados entre a ruptura com antigos paradigmas 

herdados da Modernidade e a busca da Utopia Necessária.  
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1. GERAÇÃO 1980: MEMÓRIA E RESISTÊNCIA 
 
 

Um HOMEM assemelha-se mais à sua ÈPOCA que ao seu PAI. 
Provérbio Árabe 
 
Para Konder (1988, p. 54)...Todo o PASSADO está carregado de 
possibilidades de FUTURO que se perderam... 

TESTEMUNHA, também seria aquele que não vai embora, (..) que 
aceita que suas palavras revezem a história do outro: não por 
culpabilidade ou por compaixão, mas porque somente a transmissão 
simbólica, assumida (....) somente esta retomada reflexiva do 
passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a ousar 
esboçar uma outra história, a inventar o presente. Jeanne Marie 
Gagnebin  

 

Na recente História do Brasil, a Geração 1980 ocupa um papel secundário 

devido à força transformadora dos Movimentos de Resistência Política e das 

Manifestações Coletivas ocorridas nas Gerações de 1960 e 1970. 

Nesta pesquisa o questionamento central aparece, a partir do momento em 

que a analise dos fatos ocorridos configurou conflitos que surgiram num contexto em 

que referenciais políticos, sociais e culturais, antes incontestáveis, foram varridos 

pelo conjunto de transformações que o mundo assistia com o término da Guerra 

Fria.  

Portanto, será através do resgate da trajetória pessoal de pessoas que 

fizeram parte desse Conteúdo Geracional, reunida em depoimentos permeados pela 

História Coletivamente vivida, que iremos estabelecer o Quadro Referencial, 

desnudando os paradigmas que deram ordenamento a Atuação Política, ou seja, a 

Práxis. 
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No Brasil, do parto do Regime Militar nascia a “Nova República”, que era 

questionável em sua essência, representando a tentativa de reconduzir o país a uma 

democracia, não chegava a convencer a todos. 

Porém a democracia, denominada por alguns correntes de esquerda como, 

democracia burguesa, mesmo questionada, aglutinou diante de um ideal comum, 

Redemocratizar o Brasil, forças políticas antagônicas, que para o contexto político-

econômico-social e cultural, trazia a imprevisibilidade dos caminhos a serem 

seguidos a partir dessa redefinição política dos anos 1980. 

É preciso reafirmar que para compreender a inserção social e política do tema 

proposto nesta pesquisa, Geração 1980: Educação e Resistência - faz-se 

necessário inicialmente estabelecer a definição dos paradigmas norteadores na 

trajetória individual e coletiva dos contemporâneos desse período, ressignificando as 

referências teórica e histórica que orientavam as propostas políticas até aquele 

momento. 

Desde o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mudanças 

conjunturais significativas passaram a exigir maior empenho no estudo e 

discernimento de uma nova direção política a ser definida, pois, novos elementos 

surgidos a partir da crise da economia capitalista entram em cena, ou seja, a 

globalização e o neoliberalismo. 

. Por outro lado, a crise abrangeu também o Mundo Socialista, o “socialismo 

real” no Leste Europeu, sustentado pelo ideário do marxismo-leninismo, enquanto 

teoria política desembocou na Crise da Esquerda em configurações mundiais.  

A Década das Grandes Crises, em última instância era justificada pela 

falência dos Paradigmas da Modernidade e a busca de novos modelos fossem para 

o Bem ou para o Mal.  
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Para entender essa engrenagem, foram elencados, alguns conceitos tais 

como: geração, memória, resistência, práxis e utopia, que serão esmiuçados à luz 

de vários autores, notadamente da Sociologia, Psicologia Social, Economia e 

História, dando ênfase, não apenas, mas principalmente, ao viés marxista tomado 

por diferentes momentos históricos e por diversos vertentes teóricas. 

Neste capítulo abordaremos em um primeiro momento o que iremos chamar 

de fenômeno das gerações, sem o que não se pode dar inicio a analise da situação-

problema proposta, qual seja o levantamento dos paradigmas norteadores da 

Geração 1980.  

A multiplicidade de pontos de vista que encontramos resultantes tanto das 

peculiaridades das tradições intelectuais como políticas, é atraente enquanto desafio 

e por essa razão extremamente fecunda. 

Karl Mannheim elaborou teoricamente os contornos da definição de Geração 

desenvolvido, sobretudo no período em que viveu na Alemanha, correspondendo a 

sua fase sociológico-filosófica.  

Nesta fase, elaborou trabalhos conhecidos como "O problema das gerações" 

ou "Ideologia e Utopia", assim como outros que nunca chegaram a ser publicados e 

outros que só chegaram ao domínio público na década de 1980.  

A atualidade de Karl Mannheim (1893- 1947) está justamente no fato de que a 

preocupação que solidificou seus pressupostos teóricos, pelos idos da década de 

1950, poderá ser resgatada para o esclarecimento de algumas das muitas questões 

da atualidade. 

Neste inicio do século XXI características como: limites movediços 

referendados por uma sociedade caricaturalmente globalizada; mudança constante; 

choque de concepções; pluralismo cultural; eurocentrismo e suas contradições; 
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desconstrução da razão; perdas dos referenciais da modernidade delineiam uma 

configuração fragmentada, marcadamente híbrida.  

Tais elementos já se encontravam presentes nas obras de Mannheim, 

obviamente resguardando a perspectiva histórica deste teórico contemporâneo dos 

anos iniciais da Guerra Fria, sendo que uma das referencias utilizadas para 

compreender esse dinamismo foi o conceito de Geração.  

...um dos guias indispensáveis à compreensão da estrutura dos 
movimentos sociais e intelectuais, apresenta sua importância prática 
ao torna-se evidente logo que se tenta obter uma compreensão mais 
exata do acelerado ritmo de mudança social característicos de nossa 
época. (MANNHEIM, 1982, p.67).  

Portanto definir e compreender a natureza da geração enquanto fenômeno 

social se fundamenta em descobrir qual a situação de geração que impregna as 

construções teóricas sobre o tema. 

Admitiremos, segundo Mannheim, as seguintes respostas para a referida 

questão: 

1. A situação da geração está baseada na existência de um ritmo biológico na vida 

humana, os indivíduos que pertencem a mesma geração, que nasceram no mesmo 

ano, são dotados, nessa medida, de uma situação comum na dimensão histórica do 

processo social. O problema sociológico das gerações, portanto, começa nesse 

ponto, onde é descoberta a relevância sociológica dos fatores biológicos. O próprio 

fenômeno insinua-se, antes de tudo, no desafio de tentar compreender a geração 

como um tipo particular de situação social. 
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2. De acordo com a posição de classe de um individuo em sociedade, definida 

como a “situação” comum que certos indivíduos suportam como, “sina”, na estrutura 

econômica e de poder de uma determinada sociedade; “situação” específica na 

estrutura social, que demandam as pressões ou possibilidades de ganho resultantes 

dessa posição. A posição de classe é um fato objetivo, de acordo com Mannheim 

(1982, p.69) quer o individuo em questão tenha ou não consciência dela, e quer 

aceite ou não. A consciência de classe não acompanha necessariamente uma 

posição de classe. A similaridade de situação somente pode ser definida através da 

especificação da estrutura na qual, e através da qual, os grupos situados surgem na 

realidade histórico-social. . 

 

As demarcações baseadas no aspecto cronológico e biológico são definidas 

estaticamente, através dos “grupos etários”, ou faixas de idade se preferir. Esses 

grupos, divididos por idade, não aparecem isolados no cenário social, ao contrário , 

procura e necessita da inter relação com o outro, “outredade”, basicamente como 

forma mantenedora da sobrevivência da espécie humana.  

Os fatores biológicos e as forças sociais e culturais em interação 

redimensionam todos os possíveis efeitos estáticos, não dinâmicos, que se 

configuram a partir da definição de grupos etários.  

Considerando o dinamismo específico que permanentemente esta atuante 

nas esferas histórica e social, os grupos etários, definidos biologicamente, podem 

atuar como ponto de partida para entendermos o conceito de geração.  
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Porém, uma vez que não nos preocupemos em complementar a questão 

apresentando outros aspectos que a constituirão como: Sociedade, Cultura, Política 

e Economia, nos quais esses grupos etários acham-se mergulhados, incorreremos 

no erro de relativizá-la, reduzindo nossas possibilidades de compreensão do 

fenômeno em questão.  

Em Margaret Mead, antropóloga norte-americana, em seu livro intitulado: 

Cultura e Vinculação: Um Estudo do Fosso entre Gerações, a autora define uma era 

onde todos os indivíduos se parecem com imigrantes, totalmente estranhos a 

essa nova terra que eles abordam, onde as antigas ferramentas, os antigos 

pensamentos se tornaram obsoletos e onde é muito melhor ser um jovem sem 

bagagem do que um adulto atravancado pela memória de um mundo 

irremediavelmente perdido.  

Conforme salienta outra estudiosa do tema a historiadora Annie Kriegel num 

artigo sobre O conceito político de geração, publicado na edição de setembro de 

1979 na revista Commentaire, três fatores explicam a emergência dessa nova 

representação dos destinos humanos, ou, melhor dizendo, deste novo princípio de 

inteligibilidade para a classificação dos destinos individuais.  

� Primeiro fator: prolongamento da esperança de vida, com a menor 

probabilidade de morte precoce, o aumento considerável das chances 

pessoais de persistir dentro do seu envelope carnal, que fazem com que nós 

possamos mais facilmente nos instalar e estabelecer vínculos duradouros 

com aqueles que são no sentido forte do termo, nossos “contemporâneos”.   

� Segundo fator: na sociedade moderna, outros atributos que alimentavam 

anteriormente a identidade pessoal perderam em parte sua força de 
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organização, sobretudo em função do status atribuído em função do 

nascimento, das classes sociais, ou do que o distinguia no quadro social. 

� Terceiro fator: aceleração da temporalidade histórica que perturba o ciclo das 

reproduções das gerações e introduz no centro dos percursos de vida 

individuais a existência e a consciência da mudança, fazendo com que as 

transições e as transmissões entre gerações atuem como resultante da 

fatalidade das transformações.  

  

Portanto, homens e mulheres compartilhando as mesmas experiências, nos 

anos 1980, no Brasil da Redemocratização, independente do grupo etário ao qual 

pertencessem se identificavam pela intersecção desses grupos de “jovens” e 

“velhos”.  

Esse fator imprimiu o dinamismo específico, que citamos anteriormente e 

agora temos oportunidade de aprofundar, ou seja, quando ocorreu o rompimento de 

paradigmas , em contrapartida, tornou-se urgente a formulação de outros 

referenciais, o que repercutiu não somente na estrutura da sociedade, enredada na 

interrelação do individual e do coletivo, mas influenciou os Históricos de Vida dessa 

Geração. 

Denominaremos, portanto a Geração 1980, como uma Geração 

Transicional, sabendo que toda transição envolve um processo de longo 

fôlego, que não se inicia e termina dentro dos parâmetros, no caso, dos anos 1980. 

Na verdade, a reverberação de movimentações históricas anteriores ao 

referido período sentidos e assimilados de acordo com as novas regras econômicas, 

políticas e consequentemente sociais e culturais, formarão o estilo dos “Oitenta”: no 
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Mundo do Capital em crise definida como, A Década Perdida, ou no Brasil 

denominada como a de Década do Renascimento Político.  

Embora, A Crise das Alternativas, a Morte das Utopias, levassem ao centro 

das discussões os Paradigmas da Modernidade que nortearam os Movimentos de 

Resistência, até então, a soma de todos esses elementos combinados 

caracterizarão, A Década Imperdível, como quer mostrar essa pesquisa, justamente 

pela riqueza de suas contradições. 

O fato, portanto de ser retratada na presente pesquisa, como uma geração 

de transição, promove a continuidade das reflexões a partir da elaboração teórica 

em Mannheim, que desta vez irá diferenciar Geração Real e Unidades de Geração, 

lembrando que tais recursos somente serão utilizados à medida que nos auxiliem a 

construir os paradigmas elaborados e assumidos pela Geração de 1980. 

Para Mannheim (1982, p.86-87), a definição de Geração Real, enquanto 

efetivação conceitual determina que falemos de uma geração enquanto uma 

realidade apenas onde se estabelece um vínculo concreto entre seus membros, 

através da exposição deles aos sintomas sociais e intelectuais de um processo de 

desestabilização dinâmica. 

Portanto, no caso brasileiro, estávamos na passagem “lenta, gradual e 

progressiva”, pelo menos assim nos faziam acreditar os militares, do Regime Militar 

para o Brasil Redemocratizado. Neste momento reconhecendo-nos enquanto uma 

Geração Real, onde os vínculos serão estabelecidos a partir das convicções forjadas 

pelo inevitável renascimento da atuação e participação política duramente reprimida 

nos tempos ditatoriais, no entanto, não tardariam a emergir novos elementos 

conflitantes daquela tragicomédia contemporânea. 
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A partir do olhar panorâmico ao qual nos remete a definição de Geração Real, 

devemos promover o aprofundamento e ampliação no entendimento desse conceito 

na Unidade de Geração, aqui retratada pelas vanguardas políticas do período.  

Os sujeitos históricos estabeleceram um forte vínculo, a partir da assunção de 

uma postura política aflorada pelo desenvolvimento da consciência crítica, o que 

predispôs a Geração 1980, a ser influenciada pela similaridade de pensamento, 

nascendo a Formação Política a partir desse momento, pois: 

 .... Não envolve apenas a livre participação de vários indivíduos em 
um padrão de acontecimentos compartilhados, mas também 
‘possuem’ uma identidade de reações, certa afinidade no modo pelo 
quais todos se relacionam com suas experiências comuns e são 
formados por elas. (Mannheim, 1982, p.87). 

Não estamos falando dos iluminados de plantão, mas de pessoas comuns, 

com opções arrojadas, que trilharam caminhos tortuosos, e sabem o valor das 

perdas e ganhos que obtiveram desde o momento dessa escolha. 

As transposições desses conceitos, para a realidade emergente, pressupõem 

a elaboração de um quadro de referências, com valores agregados, rejeitados, 

revisitados. Esses valores se aglutinaram e dispersaram, em torno de nomes e 

idéias, seccionando mudanças conjunturais, ou seja, aquelas circunscritas a um 

momento, grupo de pessoas, país, etc, daquelas que poderiam trazer mudanças 

estruturais. 

A Busca da Radicalidade, por exemplo, orientando o curso das Revoluções 

Socialistas, no entanto, experimentavam o refluxo do movimento nos anos 1980, 

com a Crise Paradigmática.  

Homens e mulheres, na Encruzilhada da História, sem saber para onde ir, o 

Mundo Emergente, ou Terceiro Mundo ou Periferia do Mundo, tornava-se um grande 
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campo de refugiados, se a opção apontava para o Socialismo ou a Barbárie, será 

que estaria tudo irremediavelmente perdido? 

A partir das premissas elaboradas acima, compreender a trajetória construída 

pela Geração 1980 incide sobre a prévia interpretação da herança deixada pelas 

gerações anteriores a ela, notadamente as de 1960 e 1970, com o foco centralizado, 

no que chamaremos de unidades de geração, que serão representadas pelos 

grupos de vanguardas, polêmicos já no momento de sua concepção. 

A palavra vanguarda em sentido literal derivaria do francês, Avant Garde, 

"guarda avante", fazendo referência ao batalhão militar que precede as tropas em 

ataque durante uma batalha, donde se deduz que vanguarda é aquilo que "está à 

frente". 

A definição em seu sentido mais amplo corresponderá aos grupos que 

tomaram a frente nos movimentos revolucionários do fim do século XIX e início do 

século XX,espalhavam-se pelas áreas da Política, Artes, Cultura, Educação, enfim, 

esses grupos analisados sob os pressupostos teóricos de  Mannheim (1952,p.77) 

possuem uma significação histórica articulada dialeticamente, pois “envolvem uma 

identidade de reações, certa afinidade no modo de relacionarem suas experiências 

comuns e serem formados por elas”.  

No entanto, para além desse marcante paradigma iluminista, gerado a partir 

das contradições internas da dita modernidade, as discussões da atualidade 

encontram fundamentos calcados nas elaborações teóricas a partir das experiências 

coletivamente vividas, que apontam para o descrédito em relação ao ideário que 
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justificava a necessidade das vanguardas em sentido strito sensus, principalmente 

no que se refere a vanguarda política que segundo o professor Daniel Aarão: 

As alternativas parecem ainda submergidas pelos impasses e as 
crises das utopias revolucionárias, expressos na desagregação da 
União Soviética, nas estranhas mutações da China, nas críticas ao 
caráter ditatorial do socialismo realmente existente, no atrofiamento 
do socialismo cubano, nas derrotas dos diferentes projetos de 
modernidades alternativas empreendidos na Ásia, no mundo 
muçulmano, na África sub-sahariana e nas Américas ao sul do Rio 
Grande, no lento declínio dos projetos social-democratas de 
construção do Estado do Bem-Estar social. Destes revezes, que 
requerem apurado inventário, as esquerdas em todo o mundo ainda 
mal se recuperaram, embora desde meados dos anos 90, já se 
possa registrar um movimento de retomada da autoconfiança, que 
se esboça tanto no âmbito dos movimentos sociais quanto nos 
debates políticos e teóricos.  Referência importante neste sentido 
são os movimentos por uma globalização alternativa, que, 
principalmente a partir de Seattle, em 1999, recuperaram duas 
tradições essenciais do socialismo revolucionário do século XIX: a 
autonomia em relação às instituições vigentes e o internacionalismo 
de suas elaborações e propostas. Configuram uma importante 
tendência na cena mundial, o que há de mais promissor a médio 
prazo, mas seria impróprio exagerar sua força imediata. 20 

 

Os membros de uma geração estão similarmente situados, na medida em que 

todos estão expostos à mesma fase do processo coletivo, o fato das pessoas 

nascerem no mesmo tempo não envolve por si só uma similaridade de situação: o 

que realmente cria uma situação comum será o fato de que essas  pessoas se 

encontram numa posição que possibilita  experienciar os mesmos acontecimentos, a 

esse fenômeno Mannheim chamou de “estratificação” da experiência.  

 “Somente onde os contemporâneos estão definitivamente em 
posição de partilharem, como um grupo integrado, de certas 
experiências comuns podemos falar corretamente de similaridade de 
situação de uma geração, surgindo um movimento que será descrito 
como dialética particular das gerações em 
transformação.”(MANNNHEIM,1982,pp.80-81) 

                                                 
20REIS Filho, Daniel Aarão. O governo Lula: das utopias revolucionárias à política como arte do 
possível. Disponível em: http://www.historia.uff.br/nec/O%20governo%20Lula. htm 
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No Brasil, principalmente na década de 1970, a dialética particular dessa 

Geração em transformação se manifestava a partir da Resistência ao Governo 

Ditatorial dos Militares no Brasil, acirrando-se os conflitos principalmente com a 

adesão de alguns militantes à Luta Armada, influenciados pelo sucesso da 

Revolução Cubana. 

Traçando algumas linhas paralelas, neste mesmo período na América Latina, 

há também de se destacar a subida ao poder do Partido Socialista de Allende no 

Chile, vista por muitos militantes que foram exilados, como um modelo de Revolução 

que deveria ser ampliada para todos os países que estivessem em condições 

desfavoráveis na escala definida pelas regras capitalistas.  

No Brasil, (1960-1970) a vanguarda política encontrava-se no interior do 

Movimento estudantil, oriundo em sua grande maioria da classe média.Os filhos da 

classe média notadamente universitários e em numero menor secundaristas, 

buscando alternativas mais eficazes de compreensão do processo de transformação 

social em que estavam envolvidos, promoviam incursões pelo perigoso Circuito 

Alternativo da política e da cultura21.  

 

 

 

 

                                                 
21 Mannheim a respeito do tema, enfatiza em outro momento do ensaio de sua proposta teórica que: 
“Nada é mais falso do que a suposição usual, partilhada acriticamente pela maioria dos estudiosos de 
geração, de que a geração mais jovem é “progressista” e a geração mais velha eo ipso 
conservadora... O fato dos jovens serem conservadores, reacionários ou progressistas, depende 
(senão inteira, ao menos basicamente) da estrutura social existente e da posição ocupada por eles 
proporcionarem ou não,  promoção de suas próprias metas sociais e intelectuais....Qualquer tentativa 
para estabelecer uma identidade ou correlação entre dados biológicos e dados culturais leva a um qid 
pro quo que pode apenas confundir a questão. 
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Para tentarmos explicar esse momento, encontraremos em Mannheim o 

seguinte respaldo teórico:  

Que a experiência dependa da idade é, de muitas maneiras, uma 
vantagem. Que, por outro lado, falte experiência à juventude significa 
um alívio do fardo para os jovens; pois facilita a vida deles em um 
mundo em transformação. Uma pessoa é velha, em primeiro lugar, na 
medida em que passa a viver dentro de um quadro de referencias 
passadas utilizáveis, de modo que toda experiência nova, tem sua 
forma e situação determinada em grande parte antecipadamente. Na 
juventude, por outro lado, onde a vida é nova, as forças formativas 
estão começando a existir, e as atitudes básicas em processo de 
desenvolvimento podem aproveitar o poder modelador de situações 
novas. (MANNHEIM, 1952, p.78) 

 
Ainda percorrendo as analises feitas por Mannheim, resta-nos identificar quais 

foram os elementos impulsionadores da vida social do homem através das gerações 

continuas que fizeram com que uns procurassem o caminho do protesto e luta e 

outros a acomodação e alienação, isso identifica as posições dos extremos e deixa 

propositalmente de lado os possíveis intermediários a essas duas posições. 

 Os indivíduos entram de maneiras diferentes em contato com a 
herança acumulada, o contato original, ou seja, encontrar alguma 
coisa de modo novo assume uma parte importante na vida dos 
indivíduos, ou seja, ocorre uma transformação bastante visível e 
impressionante na consciência do individuo em questão, uma 
modificação não meramente no conteúdo da experiência, mas no 
ajustamento mental e espiritual do individuo a ela (biografia 
pessoal).No caso das gerações , o contato original  com a herança 
social e cultural é determinado  por fatores biológicos fundamentais, 
sendo potencialmente mais radical , pois com o advento do novo 
participante no processo de cultura, a mudança de atitude ocorre em 
um indivíduo diferente, cuja atitude em relação à herança transmitida 
por seus predecessores é completamente nova.Assim o aparecimento 
contínuo de novos seres humanos certamente resulta em alguma 
perda de possessões culturais acumuladas; mas, por outro lado, 
somente isso torna possível uma seleção original quando for 
necessária; ele facilita a reavaliação do nosso inventário e nos ensina 
tanto a esquecer o que já não é mais útil como almejar o que ainda 
não foi conquistado( MANNHEIM, 1982, p.65) 

 
As formas de atuação política foram readequadas à nova situação dos anos 

1980, o Brasil da “Nova República”, ou seja, durante o desenvolvimento de novos 

padrões de ação e elucidação racional, a reflexão invade somente aqueles domínios 

da experiência que se tornam problemáticos por causa de uma mudança na situação 
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histórico-social, onde ocorreu a desestabilização social dos antigos padrões, aí 

ocorrerá a proposta efetiva de mudança. 

 A importância dos momentos de crise e de desestabilização, esta na 

provocação da Mudança, os novos elementos culturais apenas tomaram forma na 

medida em que foram produzidos e reproduzidos no presente, ou seja, a experiência 

somente será relevante ao ser concretamente incorporada ao presente.  

Deste ponto em diante, os Históricos de Vida tomam-se de fundamental 

importância, à medida que desvelam conceitualmente a Memória enquanto, 

processo elaborado socialmente.  

O tipo de memória que contém o passado na forma de 
reflexão é muito menos significante, do que aquele em que o 
passado só está presente “implicitamente”, pois os elementos 
reflexivos frequentemente são mais dependentes dos 
elementos não-reflexivos do que vice-versa.” (MANNHEIM, 
1982, p.77)  

A questão será sintetizada a partir de duas vertentes baseadas nos ensaios 

de Mannheim, sobre a questão, ou seja, as maneiras pelas quais a experiência 

passada poderá ser incorporada ao presente: 

1. Modelos conscientemente reconhecidos, pelos quais os homens 

amoldam sua conduta, são aqueles aspectos da nossa cultura que se 

tornam passíveis de reflexão; e  

2. Modelos ou padrões inconscientemente “condensados” nos níveis mais 

primitivos de vida social, que estabelece uma seleção inconsciente, 

onde o passado está presente apenas de forma, “implícita”, “virtual”.  
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Tive a oportunidade de presenciar a atuação de tais elementos durante as 

entrevistas que fiz, em todos os entrevistados os modelos conscientemente 

reconhecidos e os padrões implicitamente “condensados”, estavam contidos por 

vezes na expressão reticente, em outros momentos o olhar resoluto, insistente 

providenciava uma seleção de fatos que lhes facilitasse a reavaliação do inventário 

pessoal.  

Este movimento promove em sua a síntese a definição de Memória 

Apropriada, que adquirirá significado real quando as recordações elaboradas pelo 

processo de desenvolvimento pessoal (biográfico/trajetória individual) reorientar as 

reflexões sobre o passado que está sendo narrado, desta maneira a lembrança 

torna-se uma perspectiva sobre o vivido.  

Segundo Bosi, e os aportes teóricos de Halbwachs, por meio da lembrança o 

memorialista aparece aos demais, pois a arte de narrar envolve a coordenação da 

alma, da voz, do olhar e das mãos, é como uma performance em que a palavra, 

associada à ação, permite ao homem mostrar quem ele é, pois representa uma 

forma de participação dos homens no domínio público. A memória oral levanta-se 

contra o isolamento humano. 

 Quando habita o campo compartilhado por narrador e ouvinte, o passado de 

um homem ingressa no regime de inteligibilidade de outros homens, aproxima-se do 

passado do grupo, se identifica e é identificado por esse grupo. 
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Significa ser capaz de começar do zero, uma nova vida, construir 
um novo destino, essas perspectivas só podem surgir no mundo 
através de um novo nascimento, isso está implicado no fator de 
rejuvenescimento social, que deverá ser analisado à luz da 
categoria “similaridade de situação”, onde somente os 
contemporâneos estão definitivamente em posição de partilharem, 
como um grupo integrado, de certas experiências comuns podemos 
falar corretamente de similaridade de situação de uma geração. 
22(MANNHEIM, 1982, p.72) 

 

Abriremos aqui um parênteses, apreciamos a reflexão, eu e mais um grande 

número de pessoas certamente,os anos 1980, mistura de “medo”, de sair da 

acomodação do espaço familiar, para a mais completa excitação de poder “libertar-

se” e encontrar a moçada universitária, de entrar em contato com a turma “mais 

velha”, e saber do que ia pelo mundo,ainda não havíamos saído do Regime Militar. 

 

Mesmo após o término do governo militar sentíamos seus reflexos na 

economia, na política, na sociedade, na cultura, nas ruas do bairro da Penha em 

São Paulo, na casa  de número duzentos e oitenta e dois, que hoje já não existe 

mais, ali um zeloso casal formado pelo pai, Militar , e mãe, dona de casa, vindos já a 

alguns anos da Região do Vale do Paraíba, tentavam criar suas três filhas, que 

estudavam na melhor escola pública do bairro.  

 

                                                 
22
 Chegará um momento em que, olhando em torno de mim, encontrarei somente um pequeno 

numero daqueles que viveram e pensaram comigo e como eu antes da guerra, em que 
compreenderei como tive algumas vezes o sentimento e a inquietude, que novas gerações se 
desenvolveram sobre a minha e que uma sociedade, que, por suas aspirações e costumes, é para 
mim em larga medida estranha, tomou o lugar daquela à qual me ligo mais estreitamente; e meus 
filhos, tendo mudado de ponto de vista, surpreender-se-ão ao descobrir subitamente como estou 
distante deles, e que, por meus interesses, minhas idéias e minhas lembranças, eu estava tão 
próximo de meus pais. Eles e eu estaremos então, sem dúvida, sob a influencia de uma ilusão 
inversa: não estarei tão longe deles, posto que meus pais não estão tão longe de mim; mas conforme 
a idade e também as circunstâncias, ficamos admirados sobretudo das diferenças ou das 
semelhanças entre as gerações que ora se fecham sobre si mesmas e se afastam umas das outras, 
ora se juntam e se confundem.(Halbwachs, 1990, p. 70)  Sobre o liame vivo das gerações 
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Na década anterior, 1970, “entrando” para a Escola, descortinava-se um 

mundo que embora parecesse novo trazia no toque de recolher uma lembrança 

antiga de não se sabe ao certo o que, seria como uma Memória do que não vivi, 

enquartelavamos nossas almas. Assistia-se pela recente aquisição, a TV, aos 

Desfiles Cívicos do “ 7 de setembro” ,direto de Brasília,eram monótonos, as bandas, 

os hinos, as marchas.  

 

Minha geração foi ensinada a cantar hinos e louvores, à suposta “ordem e 

progresso”, da “revolução de 31 de março”, músicas eram ensaiadas no pátio da 

escola por uma zelosa professora da quarta série, fitas e laçarotes verde e amarelo 

eram espalhados pelas casas, ruas, pelos nossos cabelos longos e bem penteados, 

nossos cadernos eram caprichosamente decorados com as cores verde e amarela. 

 

Nesta semana, somente nesta importante semana, a vida toda era pintada 

por um tédio sem fim, uma sensação maiúscula de que tínhamos um desfile cívico 

todos os dias, os rumores de presos, exilados e torturados, pelos becos e esquinas 

de ruas escuras, nos eram veementemente interditados, afinal éramos “apenas” 

crianças, naqueles idos, líamos História, e decorávamos datas e nomes que logo 

após cairiam no esquecimento. 

 

As bandeiras hasteadas tremulavam melancólicas, em uma Pátria 

Amordaçada, quando acordamos estávamos na adolescência, estávamos fazendo 

História, e quando demos pelo reconhecimento de nossa existência, estávamos 

envolvidos em formas de Lutas que muitas vezes foram atropeladas por 

maniqueísmos, sectarismo, propagandas vazias dessa ou daquela formulas 
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milagrosa de chegar a Revolução, do líder messiânico que daria a solução para os 

problemas de forma mágica, das grandes decepções, das festejadas vitórias.  

 

A Geração 1980, portanto, em seu inventário de vida representou a última 

década do chamado ‘Mundo Bipolar’, que se arrastava desde o final da Segunda 

Guerra Mundial (1945), o que lhe imprimiu certas particularidades, principalmente 

certo Transtorno de Ambivalência, apresentava inimigos declarados e um muro 

simbolicamente delimitava fronteiras, influenciava relações humanas tanto em suas 

peculiaridades individuais quanto no aspecto coletivas. 

 

Porém na medida em que, no final da década, esgotadas todas as 

possibilidades de continuação desse mundo maniqueísta, dividido em bons e maus, 

provocou a necessidade urgente de redimensionamento do percurso anteriormente 

traçado por uma parte significativa de atores dessa geração, se caracterizando a 

especificidade de sua trajetória política. 

 

Portanto, os membros de uma geração estão similarmente situados, na 

medida em que todos estão expostos à mesma fase do processo coletivo, porém o 

fato das pessoas nascerem no mesmo tempo não envolve por si só uma 

similaridade de situação, como já foi discutida acima. 

 

O que realmente cria uma situação comum é elas estarem numa posição 

para experienciar os mesmos acontecimentos de forma que incida sobre a 

consciência similarmente estratificada, consolidando experiências, ou seja, a mera 
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contemporaneidade cronológica não pode, por si própria , produzir uma situação de 

geração comum .  

Representando esse conteúdo geracional, e usando como critério para 

posterior analise as biografias, os inventários de vida de atores sociais atuantes nos 

movimentos de vanguarda, levando-se em consideração a dialética implícita nas 

condições objetivas, pois, as ‘antigas’ formas de Luta e Resistências estavam 

sofrendo constantes bombardeios de crítica que expressava a necessidade de 

reformulação de conceitos e ação. 

A partir da “estratificação” da experiência, sedimentada em camadas 

sobrepostas, diríamos que a Memória faria o papel do cimento entre essas várias 

camadas, o que trará a trama certas armadilhas, ou seja, para reconstituir com 

integridade as características de uma época será necessário agregar às lembranças 

pessoais, que denominaremos Memória autobiográfica, à Memória Histórica ou 

Memória Coletiva Segundo Halbwachs: 

A primeira se apoiaria na segunda, pois toda história de nossa vida 
faz parte da história em geral. Mas a segunda seria, naturalmente, 
bem mais ampla do que a primeira. Por outra parte, ela não nos 
representaria o passado senão sob uma forma resumida e 
esquemática, enquanto que a Memória de nossa vida nos 
apresentaria um quadro bem mais contínuo e mais denso. 
(HALBWACHS, 1990, p.55) 
 

 

Fatos como o que foi relato pelo jornalista CaioTúlio Costa, em seu livro 

Cale-se ,sobre o episódio da morte de ALEXANDRE VANUCCHI LEME, o vulgo 

Minhoca, pelos idos da década de 1970,  não podem deixar de ser relatados  

tamanha força  que carrega , e  consegue reviver aqueles tempos de repressão que 

ficaram  gravado na  memória coletivamente vivida pela geração 1970. 
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A sexta –feira amanheceu com a notícia da morte do ‘terrorista’ em 
todos os jornais. A versão do atropelamento e as acusações 
pegaram mal, principalmente na Geo, principalmente na classe do 
Minhoca. Militante, sim, terrorista, não – sabia a classe, sabia a 
turma da Geo -  a maioria dos moleques caipiras, todos amigos e 
íntimos, que viviam às pencas em repúblicas, iam ao cinema juntos, 
viajavam juntos, acampavam juntos, estudavam juntos no barracão 
da Geo. O  Minhoca junto.A classe de Alexandre foi a primeira a 
protagonizar uma assembléia , fazia tempo que não se via aquilo.A 
notícia chegou para todos na sexta-feira às 8 da manhã...Com ajuda 
de cada centro acadêmico , a notícia se espalhou rapidamente...Em 
seguida vários estudantes eram escalados para correr as unidades, 
em grupo, e avisar de classe em classe a palavra de ordem e onde 
seria a assembléia...Uma reunião do CCA declarou a universidade 
em luto.Propôs espalhar faixas pretas pelo campus e instruiu os 
alunos a usarem as braçadeiras negras...Colocaram as faixas , 
aproveitando os momentos de descuido...Sempre havia gente, para 
arrancá-las.Isso aconteceu na FAU. Tinham de botar a faixa de 
volta. Quem se voluntariava?Uma idéia surgiu durante a assembléia 
na própria FAU, paradoxalmente a escola onde a turma do partidão 
dominava e os líderes eram adeptos do nada fazer que pudesse 
atiçar os militares...Começou a assembléia para discutir as 
providências, e a primeira delas foi a de voltar a cobrir a placa de 
preto. A perua do DOPS continuava ali do lado, acompanhando 
tudo.Os estudantes formaram uma muralha circular de dois andares: 
embaixo, os jovens abraçados , sentados nos ombros de cada um,  
outra leva de alunos. Todos com o rosto voltado para dentro. A 
massa então andou de dentro da faculdade , lentamente, até a placa 
oficial da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e a abraçou . Um 
estudante repôs a faixa preta, e a muralha se dispersou. A FAU 
voltava ao luto! (COSTA,2003,p.75-76-77) 

 
 

Para compreendermos tal dinâmica no campo da Educação, passaremos a 

apresentá-lo através dos Históricos de Vida, as memórias individuais, entremeadas 

pela memória coletiva, o que determinará a importância da elaboração teórica a 

partir da diversidade das opiniões (prática) e reflexões (teorias) sobre a Geração 

1980.  
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Os professores e professoras que entrevistamos são em linhas gerais 

oriundos da classe média e alguns poucos de origem proletária, estudaram em 

escolas públicas nos anos 1960-1970, portanto compuseram o conteúdo geracional 

dos anos 1980, envolvidos de diferentes formas nas grandes mobilizações do 

período. 

 

Nesta pesquisa essas histórias foram retratadas, e nas Memórias da 

Geração Real de 1980, estiveram em destaque especial as “unidades de geração” 

que se dedicaram a Resistência. Naquele momento o sentido de ‘resistir’ estava em 

detonar a lógica capitalista através da apresentação de uma Proposta Socialista 

para outro Mundo Possível. 
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HISTÓRIAS DE VIDA 

.... o meu pensamento voou com freqüência para o passado. Não 
por saudosismo. Sou por temperamento um optimista. Movia-me em 
zonas brumosas da memória na procura de respostas que não 
encontrava. É sempre difícil identificar as causas profundas de 
grandes rupturas históricas e dos recuos posteriores. Esperei pela 
Revolução de Abril durante décadas. Ela foi mais longe do que a 
esperança permitia imaginar. Mas o refluxo, pela rapidez e 
complexidade, apresentou facetas surpreendentes. 23  

 

 

As reflexões teóricas anteriores, promoveram a apresentação de conceitos 

como: Geração, Memória, Resistência e Práxis, que serão deste momento em 

diante, vivificados pelos depoimentos dos professores entrevistados, orientando 

nosso tema sobre Educação e Compromisso Político na Geração 1980.  

 

Optamos por uma forma de entrevista: não-diretiva, privilegiando a interação 

entre o entrevistador e o entrevistado, que concentrou em seus relatos o rumo e 

exploração do tema.   

 

O caráter livre, espontâneo, quase onírico da memória é, segundo 
Halbwachs, excepcional. Na maior parte das vezes, lembrar não é 
reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de 
hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é 
trabalho....Assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado, 
“tal qual foi”, e que daria no inconsciente de cada sujeito. A 
lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, 
agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que 
povoam nossa consciência atual... O simples fato de lembrar o 
passado, no presente, exclui a identidade entre as imagens de um e 
outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista. (BOSI, 
1998, p. 55)  
 

                                                 

23
 Trecho de artigo ‘Desencanto e esperança’ escrito pelo jornalista e escritor português 

Miguel Urbano Rodrigues – Disponível em : www.resistir.info 
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Evocando o “Espírito de Tempo”, traduzido pelo passado que foi o presente; o 

futuro que será o presente; afinal, o Tempo Presente é o que nos resta, através dele 

apreendemos das Histórias de Vida, a sua essência, não somente para a 

estruturação contextualizada, mas em larga medida o dinamismo do tema fez-se 

presente em suas contradições. 

 

Para a organização das entrevistas estabelecemos um roteiro para que os 

professores pudessem se orientar, transitando livremente pelo espaço-tempo, 

flertando com a imprevisibilidade resultante da construção das lembranças, 

argumentando com facilidade e fluência. O que facilita para o entrevistador, e ao 

mesmo tempo lhe atribui uma enorme responsabilidade, por isso, recorremos a uma 

interpretação não condicionada a uma ordem pré-estabelecida dos temas, 

apontando possíveis semelhanças e diferenças na elaboração dos relatos.  

 

Os conteúdos das entrevistas, para fins organizativos, foram estabelecidos a 

partir dos seguintes critérios organizados em uma pauta informada previamente aos 

entrevistados: 1. Relatos de Histórias de Vida; 2. Formação política e / ou 

acadêmica; 3. Atuação e participação política; 4. Resgate Histórico da década de 

1980; 5. Expectativas e Perspectivas dos Movimentos de Resistências. 
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Com base nesses parâmetros, organizamos um Quadro Referencial da 

Geração 1980, delineados em três grandes eixos, elaborados a partir do estudo de 

Mannheim sobre Gerações, ou seja:  

1. Determinantes externas originais, ou seja, a influência que a origem 

de classe social exerceu sobre a história pessoal do entrevistado, ou a forma 

de ingerência que a posição social assume nas escolhas feitas ao longo da vida do 

individuo;  

2. Determinantes externas derivadas, ou seja, a influência que a herança 

cultural exerceu sobre a formação política e intelectual do entrevistado, 

especificando-se em que momentos de suas vidas ocorreu a necessidade da 

participação política mais efetiva, em quais referenciais se fundamentou para essa 

tomada de atitude e qual a relação com a herança cultural recebida através das 

gerações anteriores; 

3. Determinantes Internas, expressas pelo levantamento das motivações 

individuais, registradas inicialmente nas recordações da infância e adolescência, no 

entanto, cada um dos entrevistados imprimiu maior ou menor importância a esses 

fatores, dependo de sua disposição em expo-los na ocasião da entrevista. Em 

verdade essa motivação, relatava recortes privilegiados pela Memória nas áreas da 

vida pessoal que foram influenciadas pelas motivações coletivas, e que em última 

instância também a influenciaram.  

 

O critério de escolha dos professores-entrevistados apoia-se em algumas 

variantes previamente elaboradas são, portanto: formação cultural e intelectual 

diversas; origem social diversas; participação política em diferentes grupos e de 
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diferentes formas, ou seja, não só político-partidárias , evidenciada a partir das 

diferentes formas de atuação e interpretação do mundo.  

 

O conteúdo geracional da década de 1980 foi delineado basicamente pela 

intersecção de três faixas etárias de jovens ativistas políticos: 

 1. Aqueles que nasceram na década de 1940 fizeram sua iniciação política, 

ainda na década de 1960, marcados pela conturbada situação em que o Brasil se 

encontrava, com a presidência relâmpago de Jânio Quadros e os revezes 

encontrados pelo então presidente Jango. Nos Anos de Chumbo brasileiro, seus 

históricos de vida foram marcados por prisão, exílio, caracterizando todo o Processo 

de Resistência; 

2. Aqueles que nasceram na década de 1950 iniciaram sua participação 

política já no período da mais forte repressão militar, ou seja, a partir de 1970, e 

juntamente com o primeiro grupo elaboraram as táticas de Resistência ao Regime 

Militar; 

3. Aqueles que nasceram na década de 1960, na época dos anos de chumbo 

ainda eram crianças, e na década de 1980 recém saídos do antigo Segundo Grau, 

elaboravam suas experiências a reboque do que havia sido proposto pelas duas 

gerações anteriores, no contexto do Brasil da Redemocratização. 

Aprofundar a analise sobre o conteúdo geracional, reconhecendo na 

intersecção dos históricos de vida das três gerações descritas acima, envolve o 

desvelamento do contexto social e político aos quais ficaram expostos, e as 

respostas que foram levantadas e objetivadas através da atuação política na 

década, outra forma para decifrar os elementos definidores da Geração 1980, 

proposto nesta dissertação.  
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Para analisar o conteúdo das entrevistas, destacamos as observações feitas 

por Mannheim (1952), quando ele nos sugere que a interpretação não sendo neutra 

estará sempre associada à formação teórica, assim como ao pertencimento 

geográfico e social daquele que interpreta. Neste sentido, a interpretação estará 

sempre vinculada às experiências cotidianas da pesquisadora, que, por sua vez, 

estão relacionadas aos seus vínculos sociais, geracionais e de gênero.  

Fizeram parte atuante nesta Geração de 1980, alguns importantes ativistas de 

gerações anteriores a 1940, mesmo correndo o risco de omitir nomes significativos 

optamos por alguns que certamente representam legitimamente gerações de 

revolucionários, com todos as implicações que destacam sua influencia até os dias 

atuais. 

 São alguns deles: o professor Florestan Fernandes (1920- 1995), professor 

Caio Prado Junior (1907- 1990), professor Octávio Ianni (1926- 2004), deputado 

Ulisses Guimarães (1916-1992), professor Paulo Freire (1921- 1997), o crítico de 

arte, jornalista e ativista político de esquerda Mario Pedrosa (1900 - 1981),e uma 

multidão de anônimos formando uma plêiade de indivíduos que optaram pela Luta e 

Resistência. 

A partir desse momento apresentaremos os professores que nos auxiliaram 

nessa árdua tarefa, e que atuam em várias frentes, tornando a Educação uma 

possibilidade real de agir como agente de transformação social e que apesar dos 

revezes da profissão, que não são poucos infelizmente, propõem uma alternativa 

socialista para a Educação. 

Iniciaremos a exposição de trechos das entrevistas no momento em que os 

professores apresentam como alternativas para as Gerações futuras levando-se em 
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conta as variáveis sociais, políticas, econômicas e sociais as quais estamos 

expostos nestes dias neoliberais, antes, porém, um breve histórico de suas vidas.  

Sonia Maria Portella Kruppa, professora da Faculdade de Educação da 

USP e da Fundação Santo André identifica-se como uma pessoa da Escola 

Pública, nasceu no bairro do Bexiga, cidade de São Paulo, sétima filha de uma 

família de oito filhos de origem italiana ,estudou na Escola  Caetano de Campos, 

Praça da República, centro formador do Movimento Estudantil dos anos 1960.Ao 

longo da entrevista demarca a importância de se resgatar a “alma do professor 

formador” tecendo uma trama delicada de fios a partir da formação intelectual e 

política dos jovens seus contemporâneos ,pessoas e fatos de sua história pessoal. 

Segundo suas próprias palavras, “da janela do colégio, se via o Movimento 

da Praça se assistia ao Movimento das Ruas”, irreverente e direta, na defesa de 

suas posições expressa sua opinião sobre as perspectivas atuais de forma irônica e 

inteligente: 

A utopia vem da idealização..mas também é a construção do 
possível...uma possibilidade de algo diferente do que existe hoje 
mas que se apresenta difícil...por isso é possível ...mas a gente 
sabe que é difícil..não é solução mágica...então quem fica naquela 
visão idealizada das coisas agora acha que acabou a História ...não 
tem mais utopia..quem tem a utopia como o possível mas difícil não 
perdeu a sua utopia e acho que deve levantar as bandeirinhas (.....) 
eu acho que temos que pegar as crianças que estão chegando na 
escola pública hoje, e por elas traçar os programas ...nos temos que 
entrar em outras estruturas..temos que fortalecer essa trama 
formadora, o socialismo não morreu, um monte de gente desistiu da 
luta foi pra casa ou se aburguesou, não se iluda, outros são 
oportunistas...eu acho que temos que perceber que somos todos 
humanos....os governos existem... a disputa do poder também...e 
nós também...24 

 

                                                 
24 Entrevista com a professora Sonia Kruppa, realizada na Faculdade de  Educação da FEUSP, no 
dia 10 de agosto de 2006. 
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O professor Enio Bucchioni25, exilado pela Ditadura Militar com pouco mais 

de dezoito anos de idade, ficou oito anos fora do Brasil, período  em que participou 

no Chile Revolucionário da época de Allende26, naquela oportunidade no entanto 

também foi preso e logo depois deportado para Europa .Na França, onde na 

verdade “tudo estava meio morto”,segundo o próprio Enio, resolveu , por intermédio 

de um amigo, ir para Portugal participando da Revolução dos Cravos27 que derrubou 

a ditadura salazarista. Tempos depois retorna ao Brasil, era final de 1970, aqui 

participa do processo de Redemocratização, fundando com outros companheiros 

anistiados como Maria José Loureiro, que nesta pesquisa auxiliou na reconstrução 

da História atual do Trotskismo28, a Liga Operária, que mais tarde denominar-se-á 

Convergência Socialista, atualmente PSTU.  

                                                 
25 Entrevista com o professor Enio Bucchioni, realizada em Presidente Prudente, SP, no dia 21 de 
maio de 2006 

26 Salvador Allende Gossens : médico, político e estadista chileno. Foi o primeiro marxista eleito 
democraticamente presidente da república na América Latina.Filho do advogado e notário Salvador 
Allende Castro e de Laura Gossens Uribe, Allende casou-se em 1940 com Hortensia Bussi Soto, com 
quem teve três filhas: Paz, Isabel e Beatriz.Começa a carreira política como deputado em 1937 e 
ocupa o Ministério da Saúde de 1939 a 1942. Foi senador em 1952 pelo Partido Socialista do Chile. 
Concorre à Presidência da República em 1952 e em 1958.Em 1964, é novamente derrotado nas 
eleições à Presidência da República. Nas eleições presidenciais de 1970 concorre como candidato da 
coalizão de esquerda Unidade Popular (UP). Embora sem maioria absoluta, conquista o primeiro 
lugar com 36,2% dos votos e tem seu nome confirmado pelo Congresso.Allende assume a 
presidência e tenta socializar a economia chilena, com base num projeto de reforma agrária e 
nacionalização das indústrias. Essa política divide a opinião pública. Em setembro de 1973, com 
ostensivo apoio dos Estados Unidos, as Forças Armadas dão um sangrento golpe de Estado que 
derruba o governo da UP. Allende se suicida no Palácio de La Moneda, cercado por tropas do 
Exército. 

 

27 Revolução dos Cravos-O levantamento militar do dia 25 de Abril de 1974 derrubou, num só dia, o 
regime político que vigorava em Portugal desde 1926, sem grande resistência das forças leais ao 
governo, que cederam perante o movimento popular que rapidamente apoiou os militares. Este 
levantamento é conhecido por 25 de Abril ou Revolução dos Cravos. O levantamento foi conduzido 
pelos oficiais intermédios da hierarquia militar (o MFA), na sua maior parte capitães que tinham 
participado na Guerra Colonial. Considera-se, em termos gerais, que esta revolução devolveu a 
liberdade ao povo português (denominando-se "Dia da Liberdade" o feriado instituído em Portugal 
para comemorar a revolução.  

28 Nos anexos, no final dessa dissertação, aparecerá um Quadro Resumo sobre a História da 
Esquerda. 
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Enio possui em suas falas, uma forma contundente, clara, empolgada em 

muitos momentos, embora extremamente analítica em outros, pode-se discordar de 

suas opiniões, mas jamais negar-lhe a credibilidade e empenho da construção de 

um mundo onde ainda valha a pena viver. 

 
 
a esquerda praticamente desapareceu...era o fim da História., 
lembra?..Mas aos poucos essa derrota esta sendo absorvida e 
embora minoritária a Esquerda não morreu.....Luisa Helena , por 
exemplo do PSOL, é um exemplo, Socialismo e Liberdade. No ibope 
no máximo da 8% para ela..na TV, ela aparece, cada um por cento 
representa 100.000.000...... É minoria, mas não é morto...pode 
sonhar em ser grande algum dia..se a Heloisa Helena estivesse  
lançado a 10 anos atrás seria muito pior..pode demorar ...talvez para 
daqui a 10,15,30 anos para que ocorra o ressurgimento do 
Socialismo...mas nós sobrevivemos....enfim em qualquer lugar o que 
nós estamos vendo..dos vários agrupamentos que conseguiram 
sobreviver..os mais diferentes grupos , correntes, pedaços de 
corrente..todos estão convivendo no PSOL..... ex-PC,  do ex-PC do 
B , ex- PSTU , tem tudo quanto é gente saído de não sei  onde....a 
luta continua em um patamar diferente..é preciso repensar o 
socialismo..não adianta pensar as verdades de antigamente.Tem 
que ter claro,qual é o socialismo que se quer?29” 

 

 

 

Maria Arminda do Nascimento Arruda30, atualmente chefe e professora 

do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, autora entre outras 

obras de “Mitologia da Mineiridade”. Durante o regime militar no período Médici, fase 

de violenta repressão cursou Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, 

considerado um “curso contestatário”, segundo a professora Maria Arminda, sua 

geração pode ser considerada, “uma geração penalizada, uma geração que cresceu 

, adolesceu e se tornou adulta sem conhecer a liberdade”,a partir de sua formação 

                                                 
29
 Entrevista com o professor Enio Bucchioni, realizada em sua residência em Presidente Prudente, 

SP, no dia 21 de maio de 2006. 
 
30
 Entrevista com a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, no Departamento de Sociologia 

da USP, no dia 12 de agosto de 2006. 
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intelectual e cultural, questiona a atualidade e reflete sobre a juventude na 

atualidade,recorrendo a analise conjuntural :  

o grande drama da queda do Muro de Berlim é que ali o mundo 
parecia sem saída ,ate porque aquilo tudo era muito ruim, nós temos 
que falar a verdade..que a identificação do socialismo com o 
socialismo real, a idéia de que não era possível a liberdade, porque 
aquilo era opressão...pior opressão que a do mundo capitalista.A 
cerca de dois anos atrás eu visitei a Europa do Leste que ainda tem 
as marcas do mundo soviético é assustador..o que foi aquilo..é 
preciso ter isso claro...a queda do Muro provocou essa comparação 
fácil entre socialismo, enquanto forma de atuação libertária com 
aquilo que existiu realmente..é como se todas aquelas propostas 
tivessem que ser descartadas, porque os resultados foram os piores 
possíveis(...).coibir a liberdade naquele nível não tem nada que 
justifique..o que resulta dali é um mundo que parece aos jovens que 
eles não tem mais escolha , ou eles aderem ou não tem outra 
possibilidade... ao mesmo tempo, com o domínio neoliberal, todas 
as formas mais democráticas , como a social-democracia e tudo 
aquilo...foi tudo considerado medidas inadequadas que criavam um 
ônus para o estado.....estado que não podia sobreviver sem uma 
política estritamente neoliberal até por causa da dinâmica..dos 
mercados a partir de então, que vão absorver todas essas áreas..a 
Europa do Leste que estava mais ou menos afastadas da dinâmica 
do mercado mundial.....essa dinâmica tem um centro, fruto de um 
processo onde essa centralidade, até mesmo por causa da 
mobilidade do capital financeiro hoje , dos ativos financeiros ,..essa 
centralidade está muito bem definida, passa pelos EUA, pelos 
países como Japão, mais alguns poucos países...... é como se a 
globalização em principio colocasse igualdade de condições para 
todo o mundo, o que não é verdade nós sabemos disso...por 
exemplo o que aconteceu com a África....eu voltei a uma semana da 
África e estou absolutamente abismada....aquilo parece que não tem 
saída..o que resultou naquele processo mesmo nas regiões mais 
ricas da África como é o caso da África do Sul, 40% da força de 
trabalho desempregada, índice  por morte por AIDS que dizimam 
comunidades inteiras , desigualdade social aumentou 
barbaramente...então veja..ao mesmo tempo esse processo de 
desaparecimento da perspectiva de que seria possível aos jovens 
terem outras escolhas... tem uma dinâmica econômica e política..... 
é o império absoluto do que Marx chamou de formas abstratas de 
expressão, do fetichismo , junto com o consumismo desenfreado 
etc...o que isso resultou ..em paises como o Brasil..em primeiro 
lugar em uma juventude sem emprego......e isso leva a uma 
competição no mercado de tal ordem que essa juventude tem que 
se adestrar até tardiamente...do ponto de vista da nossa condição 
de pais que temos filhos jovens ...o que isso significa que eles 
demoram a amadurecer..demoram para ficar prontos... 
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O professor Mauro Puerro31, vindo do interior do estado de São Paulo, 

cidade de Guararapes, formação católica como base familiar, muda-se, ainda 

adolescente para São Paulo, ingressando algum tempo depois, na Universidade de 

São Paulo, curso de Letras. No entanto problemas de saúde do pai obrigam-no a 

trabalhar precocemente, relegando seus estudos a um segundo plano, raramente 

tem condições de participar das aulas na universidade. 

 Para compensar esta ausência torna-se, auto didata impulsionado pela 

necessidade de se inserir rapidamente no mercado de trabalho começa a lecionar 

em escolas públicas já no primeiro ano do curso.  

O contato com a militância política organizada, depois de trilhar um caminho 

independente, irá ocorrer pelos idos dos anos 1970, o que fez com que se decidisse 

posteriormente pela militância partidária na Esquerda, com frente de atuação 

sindical na APEOESP, sindicato dos professores do Estado de São Paulo.  

Mauro fará parte atuante e decisiva no renascimento da entidade, no inicio da 

década de 1980, quando o sindicato volta a ser uma instância democrática e 

representativa da categoria dos professores da Escola Pública. Atuante 

politicamente até os dias de hoje, acima de tudo acredita em profundas melhoras 

para os tempos que estão por vir...  

 
Mas a luz da experiência me permite dizer isso...eu continuo a ser um 
militante político porque  eu acredito na humanidade, estamos vivendo 
um momento bastante difícil...olhe para o mundo ......acho que é 
aquele dilema que Trotsky levantou :  socialismo ou 
barbárie...estamos muito próximos da barbárie..os elementos da 
barbárie estão a toda hora a nossa volta... mas eu acho que a 
humanidade pode transpor isso...de minha parte acredito, pois a 
humanidade já passou por momento históricos muito difíceis ...por 
exemplo na Idade Média ...um terço da população européia foi 
dizimada pela peste e a humanidade superou....A mudança da 
estrutura feudal para a capitalista na época foi um tremendo de um 
avanço... se  vivesse naquela época ..eu seria  um burguês pelo seu 

                                                 
31
 Entrevista com o professor Mauro Puerro, no dia 26 de maio de 2006, na Sede do Sindicato dos 

Professores, situado na Praça da República, SP. 
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caráter revolucionário...a revolução burguesa....hoje a burguesia que 
já foi revolucionária é reacionária e conservadora...cada vez mais 
setores burgueses vão desaparecendo...então eu acho que a 
sociedade tem que mudar..mas eu sou otimista do ponto de vista 
histórico..para o lado da classe trabalhadora é claro. 
 
 
 
 

A professora Maria Helena Gonçalves32, atualmente Secretaria do 

Trabalho na Prefeitura Municipal de Guarulhos, nasceu no interior de São Paulo, 

Vale do Paraíba, na cidade de Areias. Esta cidade junto com outras da região como 

Queluz, Silveiras, Bananal, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, localizadas na fronteira 

entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, faz parte do roteiro 

das chamadas “cidades mortas”, herdeiras da história dos tempos do Império, onde 

toda a região muito próspera em fazendas de café, era uma referencia nacional. 

Maria Helena só conseguiu dar continuidade aos estudos quando foi levada 

para a casa da avó materna, fez Letras em Taubaté, pelos idos de 1965, nesta 

época o movimento estudantil estava “pegando fogo”, segundo ela, porém mesmo 

estando a pouco mais de 150 km de distancia de São Paulo, “pouco ou quase nada 

se sabia a respeito do que realmente estava acontecendo”.  

Em 1969, começou a dar aulas, em Guarulhos, e timidamente pela via 

cultural, em torno das poesias de Oswald de Andrade sua preferência pessoal, além 

de peças de teatro, organiza uma rudimentar resistência dos alunos frente ao 

autoritarismo do diretor de escola na época.  

Começou participando das greves e assembléias no final dos anos 1970, 

logo após organizou a subsede do sindicato em Guarulhos, entrou para a 

clandestinidade com a corrente “O Trabalho”, participou da fundação do Partido dos 

Trabalhadores.  

                                                 
32 Entrevista com a professora Maria Helena Gonçalves,Secretaria do Trabalho na Prefeitura de 
Guarulhos, Grande São Paulo, realizada na sala da secretaria,no dia 30 de junho de 2006. 
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Atualmente não milita mais na corrente, mas está “trabalhando” na 

Prefeitura de uma das maiores cidades da Grande São Paulo, na prefeitura 

assumida pelo Partido dos Trabalhadores: 

a vida era muito difícil, na minha juventude,não se compara em 
termos de oportunidade...os novos parâmetros foram fruto dos 
movimentos de 1960 e 1970...hoje o terreno está movediço...são tão 
jovens quanto nós éramos ...sujeitos  dos nossos sonhos...o 
governo Lula esta lançando programas de massa para a 
juventude..aliás acredito que nunca tenhamos tido tantas 
oportunidades como temos hoje, isso eu falo enquanto cotas para as 
universidades, primeiro emprego...enfim..as oportunidades 
atualmente estão mais presentes na vida do cidadão brasileiro.  
 

 
 
 
 

O Professor Edgar Fernandes Neto33, atualmente vice-presidente do 

Sindicato dos Professores de São Paulo, APEOESP, é militante sindical desde 1977, 

quando se ensaiava os primeiros passos rumo a abertura política no país, segundo 

ele, participava ativamente na organização sindical do professorado naquele 

momento orientada para os movimentos grevistas com reivindicações de melhoria 

salarial, melhoria das condições de trabalho, novo plano de carreira enfim, essas 

eram as bandeiras levantadas nas greves do período. 

Por ficar muito exposto junto à mídia, segundo sua opinião, livrou-se da 

prisão em diversas oportunidades. Filho de pai sapateiro e mãe cobradora de ônibus 

criado pela avó viveu sua infância na periferia de Santo André, sofrendo todos os 

revezes dessa situação. 

Em 1971, inicia contato com o movimento político, quando começa a 

freqüentar a faculdade, Fundação Santo André, curso de Geografia, dali partiria para 

outros envolvimentos políticos, no interior do próprio movimento estudantil, em 1974, 

                                                 
33 Entrevista realizada no dia 26 de maio de 2006, na Sede da Apeoesp,São Paulo Capital. 
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entrará em contato com a esquerda trotskista e começa a militar na clandestinidade, 

posteriormente refundará o sindicato dos professores. 

 
 .. E hoje nós vivemos em uma situação em que o tal de Marcola, do 
PCC ordena a morte de policiais da prisão.... Agora pergunto, e 
esses deputados ....quem é mais bandido..diga para mim? ...mudou 
a sala de aula, porque essa geração mais jovem vive em um período 
sem perspectiva política ideológica....não tem emprego..os dados do 
IBGE falam por si só..todo ano em média ingressam no mercado de 
trabalho, dois milhões de jovens que atingem a idade porém,  menos 
de um quarto consegue emprego...no entanto esse jovem continua 
sofrendo constante bombardeamento de consumo pela TV, rádio, 
jornais, ele desenvolve uma frustração que não tem dimensão..essa 
associação perigosa(falta de emprego+ frustração) vai explodir em 
algum lugar......quem iria imaginar que um jovem da classe média 
iria matar a mãe asfixiada como matou aqui em SP,  porque a mãe 
puniu ...impediu que ele jogasse bola..e depois alegou que a mãe 
tentou matá-lo..isso é classe média....e  a burguesia..... a Susane 
Richtofen que arquitetou a morte da mãe e do pai..ou a outra que 
induziu ...matar um estudante de direito aqui em São Bernardo.. 
Entende?........ Essa geração vai explodir na escola por que.....o 
Azanha nesse sentido  tem razão a crise da escola extrapola a vida 
interna e é um reflexo do que está acontecendo na 
sociedade...então ele entra frustrado na escola..ele sabe que 
estudar não tem valor nenhum..antigamente meus avós 
falavam...trata de estudar, porque senão vai carregar areia e tijolo  , 
e isso não tem futuro...essa frase expressa  como a educação nos 
anos 70 e 80, era vista ...fator de mobilidade social....estuda vai  ter 
uma profissão , ganhar um bom salário, mas hoje..a educação não é 
fator de mobilidade social...é para uma minoria ...alguns destaques 
da escola pública...Esses dias atrás li nos jornais que as escolas 
privadas estavam abrindo para alunos carentes que se 
destacam......, serão os intelectuais orgânicos , como dizia Gramsci, 
boa parte sai da população pobre.. a própria burguesia vive hoje 
uma crise de quadros... quem são as melhores quadros  para aplicar 
a política burguesa em um estado capitalista? são de origem pobre 
cuja maior expressão é Lula, percebe?Por conta disso acredito que  
educação publica atualmente passa por uma crise estrutural. 
 
 
 
 

As perspectivas que os professores apresentam para as gerações 

vindouras, de acordo com sua formação intelectual e política, apontam para a 

necessidade de se Buscar a Utopia Necessária, seja, nas Possibilidades do Real, 

nas Alternativas de Reconstrução, na Reconstrução das Alternativas, enfim 

assumirmo-nos enquanto “Sujeitos dos Nossos Próprios Sonhos”. 
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A partir da elaboração desses questionamentos, procuramos estabelecer a 

singularidade de cada um dos entrevistados, delimitam um dos paradigmas 

construído a partir de uma condição de “geração real”, ou seja, a Geração 1980, 

atuantes na discussão e elaboração da Reconstrução de um Projeto Político de país 

que se fazia urgente e necessário pela via democrática, mas que teve como 

contraponto a alternativa Socialista.  

Certamente as discussões em cada um desses segmentos de atuação 

política eram acaloradas, na medida em que cada um defendia determinado projeto 

de país. Porém essa característica, longe de representar um obstáculo, representou 

para os anos oitenta a definição de Década do Renascimento Político.  

Essa pluralidade de opiniões gerava polemicas quanto o caminho a seguir: 

alguns acreditavam que as condições objetivas para se eclodir uma “revolução” 

estavam dadas, outros desconfiavam dessa visão ufanista, pois a herança recebida 

pela Ditadura Militar, não permitiria mudanças substantivas e imediatas. Enfim, a 

Geração 1980 transmite de herança às novas gerações os conflitos daqueles 

tempos de transição. 
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2. DÉCADA DE 1980: RENASCIMENTO POLÍTICO OU MORTE DAS 

UTOPIAS? 

As datas são apenas referências....O clima cultural ou o ‘espírito do 
tempo’ ( o Zeitgeist, expressão usada por Hegel) não se deixa datar 
com precisão.(...) o espírito do tempo se ri do ontem e do hoje 
,aparece, flui, reflui e reaparece com maior ênfase,se impõe como 
possibilidade ou até mesmo como evidencia definitiva, mas sabe 
conviver com seu contraditório do passado e com sua própria 
superação futura. Paolo Nosella 
 

 
 

A Geração 1980, como foi colocado no primeiro capítulo, construiu sua 

trajetória política em meio a vertente de pensamento que pretendia restabelecer a 

Práxis de uma cultura de Resistência, com olhares diferentes e, portanto apontando 

para soluções igualmente distintas, das que se apresentaram como proposta até 

aquele momento.  

A expectativa criada pelo retorno do Exílio daqueles que foram expurgados 

pelos desmandos da Ditadura Militar, trazendo em sua bagagem as Memórias 

dobradas junto às roupas, com a possibilidade de reconstruir a Resistência contra 

qualquer forma de repressão, opressão, coerção, se unindo aos que ficaram no país 

e tantos outros que compartilhavam dos mesmos ideais apontavam para o 

Renascimento do Ser Político.  

No entanto pairavam algumas dúvidas no ar.  

Os rumos da Redemocratização do país de que forma estava se 

processando? As condições objetivas para o ressurgimento dos Movimentos de 

Resistência Política, estavam efetivamente dadas?  

Para responder a essas perguntas, temos que antes pensar em alguns 

aspectos isoladamente, o primeiro refere-se ao que significava Redemocratizar, 
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avaliando o termo enquanto Projeto Político de país, posteriormente teríamos de 

esclarecer qual a conotação dada aos Movimentos de Resistência nesse momento. 

Os primeiros contatos da Geração 1980, com o ideário revolucionário, que 

embasaram os Movimentos de Resistência, em décadas anteriores e definiram a 

“idéia de revolução”, foram transmitidos por gerações de contestadores formadores 

da nossa Memória Política34, embora freqüentemente excluídos do sumário oficial.  

Para resgatar a Memória Política de um país como o Brasil, vamos recorrer 

à contextualização histórica, enfocando inicialmente os séculos XVI, XVII, XVIII, 

onde países como o Brasil e uma parte significativa do mundo, ou seja, continentes 

inteiros como América, África e Ásia, identificavam-se a partir do ideário que 

orientava os acordos do Pacto Colonial, ainda do início da Idade Moderna. Nossa 

identidade era fragmentada e difusa se auto definindo, e assim o faz ainda hoje por 

inúmeras  vezes,  a partir  das premissas impostas pelas metrópoles européias .  

O auto reconhecimento acompanha um importante descompasso entre a 

imagem de ‘País Independente Politicamente’ e a busca de atingir a ‘Independência 

Econômica’, pode ser observado posteriormente na história que com o 

desenvolvimento das forças produtivas do Sistema Capitalista, continuamos a 

representar um apêndice para os países mais avançados e dessa maneira fomos 

pacificamente subjugados pelo domínio norte americano, ou seja, só mudamos de 

dono. 

 

                                                 
34 Lembrando que a Memória para a pesquisa terá uma interpretação social que segundo 
Halbwachs não se trata apenas de um condicionamento externo de um fenômeno interno, isto é, não 
se trata de uma justaposição de “quadros sociais” e “imagens evocadas”, mais do que isso, entende 
que já no interior da lembrança, no cerne da imagem evocada, trabalham noções gerais, veiculadas 
pela linguagem, as imagens resistem e se transformam.  
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A emancipação política que somente se ‘efetivou’, guardadas as devidas 

proporções, ao longo do século XIX, representou para os dias atuais na História 

desses países explorados a possibilidade de tornarem-se representantes do assim 

chamado capitalismo tardio, sabendo de toda polêmica que envolve o tema, não 

iremos nos deter neste item para o momento.  

O fato é que quando mais o Brasil se identifica como uma das peças na 

engrenagem do Capitalismo Mundial, em contrapartida , mais fortemente provoca o 

avanço em direção a reafirmação proposta pelo caráter reivindicatório dos 

movimentos políticos da sua classe trabalhadora.  

Acompanhando o movimento histórico político e reivindicatório da classe 

trabalhadora que já se espalhara pelo mundo afora pelos idos do século XIX, 

encontraremos no Brasil, principalmente com a vinda dos primeiros imigrantes ainda 

no Segundo Reinado, que sob forte influência dos movimentos anarquistas e 

sindicalistas europeus , em um primeiro momento, promoveram o desenvolvimento 

de uma configuração político reivindicatória , que alguns anos mais tarde, inicio do 

século XX,  será efetivado pelas propostas rumo a Alternativa Socialista. 

A militância política daqueles tempos, ou seja, inicio do século XX, 

acompanhava o ritmo das organizações dos trabalhadores em amplitude 

internacional, definindo planos de ação e estabelecendo o suporte teórico-prático, 

que identificaremos como Práxis Revolucionária.  

 Visto por esse prisma entendemos que a definição de Política fica 

impregnada por um sentimento de nostalgia e melancolia traduzida por Löwy (1995, 

p.32) como a “nostalgia do passado (que) está - segundo os termos de Engels – 

comentando essa característica nos românticos ingleses - ‘estreitamente ligada à 

critica do mundo capitalista.’” 
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Porém o mundo definido pelos ideários da Modernidade que privilegia uma 

perspectiva política a partir dos paradigmas do Liberalismo-burguês, ao qual se 

contraporá o Socialismo-operário, configura de maneira bastante generalizada, as 

contradições geradas pela Sociedade dos Desiguais, onde a existência do primeiro 

será validada pela resistência do segundo.  

No Brasil dos anos 1980, o projeto político de país, caminhava para a 

Redemocratização, bandeira erguida pela oposição, concomitantemente ao 

andamento do processo de “abertura” pretendido pelos militares, a euforia do 

restabelecimento das reconquistas democráticas no final da Década de 1970, 

estabeleceu o elo de ligação entre várias unidades de geração, desde a geração de 

Ulisses Guimarães até o mais jovem dos estudantes secundaristas.  

O que significariam “os antigos” referenciais da Práxis da Cultura de 

Resistência para uma faixa etária nascida em 1960, e que, portanto contava com 

aproximadamente vinte anos em 1980 encorpando o Conteúdo Geracional do 

período? 

Naquele momento, esses novos atores experimentariam a intensidade da vida 

estabelecendo o contato original, o que potencialmente lhes traria uma experiência 

radical, portanto os jovens dos anos 1980 empenharam a criticar o mundo capitalista 

com ferramentas diferentes das gerações que os precederam. 

A proposta de um mundo socialista estava definitivamente colocada em 

xeque, como demonstra a queda do socialismo real que naufragou no Leste 

Europeu, e o socialismo imaginado, que não conseguiu vencer as barreiras de suas 

limitações reais e abstratas, demonstrado pelas diversas revoluções políticas do 

período, como por exemplo, uma dentre muitas, a Revolução Nicaragüense.  
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Tal postura crítica efetivou a busca de uma nova direção rumando para 

construção de novas propostas políticas para a sociedade.  

“Os anos de 79-80 foram marcados pelo extremo interesse em torno 
do relato de próprio punho daqueles personagens, que direta ou 
indiretamente, participaram dos movimentos de luta armada ou da 
militância política mais efetiva e que agora, de volta procuravam 
resgatar partes de uma história perdida ou silenciada[...]enfim o 
balanço crítico do projeto político que animou a paixão revolucionária 
da juventude na segunda metade dos anos 60[...] um desbunde tardio 
baixava então neste final de década, trazendo de volta o discurso do 
corpo, a festa, a droga, a busca de novas formas de percepção, sem, 
contudo atualizar o mais importante: a alta voltagem contestatória do 
inicio da década,[...] a radicalização [...] sobrepõe-se às alternativas 
sugeridas pelos, em voga, discursos das minorias [...] e nem foi tão 
em vão o uso do ideário do desbunde maldito, recheando agora a 
prática política dos anos 80 e servindo de orientação aos segmentos 
jovens da esquerda , onde a palavra de ordem emergente era a 
aliança entre os trabalhadores e as minorias. ‘A luta agora não mais 
se faria simplesmente entre capitalistas e socialistas, mas entre 
aqueles que detêm o Poder e aqueles que não o detém.(Dias, 2003, 
pp. 337-338-339) 

 

Diante dessa virada dos paradigmas, repensar a década de 1980, significava 

fazer perguntas também e não somente , ao cotidiano desses jovens, desvendando 

seus hábitos , limites , potencialidades. 

 

Daquele momento em diante o pensar político guardava peculiaridades, 

retratada por aqueles que ousavam pensar em voz alta diante das parafernálias 

deterministas, uma Literatura franca, com ares de depoimento , trazia o retrato sem 

retoques dessa época , naqueles idos quem não leu livro "Feliz Ano Velho", do 

Marcelo Rubens Paiva? 

 A juventude estabelecia o contato original com a contradição de viver, 

atentos as reelaboraçoes de paradigmas que  permitissem o estabelecimento de 

referencias quando do enfrentamento das  angustias e divagações do que por 

alguns fora chamada pejorativamente de a Geração Coca-cola.  
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Era uma geração de homens e mulheres recem saídos da puberdade que 

naquele momento estavam  no centro desse furação: 

Mas hey, mãe ! Alguma coisa ficou pra tras/ Antigamente eu sabia 
exatamente o que fazer/ nessa Terra de Gigantes,( eu sei já 
ouvimos tudo isso antes), a juventude é uma banda numa 
propaganda de refrigerantes.... Nas garras da águia/ nas asas da 
pomba/ em poucas palavras / No silêncio total / No olho do furacão / 
Na ilha da fantasia / Quanto vale a vida / Nesta terra de gigantes?35 
 

 Aos tropeços o Brasil e o Mundo estavam se encaminhando para os braços 

do neoliberalismo, praticamente um caminho sem volta, poetas significativos como 

Cazuza, e Renato Russo que com seus poemas-musicais retrataram a Ira e o 

Desencanto de uma época, tiveram suas vidas prematuramente ceifadas pela AIDS , 

porém até hoje a juventude canta os refrões das letras de suas músicas, é uma 

daquelas produções sem data de validade, são eternas por serem autênticas. 

Diante (dos) graves problemas , o jovem brasileiro não se mostrava 
alheio, embora a ala estudantil, representada pela UNE, estivesse em 
processo de desmobilização , presa a divergenias internas, fruto em 
parte , da própria repressão desencadeada pelos militares desde o 
final da década de 1960.Além da participação no processo de 
redemocratIzação do país , uma parte dos jovens brasileiros, a 
exemplo de seus pares dos países desenvolvidos , engajou-se na 
formação de movimentos ecológicos.Se o quadro é de incertezas e 
crises nos campos social , político  econômico, o mesmo não 
podemos dizer da área da cultura , pelo menos na música :o 
crescimento e a concretização de um mercado para a juventude faz 
do rock um dos principais meios de expressão e análise em relação à 
situação por que passa o Brasil. (BRANDÃO,DUARTE, 1990, p. 106) 

 

Enquanto isso, outros “muitos”de nós, longe das discussões sobre  

vanguardas , resistência, revolução, assistiam a programas como “Armação 

Ilimitada”, em ritmo de videoclipe, ou o Fausto Silva que ainda estava “Perdido na 

                                                 
35 Grupo de Rock: Engenheiros do Havaí. Título do disco: Terra de Gigantes, São Paulo: RCA Victor, 
década de 1980. 
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Noite” , classificado como pura cultura pop36 , ouvia-se rock  nacional com bandas 

como , Barão Vermelho, Blitz, Capital Inicial, Ira!, Legião Urbana, Paralamas do 

Sucesso, Plebe Rude, RPM, Titãs, Ultraje a Rigor, Kid Abelha e os Abóboras 

Selvagens, os grandes hits da época incluia Faroeste Cabolclo, que tinha 157 versos 

e exatos nove minutos de duração, mas também tinhamos ouvidos para as canções 

de protesto dos anos 1960 e a  bossa nova de 1950. 

Na época, os jovens das periferias das grandes cidades,  recem saídos do 

antigo segundo grau tentavam entrar no Mercado de Trabalho  estudavam em 

cursos noturnos nas Faculdades Particulares,frequentadas pelos filhos dos 

trabalhadores, ou tentavam ter acesso as Universidades Públicas destinadas aos 

bem preparados, “filhos da burguesia”.  

Para alguns contemporâneos,como observamos nos depoimentos colhidos ao 

longo do tempo em que elaboramos essa dissertação, a entrada no Curso Superior 

significava estabelecer contato com outros jovens que militavam em um recente 

partido político, o Partido dos Trabalhadores.Considerado com certa desconfiança 

pelos mais precavidos , mas nunca rejeitado, anos  de silêncio e medo ainda 

pairavam sobre atos e protestos, haviamos nos  tornado  menos ingênuos, se é que 

isso existe , ou é possível.   

 

 

                                                 
36 Em uma definição bastante ampla e discutível, a cultura popular será determinada em grande 
parte pelas indústrias que disseminam o material cultural, como por exemplo, as indústrias do cinema, 
televisão e editorais, bem como a imprensa falada e escrita. No entanto, a cultura popular não pode 
ser descrita como apenas produto dessas indústrias; pelo contrário, é o resultado de uma interação 
contínua entre aquelas e as pessoas pertencentes à sociedade que consome os seus produtos. 
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Na Educação, diversos segmentos da categoria profissional traçaram rumos 

a partir das possibilidades surgidas em torno da Participação Política de Resistência, 

que significava , por exemplo, engajar-se em movimentos como o das Diretas-Já; ou 

participar do processo que propunha a elaboração de uma Nova Constituição que 

somente irá se concretizar em 1988; e em um passo além quem sabe chegaríamos 

a Revolução Socialista.  

O professor Enio terá uma análise inteiramente diversa a esse respeito: 

 
Quando se dá o processo de Redemocratização na época do 
Figueiredo, eu achava que não ia acontecer a revolução no dia 
seguinte, mesmo caindo a ditadura....... o que era óbvio....quem 
estava dirigindo a multidão era Ulisses Guimarães do MDB. Essa 
multidão iria seguir por muitos anos essa orientação..... Nós éramos 
da Convergência Socialista, que era um grupo pequeno, eu perdi 
essa discussão....o pessoal achava que eu estava equivocado.Então 
começaram as ações que se inclinaram totalmente para a 
concretização da idéia de revolução...o Versus (jornal do partido) 
acabou, finanças acabou, o grupo de Teatro “Somos” que nós 
tínhamos , também acabou....Isso me fez lembrar que quando na 
época da Ditadura o Jornal Versus foi atacado fizemos uma bela  
manifestação no Rio de Janeiro com Stephan Nercessian, João 
Bosco...enfim nós tínhamos um patrimônio cultural que foi 
dilapidado, por que esse pessoal não via necessidade de se investir 
em cultura ... Afinal, para eles a Revolução era para amanhã....(Enio 
analisa que) para se fazer a análise do período corretamente teria 
que ter outra concepção da História...... Não há nada, nos escritos 
de Trotsky sobre o processo revolucionário nos países mais 
desenvolvidos com democracia burguesa forte (EUA, Inglaterra, 
França) a maior parte da literatura política discorria sobre a 
revolução em países com nenhuma herança da democracia 
burguesa.....o único cara que se dedicou a isso foi Gramsci, que 
analisou processos desse tipo...,mas eu conheço muito pouco 
Gramsci para poder falar sobre ele. 
 
 

Os professores da Escola Pública envolvidos nesse processo de 

Redemocratização transitaram por diversas áreas de atuação: desde o sindicalismo 

até o engajamento em partidos de esquerda, passando pelas Organizações Políticas 

como a Ação Popular ou as CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) surgidas no 

interior da Igreja Católica Progressista, naquela que seria provavelmente a última 
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década de sobrevida das vanguardas políticas, ou pelo menos tal qual haviam sido 

entendidas até aquele momento.  

As entrevistas caminham neste sentido, através dos relatos do inicio das 

atuações políticas dos professores entrevistados, suas influências e referenciais, 

delinearam os paradigmas da época em que essa juventude estabeleceu o “contato 

original” com a idéia de Revolução37. 

A possibilidade alvissareira, vinha dos movimentos revolucionários que 

eclodiam pelo mundo desde a década de 1940, como a Revolução Chinesa38 de 

Mao tse tung em 1949, até os idos de 1980, com a Revolução Nicaragüense39, na 

busca da viabilização do ideário socialista. 

 Na encruzilhada do final de século, herdeiros de grandes processos 

contestatários como  da Contra Cultura,  dos hippies da década de 1960 , das 

Revoluções Socialistas ocorridas no período da Guerra Fria pelo mundo, na Coréia 

com Kim Il Sung  40 ou no Vietnã com Ho Chi Minh41 ,dessa forma chegavamos a 

                                                 
37
 Cabe aqui um esclarecimento, na História da construção do socialismo no Brasil, recortaremos um 

depoimento de vida de Everardo Dias, que tomou parte na Greve Geral de 1917, 1919, militante  
proletário , preso várias vezes , perseguido pela polícia política , “sua vida militante – que é o que 
interessa nesta parte- foi, assim, idêntica à de todos os militantes  e líderes das organizações 
sindicais operárias e Partidos Proletários, caluniado como eles, ofendido, como eles, maltratado , 
ameaçado e encarcerado como eles o foram.(DIAS, 1977 , p.13) 
 
38
 Revolução Chinesa: em 1949 foi proclamada a República Popular da China. Mao Tse tung é 

eleito presidente culminando a vitória da revolução proletária, após mais de 20 anos de luta armada, 
particularmente de guerra camponesa, guerra de libertação nacional contra a agressão feita pelo 
Japão e outros países imperialistas e contra a burguesia colaboracionista do Kuomitang. 
 
39 A Revolução Nicaragüense, 1979, derrotou em definitivo o governo de Anastazio Somoza, a mais 
longa ditadura vigente na América Latina. Contou com ampla organização popular, dita por alguns 
como uma revolução social genuína, organizada e dirigida por Carlos Fonseca, comandante da 
Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN). Quando chegou ao poder, enfrentou a oposição da 
Guarda Nacional e de setores da burguesia que se aliaram aos Estados Unidos para a contra-
ofensiva. 

40
 Kim Il Sung político norte-coreano que ocupou a função de primeiro-ministro após a proclamação 

da república popular, em 1948 e foi eleito presidente da república em 1972 e liderou até à sua morte 
em 1994. 
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conclusão que ,para se enfrentar, as injustiças, o desequilíbrio de forças entre as 

classes sociais,  a inaceitável desigualdade social, poderíamos lançar mão de dois 

recursos :Resistência ou Revolução. 

Esses dois tipos de movimentação serão definidos a partir de seu propósito: a 

Resistência, enquanto processo de luta a toda e qualquer forma de opressão à 

sociedade humana, não envolve necessariamente uma mudança estrutural; já a 

Revolução, definida pela radicalidade, propunha a superação definitiva do 

capitalismo. No entanto, ambas estavam desacreditadas. Resistir para quê? Contra 

quem? 

Os ícones das gerações anteriores, e os valores universais de respeito a 

dignidade humana, permanecem nos discursos Alternativos, o que muda são as 

configurações do inimigo , que passa agora a ser simbólico, introjetado por vários 

canais de comunicação humana , entre eles infelizmente e intencionalmente – a 

Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
41 Ho Chi Minh,  líder nacionalista e revolucionário do mundo do pós-guerra, em 1930 fundou o 
Partido Comunista Indochinês e seu sucessor, o Viet-mihn (Liga da Independência do Vietnã), em 
1941, para resistir à ocupação japonesa. Foi preso na China por atividade subversiva e escreveu na 
prisão os "Diários da Prisão", em chinês clássico, uma série de poemas curtos, onde enalteceu a luta 
pela independência. 
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Para a explanação dessas análises recorro a um trecho da entrevista da 

professora Maria Arminda: 

 eu por exemplo que estudei durante o regime militar e fiz o Curso 
de Ciências Sócias.. peguei o período terrível em que estava na 
presidência o General Médici, a nossa situação era inviável no que 
diz respeito a qualquer possibilidade de expressar um pensamento 
livre.... que os professores pudessem expressar as suas opiniões 
dentro da sala .... que certos autores pudessem ser debatidos e 
lidos, sobretudo os chamados autores à esquerda, enfim, aquele 
momento era sufocante...a minha geração foi muito penalizada pelo 
Regime Militar, pode-se ter uma idéia do ônus que essa geração 
teve ao ter que conviver e se formar desconhecendo o que é 
efetivamente o livre debate de idéias... (lembrando que eu só 
trabalhei no Ensino Superior e fiz um curso considerado muito 
contestatário)...Tenho imensa admiração pelos meus professores, 
porque eles correram risco todo o tempo para manter a qualidade 
desse curso de Ciências Sociais da USP, do qual agora eu sou 
professora e estou na condição de dirigir o curso...a 
Redemocratização ocorre para mim como estudante muito 
tardiamente...eu já não era mais estudante , eu já era professora , 
eu estava já fazendo o doutoramento...defendido em 1987, portanto 
para minha condição profissional de professora , a 
redemocratização teve um papel central, na possibilidade de 
oferecer aos estudantes um espírito de formação embebido na 
liberdade de pensar , estudar, debater, existia  vida na Educação No  
Regime Militar ser professor de Ciências Sociais significava risco e 
uma necessidade de resistir... 

 

As opções de vida, feita pelos professores-entrevistados, desvenda o 

contato original, que significaria segundo Mannheim (1982 , pp.74-75): 

...encontrar alguma coisa de modo novo... de grande significação 
em muitos contextos sociais, ocorrendo uma transformação bastante 
visível e impressionante na consciência do indivíduo em questão: 
uma modificação, não meramente no conteúdo da experiência, mas 
no ajustamento mental e espiritual do indivíduo a ela. 
 

O ajustamento mental e espiritual do individuo ao conteúdo da experiência, 

produzirá o amadurecimento na tomada de decisões, e a necessidade da busca de 

Respostas Alternativas aos problemas que se apresentavam, não somente no 

campo da Política, mas também da Arte e da Revolução dos Costumes, por 

exemplo. 
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O que diferenciará uma geração de outra, é que cada uma delas será 

influenciada pela conjuntura histórica vigente naquele determinado período de suas 

vidas, seus integrantes são formados pelos elementos constituintes do entorno 

social que combinados com a posição social que ocupa o jovem, ou seja, o estrato 

social a qual pertence o militante, aliado conseqüentemente à herança cultural 

herdada, traçará importantes trajetos formados a partir da opção política escolhida.  

 

Vejamos como tornar mais claro a proposição acima pinçando trechos das 

entrevistas, começando pelo professor Enio, que viveu sua juventude no inicio da 

Ditadura Militar: 

 

A FEI tinha o pessoal bastante ativo, que participava nas passeatas 
em 1967, 1968. Enfim.... nas próximas eleições (para o C.A.) fomos 
eleitos, foi em agosto, movimento universitário estava bastante 
ativo..... A UNE não era burocrata como é hoje. Logo após entrei na 
AP (Ação Popular), que veio da Igreja, e era forte em São Paulo, 
tinha participação não somente de estudantes, mas também 
operários e padres, que vinham da Teologia da Libertação.... Esse 
grupo  acabou saindo, na época não ficou muito claro o motivo  era 
tudo muito fechado.Fiquei com o pessoal da FEI (1968) em um 
grupo independente. (....) Eu me liguei com o setor da FEI que fazia 
trabalho operário em São Bernardo do Campo depois se resolveu 
abrir trabalho em Osasco, na época toda a esquerda com exceção 
do Partido Comunista Brasileiro, chamou o voto nulo nas eleições se 
não me engano para governador,e lá em Osasco teve 60% de votos 
nulos(...)uma cidade oposicionista (...)foi super legal, lá tinha o MEP 
há algum tempo no posto de saúde. Acabamos trabalhando em uma 
Associação de Jovens em um bairro chamado Vila Iolanda, com um 
grupo (as idades eram entre 18 a 25 anos) ali fizemos coisas 
interessantes, não tinham universitários eram jovens trabalhadores 
em geral, moradores em geral (...)Nosso grupo fez pichação nas 
vésperas da eleição, que era todo dia 15 de novembro, dia da 
Proclamação da República, tivemos uma idéia....  fazer panfletagem 
na véspera de finados, vai a população toda para o cemitério, não 
vai ter policia e lá nós podemos fazer nossa manifestação......depois 
no cemitério à noite fomos pichar , nunca passei tanto medo na 
vida... 
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Edgar, rememorando seu passado, estabelece a ligação entre o que 

possivelmente poderia ter sido o seu “destino”, como havia acontecido com vários  

amigos da periferia em Santo André, na grande São Paulo, e pontua que a mudança 

radical em sua vida irá acontecer quando entra em contato com o Movimento 

Estudantil na Fundação Santo André, no início dos anos 1970: 

Minha influencia se divide em duas: uma os amigos da periferia, a 
maioria já morreu a muito tempo por uso de drogas ou viraram 
bandidos,e o outro universo  era a faculdade. Fiz a fundação Santo 
André,esses contatos na faculdade, me orientaram a fazer o curso 
de Ciências Sociais...apareceu outra forte influência...de um lado a 
própria faculdade em si que é outro universo na vida de qualquer 
pessoa, e a outro era o contato com pessoas que estavam lá  e 
tinham uma vontade em comum ..essa vontade era de mudar o 
mundo ....eu já entrei participando da reabertura do Diretório 
Acadêmico que na  época estava fechado, e a partir daí eu comecei 
a participar do movimento estudantil. 
 

As experiências humanas promovem diferentes repercussões individuais e 

coletivas, a geração que experimenta pela primeira vez o contato original com a 

dialética do movimento social, mistura-se àquelas gerações que já haviam passado 

por vários processos similares.  

Quando a partir dessa combinação única, essas mudanças se concretizam 

em vários níveis da consciência da pessoa, não só em termos comportamentais 

como também intelectuais e emocionais, é que temos as características geracionais 

finalmente delineadas. 

Para Enio e Edgar, foi o contato com o Movimento Estudantil, bastante 

expressivo naquele período, que proporcionou a esses jovens o sentimento de 

pertencimento, no caso, no interior da vanguarda política da época. 

Portanto, é importante refletir sobre essas mudanças processadas no 

individuo levando-se em consideração, não apenas o entorno social, como também 

o inventário pessoal, no interior do qual se estabelece paradigmas, que enfocados 

crítica e reflexivamente, produzirão uma rede intrincada de quebra de valores, 
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produzindo a reconstrução de “novos” modelos, que ao se cristalizarem se 

apresentarão as novas gerações para serem devidamente quebrados e novamente 

reconstruídos.  

Agregaremos, neste momento o relato do professor Mauro, jovem militante da 

época, que procura refletir sobre sua militância atual à luz de suas origens sociais e 

culturais, no caso uma família interiorana de São Paulo, onde o padrão de 

comportamento estabelece-se a partir da visão católica do mundo. 

Nessa época minha geração gravitava em torno da Igreja era uma 
igreja progressista... minha irmã mais velha era militante da Juventude 
Estudantil Católica... e eu.. Não tinha muitas atividades... Era a 
Ditadura Militar e o que tinha na época era “trabalhar” junto às favelas, 
ou bairros mais pobres.....Quando mudei-me para São Paulo, com 18 
anos...comecei a fazer o curso de letras na Universidade de São 
Paulo..e aqui eu me formei. Imagine você o choque que foi sair de 
uma pequena cidade e cair num grande centro como São Paulo...isso 
me fez refletir sobre qual era realmente minha visão de mundo.... e 
então eu abandonei a visão católica, talvez aquela formação 
humanística cristã lá no limite da minha alma  ...tenha influenciado 
minha militância até hoje..mas do ponto de vista ideológico eu deixei 
de ser um cristão. 
 
 

A herança cultural edificada pela visão cristã e ocidental do mundo, alicerçou 

o histórico de vida da maioria dos militantes da época. A professora Maria Helena, 

vinda também do interior do Estado de São Paulo, inicia seu relato sobre as 

primeiras formas de organização política nas quais teve participação com profunda 

admiração pelo novo mundo de possibilidades que se descortinava à sua frente, lá 

pelos idos de 1970.  

nós estávamos em 1978, em plena greve de professores...quem me 
convidou para assembléia foi o Bacan (José Fernandes Bacan, antigo 
professor de Filosofia do EE Conselheiro e depois diretor do EE de 
Primeiro e Segundo Graus Érico Veríssimo-escolas da Primeira 
Diretoria de ensino de Guarulhos), acho que ( a assembléia) foi no 
(colégio)Sion, se não estou enganada... eu fui na assembléia.... era 
terrível...achava a categoria muito tacanha, eu me lembro que os 
metalúrgicos estavam em greve também...e vários professores 
protestaram dizendo que não podia ter presença de metalúrgico na 
nossa greve..eles achavam que não podia caracterizar-se uma greve 
política....(...)  A greve de 1978 quando acabou eu voltei a estaca zero, 
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não sobrou nada aqui em Guarulhos.... Passou a greve... voltou tudo 
ao normal....mas no ano seguinte, 1979,  teve nova greve... Quando 
fiquei sabendo da primeira assembléia que decretou a greve eu fui..... 
aí eu encontrei um outro conhecido daqui, pegamos uma folha de 
sulfite e escrevemos GUARULHOS,  apareceram mais dois malucos, 
os quatro cavaleiros do apocalipse...saímos de lá para preparar a 
greve aqui em Guarulhos.. Nessa época tinha um curso de Teatro na 
Vila Fátima..... Então fomos para lá.... era a Casa de Cultura que 
reunia o que tinha de mais organizado , os partidos clandestinos de 
esquerda ... Na época o pessoal todo tinha como referência a Casa de 
Cultura. Fomos fazer a divulgação da greve... Fazer a greve em 
Guarulhos..então nos utilizávamos um mimeografo a álcool 
datilografamos tarde da noite em meia folha de sulfite..ESTAMOS EM 
GREVE.....e fomos para a porta das escolas colar nosso cartaz com a 
cola de Farinha e soda caustica que nós mesmos fizemos(...)....eu 
comecei de fato a militância nesta fase , aos trinta e poucos anos, 
quando então já fazia dez anos que eu estava na rede , mas até 
aquele momento não existia nenhum espaço para organização....tudo 
que se fazia era no campo das Artes...eu fiz um curso com o pessoal 
do NUPO que era um desmembramento do teatro de Arena, formados 
por Frateschi, Denise Delvechio, que vieram dar um curso em 
Guarulhos, mas acabaram indo embora antes de terminar o curso... 
Não foi até o fim.... Eu comecei um outro lá na casa de cultura da Vila 
Fátima e foi nessa época que a gente começou a greve..tanto que a 
primeira idéia foi organizar a greve na Casa de Cultura da Vila Fátima, 
por que tinha um mínimo de infra-estrutura e era um local de fácil 
acesso também..então foi  isso..eu participei de todo período da greve 
que durou muito tempo...não sei se foi essa que durou 3 meses..mas 
com certeza mais de um mês ela durou....” 

 
 

A professora Sonia Maria Portella Kruppa, em seu relato irá fortalecer a tese 

de que o comprometimento político geracional, estabeleceu-se através de dois 

fatores : o contato com outros jovens de sua geração; e a influência recebida dos 

professores pertencentes a gerações anteriores, que ela descreve como “realmente 

formadores, pois possuíam o compromisso político aliado ao compromisso 

pedagógico” , ambos marcaram sua vida de secundarista no Caetano de Campos. 

A preparação da jovem geração para o mundo na década de 1980, no Brasil 

da Redemocratização, deu-se na elaboração de um projeto de país desenhado 

através das forças que atuaram no sentido de restabelecimento da democracia, não 

importando que em primeiro momento fosse chamada de democracia burguesa, mas 
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que efetivamente acabaria com os horrores do que fora os vinte e um anos de 

Ditadura Militar. Vamos ao relato da professora Sonia: 

O movimento que começou nos anos 1960, chamado de Equipes 
Docentes, era um movimento da igreja católica de professores que 
existe até hoje. Possuía uma ramificação interessante com as escolas 
públicas, não escolas como a Caetano de Campos ou as escolas de 
Aplicação e os Ginásio Vocacionais. Também tinha ramificação desse 
movimento pela rede, as Equipes Docentes, estavam espalhadas pela 
América Latina, aliás, existem hoje ainda na América Latina... estava 
ligada a um grupo da França, e a uma grande educadora chamada 
Heloisa Prestes Bonzoni, que tinha sido... uma professora formada 
pela Dona Noemi, que foi uma professora do Serviço Social da PUC, 
acho que foi ela quem criou o Serviço Social na PUC. Dona Noemi foi 
professora do Caetano de Campos também, a dona Heloisa Bonzoni, 
portanto, foi uma pessoa maravilhosa, uma formadora de trabalho de 
equipes, a coordenadora dos Ginásios Vocacionais Nilde Macelani, 
que também foi professora da PUC, ela era desse grupo mais amplo 
da Dona Heloisa.... se reuniam na casa da D Heloisa....ela era uma 
pessoa que vinha de uma família de posses que tinha uma casa nos 
Jardins, com duas entradas , como todas as casa de jardins, com  
uma grande biblioteca que ela disponibilizava....os livros e o 
espaço...nesse local foi se organizando esse movimento chamado de 
Equipes Docentes que era ligado à igreja...eu acho isso 
importante.....eu participei do movimento secundarista,nós paramos a 
Caetano de Campos e começamos a nos organizar, fazíamos a 
Semana do Caetanista, e na semana do caetanista nós começamos a 
discutir o que está acontecendo na praça. Éramos muito jovens, eu 
tinha 14,15,16 anos e esses professores de alguma maneira vão nos 
influenciar.Em Sociologia estudamos o Populorum Progressio , uma 
encíclica sobre a questão social ..... tinha os festivais de música 
popular brasileira...até o Caetano Veloso lançou lá a música: “Sem 
Lenço, Sem documento”...a prova de sociologia inclusive foi a letra da 
música... nós começamos a fazer jornal e a ir para a rua..... Esses 
professores tinham um compromisso diferenciado no ponto de vista 
político, eles eram vários e eram formadores..... Eles também traziam 
alunos de faculdade para trabalhar conosco... E, portanto o Manzur 
Lutf, a Elmira Pacheco Lutf....eram pessoas ligadas aos movimentos 
de Equipes Docentes que tinha a experiências dos Ginásios 
Vocacionais... a Cecília Guaraná que foi diretora de um dos Ginásios 
Vocacionais fazia parte desse grupo. Que vai crescendo nas reuniões 
de reflexão discutíamos prática – teoria; reflexão-ação, ver-julgar-
agir.... ligado ao Movimento de Juventude que vem da igreja Católica, 
JOC, Juventude Operária Católica e JUC, Juventude Universitária 
Católica. Dona Heloisa era desses movimentos, na verdade a  minha 
formação política vem por aí, eu entro no Movimento Estudantil, por 
aí...o PT eu vou conhecer em outro momento quando eu me caso e 
me mudo para São Bernardo do Campo na Rua Minas Gerias, bem 
atrás do que era Brastemp, onde tinha toda um movimentação..bem 
eu vim fazer Ciências Sociais aqui na USP,em 1970, 1971 ... Era 
muito duro aqui, era uma repressão terrível.. Eu até brinquei com os 
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alunos, hoje vocês abraçam a arvore 42no nosso tempo.. Fazíamos a 
discussão da mudança social, tomando pinga... Porque era o único 
espaço que nós tínhamos para fazer alguma coisa....não ignorávamos 
as circunstâncias... Identificávamos quem era militar e estava na sala 
de aula.. Víamos os colegas desaparecerem.... Mais eu não participei 
diretamente de nenhum agrupamento clandestino”.. 
 
 

O grupo formado pela mesma faixa etária , possuía as mesmas aspirações e 

um complexo entroncamento de elementos aparentemente contraditórios, marcou  a 

Iniciação Política desses jovens, dar-se-ia em um primeiro momento no interior do 

Movimento Estudantil43,em fase de reconstrução desde o ataque a sede na UNE no 

Rio de Janeiro,em 1968,  poderia ser na FEI, na USP, na Fundação Santo André, no 

Colégio Caetano de Campos, nas Escolas Públicas do interior do estado, em 

qualquer desses locais se aglutinavam pessoas em torno da Possibilidade da 

Reconstrução identitária do Brasil, claro com enfoques e entusiasmo muito 

diferenciados. 

O movimento militante assumiu na vida desses jovens através da 

estratificação das experiências, uma centralidade que justificava a própria existência, 

segundo Mannheim significaria para além de simples acúmulo de experiências, em 

verdade, orientaria os novos percursos na busca do estabelecimento de novos 

rumos.  

 

                                                 
42 A professora Sonia estava se referindo a uma movimentação dos alunos ocorrida recentemente 
para a não derrubada das arvores que alegaram estar com problemas e podendo cair  a qualquer 
momento, os alunos resolveram então fazer um protesto, abraçando-se à referida árvore. 
 
43 O MOVIMENTO ESTUDANTIL ,me será apresentado para além das lembranças,  identificado em 
algumas fotos do Congresso da UNE em Cabo Frio ,em minhas pesquisas revirei meu passado 
guardado em caixas de arquivo e pastas de papelão, e sobressaíram-se  dois materiais de pesquisa 
com 26 anos de diferença entre eles: o primeiro de 1979, uma brochura , era um documento 
clandestino , datilografo e amarelado  sobre a história da movimento  estudantil; o outro era o site 
atual , ano 2005 , www.une.org.br .O primeiro  febril , denso , apaixonado,  o segundo  é visual, rico 
com cores , letras e sinaizinhos que ficam pulando à nossa frente , explicativa , interativa, digital. 
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O fato de pertencer à mesma classe e o de pertencer à mesma 
geração ou grupo etário tem em comum é que ambos proporcionam 
aos indivíduos participantes uma situação comum no processo 
histórico e social, e, portanto, os restringe a uma gama específica de 
experiência potencial, predispondo-os a certo modo característico de 
pensamento e experiência e a um tipo característico de ação 
historicamente relevante.” (MANNHEIM, 1982, p.72) 
 
 

De fato os indivíduos de uma determinada geração, a partir do momento em 

que “assumem” o contato com a realidade social circundante passando a questioná-

la, caminham rumo ao reconhecimento da sua existência individual sob a 

perspectiva da sua posição de classe, que “é um fato objetivo, quer o individuo em 

questão tenha ou não consciência dela, e quer o aceite ou não”, de acordo com 

Manheim (1982, p. 70).  

A efetivação da tomada de consciência por parte do individuo, reconhecendo 

a dinâmica imposta pela estrutura econômica e de poder, e conseqüentemente os 

limites, pressões e possibilidades que estão inseridos nesta condição social 

possibilita à pessoa, não somente a partir do acúmulo de experiências,  mais 

também buscando informações teóricas que explicitem o tema processando-o na 

forma de participação e atuação política.  

Algumas entrevistas revelam o posicionamento dos jovens militantes de 1980, 

acompanhados de um poético saudosismo,o  que na verdade revela as bases 

familiares nas quais o indivíduo se apoiou para estabelecer, mais tarde, já na 

adolescência uma atitude relacional com o entorno social baseada na cumplicidade 

com o “Outro”, fosse esse representante dos grandes centros, da periferia dos 

grandes centros ou do campo: 

 Sonia destaca o fato de a infância ter lhe oferecido a possibilidade 
de ver o mundo através do próprio mundo “...nasci no Bexiga, do 
lado do Buraco, um grande cortiço que existia na Rua Japurá, era 
um imenso prédio, eu morei e nasci numa casinha na rua do Bexiga, 
sou sétima filha de uma família de oito filhos...tive uma infância de 
brincar na rua e ver as pessoas, ver as outras pessoas  , ver as 
pessoas que moravam ali no cortiço.Minha mãe tentava segurar a 
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gente...soltava muito mais os meninos que as meninas..eu vi na 
minha infância as diferenças sociais ..esse meu nascimento ali 
naquele miolo foi muito legal..uma segunda coisa legal é que eu 
estudei desde o jardim da infância na Caetano de Campo..e ali na 
Caetano de Campos foi o centro formador do movimento estudantil 
nos anos 1960...” 
 
 
Maria Helena relata :“minha mãe é de Guaratinguetá, eu sou a mais 
velha de treze filhos, sete mulheres e seis homens, o meu pai era 
motorista, (...) (de) caminhões leiteiros que transportavam o leite das 
fazendas de Areias para os laticínios ali na região (...) então a gente 
sempre vivia uma situação extremamente difícil... teve uma época 
inclusive que meu pai transportou leite para o estado do Rio..a vida 
inteira eu me lembro do meu pai passando de caminhão voltando 
das fazendas, a gente indo levar a marmita dele , ou então o meu 
pai fazendo o leiteiro da noite e chegando com o caminhãozinho 
velho , lá pela uma hora da manhã aí a criançada levantava para 
comer o pão que ele trazia bem quentinho...minha mãe levantava 
fazia café para ele e a gente tomava, café com leite e pão..em plena 
uma hora da manhã, depois de estar dormindo desde as nove da 
noite..nesta fase a gente não tinha TV....nós acordávamos para 
tomar café junto com meu pai....e acordávamos com o barulho do 
moinho de café da minha mãe, por que ela moia o café na hora..o 
moinho ficava perto do meu quarto , o quarto das crianças ,então a 
gente escutava e pulava da cama para tomar café com meu pai...” 
 
Edgar retrata a contradição da periferia dos grandes centros: ”Meu 
pai era sapateiro... Minha mãe cobradora de ônibus... e parte de 
minha educação eu devo aos meus avos que tiveram influencia..não 
só na manutenção financeira ...como pessoal....sou  de origem 
social da periferia (ABC)..eu fiz contato com o movimento no final do 
Ensino Médio, antigo segundo grau,  para entrar na faculdade 
..1969..1970..eu entrei na faculdade em 1971.... ao entrar na 
faculdade ...eu ....vamos dizer assim... a minha influencia se divide 
em  duas.. os amigos da periferia a maioria já morreram a muito 
tempo...por uso de drogas ou viraram bandidos...e a outro universo  
da faculdade.” 
 
Mauro analisa sua vinda para São Paulo: “..... Nos anos 60 foram 
anos difíceis... Anos do Regime militar... Eu, como grande parte da 
juventude, começamos a militar na Igreja em Guararapes que 
pertencia à diocese de Lins na época poderia ser chamada, Igreja 
progressista, minha irmã mais velha era militante da Juventude 
Estudantil Católica.... Em 1971, eu vim para São Paulo, meus pais 
eram de origem proletária, meu pai era mecânico e motorista... 
minha mãe costureira... eu precisava trabalhar para me sustentar...o 
primeiro emprego que eu tive em São Paulo...naquela época era 
mais fácil a geração mais jovem arrumar emprego do que hoje em 
dia.. foi em banco...setor de microfilmagem no BCN...na Rua da 
Glória em SP..... comecei a dar aula...comecei a dar aula aos 
dezoito anos...comecei nos Cursos de Madureza...foi muito 
importante na minha formação como professor...segundo um 
professor que eu tive  na USP era uma grande escola trabalhar 
nestes cursos porque nos obrigava a ser muito didático.” 
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A família e a Infância, a Formação Intelectual, as Referencias na Escola , o 

primeiro contato com o Mundo do Trabalho, certamente traduzirão o que 

posteriormente determinará as escolhas de vida durante todo o percurso nesses 

híbridos anos imperdíveis em tempos de transição. 

 

1980: ANOS IMPERDÍVEIS 

 

As condições políticas, sociais e econômicas desde a década de 1940, mas 

precisamente desde o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, inicio da Guerra Fria, 

envolviam um projeto político para a América Latina baseado no pressupostos do 

ideário do Estado desenvolvimentista que atribuía ao Estado função de tutor de 

seu desenvolvimento, nos anos 1980, esse ideário estava decrépito diante da nova 

conjuntura política e econômica que se apresentava.  

Naquele início da década de 1980, prenunciavam o desgaste do importante 

apoio dado ao regime militar pelas elites econômicas e pelos setores médios, em 

1982 com a moratória mexicana no pagamento da dívida externa, os organismos 

internacionais de financiamento, como o Banco Mundial (BIRD) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), passaram a impor aos países devedores uma receita de 

"ajuste”, como por exemplo, o controle da inflação mediante o enxugamento da base 

monetária que ocasionou arrocho salarial.  

A sucessão do presidente João Figueiredo sofreu significativo impacto 

quando do acordo entre o governo brasileiro e o FMI, firmado através das Cartas de 

Intenções. Enquanto isso em âmbito internacional esse processo complexo 
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associou-se a outras mudanças profundas no capitalismo internacional, que 

reafirmavam a impossibilidade de continuidade da Ditadura Militar no Brasil.  

Os governos autoritários tiveram (...) uma ênfase especial na 
repressão aos descontentes e à oposição em geral, tratando de criar 
um clima de salvação para asa situações de crise que não admitia 
contestações. Buscava-se, na verdade, a destruição dos valores 
sociais precedentes À instalação das ditaduras, anulando 
especialmente a participação política dos agentes sociais 
“perturbadores” responsáveis pelo “caos” e “anarquia” reinantes 
antes da intervenção dos militares. A partir deste marco inicial, 
procurou-se a reorganização das bases materiais das sociedades 
latino-americanas e a criação de uma nova ordem político-social, 
sempre com base na Ideologia de Segurança Nacional, que 
acenava com o inimigo externo e interno. O fracasso econômico das 
ditaduras, pelo dogmatismo neoliberal de seus tecnocratas, asseclas 
da Escola de Chicago, pela ausência de projetos de investimento 
nas forças produtivas nacionais, pela crescente dependência do 
capital externo, pelo direcionamento dos grupos econômicos 
nacionais para as atividades especulativas, evitou a formação da tão 
desejada “nova ordem” na América Latina. ”(GUAZZELLI,2004,p.75) 

 

Para compreender melhor o desencadeamento de tais processos políticos e 

econômicos recorreremos à contextualização histórica no âmbito internacional que, 

segundo o historiador Hobsbawm (1990,p.224-396), em sua obra Era dos Extremos, 

poderá ser apresentado sinteticamente da seguinte forma:  

1) A Era da Catástrofe (1914-1945), que abordará a duas grandes guerras 

mundiais, mediadas pelo período entre guerras caracterizado pelo aparecimento de 

regimes totalitários de extrema direita, nazismo na Alemanha e o Fascismo na Itália, 

e pela crise sem precedentes da Quebra da Bolsa de New York, em 1929; 

 2) A Era do Ouro (1945- 1973), vivida parte da Guerra Fria e tida como uma 

fase de ouro para o capitalismo internacional, ”pois as duas superpotências 

aceitavam a divisão desigual do mundo... apesar da retórica apocalíptica de ambos 

os lados, mas, sobretudo do lado americano”;  
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3) O Desmoronamento (1973- 1990) ou as Décadas de Crise momento em 

que os Estados Nacionais perderam seus poderes econômicos, em 1973, crise do 

petróleo, e em 1987, crash na Bolsa Americana, “os problemas que tinham 

dominado a crítica ao capitalismo antes da guerra , pobreza, desemprego em 

massa, miséria, instabilidade, reaparecem depois de 1973”.  

Diante da crise econômica dos anos 1970, a chamada Crise do Petróleo, 

originada quando os principais países que formavam a OPEP (Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo) triplicaram o preço do barril, o que desencadeou a 

primeira grande crise econômica mundial, após a Segunda Guerra Mundial.  

A repercussão dessa medida se fez sentir através de uma substancial 

diminuição das oportunidades de emprego e aumentando gradativamente o 

desemprego, corte nos gastos públicos, retirada de subsídios para a produção de 

artigos essenciais, desvalorização monetária, o Estado abandona a função de 

oferecer bem-estar social em nome da ótica dos paises de economia dominante, ou 

Países de Primeiro Mundo, que vendiam uma auto imagem destituída de 

contradições e problemas, e “sugerindo” a adoção de medidas práticas: livre-

mercado, livre-economia, livre concorrência. 

Contudo, o modelo foi também, e talvez ainda mais 
fundamentalmente, solapado pela globalização da economia após 
1970, que pôs os governos de todos os Estados – com a possível 
exceção dos EUA, com sua enorme economia – à mercê de um 
incontrolável ‘mercado mundial’ (HOBSBAWM, 1990, p.400). 

 Foi mister buscar-se uma reestruturação do capitalismo, combinando-se os 

mais diversos fatores, como novas tecnologias, desregulamentação, liberalização 

dos mercados, privatização de empresas estatais, integração das esferas nacionais, 

supressão de direitos trabalhistas e previdenciários, repressão.  
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Durante os anos Reagan, década de 1980, as práticas hegemônicas e 
as forças reguladoras que reforçam o capitalismo do/ pós-guerra 
foram drasticamente desestabilizadas. Os dias felizes diante da 
chegada do novo Leviatã da globalização foram substituídos por 
estruturas de produção e distribuição supranacionais e tecnologias de 
comunicação que permitem um “capitalismo em velocidade distorcida” 
de transações mundiais instantâneas....A economia de Hayek 
assegurou o thatcherismo e a chamada revolução de Reagan e 
influenciou o planejamento da economia mundial. Enquanto os liberais 
clássicos recusam a intervenção do Estado na economia e na 
educação, os neoliberais ,tanto no âmbito da economia quanto no da 
educação , estão a favor da intervenção do Estado (somente) para 
assegurar o funcionamento de um mercado livre e o avanço não-
restrito do capital.”(MCLAREN, 2000, p. 125 -127) 

Os Movimento Sociais, farão a contrapartida ao discurso oficial neoliberal , 

através das formas multifacetadas assumidas pelos de Movimento de Luta e 

Resistência referendados naquele momento político pela Geração de 1980, quer 

seja no âmbito sindical, partidário ou independente, alojados nas Ongs 

(Organizações não governamentais) ou em  outras instâncias de participação 

política. Antes e em tempo, esse “movimento” associado à sociedade civil44 

apresenta particularidades históricas que denunciaram a presença de outra lógica, e 

para elucidar a questão para a atualidade, vamos apresentar de Alberto Melucci, um 

trecho de seu livro “A invenção do presente”. 

Os movimentos das sociedades complexas são profetas sem encanto. 
Não há encanto na consciência de viver em um sistema planetário 
permeado por uma mudança molecular que, continuamente, gera 
tensões e a elas se adapta buscando controlá-las. Os movimentos são 
um sinal. Não apenas produto da crise, os últimos efeitos de uma 
sociedade que morre. São ao contrário, a mensagem daquilo que esta 
nascendo. Eles indicam uma transformação profunda na lógica e nos 
processos que guiam as sociedades complexas. Como os profetas 
“falam à frente”, anunciam aquilo que esta se formando sem que ainda 
disso esteja clara a direção e lúcida a consciência. ”(MELUCCI, 2001, 
p. 21) 

                                                 
44
 Trata-se de um conceito gramsciniano, que significa tudo aquilo que está fora da organização 

estatal (a sociedade política) compõe o que vulgarmente se chama a “sociedade”. Para Marx, a 
sociedade civil é o âmbito em que se dão as relações sociais de produção e reprodução da vida 
material dos homens, onde estabelecem “contratos” , relações para organizar a produção. Para 
Gramsci, a sociedade civil é algo intermediário entre a estrutura econômica e o estado. (Secco, 2002, 
p.104-105) 
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Na década de 1980, marcada pela expansão da globalização, a visível 

pressão exercida pelo caráter da crise hegemônica dos EUA, difunde políticas 

neoliberais de ofensiva do capital na produção, assumindo formas selvagens em sua 

dimensão tecnológica ou organizacional. Essa dimensão atingirá a horla subalterna 

do sistema mundial do capital na virada para a década de 1990, com as políticas 

neoliberais na América Latina, no Leste Europeu e na Rússia pós-soviética.  

A abertura da China Continental e o desenvolvimento modernizador do 

sudoeste Asiático irão contribuir para um ciclo de expansão precária do capitalismo 

americano na década de 1990. É o que denominamos de “segunda onda da 

globalização”, que contém em seu bojo novos elementos de crise.  

Neste ponto, enquanto o mundo capitalista caminha para a crise já anunciada, 

teremos que fazer uma pausa, para entendermos como estava sendo encaminhado 

o desenvolvimento histórico no, digamos, lado “socialista”, e para isso precisará 

fazer um breve retorno ao período do final da Segunda Guerra, e a formação do que 

chamaremos bloco socialista. 

O período que vai desde a formação do bloco socialista, até quase quarenta e 

cinco anos mais tarde, no final da década de 1980,quando então assistimos aos 

suspiros finais dados pela URSS, merecem um esclarecimento mais amiúde, pois 

esses fatos serão determinante na organização da Nova Ordem Mundial.  

A glasnost, política de transparência, fazia campanha contra a corrupção e 

ineficiência na administração, propondo maior liberdade na política, economia e 

cultura e a Perestroika, reestruturação do sistema político e econômico, ambas as 
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propostas feitas pelo então secretário geral do PCUS, Gorbatchov, que assumiu o 

poder no ano de 1985. 

Encaminharão mudanças significativas no sistema soviético, tais como : 

abandono do rígido planejamento estatal, ou mesmo permissão para a existência de 

pequenos negócios privados, ou ainda separação entre PCUS e Estado , golpe 

mortal contra os conservadores stalinistas ,  chegando a devolução do poder aos 

soviets, que foram na época da Revolução Russa (1917), conselhos revolucionários 

de operários e camponeses espinha dorsal do regime socialista implanto por Lênin e 

os bolcheviques, mas que haviam sido abandonados  e reduzidos a condição de 

instancias formais, após o comando de Stalin (1924-1953). 

Economicamente, já estava claro em meados da década de 1960 
que o stalinismo centralmente planejado pelo Estado necessitava de 
reforma urgente. A partir da década de 1970, havia fortes sinais de 
regressão real. Foi o momento mesmo em que essas economias se 
viram expostas, como todas as demais – embora talvez não na 
mesma medida, aos incontroláveis movimentos e imprevisíveis 
flutuações da economia mundial transnacional. A entrada maciça da 
URSS no mercado internacional de grãos e o impacto das crises de 
petróleo da década de 1970 dramatizaram o fim do “campo 
socialista” como uma economia regional praticamente auto-
suficiente, protegida pelos caprichos da economia mundial 
(HOBSBAWM, 1995, p.407-408) 

 

A desintegração dos países que formavam o Leste Europeu, e que 

contingencialmente estavam do ‘lado socialista’ da Guerra Fria, depois da 

independência da Ucrânia, ocorrida após um plebiscito feito em 01 de dezembro de 

1991, puxou a fila, e no dia 21 de dezembro de 1991, se reuniram em Alma-Ata, 

capital do Cazaquistão para referendar a criação da CEI (Comunidade dos Estados 

Independentes) e decretar o fim da URSS. 
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 A demonstração simbólica  foi a queda do Muro de Berlim , construído em 

1961,  que caiu no dia 9 de Novembro de 1989, reunificando  as duas Alemanhas, 

que formaram  a República Alemã, acabando também a divisão do mundo em dois 

blocos, este momento também é o fim da Guerra Fria. 

O que a maioria dos reformuladores no mundo socialista teria 
desejado era transformar o comunismo em algo semelhante à 
democracia ociental. Seu modelo era mais Estocolmo que Los 
Angeles.Não há sinal de que Hayek e Friedman tivessem muitos 
admiradores secretos em Moscou ou Budapeste.Seu azar ainda 
maior  foi o súbito colapso do comunismo fazer com que um 
programa de transformação gradual parecesse ao mesmo tempo 
indesejavel e impraticavel ocorrer quando o radicalismo total dos 
ideólogos do livre mercado puro se achava em (breve) triunfo no 
Ocidente capitalista. Essa, portanto, se tornou a inspiração teórica 
dos regimes pós-comunistas , embora na prática se mostrasse tão 
irrealizavel lá quanto em qualquer outro 
lugar.(HOBSBAWM,1995,p.409) 

Podemos tomar por ironia do destino o que saiu publicado na internet 

atualmente em 2005, ou seja, que “ o município de Berlim está incrementando ainda 

mais o turismo incentivando a visitação do muro derrubado. Inclusive estão 

preparando a reconstrução de trechos do muro para poder mostrar aos turistas 

como era este símbolo vivo da divisão da Alemanha em duas entidades. Além da 

reconstrução de alguns trechos, a intenção é marcar no chão o percurso que o muro 

fazia quando estava erguido”. 

Tudo vira mercadoria , tudo torna-se  vendavel, quando se lança um 
“produto” no mercado  com certeza, já se sabe o tipo de “público” 
que se deseja atingir, é o chamado perfil do cliente, tudo vira botton, 
camiseta, gravuras, posteres, mas tudo acabará bem ,pois quem 
quer fazer diferente é so mudar para o refrigerante mais vendido no 
mundo.” 45 

                                                 
45
 BENJAMIM, César. Caminhos da Transformação - uma abordagem teórica. In: Encontro 

Internacional “Civilização ou barbárie-desafio e problemas do mundo contemporâneo”, Serpa, 23-

25/Set/2004.                                                                                                                                          

Disponível em: <http://resistir.info/ > ou  < http://odiario.info/articulo.php?p=60&more=1&c=1>  
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TEMPOS DE TRANSIÇÃO 

 

O período da História do país aqui determinado de Período de Transição 

estaria tão simplesmente direcionado para a Revolução Socialista ou a Proposta 

Democrática? 

Desvendaremos nesse momento os acontecimentos políticos do período 

compartilhados coletivamente, contextualizando o Movimento das Diretas-já em 

1984, que dentre os inúmeros acontecimentos interagiu como aglutinador da Práxis 

da Cultura de Resistência, expressando os elementos implícitos à definição de 

“transição”, através da abordagem das forças políticas atuantes. 

Em 1984, o Movimento pelas Diretas-já46 conseguiu agregar diversos setores 

da sociedade brasileira com a participação dos partidos de oposição, serão políticos 

como Ulysses Guimarães47, Tancredo Neves48, André Franco Montoro49, Fernando 

                                                 

 

46
 Publicado na Folha de S.Paulo, terça-feira, 17 de abril de 1984. ”Mais de um milhão de pessoas 

em silêncio, mãos entrelaçadas, braços para cima. Ao sinal do maestro Benito Juarez, da Orquestra 
Sinfônica de Campinas, a multidão cantou o Hino Nacional. Do céu caía papel picado, papel amarelo, 
a cor das diretas, brilhando a luz dos holofotes. No Vale do Anhangabaú, muita gente chorou. Houve 
outros momentos de emoções na maior manifestação popular já ocorrida no Brasil: houve choro 
quando chegou ao palanque um gigantesco boneco do senador Teotônio Vilela, ao som do 
"Menestrel das Alagoas"; quando a Sinfônica de Campinas tocou a Quinta Sinfonia de Beethoven, 
cujo prefixo iniciava os noticiosos da BBC durante a guerra contra o nazismo; quando a Corporação 
Musical Artur Giambelli, de Limeira, tocou o "Cisne Branco", hino da Marinha de Guerra. Mas a 
alegria superou o choro. Enquanto a passeata avançava pelo centro da cidade, pequenos grupos se 
destacavam e dançavam forró, faziam humor ("Figueiredo para ex-presidente", dizia um cartaz: "Pois 
eu prefiro cheiro de cavalo", lembrava outro), puxavam novas palavras de ordem: "Não, não, não/ao 
colégio do João". Em nome da festa das diretas, os professores se privaram de vaiar o governador 
Franco Montoro; PT e PMDB evitaram a costumeira troca de estocadas e trabalham juntos na 
organização da passeata; PCB, PC do B e MR-8 aceitaram pacificamente uma escala de oradores 
que não os incluía.”  

 

47 Ulisses Guimarães - À frente do seu partido, participou de todas as campanhas pelo retorno do 
país à democracia, inclusive a luta pela anistia ampla, geral e irrestrita. Com o fim do bipartidarismo 
(1979), o MDB converteu-se em Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), do qual seria 
presidente nacional.Ulysses liderou novas campanhas pela redemocratização, como a das eleições 
diretas. 
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Henrique Cardoso50, Mário Covas, José Serra, Luis Inácio Lula da Silva, Eduardo 

Suplicy, Leonel Brizola51 entre outros,além de lideranças sindicais e estudantis , que 

depois da derrota na votação da Emenda Dante de Oliveira, através do Colégio 

Eleitoral articulam a votação de Tancredo Neves. 

Tancredo Neves foi ministro à época de Getúlio Vargas, e será eleito 

presidente com José Sarney52, na vice-presidência , um sentimento de frustração 

tomou conta, discussões políticas do período exaustivamente discorreram , 

denunciaram, interpretaram e reinterpretaram a situação:  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
48
 Tancredo Neves - Apoiou o Governo de João Goulart até o final em março de 1964. Fez oposição 

à Revolução de 1964 desde seu início e foi um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB).Em 1978 foi eleito senador, e, a seguir, Governador do Estado de Minas Gerais, eleito por voto 
direto em 15 de novembro de 1982.Com o fim de ARENA e MDB, Tancredo fundou em 1981, junto 
com Magalhães Pinto, o Partido Popular (PP), de curta duração, e ingressou no novo PMDB. 
Derrotada a emenda das diretas-já, torna-se candidato do PMDB à presidência da república, pelo 
colégio eleitoral. A articulação que elegeu a dupla Tancredo e Sarney é tida ainda hoje como uma das 
mais complexas e bem-sucedidas na história política do país. Tancredo Neves foi indicado por uma 
coligação de partidos, com apoio de Ulysses Guimarães (a figura mais importante no período de 
redemocratização do país). Tendo como candidato a vice na mesma chapa José Sarney, venceu o 
pleito em 15 de janeiro de 1985, por 480 votos contra 180 de Paulo Maluf. 

 
49 Assumiu o Governo do Estado de São Paulo em 15 de março de 1983, após ganhar as eleições de 
1982, vencendo Jânio Quadros, Reinaldo de Barros Filho, Rogê Ferreira e Lula. 
 
50
 Foi presidente do Brasil por dois mandatos consecutivos, de 1995 a 2003. Foi ideólogo do MDB e 

teve uma participação decisiva nos bastidores das diretas-já e na eleição no colégio eleitoral de 
Tancredo Neves à presidência da república. É co-fundador, eleito em 2001 presidente de honra do 
PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). 
 
51
 influente e carismático político esquerdista brasileiro, lançado na Política por Getúlio Vargas, Brizola 

foi o único homem na história do Brasil a governar dois estados diferentes (Rio Grande do Sul e Rio 
de Janeiro). Foi também presidente de honra da Internacional Socialista 
 
52 Na trajetória política de José Sarney, ilustrada a partir da mudança de partidos políticos segundo 
uma lei de conveniência: ex-ARENA (Aliança Renovadora Nacional), na Ditadura Militar ,depois PDS 
(Partido Democrático Social), e finalmente PFL (Partido Frente Liberal) 
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...contribuíram para a catarse coletiva de 1984 pelo menos dois 
elementos estruturais que naquele momento seguiam seu curso na 
sociedade brasileira. Em primeiro lugar, a crise do modelo de 
desenvolvimento econômico e do tipo de Estado a ele associado. 
Desde meados dos anos 1970 e, principalmente, nos primeiros anos 
da década de 1980, a economia brasileira entrara em declínio. Das 
taxas espantosas de crescimento verificadas nos anos de chumbo 
da ditadura (11%, 12% e até 13,6% ao ano entre 1968 e 1974) 
passamos à depressão econômica (com queda do Produto Interno 
Bruto - PIB - em 1,6% em 1981 e 3,2% em 1983). Dos baixos 
índices de inflação (20%, 15% ou até 5,5% ao ano, nos primeiros 
anos da década de 1970) fomos à explosão inflacionária (quase 
100% ao ano em 1981 e 1982, e 200% em 1983.(...)Quando se 
iniciaram os anos 1980, a sociedade civil brasileira contava com um 
novo padrão organizacional, com uma densidade política 
diferenciada e com uma disposição militante de caráter autônomo 
que contrastava com as vinculações populistas do período pré-1964. 
Nesse sentido, a fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) em 
1980 - espécie de efeito indesejado da reforma partidária de 1979, 
como se verá - significou a construção de uma instituição 
representativa para a qual convergiram esses novos movimentos 
populares e sindicais, e à qual se agregaram intelectuais e militantes 
cristãos, numa tentativa de oferecer um canal partidário institucional 
aos "de baixo”.53 

 

Neste sentido, retomando as entrevistas apresentando uma avaliação feita 

pelo professor Edgar sobre a perspectiva do Movimento das Diretas Já, a partir de 

sua atuação enquanto como militante político de tendência trotskista, aliás, era uma 

das correntes de esquerda que naquele momento encontravam-se na 

clandestinidade, e que se alojaram no interior do Partido dos Trabalhadores. O PT, 

fundado oficialmente em 1980, foi o mais importante catalisador possível, pelo 

menos naquele momento, da aglutinação das forças de oposição que haviam 

resistido dentro do país, encorpada com a chegada de vários intelectuais, artistas, 

militantes políticos que estavam no exílio: 

 

                                                 
53
 RODRIGUES, Alberto Tosi. Diretas Já: O grito preso na garganta. São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo. 2000. (Coleção História do Povo Brasileiro) ISBN: 8586469912 
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Avalio que (1984-Diretas Já) havia um processo objetivo que se 
expressava na massa na vanguarda que queria a democracia, eu 
tenho uma opinião..eu acho que na verdade a votação Colégio 
Eleitoral que elegeu Tancredo Neves..foi um represamento 
conjuntural...tinha o receio de haver um processo muito avançado 
que levasse ao julgamento dos generais...como houve por exemplo 
na Argentina..não só da sociedade mas também da burguesia que 
queria um processo mais controlado..O próprio PT , teve uma 
posição mais progressiva em relação a questão do colégio 
eleitoral...em 1984 na verdade no movimento havia um setor 
conservador  que tinha interesse em acabar com a Ditadura, por 
mais conservadores que fossem, enfim uma figura como Franco 
Montoro, eu cheguei a fazer reunião com Franco Montoro lá em uma 
igrejinha na Vila Palmares em São Caetano e Santo André....ele 
chegava em um carrão cadilaque...descia do carro para fazer 
reunião com a gente...e começa a discutir eleição...ditadura.Isso é 
para perceber como o processo era complexo..... o Montoro não era 
nenhum revolucionário....era um democrático...um cristão...a partir 
daí  o que acontece...as Diretas já..onde o MDB vira PMDB... e 
organiza o processo pela via institucional  
 

Para o professor Mauro, o que melhor explica o período será a organização 

do Partido dos Trabalhadores e da Central Única dos Trabalhadores, que segundo 

ele naquele momento abrirá um ciclo ultra progressivo no que tange à formação 

partidária e a organização da classe trabalhadora brasileira: 

O PT e a CUT (Central Única dos Trabalhadores), são parte de um 
ciclo histórico no Brasil, que se deve estudar de forma similar de 
forma meio análoga, o PT materiza, independência política, é um 
partido de classe, independente da ideologia o que caracteriza o PT 
é ser um partido de trabalhadores, naquele momento os patrões... 
não podiam entrar...hoje está descaracterizado isso...mas os 
patrões não podiam entrar...então no Brasil ..nunca teve um partido 
de classe...a não ser em um período muito curto de no final da 
ditadura Vargas..o PC ganha peso de massa e é o terceiro partido 
mais votado.....mas ele fica somente dois anos na 
legalidade...depois disso.a experiência..de independência da classe 
trabalhadora brasileira...foi muito curta...sempre cooptada pelos 
ideais burgueses...neste aspecto o PT abre um ciclo ultra 
progressivo...a CUT é uma expressão sindical ela surge com a 
necessidade de uma intersindical nacional... (....) a CUT faz parte 
desse ciclo associado à redemocratização do país e reorganiza os 
trabalhadores... e neste aspecto vai fazer uma luta contra o velho 
pelegismo...contra o aparelho de estado...da estrutura herdada do 
getulismo e absorvida pela ditadura...a Corrente Liga Operária 
acerta muito nesse período na política...analisando que a ditadura 
estava em processo de crise..e havia espaço para organizações de 
massa de forma mais aberta..grande parte da esquerda nos 
considera louco...eu já tinha entrado na Liga Operária....” 
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Estrategicamente, a confluência política do inicio da década de 1980, e 

principalmente após 1984, definiam as forças políticas que iriam atuar alguns anos 

mais tarde no cenário político brasileiro54.Naquele momento ainda não estava 

configurado tal quadro, os primeiros resultados da convergência de amplos setores 

da sociedade civil, fora reforçado pela idéia de “opção democrática das esquerdas 

brasileiras”, no entanto os partidos comunistas PC, linha soviética, e o PC do B linha 

chinesa, não se alinharam a essa idéia naquele momento. 

Entre a intelectualidade brasileira, também aparecem divergências a respeito 

da autenticidade do PT enquanto representante da classe trabalhadora, um grupo 

liderado por Francisco Weffort, Chico de Oliveira e Florestan Fernandes, aderiu ao 

novo partido. Será alias, no processo de reformulação partidária de 1979, que a 

escolha implícita de permanecer vinculado ao MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro) ou aderir ao recém criado Partido dos Trabalhadores, evidenciará 

concepções radicalmente diferentes acerca da proposta de Projeto Político de País. 

Ainda que nessa empreitada outros intelectuais tenham tido papel 
importante, sem dúvida, depois do de Cardoso, o de Francisco 
Weffort foi o mais cheio de significados políticos no ambiente 
radicalizado de crítica à herança nacional-popular. Ao eleger como 
objeto prioritário de seus estudos o populismo, abordando-o como 
prática política e sindical, Weffort dava forma acabada e politizada a 
uma longa tradição da “escola paulista de ciências sociais”, centrada 
no estabelecimento de uma “sociologia crítica” e refratária ao 
nacionalismo engendrado a partir da Revolução de 1930. Com seus 
estudos, Weffort consolidaria a interpretação uspiana do Brasil e, 
concentrando-se na descontinuidade histórica como principal critério 
de investigação da trajetória do país após 1930, elaboraria uma 
formulação à esquerda para completar a recusa ao nacionalismo, ao 
desenvolvimentismo e ao varguismo. Inclusive, em torno dessa 
interpretação, entre 1972 e 1973, travou-se no interior do Cebrap 
uma duríssima polêmica, que contrapôs Francisco Weffort a Maria 
Hermínia Tavares de Almeida e Carlos Estevam Martins e, 
posteriormente, a Luiz Werneck Vianna. E, ainda que não tenha se 

                                                 
54 No tempo em que estamos escrevendo essa dissertação, outubro de 2006 esperamos para o 
segundo turno das eleições presidenciais, o resultado do confronto nas urnas de duas forças políticas 
geradas na Geração 1980, ou seja, PSDB com Geraldo Alckmin e PT de Luis Inácio Lula da Silva. 
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consolidado como um objeto de pesquisa forte na instituição, tal 
polêmica expressaria exatamente a emergência de uma 
interpretação que pretendia captar as novas modalidades de 
estruturação da “sociedade civil”, mais autônomas em relação ao 
Estado, anunciando um novo potencial de ação para os setores 
populares e procurando desvendar as conseqüências (consideradas 
nefastas) da herança populista para a organização dos 
trabalhadores. Para Weffort, não era apenas o Estado populista e 
clientelista que precisaria ser superado, mas também a tradição da 
esquerda comunista, recusada em bloco como cúmplice dessa 
forma de Estado. 55http://www.artnet.com.br/gramsci/arquivo.htm 

 Sob a liderança de Fernando Henrique Cardoso e José Arthur Giannotti se 

organizará outro grupo de posição antagônica, evidenciada pela apresentação de 

uma proposta de análise política , que segundo Lahuerta (2001) será “radicalizada e 

de um hiper realismo político de fundo racionalista, com a pretensão iluminista de 

comandar uma “revolução” dentro da ordem e de articular a melhor forma de 

adaptação às mudanças”, que rejeitará a tese de autonomia operária e se alinharão 

ao então MDB.  

Neste quadro político a atuação de intelectuais uspianos, ocorrerá em torno 

do recém criado Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com a 

perspectiva de dar continuidade à tradição de pesquisa, dando maior atenção à 

compreensão do Estado autoritário-burocrático e à problemática da distribuição de 

renda: 

 

 

                                                 
55 LAHUERTA, Milton. Intelectuais e resistência democrática. In: Cadernos AEL, n. 14-15. IFCH, 
Unicamp, 2001. Disponível em: 
http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=  
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 Nesse cenário, avulta a figura de Fernando Henrique Cardoso: a tal 
ponto que o autor torna-se maior que a própria obra, a projeção 
obtida pelo Cebrap, a condição de “exilado”, a “aposentadoria” 
precoce, permitiram que se criasse uma aura mítica não só em torno 
do intelectual Fernando Henrique, mas também da figura do 
intelectual em geral. De tal modo, que muitas atitudes tomadas para 
defender as condições básicas necessárias ao trabalho intelectual 
foram interpretadas pela juventude universitária e pela oposição 
como expressivas da resistência de esquerda contra o 
obscurantismo cultural da ditadura. Essa condição possibilita ao 
Cebrap exercer um papel diretivo na elaboração intelectual que terá 
fortes reflexos na cultura política do período e que garantirá o 
Fernando Henrique Cardoso uma condição de intelectual que lidera 
intelectuais, sem precedentes na história do país. 56 

Essas interpretações antagônicas, durante os anos de chumbo e 

notadamente no final da Década de 1970, não representariam perigo, uma vez que o 

essencial era unir forças contra o Governo Ditatorial, no entanto será ao longo da 

Década de 1980, que as divergências tomarão forma na organização e consolidação 

político-partidárias distintas: 

 Inclusive, no que se refere aos vários grupos de intelectuais que se 
aproximam do MDB, na segunda metade dos 70, pode-se 
considerar que do ponto de vista político eles orbitaram em torno de 
três referências fortes: do comando nacional de Ulysses Guimarães 
(o que foi a marca específica tanto do grupo da Unicamp, quanto de 
vários intelectuais cariocas, como Maria Conceição Tavares e 
Carlos Lessa, articulados com ele); da influência do Partido 
Comunista Brasileiro; e da crescente liderança política de Fernando 
Henrique Cardoso. No processo político concreto essas três 
referências acabaram se somando e, entre 1974 e 1978, não raras 
vezes tiveram posições políticas convergentes. Por mais que 
houvesse entre eles diferenças e até mesmo fortes divergências de 
opiniões e de posições, além de distintas afinidades na escolha dos 
aliados e patronos, inequivocamente a liderança de Cardoso avulta 
em importância e ele, de alguma maneira, personifica a trajetória 
Desde as primeiras conversas que mantivera com Ulysses 
Guimarães no Cebrap, Cardoso mantivera-se articulado com um 
grupo político composto a partir de um circuito de relações pessoais 
e intelectuais57.”  

                                                 
56
 Lahuerta, Milton. Intelectuais e resistência democrática. 2001In: Gramsci e o Brasil. Disponível em: 

http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=23 
 
57 Desse grupo, vão participar nacionalistas, como José Gregori e Fernando Gasparian; ex-
democratas cristãos reformistas, como Plínio de Arruda Sampaio; o ex-Ministro do Trabalho de 
Jango, Almino Affonso; lideranças e militantes de grupos de origem católica, como Hélio Bicudo, 
Dalmo Dallari; juristas, como Flávio Bierrenbach, Darcy Passos; economistas, como Eduardo 
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Alguns anos mais tarde, no final da Década,em 1988, ocorrem uma cisão nas 

fileiras do PMDB. Segundo Lahuerta (2001), apesar do resultado eleitoral, a 

campanha de Cardoso ao Senado em 1978 abriu para vários setores a possibilidade 

efetiva de pensar (ou de voltar a pensar) em política.  

É como se, após décadas de prevalência do Estado sobre a sociedade e da 

razão política sobre os interesses privados, se pudesse, enfim, considerar  

 “que um ethos efetivamente identificado com os interesses modernos emergira no 

país como alternativa civilizatória a seus dilemas”  

Esse grupo dissidente liderado por FHC, herdeiros do processo de 

Reconstrução política, que irá se reorganizar no interior do Partido da Social-

Democracia Brasileira, PSDB, que agora fortalecidos já podem claramente descartar 

os rumos conservadores que estavam delineados na politica adotada pelo governo 

de José Sarney,como já era de se esperar. 

O grupo era composto por intelectuais e políticos  nomes como os de  Mário 

Covas, José Serra, José Richa, Franco Montoro, Teotônio Vilela, Sérgio Motta, 

Magalhães Teixeira, Geraldo Alckmin, Eduardo Azeredo, Aécio Neves, Maria de 

Lourdes Abadia, Arthur Virgílio, Yeda Crusius, Euclides Scalco, Almir Gabriel, 

formavam o grupo inicial ,e muitos continuam ainda hoje no cenário da politico. 

 

 

                                                                                                                                                         
Matarazzo Suplicy e Antonio Angarita; quadros e ex-militantes da Ação Popular (AP), como José 
Serra, Sérgio Motta e Clóvis Carvalho; até membros da esquerda acadêmica, da qual Francisco 
Weffort é representante expressivo. 
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O PSDB , originalmente formou-se pela confluência de diferentes 

pensamentos políticos contemporâneos, sintetizado na presença de representantes 

das vertentes: trabalhista 58 e católicos personalistas59, utilizando como modelo de 

ação política os rumos traçados por líderes europeus60 da pós-guerra,norteados pelo 

ideário da social democracia61 . 

Quando o Partido dos Trabalhadores é criado, no inicio da década, será uma 

espécie de “efeito indesejado”, para os militares, produzido pelo restabelecimento do 

pluripartidarismo, naquele contexto funcionaria como catalisador das forças 

oposicionistas, expurgadas no Regime Militar, contando internamente com:  

1.  Sindicalistas, fortalecidos pelos movimentos grevistas do ABCD paulista da 

década de 1970, que representou o ressurgimento da capacidade de 

mobilização da classe trabalhadora, com a criação da CONCLAT 

(Conferência das Classes Trabalhadoras), que viria a ser o embrião da CUT 

(fundada em 1983); 

                                                 
58
 Trabalhismo é a denominação dada ao movimento do operariado que teve origem na Inglaterra no 

século XIX, com as lutas dos sindicatos por direitos, paralelamente à ideologia socialista. 

59 Emmanuel Mounier - filósofo francês, fundador do personalismo, suas obras influenciaram a 
ideologia da "Democracia cristã" Retirado de "http://pt.wikipedia.org/wiki/Personalismo" 

 
60
 Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi criada em 1951 no Tratado de Paris. Este foi o 

primeiro passo concreto com vista à integração e também para evitar outra Guerra Mundial.Os seus 
inspiradores foram Robert Schuman, ministro francês dos Negócios Estrangeiros, e Jean Monnet, o 
seu primeiro presidente. E foram 6 os países fundadores: França, Itália, Alemanha Ocidental, Bélgica, 
Luxemburgo e Países Baixos.A CECA tinha como objetivo a integração das indústrias do carvão e do 
aço dos países europeus ocidentais, sendo também a primeira vez que havia transferência dos 
direitos de soberania de alguns estados para uma instituição européia. O plano Schuman tinha dado 
origem a uma Comunidade especializada em dois domínios decisivos, mas limitados: o carvão e o 
aço. Sob a pressão da Guerra Fria, foram tomadas iniciativas nos domínios da defesa e da união 
política, mas a opinião pública não estava ainda preparada para as aceitar. Os seis Estados-membros 
da CECA escolheram portanto uma nova área de integração no domínio económico: a criação de um 
mercado único. Retirado de "http://pt.wikipedia.org/wiki/CECA" 
 
61
 social-democracia (ou socialdemocracia) é um braço do sistema econômico capitalista pois 

defende que a transição para uma sociedade socialista deverá ocorrer sem revoluções, por meio de 
uma evolução democrática, elaborando uma gradual reforma legislativa do sistema capitalista a fim 
de torná-lo mais igualitário. 
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2. Partidos de Esquerda, principalmente ligados a IV Internacional: Democracia 

Socialista62, trotskista, filiada à IV Internacional; Convergência Socialista e 

Causa Operária, também trotskista; MEP – Movimento de Emancipação do 

Proletariado63; PCBR, dissidência do PC do B, e a corrente O Trabalho 

(Libelu) 64; 

3. Os “intelectuais de esquerda”; meados dos anos 1970, no Brasil, vários 

paradoxos configuravam a sociedade brasileira, a expressão de idéias foi, 

segundo discussões feitas com a professora Lisete Arelaro, duramente 

reprimida com cassações de professores e funcionários públicos, prisões e 

perseguições, isso até o início de 1976 era uma situação de restrição quase 

absoluta. No entanto em 1976, Francisco Corrêa Weffort pede afastamento do 

Cebrap para fundar o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec), 

que tinha como perspectiva constituir um novo ator político com base nos 

movimentos sociais e no sindicalismo autônomo da tutela do Estado, 

                                                 

62 As posições da Democracia Socialista neste período expressavam a linha política internacional 
definida no IV Congresso da IV Internacional (SU), realizado em 1985. Neste, o Secretariado 
Unificado (SU) adotou uma política flexível com o objetivo de favorecer a recomposição da esquerda 
revolucionária. Isso pressupunha ampliar a compreensão sobre o conceito que define o 
revolucionário. Essa postura facilitou o diálogo com outras correntes políticas. (Revista Espaço 
Acadêmico artigo - Antonio Ozaí da Silva disponível em: www.espacoacademico.com.br) 

 
63 Organização Revolucionária Marxista - Política Operária (ORM - Polop) foi uma das matrizes da 
esquerda revolucionária brasileira, tendo sido o primeiro agrupamento a se organizar como opção 
partidária ao PCB (excetuando-se as organizações trotskistas), em fevereiro de 1961, "reunindo 
círculos de estudantes provenientes da 'Mocidade Trabalhista' de Minas Gerais, da 'Liga Socialista' de 
São Paulo (simpatizantes de Rosa de Luxemburgo), alguns trotskistas e dissidentes do PCB do Rio, 
São Paulo e Minas", conforme informações do Brasil: Nunca Mais. Da antiga Polop, surgiram direta 
ou indiretamente as seguintes organizações: Colina, VPR, POC, VAR-Palmares, OCML-PO, MCR e 
MEP. 

64 Dentro do PT, a OSI se transformou na corrente O Trabalho e passou a ser uma das inúmeras 
tendências políticas que compunham o partido. Ali, as divergências começaram a aumentar entre os 
membros, ainda mais quando se discutiu a dissolução da corrente para entrar na Articulação em 
1986. As orientações do grupo lambertista francês eram para que não fosse feita a dissolução, por 
isso houve uma cisão.  
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explicitamente a pretensão era, segundo Lahuerta, (por influência das idéias 

de Gramsci) funcionar como uma espécie de estado maior de uma nova 

agremiação, de um partido socialista e popular, nomes como os de Florestan 

Fernandes, Francisco de Oliveira, José Álvaro Moisés e Marilena Chauí, 

compartilhavam dessas idéias. 

4. Teologia da Libertação65,que representava o segmento da igreja 

progressista que organizou as Comunidades Eclesiais de Base66 , durante a 

ditadura militar apesar dos revezes manteve seus núcleos em favelas e 

povoados e procuravam levar a conscientização à ação e mais tarde 

                                                 
65
 Teologia da Libertação está inserida na fase da valorização da história, da cultura e da 

diversidade de formas de manifestação do encontro do homem com Deus. Ela é uma teologia 
propriamente cristã; por isso, utiliza a Bíblia como pressuposto necessário de seus discursos. A 
expressão “teologia da libertação”, já mostra o sentido norteador deste discurso teológico. O genitivo 
que aparece na expressão citada – DA LIBERTAÇÃO -, mostra-nos que a libertação é o horizonte 
regulador do discurso acerca de Deus, e, ao mesmo tempo, mostra-nos que o Deus do discurso é 
fonte de libertação. Esta se manifesta concretamente nos diversos momentos do processo histórico 
de um povo. Conseqüentemente, a teologia da libertação torna-se força geradora de ações que 
viabilizam uma práxis libertadora, segundo as necessidades advindas das diversas circunstâncias 
sob as quais um povo está submetido. Neste sentido, o cristão é impelido a viver a práxis libertadora 
nas diversas épocas da história. Definido por Alexandre Marques Cabral , professor de filosofia da 
faculdade de teologia Redemptoris Mater – Macaé. 
 

66 COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE (CEBs) eram pequenas comunidades ligadas 
principalmente à Igreja Católica que, incentivadas pelo Concílio Vaticano II (1962-1965), se 
espalharam principalmente nos anos 70 e 80 no Brasil, durante a luta contra a ditadura militar, 
contribuindo conscientemente ou não para o processo de redemocratização do país.Normalmente se 
considera que sua origem se deu no começo dos anos 60, como resultado da experiência de 
catequese popular em Barra do Piraí (1956) ou do Movimento da diocese de Natal, ou ainda do 
Movimento de Educação de Base.Não se pode negar a influência do esforço da Ação Católica na 
questão da cidadania, os esforços de renovação pastoral do Movimento para um Mundo Melhor e dos 
Planos de pastoral da CNBB - Plano de Emergência e Plano de Pastoral de Conjunto - e também a 
rearticulação da pastoral popular após o golpe militar de 1964.As conferências católicas de Medellín 
(1968) e de Puebla (1979) colaboraram decisivamente para sua evolução. Medellín preencheu o 
imaginário eclesial com a temática da Libertação e Puebla com a evangélica opção preferencial pelos 
pobres.As CEBs se constituiam de grupos de pessoas (em torno de 20 a 80) que, morando no 
mesmo bairro ou nos mesmos povoados, se encontravam para refletir e transformar a realidade à luz 
da Palavra de Deus e das motivações religiosas.A partir de sua organização elas começavam 
também a reivindicar pequenas melhorias nos bairros, mas, ao mesmo tempo, iniciavam uma 
caminhada para tomar consciência da situação social e política. Queriam a transformação da 
sociedade. Inspiradas no método "Paulo Freire" de alfabetização de adultos, executavam uma 
metodologia que levasse da conscientização à ação. 
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juntamente como outras instituições civis como a OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil) é base dos Movimentos pela Redemocratização. 

 

Retomando as perguntas elencadas no início desse capítulo, sobre as 

incertezas em relação os rumos que o Brasil tomaria após o Processo de 

Redemocratização, e da possível existência de condições objetivas para o 

ressurgimento dos Movimentos de Resistência Política, acreditamos que foram 

respondidas, na integração entre o Histórico Pessoal e a inserção política dos 

entrevistados. 

Os professores entrevistados expuseram suas convicções políticas, distintas 

e polêmicas permitindo esclarecer uma parte significativa do Conteúdo Geracional 

dos anos 1980, aliando-se a elaboração teórico-conceitual e político-pragmático.  

Maria Arminda: “Quando o PT se formou eu fiquei encantada eu me 
filei ao PT, votei no PT, nessas eleições eu não vou votar não, 
acredito que tenha sentido na verdade nos atribuímos ao PT e ao 
Lula aquilo que era parte do nosso projeto e não era projeto dos 
dois, na sua ala sindical, porque o PT é um partido com várias 
orientações, o que parece evidente ali é que aquele momento dos 
novos sujeitos sociais  dos movimentos sociais, também vinha com 
uma certa redefinição da maneira de pensar do cientista social, quer 
dizer se antes se apostava numa classe redentora do mundo e da 
sociedade o que se começou a perceber é que havia novos sujeitos 
presentes, novas forças sociais que não era restrito a classe 
trabalhadora e isso teve um papel significativo na Ciências 
Social.......eu acho que se apostou demais nos novos personagens, 
tanto que quando olhamos as análises dos movimentos sociais 
feitos realizados naquele período, eu estou opinando, tem-se uma 
sensação de que foi passado muito rapidamente, o que diz respeito 
ao PT.......O primeiro partido de origem não oligárquica, não 
conservadora, com essa força , o PC era um partido dependente 
das orientações da URSS, o PS nunca teve força, o que acontece 
com o PT criou uma sensação de que algo estava 
acontecendo..........e isso é real, o que parece ser o engano, é que a 
despeito do próprio fato ,uma coisa é ter o partido na oposição, outra 
coisa é quando se chega ao poder...........A despeito disso,  a 
necessidade de se lidar com uma realidade que ultrapassa nossa 
vontade em larga medida .....é que se subestimou muito o caráter 
mais reformista e mais conservador até  da chamada aristocracia 
operária que funda o PT......aquele operariado era uma força 
transformadora mas não era uma força revolucionária..também não 
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sei se seria possível fazer de outra maneira talvez uma análise mais 
funda poderia dizer isso...quer dizer era no fundo uma força sindical, 
de um sindicato ligado a idéia de resultados e muito mais preso a 
dinâmica do capitalismo do que se imaginou...eu estava em um 
momento de muita aposta .. eu li as Memórias do Gabeira muito 
deliciada, falava da minha geração de questões que ultrapassavam 
a visão maior fechada..... do que seria a transformação, me lembro 
que tinha uma frase no “O que é isso companheiro” em que eu me 
reconhecia, se bem me lembro..ele estava sentado em um banco 
em BH ao lado de um adolescente que é revolucionário e esta na 
clandestinidade como ele,então pergunta – Você não acha que 
deveria estar namorando as menininhas, devia estar vivendo ...o 
adolescente vira-se para ele e fala -O que é isso companheiro?..é 
surpreendente vem o Gabeira com a revolução dos Costumes...de 
novo..é interessante isso...a minha geração combinou isso..mas 
fechado o regime nós abrimos mão ...só voltamos com o movimento 
das mulheres dos negros..enfim PT ..na sua face sindical queria se 
transformar para conseguir espaço de negociação..”  

Sonia Kruppa: “Os anos 1980, tem greve todo tempo, esses 
movimentos vão se esgarçando.....as pessoas vão se 
desesperando..no sentido de uma esperança de transformação..é 
isso que irá encorpar o Movimento das Diretas Já..que vai percorrer 
os anos 1980 e está ligado a uma Utopia de transformação.... se a 
gente tivesse ganho em 1989, eu não sei se conseguiríamos 
segurar o país ,mas certamente naquela oportunidade o governo 
Lula teria sido diferente , teria sido mais ousado...... tinha uma base 
social mais próxima dele ..ainda que eu ache que se enganam 
aqueles que pensam que não existe uma base social nesse governo 
Lula..ele vai ganhar pelos “debaixo”...não vai ganhar pelo grupo de 
classe média ,universitário que  está querendo dizimar o PT...porque 
não consegue entender as contradições, nos não estamos em 1989. 
Depois de um processo neoliberal de uma década que arrasou,  não 
tem força política ....o Lula não tem força política para fazer o que as 
pessoas pensam que ele deve fazer (...)se ele tivesse força ele não 
teria esse ano ficado refém do congresso nacional como ele ficou.O 
que você  tem de conservadorismo no país é muito forte ...o que 
você  tem que negociar o tempo todo ....é  muito pesado você  não 
segura..acredito que tenha que se fazer uma discussão maior de 
pelo menos trinta anos. Ontem meu marido falou comigo....  Sonia 
nunca tivemos tanta transparência na corrupção , você  nunca  teve 
jogado para fora ..transparente..este processos vem de coisas 
antigas..você  esta tendo uma ação pública de investigação....onde 
tudo esta sendo revirado e junto vem os podres do PT que é bom 
que venha, por que o PT nasce nesse pais dessa contradição 
......ele não caiu do céu..eu continuo sendo petista e humana...... nós 
devemos continuar com as nossas bandeiras , pois elas são 
fundamentais,  elas também tem um processo, por exemplo será 
que a gente conseguiria fazer de novo o Governo da Luiza?..não 
sei..as contradições que estão colocadas são maiores...todos se 
organizaram nos Anos 1980, não foi só o PT que se organizou...... a 
Direita se organizou bravamente ..se você  observar se organiza ao 
lado do MST a UDR, Fiesp se transforma e muito forte, a FIBRABAN 
é uma força fantástica dos banqueiros...e junto com esse processo 
nós tivemos dois movimentos...um movimento tecnológico que foi a 
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informatização, e uma mudança muita significativa: o sindicato de 
metalúrgico..quem tinha força na época, eram os metalúrgicos... eu 
morava em  São Bernardo nessa época....... quem tinha força 
reivindicatória eram os torneiros mecânicos...quem parava eram os 
torneiros mecânicos ..quando eles paravam não podiam ser 
substituídos..meu marido era engenheiro da Wolks, ele era 
mensalista....os torneiros eletrônicos foram substituídos por 
processos eletrônicos..então o processo nos anos 1990, a 
reengenharia foi brutal..quem tem força enquanto movimento social 
é o MST...” 

Nos próximos capítulos, caberá determinar os setores em que a Práxis da 

Cultura de Resistência se concretizou destacando duas áreas significativas da 

atuação humana, ou seja, Política em geral e a Educação em particular. 
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3. PRÁXIS DA RESISTÊNCIA POLÍTICA 

Giuliano Gramsci, afirma hoje que o pai havia entendido, já na 
década de 30, que a forma para sair da triste e trágica história dos 
fascismos do século XX era ultrapassar a militância burocrática 
através de uma verdadeira militância ética, porque, acima do partido 
político burocrático, há o partido político ético, que “une 
personagens politicamente diferentes, mas moralmente solidárias” 
(Nosella, 2003 apud Gramsci, Giuliano, 1992, p. 55 ).  

 

Na Geração 1980, no Brasil da Redemocratização, a Práxis de Cultura de 

Resistência encontrava-se apoiada nos ideais marxistas, revisitados nas décadas 

finais do século XX, traduzidos, reinterpretados nas elaborações teóricas de 

comunistas, socialistas, simpatizantes.  

Porém, sobretudo, principalmente após 1989, para justificar os ícones de uma 

chamada, “Economia Social de Mercado”, que procura estabelecer balizas éticas 

para o funcionamento da economia  dentro da estrutura capitalista, vai se formar a 

Terceira Via. 

Para o momento, não será objetivo encontrar uma equação para o acalorado 

debate que se estabeleceu entre os defensores de discursos visceralmente 

antagônicos: a elaboração teórica Pós-Moderna, o projeto de mundo dos 

Neokeynesianos, ou ainda as propostas de superação do capitalismo, organizada 

pelas Correntes de Resistência ao Projeto Neoliberal. 

Mclaren, em seu artigo “Pedagogia revolucionária em tempos pós-

revolucionários: repensar a economia política da educação crítica” propõe uma 

importante discussão a ser refletida pelas vanguardas políticas. “As emendas pós-

modernas das categorias marxistas e a recusa, em grande parte, do projeto marxista 

pela intelectualidade européia e norte-americana marcaram o abandono da 
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esperança na mudança social revolucionária?” (Mclaren, 2000, p.132, grifo nosso). 

Provavelmente, segundo o próprio Mclaren, foi na década de 1960 que ocorreu a 

última oportunidade para conseguir com êxito, uma insurreição popular 

revolucionária em grande escala, proposição referendada pelo professor Octavio 

Araújo da Universidade do México. 

Os movimentos estudantis de 1968, que desde há vários anos se 
perfilavam, alimentaram-se de vários debates e autores que não 
cabe aqui citar, mas que, no que nos interessa, se manifestaram 
contra o autoritarismo, desde a família e os senhores do comércio e 
publicidade até às burocracias de governo e dos partidos políticos, 
tanto no mundo capitalista como no chamado socialista. A repressão 
soviética dos protestos de Praga (Agosto de 1968) foi uma 
demonstração empírica de que os estudantes europeus tinham 
razão. A guerra do Vietnã foi a outra grande demonstração. Algo 
parecido está ocorrendo com os movimentos altermundialistas, com 
uma importantíssima diferença: em 1968 mencionava-se o 
socialismo como objetivo, embora o conceito deste fosse diferente 
entre as diversas correntes ideológicas; atualmente com 
significativas exceções, os altermundialistas não encontram no 
socialismo a solução. Depois dos movimentos de 1968 e antes do 
repúdio pelos estudantes (sobretudo os europeus) das formas 
autoritárias e burocráticas dos governos e das estruturas partidárias, 
os partidos da esquerda comunista tentaram reformar-se 
internamente, pondo a ênfase mais na sua ideologia do que nas 
suas formas organizativas. Este fenômeno ficou conhecido como 
eurocomunismo porque começou na Europa ocidental, mas muito 
rapidamente, e com o mesmo nome, estendeu-se a muitos outros 
países fora do "velho continente". Os partidos eurocomunistas, além 
de adotarem posições semelhantes às da social-democracia, 
trataram de disfarçar a sua aceitação do sistema capitalista, com 
tudo o que isso implica com uma teoria que, embora defendida com 
muitos textos, não tinha sustentação científica. Quer dizer, a luta 
contra o capitalismo foi substituída pela luta contra os grandes 
capitais associados – diziam – com o Estado (o Capitalismo 
Monopolista de Estado) . Abandonou-se o marxismo-leninismo, 
como fórmula de interpretação de Marx e de Lenine a partir do 
stalinismo dos anos 30, tal como se pôs de lado a tese da luta de 
classes e, assim sendo, a da ditadura do proletariado como fase 
intermédia e de transição entre o capitalismo e o socialismo67.  

  

                                                 
67
 Octavio Rodriguez Araújo Professor emérito da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da 

Universidade do México.  Comunicação apresentada no Encontro Internacional "Civilização ou 
barbárie — Desafios e problemas do mundo contemporâneo" , Serpa, 23-25/Set/2004. 
http://resistir.info/ . 
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O ideário marxista revisitado revestiu de novos tons a proposta de Marx, 

quando os pressupostos do pós-modernismo, organizados por Jean-François 

Lyotard, ex-militante do grupo de extrema esquerda, Socialisme ou Barbarie, em 

1979 publica em Paris, “A condição pós-moderna”, lançou as bases do pensamento 

como uma mudança geral na condição humana, e nos surpreende com a seguinte 

análise, abordada e analisada por Perry Anderson em seu livro “As origens da pós-

modernidade”: 

Para ele, (Lyotard), a chegada da pós-modernidade ligava-se ao 
surgimento de uma sociedade pós-industrial  -teorizada por Daniel Bell e 
Alain Touraine - na qual o conhecimento tornara-se a principal força 
econômica de produção numa corrente desligada dos Estados Nacionais, 
embora ao mesmo tempo tenha perdido suas legitimações 
tradicionais(...).A condição pós-moderna é a tendência para o contrato 
temporário em todas as áreas da existência humana:a ocupacional, a 
emocional, a sexual , a política – laços mais econômicos , flexíveis e 
criativos que os da modernidade.(...) Pode-se dizer que o pós-
modernismo é o primeiro estilo global especificamente norte 
americano”(ANDERSON,1999,p.32) 
 
 

Não se pretende em nenhum momento fazer uma apologia ao hedonismo 

niilista defendido por alguns teóricos dentre eles, Lyotard, que embora consistente 

em sua formulação teórica, não deveria ser encarado, como único caminho para 

análise da atual situação.  

Os autores pós-modernistas acusam e recusam os ideais iluministas da 

modernidade que se tornaram o ponto de chegada a partir das elaborações críticas 

aos ideais marxistas, escravizando as análises a um possível consenso de Discurso 

Único, ainda que permeado pela diversidade, fragmentação, procurando a 

culpabilidade, abandonando as referências às circunstâncias históricas, uma vez 

que a História, para eles, havia acabado fazia algum tempo.  
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Portanto, os caminhos e descaminhos que marcaram,desde o início do século 

XX ,  os Movimentos de Resistência será o objeto central da pesquisa neste 

capítulo. Sobre “O Breve Século XX”, escreve Meszaros: 

“Chegou ao fim o século XX, descrito pelos apologistas mais 
entusiasmados como o “século americano”. Essas opiniões se 
manifestam como se não houvesse ocorrido a Revolução de Outubro 
de 1917, nem as Revoluções Chinesa e Cubana, nem as lutas pela 
Libertação Colonial das décadas seguintes, isso sem mencionar a 
humilhante derrota dos Estados Unidos no Vietnã. De fato, os 
defensores acríticos da ordem estabelecida antecipam 
confidencialmente que não apenas o século XXI , mas todo o próximo 
milênio, está destinado a conformar às regras incontestáveis da “Pax 
Americana”. Ainda assim, a verdade é que as causas profundas , 
subjacentes aos grandes terremotos sociais do século XX acima 
mencionados – aos quais se poderia facilmente acrescentar outros, 
tanto positivos quanto negativos, como as duas guerras mundiais -, 
não foram solucionados pelos acontecimentos subseqüentes, não 
obstante o enorme realinhamento das forças favoráveis ao capitalismo 
durante a última década. Pelo contrário, a cada nova fase de 
protelação forçada, as contradições do sistema do capital só se 
podem agravar, trazendo consigo um perigo ainda maior para a 
própria sobrevivência da humanidade.”(MESZAROS, 2003, p.17) 

 
 

Diante de tal premissa, resta-nos tomar uma Atitude Revolucionária, 

independente de nossas áreas de atuação, ou “assistiremos” estupefatos um mundo 

insuportável para se viver. 

Na introdução do Livro Socialismo ou Barbárie de Istvan Meszaros, o autor 

com certeza extrai a essência dos grandes momentos contestatórios desse século 

XX, deixando pistas do que encontraremos logo adiante, provavelmente o caos, se 

ficarmos qual “Carolina, olhando da janela a banda passar..”, e por medo ou 

conveniência, sucumbirmos ao discurso único das verdades relativadas, subjacente 

a proposta do Capital para o próximo milênio. 

Para os países europeus, possivelmente o vazio existencial e suas incursões 

teóricas tem algum sentido, porém paises, como o Brasil, e continentes como a 

América Latina, que reunidos a outros como Ásia e África, formam a Periferia do 
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Mundo, a esses, coube a lembrança histórica da exploração econômica que levou 

matéria-prima, humana principalmente, para alimentar as máquinas da Revolução 

Industrial no Velho Mundo.  

Permitam-me uma confissão: sinto-me incomodado com o eterno 
papel de coadjuvante que temos outorgado aos povos da 
periferia, que sempre foram a grande maioria. Eles foram 
avassalados, é certo, pelo jovem capitalismo em expansão. Mas, 
em quinhentos anos, realidades novas surgiram. Na fase do 
capitalismo senil, quem sabe não lhes seja possível 
desempenhar um novo papel, mais ativo? A incorporação desses 
povos ao capitalismo seguiu caminhos específicos, diferentes, 
mal compreendidos. Seu papel na construção do futuro pode 
estar mal compreendido também.... Nela, o capitalismo foi 
introduzido por meio da dominação política. A desagregação das 
sociedades tradicionais não foi um processo endógeno, e as 
sociedades resultantes foram governadas por elites mais 
articuladas para fora do que para dentro. As relações externas 
determinaram o sentido e o ritmo do desenvolvimento. A 
acumulação em regime de dependência e baseada na 
exploração de recursos naturais (ou no latifúndio monocultor) 
formou com rapidez uma grande massa despossuída, que se 
reproduzia nessa condição, sem que, no outro pólo, formasse 
capital para absorvê-la em atividades modernas. Essa massa 
popular marginalizada permaneceu imersa na mera luta pela 
sobrevivência. A maioria nunca foi chamada a engrossar os 
contingentes do proletariado industrial. Constituiu apenas uma 
imensa reserva de mão-de-obra, que sempre deprimiu a 
remuneração do trabalho. Daí o papel pouco relevante dos 
mercados internos, papel reforçado pela integração subordinada 
no sistema internacional e pelo caráter extrovertido das 
economias periféricas, modernizadas a partir dos seus setores 
exportadores. Tais sociedades não tenderam a construir Estados 
nacionais acabados, a serviço das classes locais. É de nações 
incompletas que estamos falando (por isso, aliás, a questão 
nacional é diferente no centro e na periferia do sistema). 68 

 

A desigualdade social não é um problema somente na atualidade, aliás, 

desde o surgimento das primeiras civilizações antigas o processo de 

desenvolvimento histórico foi acompanhado pelo distanciamento social, gradativo e 

ascendente. Nos dias atuais  a desigualdade no interior da sociedade ,nunca esteve 
                                                 
68
 César Benjamim Politólogo e Ensaísta Brasileiro – Caminhos da Transformação uma 

abordagem teórica - Texto publicado na Alemanha em uma coletânea de artigos, de autores de 
vários países, sobre os impasses da esquerda mundial.  
http://odiario.info/articulo.php?p=60&more=1&c=1 
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tão evidente e cada vez mais acentua-se  ,ainda mais em Tempos de globalização 

da economia.  

Portanto, torna-se condição absolutamente necessária, considerar a 

diversidade de situações inerentes à formação e desenvolvimento histórico das 

diversas regiões do planeta contextualizando-as,  no caso brasileiro, podemos 

elencar alguns fatores político,social e econômico geradores dessa desigualdade 

social.  

As deficiências não poderão ser ultrapassadas com formulação de leis 

genéricas aplicada pelo neocapitalismo a países com diferentes percursos históricos 

que possuem uma demanda viva de marginalizados, social e economicamente. 

Provavelmente os Movimentos de Resistência e Luta, tentarão pelo menos garantir a 

sobrevivência. 

Entre as diversas Alternativas edificadas em busca da igualdade social e fim 

da exploração, comprometidas com projetos de transformação social, destacaremos 

o Movimento da Esquerda no Brasil, estabelecendo como objetivo arranhar a 

discussão sobre os caminhos e descaminhos tomados pela Militância Política, 

expressando-se enquanto forma de atuação “escolhida” por muitos homens e 

mulheres.  

Certamente o debate sobre a Crise da Esquerda, no Brasil e no Mundo, esta 

longe de ser encerrado pela complexidade de elementos que apresenta, e 

procuramos de alguma forma, sabedores de nossas limitações, contribuir para o 

estudo dessa Alternativa ao Discurso Único. 
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Esta me parece ser a disjunção mais relevante proposta por Marx e 
sua profecia mais certeira. O capitalismo venceu. Estamos, 
finalmente, em um sistema-mundo em que tudo é mercadoria, em que 
se produz loucamente para se consumir mais loucamente, e se 
consome loucamente para se produzir mais loucamente. Produz-se 
por dinheiro, especula-se por dinheiro, faz-se guerra por dinheiro, 
mata-se por dinheiro, corrompe-se por dinheiro, organiza-se toda a 
vida social por dinheiro, só se pensa em dinheiro. Cultua-se o 
dinheiro, o verdadeiro deus da nossa época – um deus indiferente aos 
homens, inimigo da arte, da cultura, da solidariedade, da ética, da vida 
do espírito, do amor. Um deus que se tornou imensamente 
mediocrizante e destrutivo. E que é insaciável: como vimos a 
acumulação de riqueza abstrata é, por definição, um processo sem 
limites. O capitalismo venceu. Talvez, agora, possa perder. Pois, 
antes que o novo possa surgir, Hegel dizia, é preciso que o antigo 
atinja a sua forma mais plena, que é também a mais simples e mais 
essencial, abandonando as mediações de que necessitou para 
desenvolver-se. O momento do auge de um sistema, quando suas 
potencialidades desabrocham plenamente, é o momento que 
antecede seu esgotamento e sua superação.69  

 

Inseridos em uma sociedade altamente competitiva, reordenada pelo 

processo que levou a recomposição do acúmulo do capital, ditada pelas orientações 

definidas pela economia mundiais rumo à liberalização dos mercados, fazemos tudo 

como se estivéssemos numa corrida infinita e, quanto maior o desgaste e a dor, na 

proporção, maior será nosso valor como vencedores.  

Empreendemos verdadeiro malabarismo e dissimulamos para não ter que ver 

com os olhos do encantamento, produzido pelo contato original que geralmente 

estabelecemos com o “mundo real” na juventude, e que cada geração processa de 

uma forma específica, como já abordamos anteriormente. 

                                                 

69
 César Benjamin -“Caminhos da transformação - (uma abordagem teórica) In; Encontro internacional 

Serpa e Moura, 23-25/Setembro/2004.  
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Na Geração 1980, os sonhos foram aos poucos tomando forma e entrando na 

perspectiva do real, saíram às ruas, expondo-nos por vezes incautamente. Mas qual 

valor seria maior do que a autenticidade?  

Naqueles idos, reuníamos nos bares, ruas, avenidas, escolas, numa 

diversidade barulhenta de pessoas e pensamentos, cada um tentando trazer à luz a 

Utopia Necessária, que ora se diluía no coletivo, ora se reconhecia nele, ou em 

outros momentos desaparecia, atuação e participação, na efetivação das 

transformações radicais, através do que chamaremos de Práxis Política.  

Para organizarmos o quadro referencial dos paradigmas que orientaram a 

trajetória política na Geração 1980, será necessário buscarmos através de uma 

visão retrospectiva o histórico dos Movimentos de Lutas e Resistências, observando 

como foram adquirindo ao longo do tempo histórico suas peculiaridades.  

As “propostas e sonhos igualitaristas” remonta à noite dos tempos. “È 

possível presumir que a defesa de critérios comuns, válidos para todos, e de 

condições iguais, aplicáveis sem discriminação, tenha surgido no processo mesmo 

de instauração das desigualdades”. (REIS, 1999, p.7)  

E das longínquas utopias igualitárias encontradas na Antiguidade chegamos 

ao socialismo contemporâneo, emergindo de processos extraordinariamente 

complexos já em meados do século XIX, e com tendências variadas, fragmentadas, 

e não raramente, antagônicas.  
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 EM BUSCA DA UTOPIA NECESSÁRIA 

 

O “Espírito do Tempo” procura a Utopia urgentemente, se antes representava 

o Inatingível, passou depois a significar Viável, atualmente seu reconhecimento se 

faz necessário e urgente. 

A palavra "utopia", que em grego significa "em lugar nenhum", tem sua 

famosa versão na antiguidade na obra República70 de Platão71.Utopia, a priori, seria 

uma proposta ideal de organização da sociedade para o futuro, mito72 atemporal, 

idealizado, perfeito em sua forma e conteúdo, nostalgia do que ainda não aconteceu 

                                                 
70 Na República Platão descreve o diálogo no qual Sócrates pesquisa a natureza da justiça e da 
injustiça. Para isso, transferindo a análise do individual ao coletivo, imaginando a constituição de uma 
cidade ideal. Essa cidade vai sendo construída, desde sua forma mais primitiva até se tornar mais 
complexa, quando aparece a necessidade de especialização de tarefas. Essa cidade terá então uma 
classe de guardiões para defendê-la e estes deverão receber uma boa educação para que sejam, 
segundo Sócrates, “brandos para os compatriotas embora acerbos para os inimigos; caso contrário 
não terão de esperar que outros a destruam, mas eles mesmos se anteciparão a fazê-lo” (375c).  
 
71 Platão nasceu em Atenas, em 428 ou 427 a.C., na mocidade desenvolveu  seu talento poético, que 
o acompanhou durante a vida toda. Aos vinte anos, Platão torna-se discípulo de Sócrates. Depois da 
morte do mestre, Platão retirou-se com outros socráticos para junto de Euclides, em Mégara., dando  
início a suas viagens, e fez um vasto giro pelo mundo para se instruir Em Atenas, pelo ano de 387, 
Platão fundava a sua célebre escola, que, dos jardins de Academo, onde surgiu, tomou o nome 
famoso de Academia. A forma dos escritos platônicos é o diálogo, transição entre o ensinamento oral 
e fragmentário de Sócrates e o método estritamente didático de Aristóteles. 
 
72 Segundo Mircea Eliade, a tentativa de definir mito é a seguinte, “o mito é uma realidade cultural 
extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada em perspectivas múltiplas e 
complementares....o mito conta uma história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no 
tempo primordial, o tempo fabuloso dos começos...o mito conta graças aos feitos dos seres 
sobrenaturais, uma realidade que passou a existir, quer seja uma realidade total, o Cosmos, quer 
apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano,  sempre portanto 
uma narração de uma criação, descreve como algo foi produzida, como começou a existir...”  Mircea 
Eliade, Aspectos do Mito, p.12-13  
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impregnado por significações anteriormente vividas por outras gerações de 

indivíduos.  

Será em perspectiva e retrospectiva o ponto a partir da representação e 

resignificação de uma idade áurea, que teria existido em passado remoto, muito 

embora contratidório: 

A palavra utopia tornou-se emblemática... portadora de duplo 
sentido: de um lado, sonho generoso, mas de impossível realização 
- para muitos, o contrário da política, considerada a arte do possível. 
Mas em um outro sentido, utopia é transcendência dos limites 
impostos pela cinzenta e mesquinha realidade dos negócios desse 
mundo. Nesse sentido a palavra é desafio, e pode ser promessa, 
tornar-se programa, mobilizando vontades na perspectiva da 
construção de um outro modo de viver, alternativo à ordem vigente. 
(REIS, 1999, p. 11) 

 

Outro elemento de análise, no entanto irá apontá-la, como a oposição teórica 

às instituições sociais vigentes, conforme Karl Mannheim, autor de Ideologie und 

Utopie (1929; Ideologia e utopia), "utopias são idéias inspiradoras das classes em 

rebelião e ascensão, em oposição às ideologias que racionalizam e estratificam o 

pensamento das classes dominantes".  

Na Idade Moderna, utilizada por Thomas More73 que escreve sobre uma ilha 

imaginária em sua obra de 1516 - Sobre o melhor estado de uma república e sobre a 

nova ilha Utopia, fazendo severas críticas à sociedade inglesa e européia, ao 

mesmo tempo em que apresenta a ilha de Utopia como um lugar em que sabedoria 

e felicidade do povo decorrem de um sistema social, legal e político perfeito, 

manuseado pela razão. A Utopia na época tornou-se modelo de todas as 

concepções posteriores do gênero.   

                                                 
73 More nasceu em Londres. Ele entrou para a corte de Henrique em 1520 e tornou-se cavaleiro em 
1521. Fez carreira como advogado. Como académico ele foi inicialmente um humanista no sentido 
consensual do termo. Foi um grande amigo de Erasmo de Roterdã. Posteriores os dois se 
desentenderam uma vez que More manteve-se comprometido com o consevadorismo religioso 
enquanto Erasmo tentou testar aquilo que viu como as falácias entrincheiradas da doutrina católica. 
More foi o autor de vários longos , e por vezes cruéis ,tratados atacando "reformadores" religiosos. 
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Dentre as utopias posteriores à obra de Thomas More, destacam-se as obras 

Cidade do Sol (1602), de Tommaso Campanella74, em que esboça uma espécie de 

utopia à maneira platônica. 

Francis Bacon75 evidencia suas esperanças utópicas no futuro progresso da 

ciência, que com o advento da revolução industrial, a partir do fim do século XVIII, 

contrapôs o progresso tecnológico à miséria humana crescente observada em 

amplos setores da população, surgindo a partir dessa premissa vários projetos de 

reorganização da sociedade.  

No entanto, as mais célebres utopias, surgirão com os socialistas utópicos, na 

primeira metade do século XIX, Charles Fourier76, cujas idéias encontraram adeptos 

na França e inspiraram reivindicações dos revolucionários em 1848, na Era das 

Revoluções. 

 Em sua obra Le Nouveau Monde industriel e sociétaire (1829) inspirou 

sonhos libertários, propondo a abolição da sociedade burguesa e sua substituição 

por "falanstérios", comunidades de organização ideal que excluíam a propriedade 

privada e a rígida divisão do trabalho, ao mesmo tempo em que admitia o amor livre 

e a dissolução dos laços familiares.  
                                                 
74 Tommaso Campanella Entre seus interesses, misturam-se política, filosofia, medicina, magia e 
astronomia. Entusiasmou-se com o Nuncius Sidereus de Galileu, pois he causou (por motivos 
teológicos) grande entusiasmo às provas de que o Sol era o centro do nosso sistema. Sem pensar no 
perigo que enfrentava, escreve a favor de Galileu contra a inquisição em 1616 Apologia pro Galileu 
defendendo os direitos da ciência frente à religião. 
 
75 Francis Bacon :  iniciador do empirismo começou a sua carreira de homem político e jurista, 
subindo até aos mais altos cargos, para ele , o verdadeiro método da indução científica compreende 
uma parte negativa ou crítica, e uma parte positiva ou construtiva. A parte negativa consiste, antes de 
tudo, em alertar a mente contra os erros comuns, quando procura a conquista da ciência verdadeira. 
Na sua linguagem imaginosa Bacon chama as causas destes erros comuns, fantasmas - idola. 
http://www.mundodosfilosofos.com.br/bacon.htm 
 
76 Charles Fourier filho de uma família de comerciantes muito ricos, mas acabou falindo, precisando 
trabalhar no comércio. Ao mesmo tempo começou a trabalhar as suas idéias sobre a renovação 
social. É considerado um socialista utópico, além de filósofo e reformador social. Em seus textos 
coloca os comerciantes como os causadores da miséria na sociedade e o feudalismo responsável por 
matar muitos trabalhadores. Criticou também a família, a religião e a “civilização”, que esta associada 
com a idéia de preservação. http://pt.wikipedia.org 
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O inglês Robert Owen77, depois de perder sua fortuna na tentativa de 

assentar na América colônias fundadas no modelo comunitário, regressou ao Reino 

Unido e se pôs à frente de uma rede de cooperativas, depois de um sistema de 

bolsas de trabalho e, por fim, em 1834, de uma vasta união sindical.  

Pierre-Joseph Proudhon78, no meado do século XIX, expôs na França seu 

projeto de uma sociedade mundial federalista, sem fronteiras nem estados 

nacionais, descentralizada em comunas e governada por autogestão, grupos 

políticos e religiosos tentaram pôr em prática outros projetos utópicos.  

Etienne Cabet79, autor Viagem a Icária, tentou sem sucesso a fundação de 

colônias nos Estados Unidos, que na época correspondia ao idealizado país da 

liberdade e das possibilidades ilimitadas, alguns de seus adeptos e fundaram, entre 

1830 e 1860, várias colônias americanas, mas todas elas não conseguiram sucesso. 

 

                                                 
77 Robert Owen foi um reformador social galês, e um filósofo socialista utópico,É considerado o pai 
do movimento cooperativo. De origem humilde, chega a possuir uma grande fábrica na Escócia. Ali, 
reduziu a jornada de trabalho para 10,5 horas diárias, fez erguer casas para os operários, o primeiro 
jardim-de-infância e a primeira cooperativa.Em 1817 evolui da ação assistencial para a crítica frontal 
ao capitalismo. http://pt.wikipedia.org 
 
78 Proudhon Começou a trabalhar cedo numa tipografia, pois era de origem humilde, onde acabou 
conhecendo Charles Fourier, que influenciou muito em suas idéias, além de conhecer liberais, 
socialistas e utópicos, conheceu Marx em uma viagem que fez a Paris, além de outros 
revolucionários como Mikhail Bakunin. criticou o autoritarismo comunista e defendeu um estado 
centralizado. Marx acabou por dar uma resposta a Proudhon em 1847 com Misère de la philosophie 
(Miséria da filosofia).. As idéias de Proudhon, junto com as de Owen, eram opostas ao liberalismo, 
sendo a vertente das teorias socialistas, onde denunciam a organização econômica, governamental e 
educacional, prevendo a construção de sociedades cooperativas de produção. Tinha um pensamento 
mais utópico, pois Saint-Simon, da mesma vertente, se difere dos dois por elogiar a industrialização e 
o desenvolvimento do Estado. http://pt.wikipedia.org 
 
 
79 Étienne Cabet nasceu em 1788, um ano antes da queda da Bastilha. Durante os primeiros 
quarenta anos de sua vida ele foi um típico jacobino radical da geração pós-revolucionária, intocado 
pela desilusão do velho homem cuja infância e mocidade foram vividos sob o Terror, o Diretório, e o 
Império Napoleônico. 
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Já por volta de 1860, Utopia adquiriu a concepção pejorativa de sonho 

irrealizável, cultivado por adeptos de Bakunin80 e outros anarquistas, porém, grande 

adversário de todas as concepções utópicas foi Karl Marx81, que refutou as idéias de 

Fourier e seus discípulos e substituiu o socialismo utópico pelo socialismo científico.  

Os socialistas não-marxistas nunca hesitaram em desenvolver sistemas 

utópicos, inclui-se o poeta inglês William Morris82, cujo livro Notícias de parte 

alguma), renova a tradição iniciada por More na Utopia. Na verdade encontram-se 

traços do pensamento utópico tanto nos movimentos socialista e anarquista quanto 

em alguns movimentos sociais, como kibutzim 83. 

                                                 

80 Bakunin era filho de um proprietário de terras e desde 1837 começou a estudar a filosofia 
hegeliana. Em 1840 inicia o curso de filosofia na Universidade de Berlim, onde logo começou sua 
atividade política, criticando a filosofia especulativa preferindo a teoria da ação política. De 1843 a 
1848 viajou pela Europa, onde acabou conhecendo Karl Marx e Proudhon ,em Paris. Bakunin 
defendia que as energias revolucionárias deveriam ser concentradas na destruição das "coisas", no 
caso, o Estado, e não das "pessoas". 

 
81Marx nasceu numa família de classe média. Seus pais tinham uma longa ascendência judaica, mas, 
tiveram que se converter ao cristianismo em função das restrições impostas à presença de judeus no 
serviço público, teve uma vida atribulada . Engles ,declama estas palavras quando da morte de Marx, 
quinze meses após a perda da esposa: “ Marx foi o homem mais odiado e mais caluniado de seu 
tempo. Governos, tanto absolutos como republicanos, deportaram-no de seus territórios. Burgueses, 
quer conservadores ou ultrademocráticos, porfiavam entre si ao lançar difamações contra ele. Tudo 
isso ele punha de lado, como se fossem teias de aranha, não tomando conhecimento, só 
respondendo quando necessidade extrema o compelia a tal. E morreu amado, reverenciado e 
pranteado por milhões de colegas trabalhadores revolucionários - das minas da Sibéria até a 
Califórnia, de todas as partes da Europa e da América - e atrevo-me a dizer que, embora, muito 
embora, possa ter tido muitos adversários, não teve nenhum inimigo pessoal.” 
 
82 William Morris foi um dos pricipais fundadores do Movimento das Artes e Ofícios britânico e é mais 
conhecido como designer de papéis de parede, tecidos padronizados e livros, além de escritor de 
poesia e ficção e um dos fundadores do movimento socialista na Inglaterra. Morris e sua filha May 
estavam entre os primeiros socialistas da Inglaterra, trabalhando diretamente com Eleanor Marx e 
Engels para iniciar o movimento socialista. Em 1883, ele entrou para a Federação Democrática Social 
e, em 1884, organizou a Liga Socialista. Uma de suas obras mais conhecidas, Notícias de Lugar 
Nenhum, é um romance utópico que descreve uma sociedade socialista. 

83 Combinando o socialismo e o sionismo no sionismo trabalhista, os kibutzim são uma experiência 
única israelita e parte de um um dos maiores movimentos comunais seculares na história. Os 
kibutzim foram fundados numa altura em que a lavoura individual não era prática. Forçados pela 
necessidade de uma vida comunal e inspirados pela sua ideologia socialista, os membros do kibutz 
desenvolveram um modo de vida comunal que atraiu interesse de todo o mundo. Enquanto que o 
kibutzim foram durante várias gerações comunidades utópica, hoje, eles são pouco diferentes das 
empresas capitalistas às quais supostamente seriam uma alternativa. Hoje, em alguns kibutzim há 
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O surgimento dos estados totalitários e o avanço da técnica no século XX 

produziram as antiutopias, isto é, a projeção de um mundo futuro opressor que leva 

a mais absoluta desesperança. Para os representantes de gerações de ‘rebeldes’, a 

reabilitação do sentido da indignação e a inspiração para a luta, são ideais 

inspiradores para o ideário das sociedades igualitárias, defendida pelos que 

escolheram o caminho da militância política, através dos ideais do Socialismo, enfim 

um Mundo Sem Pátria e Sem Patrão. A Utopia renasceu na década de 1960, nos 

movimentos socialistas dos estudantes europeus e americanos inspirados nas 

teorias de Herbert Marcuse84.  

No Brasil, a Utopia que animava os Movimentos Políticos fundamentados no 

ideário anarquista e marxista, tiveram impulso no início do século XX, e recortando 

vários momentos dessa história , não menos importantes mas que no momento 

causariam certo desgaste  pelo alongamento discursivo que provavelmente 

provocaria , iremos aportar no campo da Resistência nos anos 1980, já nas últimas 

décadas do século , que será o objeto do presente estudo. 

 
                                                                                                                                                         
uma comunidade comunitária e são adicionalmente contratados trabalhadores que vivem fora da 
esfera comunitária e que recebem um salário, como em qualquer empresa normal. 

84 Herbert Marcuse nasceu em Berlim numa família de judeus assimilados,foi membro do Partido 
Social-Democrata Alemão entre 1917 e 1918, tendo participado de um Conselho de Soldados durante 
a revolução berlinense de 1919, na seqüência da qual deixou o partido. Estudou filosofia em Berlim e 
Freiburg, onde conheceu os filósofos e professores de filosofia Husserl e Heidegger e se doutorou 
com a tese “Romance de artista”. Em 11 de novembro de 1941 Marcuse escreve a Horkheimer: "Não 
sou pessoa de deixar 'mensagens em garrafas . O que temos a dizer não é apenas para um futuro 
mítico” . Esta frase traduz de maneira exemplar o programa de Marcuse, o único filósofo da Escola de 
Frankfurt a levar adiante o projeto da teoria crítica dos anos 30 – manter unidas filosofia, teoria social 
e política radical. Donde suas divergências com Adorno no tocante ao tema das relações entre teoria 
e prática no contexto das rebeliões estudantis de 68, que podemos acompanhar pela 
correspondência aqui publicada. Para Marcuse a teoria crítica tinha a obrigação de politizar-se, sob 
pena de tornar-se anódina. Isso significava para ele, naquele momento, apoio inequívoco aos 
estudantes rebeldes, assim como o combate ao imperialismo americano, sobretudo no Vietnã. (Isabel 
Loureiro, Apresentação a Herbert Marcuse, Grande Recusa Hoje, p. 7) 
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OS MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA E A ESQUERDA 

 

O que assistimos não é o fim da possibilidade do socialismo, mas o 
esgotamento de modelos de transição pensados na Europa no início 
do século XX. O caminho social democrata mostrou-se incapaz de 
transcender o sistema e vulnerável ao seu contra-ataque, o caminho 
comunista limitou-se a mimetizar e até radicalizar a matriz produtiva 
típica do capitalismo de então, matriz que o próprio capitalismo 
alterou”. 85 

 

 

O percurso teórico desse capítulo será apresentado de forma concisa, o que 

não será nada fácil justamente considerando-se a dinâmica estabelecida dentro do 

Movimento. 

Será um desafio permanente apresentar a questão, para além dos 

julgamentos parciais da História, o que envolverá dada à riqueza de material de 

pesquisa existente o envolvimento com a complexidade inerente as análises que 

envolveriam tal empreendimento.  

Porém, como diria o professor Paulo Freire, inexiste a chamada 

“neutralidade”, e isso cabe principalmente no caso específico dessas argumentações 

que procurarão apresentar os Movimentos de Resistência através de uma de seus 

matizes, ou seja, a organização partidária da esquerda. 

A esquerda socialista, ainda que reduzida, carrega aos ombros o 
peso do fracasso dos chamados países socialistas. Embora esses 
países nunca tenham chegado a ser propriamente socialistas, a 
verdade é que o foram para as pessoas comuns não especializadas 
nestes temas, tanto porque a persistente propaganda anticomunista 
dizia que eram comunistas (para os atacar) como por eles o 
afirmaram, para defender as suas posições. Assim sendo, se 
fracassaram os chamados países comunistas, a conclusão lógica e 
geralmente aceita entre não especialistas foi a de que fracassou o 

                                                 

85
 BENJAMIN, César. Caminhos da transformação - uma abordagem teórica. Encontro internacional 

Serpa e Moura, 23-25/Setembro/2004  
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comunismo/socialismo. Se a isto acrescentarmos que o chamado 
socialismo não só não foi democrático mas ainda muito limitado no 
que respeita a liberdades e direitos humanos, os partidos com esta 
denominação teriam de perder simpatias entre os eleitores, 
especialmente entre os jovens formados no período de ampliação 
democrática mundial e da queda do "comunismo". Não parece 
casual que, na sua campanha eleitoral de 1988, Mitterrand não 
tenha mencionado uma única vez a palavra socialismo; isto apesar 
de ter sido o candidato do Partido Socialista e de se ter referido ao 
conceito na sua campanha de 1981. Nesses tempos, com 
Gorbachov no governo da URSS, o socialismo já era posto em 
causa, não só em França mas em toda a Europa, a ocidental e a 
oriental. E já sabemos quais foram os estrondosos resultados 
disso.Tampouco parece casual que a social-democracia tenha 
iniciado nesses anos, especialmente nos anos 90, o seu declínio. 
Este fenômeno pôde ser observado não só no Parlamento Europeu 
mas também na conformação, da Noruega à Itália, dos governos 
europeus. A relação esquerda/direita praticamente que se inverteu: 
de uma maioria de governos sociais-democratas (sozinhos ou em 
coligação) para uma maioria de governos de direita, em certos 
casos, embora poucos, em aliança com partidos de ultra-direita.”86  

 

 

A Esquerda, no início do século XIX, organizou as primeiras associações de 

trabalhadores de cunho eminentemente político, liderados por Marx e Engles que 

elaboraram o socialismo científico, a fim de combaterem o revezes provocados pelo 

capitalismo, então na Primeira Fase da Revolução Industrial. 

 

Delineava-se no horizonte para o próximo século o, XX, o prenuncio de uma 

sociedade marcada pela extrema desigualdade, ou seja, a consolidação da   

sociedade burguesa, gestada na Revolução Francesa (1789) , e que com o advento 

da Revolução Industrial na Inglaterra (aproximadamente nos idos de 1850), naquele 

momento encontrava-se em plena ascensão. 

                                                 
86 ARAÚJO, Octavio Rodriguez Professor emérito da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da 
Universidade do México.  Comunicação apresentada no Encontro Internacional "Civilização ou 
barbárie — Desafios e problemas do mundo contemporâneo" , Serpa, 23-25/Set/2004. 
http://resistir.info/ . 
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Neste novo contexto organiza-se a Primeira Internacional ou primeira 

organização Político Sindical de Trabalhadores (1864) que originalmente “nunca foi 

verdadeiramente uma organização da massa. Só conseguiu agrupar os chefes e os 

operários mais ativos” (Beer, 1968, p.524) continha, em ordem de quantidade, 

sindicalistas ingleses, proudhonistas franceses, republicanos italianos e marxistas 

alemães, e era liderada por Karl Marx.  

Algum tempo depois, disputas entre Marx e Mikhail Bakunin, o anarquista 

mais proeminente na Internacional, levou a um racha entre marxistas e anarquistas, 

com os países latinos se alinhando aos anarquistas e os países anglo-germânicos 

se alinhando a Marx.  

A Comuna de Paris 87(1871) é o mais importante acontecimento da História 

da Primeira Internacional, “depois da derrota  da Comuna , os comunardos foram 

implacavelmente  massacrados e todos os elementos suspeitos deportados. A 

burguesia francesa conseguiu , assim, livrar-se do espectro socialista por uma 

                                                 

87 Comuna de Paris Nome por que se tornou conhecida a revolta popular que instalou na capital 
francesa, de março a maio de 1871, um governo revolucionário de tipo socialista. A humilhante 
derrota infligida à França pela Prússia foi a causa imediata da instalação do governo popular da 
Comuna de Paris, que para Karl Marx constituiu o primeiro modelo de estado socialista. As eleições 
municipais de 26 de março,  deram a vitória aos revolucionários, que formaram o governo da 
Comuna de Paris, integrado por noventa membros e dominado por diferentes ideologias.Os 
blanquistas, seguidores do socialista Auguste Blanqui, se pronunciavam pela luta aberta contra 
Versalhes. Os jacobinos pretendiam que a comuna fosse a condutora de uma nova França 
revolucionária, como em 1792, enquanto os socialistas proudhonianos propunham uma federação de 
comunas de todo o país. Esta última foi a orientação predominante no manifesto de 18 de abril, que 
ratificava o espírito republicano do regime revolucionário, abolia os subsídios à igreja e a separava do 
estado, e proclamava uma jornada de trabalho de dez horas. A revolução estendeu-se a outras 
cidades, como Lyon, Saint-Étienne, Toulouse e Marselha, mas nelas foi imediatamente 
reprimida.Restava somente Paris, com muitos de seus habitantes dispostos a defender 
encarniçadamente o que consideravam o governo do povo. As forças leais a Thiers se concentraram 
em meados de maio no acampamento de Satory e foram reforçadas por soldados franceses 
oportunamente libertados pelos alemães. A Comuna, embora tivesse canhões e meio milhão de fuzis, 
ressentia-se de grande indisciplina em suas forças e seus chefes careciam de experiência militar. 
Além disso, nem todos os habitantes de Paris estavam do lado dos revolucionários. Encyclopaedia 
Britannica do Brasil Publicações Ltda .disponível no site:www.wikipédia.org. 
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dezena de anos. Só por volta de 1880 é que o socialismo despertou em 

França”(BEER, 1968,p.230) 

Uma divisão da ala marxista originaria da organização de partidos sociais 

democratas, socialista e "labour" (trabalhistas), todos abrigados dentro da 

Associação Internacional dos Trabalhadores , passará a fazer parte do cenário 

mundial através da criação da chamada de Segunda Internacional ou 

Internacional Socialista , no ano de 1899. “ A II Internacional agrupou 

principalmente adeptos europeus do socialismo, mas contava igualmente com 

representantes de outros continentes...o  partido social-democrata alemão tornara-

se referencia central.” (REIS,1999, pp. 16-17)  

Dois importantes momentos marcarão  as discussões da II Internacional, a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1919) e a Revolução de Outubro de 1917 na Rússia. 

Nos Congressos   reforçava-se o mais possível  coordenar a luta da classe operária 

contra o militarismo e a guerra. 

Se a guerra, apesar  de tudo, estalar, seu dever será recorrer a todos 
os processos para faze-la cessartão depressa quanto possível , e 
aproveitar a crise economica e política provocada pela guerra para 
sublevar o povo e precipitara queda do regime capitalista.” As 
decisões dos Congressos Internacionais 1910-1912 foram redigidas 
com o espírito dessa resolução ...Inflezmente , a psicose guerreira, 
que atacou os dirigentes e as massas nos primeiros dias de agosto de 
1914, foi mais forte que todas as deisões dos Congressos. Só 
algumas pequenas frações do movimento operário começaram pouco 
a pouco a aplicar os princípios da luta de classes...Mas só os 
bolcheviques russos ap´licaram tais princípios de modo consequente e 
energico. A Guerra Mundial (1914-1918) despedaçou a Segunda 
Internacional. Ou melhor, A II Internacional foi vítima da contradição 
entre o patriotismo e o internacionalismo que trazia em si 
mesma”(BEER, 1968,p. 541). 

As conquistas da  Revolução Russa de 1917,  levaram o país, a Rússia,  

através dos bolcheviques a suprimir  todos os vestígios feudais, estabelecendo uma 
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Constituição que entregou todo o poder político e economico ao proletariado, 

esmagaram as forças contra-revolucionárias comprometidas com o passado, porém, 

sobreviveram sós, e a fim de “preparar o proletariado para a Revolução, tarefa que a 

II Internacional se mostrou incapaz de realizar , em março de 1919, fundaram  a 

Terceira Internacional , que se propõem a conduzir o proletariado pelo caminho da 

luta implacavel , ao mesmo tempo pela defesa de seus interesses quotidianos e pela 

sua libertação definitiva do jugo da burguesia.” (BEER,1968, p.564) 

Atualmente no dia  30 de Janeiro de 2006, a liderança passou do portugues 

António Guterres para o grego George Papandreou.  

A Internacional Socialista existe em sua forma atual desde 1951, 

restabelecida no Congresso de Frankfurt. Dentre os partidos trabalhistas, sociais 

democratas e socialistas que fazem parte da Segunda Internacional encontramos o 

PDT (Partido Democrático Trabalhista) no Brasil. 

No ano de 1919 , organizou-se a Terceira Internacional ou Internacional 

Comunista fundada por Lenin e pelo Partido Comunista da União Soviética, que 

planejava lutar com "todos os meios disponíveis, inclusive armados, para derrubar a 

burguesia internacional e estabelecer uma República Soviética internacional como 

um passo transitório à completa abolição do Estado". 

O Comintern , como também era conhecida a Terceira Internacional 

,representou uma divisão da Segunda Internacional em resposta a grande falha 

ocorrida na formação de liga contra a I Guerra Mundial que foi considerada pelos 3º 

internacionalistas como uma guerra burguesa.  
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O Comintern teve 7 Congressos mundiais, o primeiro em março de 1919; 

enquanto Lenin ainda estava vivo, teve congressos anuais, num total de cinco 

(1919-1923); após a morte de Lenin, este princípio da anualidade foi abandonado 

por Stalin. Este desconfiava do Comintern, e desejava transformá-lo em um mero 

instrumento da política externa soviética; sob Stalin, o Comintern teria apenas dois 

congressos: o VI, em 1928 e o VII e último em 1935, antes de ser dissolvido em 

1943.  

A  Quarta Internacional  ou Internacional Socialista , surgirá como proposta 

alternativa ,  em 1938 em Paris, com o apoio de Leon Trotsky, apresentando-se 

como  alternativa ao Comintern (a III Internacional Stalinista), a  IV Internacional se 

dividiu em diversas tendências e frações.  

No emaranhado de siglas que reivindicam a continuidade da IV Internacional 

fundada, destacam-se Ernest Mandel, Nahuel Moreno e Pierre Lambert. Mandel 

morreu em 20 de julho de 1995. Dirigente da IV Internacional (Secretariado 

Unificado - SU) desde 1946, Mandel iniciou a militância na resistência ao nazismo: 

com apenas dezesseis anos de idade. 

Sobrevivente do campo de concentração continuou a militância na 

Internacional e no Partido Socialista Belga. Expulso desse partido em 1964, por sua 

adesão ao trotskismo, ele fundou o Partido Socialista Operário da Bélgica. 

Internacionalista, chegou a ser proibido, no início dos anos 70, de entrar na França, 

EUA, Suíça, Austrália e Alemanha Ocidental. Sua produção intelectual é extensa.  

No Brasil, suas idéias permanecem vivas na ação dos militantes da 

Democracia Socialista, ex-tendencia petista, que atualmente organizou juntamente 

com outras Tendências de Esquerda o PSOL (Socialismo e Liberdade) vinculada ao 

SU.(Secretariado Unificado)  
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O argentino Nahuel Moreno liderou a formação da Liga Internacional dos 

Trabalhadores (LIT), uma dissidência da IV Internacional (Secretariado 

Unificado). Fundada em 1981, em Bogotá (Colômbia),  a LIT é identificada ao 

morenismo. Após a morte do seu líder, em 1987, a LIT passou por uma profunda 

crise já no final dos anos 1980 e início da década de 1990. O ápice deste processo 

foi à cisão, da sua maior e mais importante seção: o Movimento ao Socialismo 

(MAS).  

No Brasil era representada pela CS (Convergência Socialista) – maioria no 

PSTU (Partido Socialistas dos Trabalhadores Unificados)88.Em 1994, a Tendência 

Bolchevique Internacionalista (TBI), rompeu com a LIT e fundou o Centro 

Internacional do Trotskismo Ortodoxo (QI). Este organismo é apoiado em nosso 

país por um grupo de trotskistas que rompeu com a Convergência Socialista por 

divergir do processo de construção do PSTU. Essa dissidência chama-se Liga 

Operária Internacionalista (LOI). 

 

 
                                                 

88 “Acreditamos que hoje é mais necessário que nunca o estudo de nossa tradição partidária. Em toda 
a esquerda estão colocados o debate e a reformulação de programas e orientações. A queda dos 
regimes stalinistas, os processos de restauração capitalista nos estados dominados pela burocracia, 
o fim da “ordem mundial” estabelecida no pós-guerra levam – necessariamente – a estas 
elaborações. A isso se soma que a burguesia em todo o mundo impulsiona uma propaganda 
anunciando a “morte do socialismo” e, inclusive, o fim da luta de classes. Enfrentar esta verdadeira 
campanha de confusão e desmoralização lançada sobre as massas e as vanguardas, requer do 
ativismo a maior seriedade, ter muito claro de onde viemos para ajudar a compreender onde 
estamos. Para não perder a bússola, é imprescindível analisar nossas origens e aprender dos acertos 
e erros do passado: como se construiu o partido nos diferentes períodos, avançando ou retrocedendo 
nas diversas situações que se apresentaram. Por outra parte, esta investigação não só está dirigida 
aos militantes do partido e da Internacional. Acreditamos que esta experiência partidária pode ser útil 
também a todos os operários e estudantes de vanguarda que buscam um ponto de referência 
histórico frente às mudanças mundiais às quais nos referimos. Quando nos propusemos investigar a 
tradição partidária não o fizemos para buscar uma justificação moral no passado. Longe disso, a 
intenção foi conhecer de onde partimos como foram as experiências vividas, que lições nos deixaram 
em cada momento da luta dos trabalhadores; objetivos estes que nos permitem uma maior 
compreensão do presente. (O Trotskismo Operário e Internacionalista na Argentina-Ernesto González 
(Coordenador) Dirigente histórico da corrente trotskista na Argentina - Marxismo Vivo - Dez 2002)  
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A QI-CIR (Quarta Internacional – Centro Internacional de Reconstrução) 

representa a versão lambertista do trotskismo. Assim ficou conhecida devido à 

liderança de Pierre Lambert, dirigente histórico da Organização Comunista 

Internacionalista (OCI), seção francesa da QI-CIR. O lambertismo também se 

dividiu nos anos 1980 e, em 1993, reproclamou a IV Internacional. Sua seção 

brasileira é a Corrente O Trabalho. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89(Disponível em: para a pesquisa acima http://pt.wikipedia.org/wiki/marxismo). 

 



 130

A TRAJETÓRIA POLÍTICA DA GERAÇÃO 1980 NO BRASIL 

No Brasil, ao longo de sua História, porém originalmente desde a Idade 

Moderna, se auto interpretará como apêndice do capitalismo comercial europeu:  

A integração do atual Brasil no sistema-mundo capitalista em 
formação colocou problemas novos, que exigiram uma solução 
também nova. Desde os tempos antigos, três padrões tradicionais 
regeram as relações entre povos dominadores e povos dominados: 
a pilhagem de riquezas acumuladas, a cobrança de impostos e o 
estabelecimento de relações desiguais de comércio. Nenhum 
desses padrões se aplicava aqui. Pois nenhum tornava viável e 
rentável a colonização de um vasto território sem minerais preciosos 
(a descoberta do ouro, no Brasil, ocorreu mais de trezentos anos 
depois do “descobrimento”) e habitado por grupos humanos 
pequenos, nômades ou seminômades, que ainda viviam no 
Neolítico. Durante mais de trinta anos esse problema não teve 
solução. Para resolvê-lo, organizou-se finalmente uma empresa 
territorial de grande dimensão, com administração portuguesa, 
capitais holandeses e venezianos, mão-de-obra indígena e africana, 
tecnologia mediterrânea (desenvolvida em Chipre) e matéria-prima 
(a cana) dos Açores. Esses elementos foram articulados em uma 
holding multinacional, regida pelo cálculo econômico e pela busca 
do lucro. Essa holding criou a primeira mercadoria de consumo de 
massas do mundo – o açúcar –, e em torno dessa mercadoria 
constituiu o moderno mercado mundial.  Para sustentar esse 
processo, o território brasileiro e as sociedades que ele abrigava 
precisaram ser completamente reinventados. (...). Nossas primeiras 
fronteiras externas (Tordesilhas) e internas (as capitanias) foram 
eixos cartesianos. Nossa exploração econômica foi planejada, com 
cuidadosa escolhas de produtos rentáveis e tecnologias eficientes. 
O ambiente natural preexistente foi adaptado a essas escolhas, com 
a substituição das espécies nativas por plantações de espécies 
transplantadas, associada à extração e queima de madeira, num 
enorme entorno, para produzir energia. Os habitantes originais 
foram dizimados em sua maioria e substituídos por mão-de-obra 
recrutada em continentes distintos. Gigantescos recursos foram 
mobilizados nas principais praças financeiras da Europa. Constituiu-
se um eficaz sistema de controle contábil. O Estado e a Igreja, 
desde o início, eram fracos. Não havia tradição, tudo era cálculo, 
tudo estava voltado para o lucro e a acumulação de capital. O que é 
isso, senão modernidade em estado puro?” 90 

 

                                                 
90
 BENJAMIM, César. Caminhos da Transformação - uma abordagem teórica. In: Encontro 

Internacional “Civilização ou barbárie-desafio e problemas do mundo contemporâneo”,Serpa,23-

25/Set/2004.Disponível em: <http://resistir.info/ > ou 

 < .  http://odiario.info/articulo.php?p=60&more=1&c=1>   
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Nesta linha de análise destacar-se-ão outras duas grandes manifestações de 

atuação política, a primeira basista com referencial nos movimentos sociais, e a 

segunda formulada a partir da discussão marxista sobre a formação de partido de 

massas e revolução socialista.  

Esses pressupostos nortearam gerações de militantes, que no inicio da 

década de 1980 irão compor, juntamente com os sindicalistas e intelectuais de 

“esquerda”, o Partido dos Trabalhadores:  

1. Igreja Progressista através da Teologia da Libertação, que embora 

tivesse seu auge nas décadas de 1960 e 1970 influenciou e fortaleceu a atuação 

através dos núcleos de Comunidades Eclesiais de Base, que nos anos 1980, 

estavam ativos no processo da Redemocratização brasileira; 

2. Partidos de Esquerda que se desarticularam após o enfrentamento 

armado, como demonstra os quadros-resumo do histórico da Esquerda no Brasil, 

apresentados no final da dissertação. Evidentemente não foram todos os partidos de 

esquerda que apoiaram a Luta Armada, mas todos sofreram com a repressão, 

censura, que o governo militar levou até as últimas conseqüências, provocando a 

perigosa clandestinidade e posteriormente condenando vários militantes ao exílio. 

 Para analisarmos a primeira forma de expressão política da Práxis da 

Resistência elencada acima devemos situá-la nos parâmetros da tradicional e 

poderosa instituição religiosa, que permeou séculos da História Universal, a Igreja 

Católica. Através da Ação Popular (A.P.), originada entre militantes estudantis da 

JUC (Juventude Universitária Católica) exerceu-se forte influencia sobre muitos 
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militantes ,inclusive mesmo aqueles que posteriormente migraram para os  partidos 

comunistas ou socialistas. 

Fundamentando tal particularidade irei destacar alguns elementos pontuados 

em uma entrevista feita na Faculdade de Educação da FEUSP, em julho de 2006, 

com a professora Lisete Regina Gomes Arelaro, o que certamente auxiliará para na 

elaboração teórico conceitual e prática desta pesquisa. Para iniciar faremos uma 

reflexão sobre a vitalidade de sua geração quanto à participação política. 

Lisete : ..foi uma geração que teve a JEC (Juventude Estudantil 
Católica) e o partidão (PCB) como formadores, eu tinha participado 
das duas. Para mim não eram incompatíveis........correspondiam a 
uma necessidade muito autêntica... acho que sou um bom exemplo 
disso, aprendi que não havia condição de batalhar pela reforma do 
ensino superior, por exemplo, se não estivesse ligada a um projeto de 
país....isso não é uma questão qualquer entende?Então você tinha de 
um lado o ideal de salvar os povos,  ali estava presente uma questão 
religiosa,e por outro lado você estava com uma equipe de padres que 
sabiam que só a forma religiosa não dava conta..por isso que ou para 
o bem ou para o mal... a igreja católica...funda , incentiva , 
participa...da AP. Cerca de 90% das pessoas que eu conhecia eram 
ligadas à Igreja e eram ligadas aos grupos JEC(Juventude Estudantil 
Católica); JOC(Juventude operária católica) e o JUC(Juventude 
Universitária Católica).Para mim ler O Capital era tarefa de ampliação 
do partidão.... então você  lia e discutia isso dentro de uma outra 
concepção...(...) só para te situar nós fomos uma geração que 
permaneceu na luta..entende?..mas você pode me perguntar e depois 
da prisão? ...bom realmente a prisão trás uma desorganização para os 
partidos de esquerda, para nós enquanto jovem que esperávamos 
uma reação em 1964...eu nem sabia direito o que eram as condições 
objetivas que o Marx sempre alertava.... era evidente que as 
condições objetivas não favoreciam... mas para mim foi a primeira 
decepção.......por exemplo eu estou me lembrando aqui dos padres 
que lançaram o “Brasil Urgente” como jornal alternativo...que um 
pouco chamava a luta mas eles sabiam que não era algo tão 
simples...quase todos serão presos em 69,70... eram os dominicanos. 

 

Incorporando o Conteúdo Geracional dos anos 1980, continuaremos a 

reflexão sobre a vitalidade dos Movimentos de Resistência apoiadas nos relatos de 

Mauro, Sonia e Enio que seguem:  
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Mauro:....então nessa época minha geração gravitava em torno da 
Igreja que era uma igreja progressista...minha irmã mais velha foi 
militante da Juventude Estudantil Católica...e eu ..como não podia ter 
muitas atividades políticas pois estávamos em plena a Ditadura Militar 
...e o que tinha na época era...o trabalho nas comunidades carentes.. 
favelas , bairros mais pobres ..e eu me incorporei a esse trabalho...” 
 
Sonia: “eu participei do movimento secundarista, nos paramos a 
Caetano de Campos e começamos a nos organizar, fazíamos semana 
do caetanista, e na semana do caetanista nós começamos a discutir o 
que está acontecendo na praça.....nos éramos muito jovens , eu tinha 
14,15,16 anos e meus professores de alguma maneira vão nos 
influenciar, em Sociologia estudamos o Populorum Progressio91 , uma 
encíclica sobre a questão social ....” 
 
Enio: “A FEI tinha o  pessoal que  participava das passeatas em 1967, 
1968. Enfim e nas próximas eleições fomos eleitos, foi em agosto, 
movimento universitário bastante ativo, a UNE não era burocrata 
como é hoje. Logo após entrei na AP, que veio da Igreja, e era forte 
em São Paulo, tinha participação não somente de estudantes, mas 
também operários, padres, que vinham da Teologia da 
Libertação.Comecei a ver outros campos de atuação além do 
universitário, tinha trabalho no campo, trabalho operário.... . AP era 
um movimento que não tinha concepções totalmente definidas, mas 
eles tinham uma idéia de que a História se faz através das massas e 
não de pequenos grupos.....que eram as massas.... eram contra a luta 
armada achavam que não ia dar certo. A AP era um PT da década de 
60, não o PT atual, mas aquele da formação em 1980 era algo amplo, 
com diferentes movimentos. AP era movimento não era partido, foi se 
diluindo com a interferência da Ditadura, uma parte entrou para o PC 
do B, até hoje a direção do PC do B tem muitos quadros oriundos a 
AP.....quando acabou morrendo a AP deu origem aos mais variadas 
.... PRP, fizeram assaltos a bancos ...variadas conseqüências...”  

                                                 

91 Trecho da: ”CARTA ENCÍCLICA-POPULORUM PROGRESSIO - DE SUA SANTIDADE O PAPA 
PAULO VI SOBRE O DESENVOLVIMENTO DOS POVOS (INTRODUÇÃO-A QUESTÃO SOCIAL 
ABRANGE AGORA O MUNDO INTEIRO) Desenvolvimento dos povos: 1. Os desenvolvimentos dos 
povos, especialmente daqueles que se esforçam por afastar a fome, a miséria, as doenças 
endêmicas, a ignorância; que procuram uma participação mais ampla nos frutos da civilização, uma 
valorização mais ativa das suas qualidades humanas; que se orientam com decisão para o seu pleno 
desenvolvimento, é seguido com atenção pela Igreja. Depois do Concílio Ecumênico Vaticano II, uma 
renovada conscientização das exigências da mensagem evangélica traz à Igreja a obrigação de se 
pôr ao serviço dos homens, para ajudá-los a aprofundarem todas as dimensões de tão grave 
problema e para convencê-los da urgência de uma ação solidária neste virar decisivo da história da 
humanidade. Doutrina social dos papas: 2. Nas grandes encíclicas Rerum Novarum de Leão XIII, 
Quadragésimo Anno de Pio XI, Mater et Magistra e Pacem in Terris de João XXIII - não falando das 
mensagens de Pio XII ao mundo - os nossos predecessores não deixaram de cumprir o dever que 
lhes incumbia de projetar nas questões sociais do seu tempo a luz do Evangelho. Fenômeno 
importante: 3. Hoje, o fenômeno importante, de que deve cada um tomar consciência, é o fato da 
universalidade da questão social. João XXIII afirmou-o claramente e o Concílio fez-lhe eco com a 
Constituição pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo. Este ensinamento é grave e a sua 
aplicação urgente. Os povos da fome dirigem-se hoje, de modo dramático, aos povos da opulência. A 
Igreja estremece perante este grito de angústia e convida a cada um a responder com amor ao apelo 
do seu irmão.”. 
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A Geração de 1980, formada por diversas faixas etárias, anuncia o conteúdo 

geracional que a caracteriza, como já abordamos no capítulo 01, trazendo como 

herança em sua formação política e cultural a disciplina aprendida no interior do  

Partido Comunista Brasileiro e da Igreja Católica Progressista .Passaremos agora a 

detalhar a atuação da Igreja através da Teologia da Libertação e posteriormente 

observaremos como ocorreu , em linhas gerais , a organização dos Movimentos de 

Resistência da Esquerda no Brasil. 

1. A Teologia da Libertação irá acontecer em um contexto, altamente 

desfavorável a essas concepções ditas de esquerda, no entanto encontra respaldo 

para a orientação política da práxis a partir da teses teológicas desenvolvidas depois 

do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965). 

A proposta neste concílio estava centrada na visão da Igreja como uma 

congregação de fé, substituindo a concepção hierárquica dos concílios anteriores, 

que declaravam a infalibilidade papal (Concílio de Trento e Concílio Vaticano I), 

dando-se grande ênfase aos problemas que estavam sendo enfrentados pelas 

comunidades inseridas em contexto de pauperização, ocasionado pela exploração 

referendada pelo ideário capitalista, de alguns países da Europa e os norte-

americanos, que controlavam continentes inteiros como o a América Central e 

Latina, a Àsia e, sobretudo o continete africano.  

São nessas comunidades denominadas “ os povos oprimidos “, que  os 

movimentos populares ligados aos interesses da libertação, começaram a ganhar 

força e sobretudo organizarem-se, formavam as pastorais e comunidades eclesiais 

de base, destacando-se a atuação dos teólogos: Jean-Bertrand Aristide ,Carlos 

Felipe Ximenes Belo ,Samuel Ruiz ,Leonardo Boff ,Jose Miguez Bonino ,Dom Hélder 
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Câmara,Ernesto Cardenal ,Paul Gauthier ,Pedro Casaldáliga, Gustavo Gutiérrez 

,Erwin Kräutler ,Óscar Romero ,Giampietro Baresi ,Juan Luis Segundo ,Jon Sobrino 

,Camilo Torresse.  

O movimento foi forte durante as décadas de 1960 e 1970, quando se 

espalhou de forma especial na América Latina, isso ocorreu pois historicamente 

desde a idade moderna quando do processo de colonização a igreja aparece como 

sendo conivente  com a escravidão africana e o processo de aculturação dos 

indígenas .  

As condições de exploração e opressão a que o continente ficou exposto por 

séculos frente ao desenvolvimento europeu, que se fazia reconhecido por uma 

política econômica expansionista, cria as condições necessárias para que a América 

Latina originasse as teses defendidas pela Teologia da Libertação, a partir de quatro 

Conferências Gerais: 1955 no Rio de Janeiro; (1968) Medellín que preencheu o 

imaginário eclesial com a temática da Libertação; (1979) Puebla com a evangélica 

opção preferencial pelos pobres e (1992) em Santo Domingos.  

A temática da libertação aflorou no Brasil, nos primeiros anos da 
década de 60, no contexto da análise do fenômeno do 
subdesenvolvimento. Ensinava-se que o subdesenvolvimento, era 
um problema de atraso técnico, pois éramos “países em 
desenvolvimento” e que mais tarde, se resolveria com a 
modernização tecnológica, causando assim, uma interdependência 
entre os países ricos de tecnologia avançada, e os países pobres 
que dependiam de sua tecnologia para desenvolverem-se e, gerou-
se também a crença de que era necessário ter um país rico, para 
dar esses suportes. Gerou-se assim, o centrismo norte-americano, 
nos aspectos técnicos, financeiro-econômicos e até culturais. Nesse 
centrismo, seriam estreitadas as relações com os países ricos e 
desenvolvidos, para que fosse gestado um desenvolvimento mais 
homogêneo, sem mudar o sistema.” 92          

                                                 
92 BOFF, Leonardo. O caminhas da igreja com os oprimidos, 2.ed. Rio de Janeiro: Codecri,1991 
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Organicamente estruturou-se a atuação militante da Teologia da Libertação 

nos seguintes núcleos:  

 1. Movimento de Educação de Base – M.E. B, utilizando o Método Paulo 

Freire, como método pedagógico de prática totalmente libertadora; 

2. Ação Popular – AP93, originada entre militantes estudantis da JUC 

(Juventude Universitária Católica) e outros segmentos da Ação Católica, optaram 

pelo ideário maoísta, embora assumisse uma linha política bastante semelhante a 

do PC do B, e não tivessem participado efetivamente da Luta Armada. 

 A partir de 1971, passa a intitular-se Ação Popular Marxista-Leninista-

Maoísta do Brasil, já em 1972-73 incorporam-se ao Pc do B, no entanto um setor 

manteve-se como organização independente, a AP Socialista, aproximando-se da 

POLOP e do MR-8, que foi praticamente desarticulada pela brutal repressão. 

Originários dos movimentos populares ligados aos interesses de libertação 

social, surgiram: 1. Ação Católica Operária – ACO; 2. Juventude Universitária – JUC; 

3. Juventude Estudantil Católica – JEC; 4. Comissões de Justiça e Paz – CJP; 5. 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs); ligadas à Igreja Católica que, se 

espalharam principalmente nos anos 1970 e 1980 no Brasil, durante a luta contra a 

ditadura militar, contribuindo para o processo de redemocratização do país. 

                                                 

93
 AP Ação Popular - foi composta principalmente de lideranças estudantis entre as quais se 

destacaram Herbert José de Souza (o Betinho), Jair Ferreira de Sá, José Serra, Vinícius Caldeira 
Brant, Aldo Arantes, Haroldo Lima, Duarte Lago Pacheco e outros, contando ainda com a a 
participação de lideranças camponesas e operárias. Antes de 1964, circularam os periódicos da Ação 
Popular, Brasil Urgente (fundado por frei Carlos Josaphat), mas após o Golpe Militar, a organização 
teve seus quadros principais jogados à clandestinidade ou ao exílio. 
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Normalmente se considera que sua origem se deu no começo dos anos 1960, 

como resultado da experiência de catequese popular em Barra do Piraí (1956) ou do 

Movimento da diocese de Natal, ou ainda do Movimento de Educação de Base, nos 

esforços de renovação pastoral do Movimento para um Mundo Melhor e dos Planos 

de pastoral da CNBB - Plano de Emergência e Plano de Pastoral de Conjunto além 

da rearticulação da pastoral popular após o golpe militar de 1964.  

As CEBs , grupos de pessoas que, morando no mesmo bairro ou nos 

mesmos povoados, se encontravam para discutir e efetivamente transformar a 

realidade a partir de sua organização, reivindicando melhorias nos bairros tomavam 

consciência da situação social e política, aproximando a teologia da libertação do 

Marxismo, no que se refere a Práxis da Resistência ,ao afirmar que só seria possível 

alcançar a redenção cristã com um compromisso político. O movimento extrapolou 

os limites da Igreja Católica,devido suas características ecumênicas,  contando com 

representantes também de outras igrejas como Metodista, Luterana e Presbiteriana.  

Em entrevista a Revista Caros Amigos em setembro de 1998, o Frei Leonardo 

Boff, faz uma análise sobre a atual situação da Igreja. 

Carlos Moraes - Como você vê o futuro da Igreja nessa dobrada 
do milênio? Comunidades de base contra Ratzinger-Santo 
Ofício? Pode haver uma absorção difícil ou pode haver 
dissidência, uma nova Igreja? 
 
Leonardo Boff - A Igreja hoje é uma Igreja partida, dividida, e há dois 
modelos em conflito, que é o da Igreja-instituição, da Igreja-hierarquia, 
da Igreja-poder, que se estrutura em papa, cardeais, bispos, dioceses, 
paróquias e se reproduz com muita dificuldade, porque há cada vez 
menos padres para manter a reprodução dessa Igreja. Junto dela está 
surgindo um novo tipo de Igreja, que eu chamaria Igreja-rede-de-
comunidades, que está assentada não no poder, mas na vida. Isto é, 
o diálogo fé/vida. Nas comunidades, nas associações de moradores, 
grupos que vivem a fé nos seus encontros e que têm sua força no 
arquétipo cristão, não na instituição, nas suas tradições, mas o 
cristianismo como uma instância de esperança, tendo como referência 
comum a Bíblia, e aberta para a sociedade. Mas não a sociedade 
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portadora de poder de decisão, o pacto velho, quer dizer, a Igreja 
poder religioso se associa com o poder civil. Não, é a Igreja com as 
classes emergentes, com os destituídos, pobres, marginalizados, 
excluídos, que são a grande maioria. Então, pra mim, está se dando aí 
um novo pacto do cristianismo, no sentido dos primórdios, que era 
feito de escravos, de portuários, de destituídos, de soldados, e 
estamos vivendo esse tipo de cristianismo, que tem hoje uma 
dimensão mundial. Muito forte na África, na Ásia, muito forte no 
Primeiro Mundo: você vai à Alemanha, Itália, Estados Unidos, está 
cheio de grupos e comunidades do Terceiro Mundo que têm como 
referência a perspectiva libertária do cristianismo. A outra é o 
cristianismo da reprodução e é ocidental. É produto da cultura 
ocidental, de tal forma que não dá pra fazer a história do poder do 
Ocidente, reis e príncipes, sem fazer simultaneamente a história da 
Igreja94.  

 

Atualmente a Teologia da Libertação já não tem a mesma força ,embora seu 

ideário tenha se difundido pelo clero e grande parte dos sacerdotes, e notadamente 

os latino-americanos estejam ligados em maior ou menor grau, aos ideais de 

libertação dessa escola teológica, observou-se um sensivel declínio na participação 

dos cristãos católicos nas CEBs ,em contrapartida ocorrerá o crescimento do 

movimento da renovação carismática católica que, não por acaso, tem suas origens 

nos Estados Unidos da América. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 . Entrevista com Leonardo Boff, Revista Caros Amigos- setembro de 1998 
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2. Passando agora a refletir sobre os Movimentos de Resistência da 

Esquerda no Brasil. Poderemos para fins didáticos organizá-los, de acordo com 

Sader, da seguinte forma: 

 

Primeira Geração (1920-1950), que seria a organização política inicial da 

esquerda no Brasil representada pelo conjunto dos comunistas, anarquistas e 

socialistas que se organizavam tanto a nível internacional como nacional. Neste 

momento o representante clássico era o Partido Comunista Brasileiro, na figura 

polêmica de Luis Carlos Prestes, que no primeiro momento fazia críticas radicais ao 

governo de Getúlio Vargas. Porém, já no começo dos anos 1940 promove uma 

reconciliação embalada pela orientação da Internacional de lutar contra a ofensiva 

da extrema direita representada pelo fascismo e nazismo na Europa.  

 

Segunda Geração (1960 - meados de 1970) Ao longo dos anos 1960 e início 

de 1970 será a fase mais recalcitrante da Ditadura e consequentemente a Luta 

Armada foi marca registrada dessa época. Segundo já se observou acima a partir 

das entrevistas com a professora Lisete e Sonia e o professor Enio, Mauro, grande 

parte da formação política brasileira veio da ação da igreja progressista, e do 

Partidão. 

Enio: No período passaram a existir  várias organizações e alguns 
aderiram a luta armada que foi um fracasso histórico muito 
grande..porque é aquela velha história  é preciso ter um contexto, a 
luta armada em Cuba aconteceu e deu certo por um contexto 
peculiar àquele país, ou na China , tiveram certas particularidades 
como a luta contra o Japão, enfim , prevaleceram as idéias 
guerrilheiras....Agora no Brasil, tinha a Bossa Nova, o Teatro 
Guarnieri, Boal,  para não falar em Glauber Rocha, ou até mais 
geral,  Brasil bicampeão de futebol.... época pródiga em fatos.A 
Ditadura era o confronto mais direto que você tinha e queria 
derrubar. Não é a toa que muitos personagens daquela época estão 
por aí, José Dirceu era dessa época, O Serra, Sergio Motta, era da 
FEI. Muitos que hoje estão em ministérios, governo. No Rio de 
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Janeiro tinha o partidão e uma dissidência o MR-8, Vladimir 
Palmeira que era da UEE , ligado ao MR-8.... tinha o PCBR que era 
dissidência também ....mais era minoritário. Esse é o contexto que 
eu tive a sorte de um dia viver. Neste contexto havia praticamente 
só escolas públicas, USP, a PUC era particular mais atuante, 
Sociologia e Política..... Federais e Estaduais de outros estados....  
era uma parte seleta, meio intelectualizado..... na USP entravam os 
filhos da burguesia, e era natural se encaixar no mínimo pela queda 
da Ditadura....existiam os mais variados partidos , organizações, 
influências, pensamentos.... até que sobreveio as  idéias políticas 
das revoluções cubanas e chinesa,particularmente a Cubana pela 
proximidade,  acabaram sendo maioria . Ë o que eu digo, Marxismo 
não é bula de remédio, e no Brasil a atuação das ações guerrilheiras 
matou uma porção de gente, reforçou a Ditadura, pois para o 
combatê-las a ditadura se fortaleceu , as Ditaduras ficaram 
tenebrosas, no Brasil foi o período do Médici .... 

 
 

A Terceira Geração se estende aproximadamente de 1977 com a falência 

dos milagres econômicos, até o início da década de 1990, englobando toda a 

Geração de 1980 e marcando suas características mais marcantes na tentativa de 

rearticulação da luta através da busca de novas alternativas, com o novo 

sindicalismo, a fundação da CUT (Central Única dos Trabalhadores),do Partido dos 

Trabalhadores, além do MST (Movimento dos Sem Terra).  

A Reforma Agrária, um dos mais urgentes problemas brasileiro, não será 

esmiuçada nessa dissertação, mas lembraremos através do trecho abaixo, as 

principais questões que animaram o surgimento desse polêmico movimento, pelos 

idos da década de 1980: 

A Reforma Agrária proposta pela “nova república”, assumiu um caráter 
produtivista, tecnicista e economicista, ou seja, uma reforma agrária 
aceitável pela burguesia e pelo capital, que estaria a serviço do 
capitalismo....O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, defende a 
necessidade de implantação de cooperativas agrícolas nos 
assentamentos como uma das formas para fortalecer a luta pela 
transformação da sociedade. ( FABRINI,2001,p.24-25) 
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Em outro aspecto o professor Mauro enfatizará o ascenso do movimento 

sindical dos professores e o professor Edgar, irá retratar também sua atuação na 

Esquerda clandestina na época, porém ambos irão fazer parte ativa desses 

processos de reestruturação: 

Mauro: No final de 1977 começa a se organizar o movimento 
sindical dos professores em São Paulo.....os primeiros passos de 
reorganização dos movimentos estudantil e sindical... como os  
movimento de professores tinha muita ligação com os movimentos 
estudantis...pois grande parte dos professores eram vindos da 
universidade...(era uma atividade de trabalho que tem muita relação 
com a universidade)...então o movimento de professores é um dos 
primeiros a se reorganizar...em 1977 começa a se organizar o MUP 
(Movimento de União dos Professores) .Mas no final de 77 ocorrerá 
uma cisão, porque  quem tinha maioria era a LIBELU, abreviação de 
Liberdade e Luta,  hoje seria representada pela corrente O  
TRABALHO.No movimento estudantil era OSI ..Organização 
Socialista Internacionalista....eles transformam MUP na tendência 
sindical da sua corrente, e não aceitavam a idéia de frente de 
oposição.....foi um momento político importante  porque à época,  
era um processo de reorganização, exigia um posição contra a 
ditadura sindical, contra os pelegos que existiam no sindicato.Os 
sindicatos eram todos dominados pela pelegada...então se exigia 
uma saída sindical da oposição....não uma tendência sindical de 
uma corrente política. Então ao OSI, Liberdade e Luta, ao 
transformar o MUP em um a tendência sindical sua,  fez com que os 
que não pertenciam a Libelu fossem obrigados a sair, e eu entre 
eles.....eu era independente nessa época ... 
 
Edgar: ingressei no magistério em 77.... já tinha terminado o curso 
de Ciências Sociais....óbvio que isso foi bastante truncado na época 
da Ditadura Militar.....não podia fazer reunião em qualquer 
lugar...você tinha que tomar muitos cuidados para  fazer uma 
reunião....por que na época se você  fosse preso..poderia estar 
colocando em risco a sua vida e a dos seus companheiros... não 
estávamos brincando de fazer política...em 1978 nós conseguimos 
lançar o movimento socialista...se tinha idéia de que havia uma 
vanguarda e que era possível  fundar um partido dos trabalhadores 
sem patrões..uma central única dos trabalhadores... e nos lançamos  
em 78 .....junto com o Mauro , o Paulo Frateschi, o Gumercindo 
fazíamos parte do  movimento de reestruturação / oposição da 
Apeoesp..........Em 1978...maior parte dos companheiros da 
Convergência Socialista foram presos inclusive um companheiro na 
Argentina ..chamado Manuel Moreno...e isso nos colocou uma  série 
de problemas  
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Essa divisão, no entanto não menos que outros pontos apresentados nessa 

dissertação, geram muitas polêmicas dependendo do enfoque apresentado a partir 

da análise conjuntural das várias Tendências, que serão apresentadas com mais 

detalhes nos quadros que seguem abaixo, no entanto para fio condutor  iremos 

utiliza-la como ponto de referência. 

Na Década de 1980, o palco para atuação de forças políticas que ao mesmo 

tempo eram antagônicas e complementares refletiam uma situação específica do 

nosso país, enquanto isso a conjuntura Internacional mostrava-se desfavorável em 

meio à agonia do “Socialismo Real”.  

No Brasil, os trabalhadores organizaram-se em movimentos grevistas 

significativos (1983,1987 e 1989) dando origens a entidades classistas, 

representada principalmente pela CUT (Central Única dos Trabalhadores) que 

ocupava o cenário político sindical pelos idos de 1983, ocasião de sua fundação, 

segundo Cardoso: 

Se a década de 1980 foi trágica para o sindicalismo no capitalismo 
avançado, no Brasil deu-se o oposto. Aqueles foram anos de 
eficiência e eficácia da ação representativa e organizativa sindical. 
Após seu renascimento no final da década de 1970, o número de 
sindicatos cresceu perto de 50% até 1989. O orçamento global das 
instituições oficiais e não oficiais chegava a perto de um bilhão de 
dólares... Este dinheiro financiou a ação de mais de 10 mil 
sindicatos, representando 18 milhões de trabalhadores em mais de 
30 mil negociações coletivas por todo o país. (CARDOSO, 
2003,p.33-34) 

 

As entidades sindicais, formadas não somente por militantes, mas também 

pelo enorme contingente humano de trabalhadores que aderiram ao movimento 

político sindical do período, estava pressionada, pelas ações impostas pelo 

capitalismo internacional. 

 



 143

Segundo Cardoso (2003, pp. 24-25), o desemprego estrutural condicionado a 

estagnação econômica, privatização de serviços públicos e de empresas estatais, e 

flexibilização do mercado de trabalho, estes são apenas os aspectos mais salientes 

de um movimento mais geral de desregulamentação das relações econômicas, 

consolidadas no período da industrialização pela substituição de importações, 

movimento de impactos decisivos sobre as bases sociais de sustentação da ação 

sindical entre nós.  

Portanto, ainda recorrendo a Cardoso (2003, p.34), para recuperar a trajetória 

política da Geração de 1980 será preciso recorrer as grandes greves de 1978 e 

1979, onde a Ditadura já dava sinais de esgotamento, e o surgimento do “novo 

sindicalismo”, forjado pela intercessão entre as várias formas sobreviventes de 

resistência ao regime militar, funcionaria como uma válvula de pressão que poderia 

pôr abaixo o autoritarismo. Isso contribui para a politização instantânea do 

movimento que surgia. 

Estavam dadas as condições objetivas para o reordenamento das forças 

naquele período, ou seja, as estratégias adotadas pelo novo sindicalismo do tipo 

“tudo ou nada”, mostravam-se bastante eficientes na consolidação do poder dos 

sindicatos: 

Em 1988, durante a última rodada de negociações e votações na 
Assembléia Nacional Constituinte, 64% dos adultos em dez regiões 
metropolitanas brasileiras manifestaram-se favoráveis ao direito de 
greve para todos os trabalhadores... ou seja, a estratégia sindical 
mais importante na década de 1980, utilizada à farta por 
trabalhadores de empresas públicas e privadas , legitimou-se junto à 
população  em geral como instrumento adequado de pressão. Esses 
elementos contribuem para explicar, sugiro eu, o crescimento 
vertiginoso do movimento sindical brasileiro na década de 1980, cuja 
maior expressão foi a quase eleição de Lula para a Presidência da 
República em 1989. (CARDOSO, 2003, p. 36-37) 
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Presenciaremos exatos vinte e um anos após esses fatos, em outubro de 

2006, portanto, no final desse ano, mais uma eleição para a Presidência da 

República, ânimos acirrados com a apresentação de várias discussões sobre 

conjuntura nacional, pelos mídia, remete-nos a polêmica sobre a Esquerda.  

Os quatro anos de governo Lula o que representaram para a Esquerda? E 

para a população brasileira em geral? 

Embora não seja nossa preocupação central, nessa dissertação, vamos tentar 

lançar luz sobre essa questão, sem pretensão de respondê-la, objetivando, 

entretanto contribuir na discussão que certamente estará sendo feita neste ano 

(2006) em todo país, e novamente utilizaremos a contextualização histórica, como 

ponto de partida. 

 A herança deixada pelas atuações da Esquerda ao longo da História 

Brasileira, apresentada nessa pesquisa de maneira concisa, pois o nosso objeto de 

estudo não é em primeira instância apenas verificar os possíveis erros e acertos no 

processo de consolidação da Resistência ao Sistema Capitalista, adquirida através 

da formação partidária. Tal empreendimento  já foi feito por vários autores e por 

representantes de variadas correntes políticas e Tendências de Esquerda existentes 

na atualidade.  

Antes, porém, fazer um levantamento desde o aparecimento dos primeiros 

Partidos de Esquerda no final do ano de 1910 e começo de 1920, quando a maioria 

dos militantes era formada por imigrantes que se associavam muitas vezes a 

sindicatos clandestinos , até a formação do Partido dos Trabalhadores na Década de 

1980, período em foco nessa dissertação. 
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O caminho percorrido será refeito através da leitura das obras de Mocelin, 

Sader e Reis, além do livro “Brasil Nunca Mais”, organizou-se também uma síntese 

dos Partidos Políticos representantes da Esquerda, que estão em Anexos no final 

dessa pesquisa. 

Para reorientarmos a reflexão, lançaremos mão de algumas palavras de 

Sader (1988, p.60) que afirma: 

...todo discurso é obrigado a lançar mão de um sistema de 
referências compartilhado pelo que fala a seus ouvintes. Constitui-se 
um novo sujeito político quando emerge uma matriz discursiva 
capaz de reordenar os enunciados, nomear aspirações difusas ou 
articulá-las de outro modo, logrando que indivíduos se reconheçam 
nesses significados. 
 
 

Configurava-se, portanto uma Luta pelo presente, trazendo o passado como 

referência, que, ou reforça a idéia do novo criticando práticas anteriores, ou tentando 

resgatar o passado se apóia quase incondicionalmente nesta trajetória, portanto, ao 

refazer o caminho percorrido, através da atuação das Quatro Internacionais, ou da 

síntese dos Partidos Políticos representantes da Esquerda no Brasil, ligadas a 

discussão internacional que permearam as três gerações de militantes, com 

diferentes orientações político-ideológicas, procuramos construir a possibilidade de 

que: 

...esta investigação não só está dirigida aos militantes do partido e da 
Internacional. Acreditamos que esta experiência partidária pode ser 
útil também a todos os operários e estudantes de vanguarda que 
buscam um ponto de referência histórico frente às mudanças mundiais 
às quais nos referimos. Quando nos propusemos a investigar a 
tradição partidária não o fizemos para buscar uma justificação moral 
no passado. Longe disso, a intenção foi conhecer de onde partimos 
como foram as experiências vividas, que lições nos deixaram em cada 
momento da luta dos trabalhadores; objetivos estes que nos permitem 
uma maior compreensão do presente. 95 
 

                                                 
95
 O Trotskismo Operário e Internacionalista na Argentina -Ernesto Gonzalez -Dirigente Histórico da 

corrente trotskista na Argentina In:Revista Marxismo Vivo- Dez 2002 
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Para terminar recorremos a Michel Löwy (1999, p.64) que argumenta sobre as 

perspectivas atuais desses acontecimentos:  

Em cada país, um número crescente de militantes, considera que, 
mais além dos debates políticos necessários e das inevitáveis 
confrontações ideológicas, a unidade de ação de todas as correntes, 
marxistas ou não, que se consideram comprometidas com a causa 
dos explorados ou com a luta pelo socialismo, é, mais do que nunca 
um imperativo urgente nesse começo do século XXI.  
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4. PRÁXIS DA RESISTÊNCIA EM EDUCAÇÃO 

 
Uma jovem certa vez perguntou ao educador Paulo Freire como ele 
havia conseguido entender gente de tantos países e ser admirado 
por povos de línguas e culturas tão diferentes. Ele revelou um 
segredo. Quando menino, nas ruas e pontes de sua cidade do 
Recife, vivia conversando com velhos, mendigos, vendedores 
ambulantes. Tinha recebido deles um coração aberto a todos os 
viventes. 

Ecléa Bosi 
 

Caracterizamos até o momento, o mundo atual a partir de suas indefinições 

propositais, “mire e veja: o importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não 

estão terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam... 

Verdade maior. É o que a vida me ensinou”, poetizou João Guimarães Rosa. 

Nesta dissertação será o recurso da Memória entendida enquanto Ação 

Política que irá nos retirar do ensimesmamento, trazendo-nos este olhar de 

reconhecimento enquanto Geração, uma Geração conflituosa por ser marcadamente 

de Transição.  

Sabemos que toda transição envolve um processo de longo fôlego, sendo 

essa uma característica marcante que trará a dinâmica social imprimida no cotidiano. 

No entanto, constantemente deveremos recorrer à evolução das vertentes de 

pensamento teórico e tendências políticas no quadro dos embates processados na 

especificidade do período histórico em foco, utilizamos para explicar tais 

engrenagens o método historicista, base do desenvolvimento argumentativo dessa 

pesquisa. 

Antes de dar início propriamente ao desenvolvimento do tema, é necessário fazer 

uma breve recapitulação conceitual dos capítulos anteriores, esses conceitos serão 
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posteriormente empregados na elaboração da concepção teórica e no 

desvendamento da prática, problematizando e reconstruindo os percursos coletivos 

e individuais na intercessão de suas particularidades no âmbito da Educação. Os 

interlocutores ganharão expressividade a partir de suas existências coletivas e 

individuais, no quadro do enfrentamento político da década de 1980. 

Portanto, será na reelaboração da Memória Coletiva e Individual, determinante 

para a expressividade da Memória Política, que estará implícita, a busca da 

redefinição de paradigmas no interior de um Conteúdo Geracional extremamente 

conflituoso, esses elementos atribuíram intensa expressividade ao período, pois na 

Geração 1980 os Movimentos de Resistência, promoveram o elo entre os Projetos 

de Vida, em sua expressão individual, a um Projeto de País.  

Será, portanto condição objetiva para o desenvolvimento processual desse 

movimento de Transição, marcadamente político e econômico, o Renascimento das 

Liberdades Democráticas no Brasil, fazendo contraponto com a Nova Ordem 

Econômica Mundial, característica da Década Neoliberal.  

Os movimentos coletivos de trabalhadores em geral, sofreram um refluxo que 

determinou em última instancia um recuo na participação política militante e 

reivindicatória, em contrapartida, a ebulição social no Brasil somente estaria 

começando, isso já em meados dos anos 1970.  

A necessidade de novos paradigmas formou o alicerce dos movimentos de 

contestação e neste capítulo serão abordadas para compor a Práxis de Resistência 

em Educação nos anos 1980. 
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A expressão maior irá ocorrer em duas frentes definidas pelos ecos dos 

movimentos sociais e da mudança de paradigmas: frente politico-sindical, com a 

reestruturação das entidades sindicais; e frente político-pedagógica, que terá sua 

atuação analisada por dois ângulos de observação: a Formação Intelectual e Política 

do Educador; e a Reorientação dos Paradigmas Curriculares. 

1. Atuação Politico-sindical com a reestruturação das entidades sindicais, 

assumindo os parâmetros definidores da dinâmica político-social brasileira do 

período do Renascimento Político, na década de 1980, os sindicatos dos 

professores atuaram em duas frentes: a econômica, viabilizada pela reestruturação 

das reivindicações da categoria profissional por melhorias salariais; e a política, 

referendada pela atuação conjunta com outras entidades em grandes campanhas, 

como por exemplo, em fevereiro de 1982 no XV Congresso Nacional dos 

Professores de Escola Pública em Goiânia: 

o Congresso batizado de “Paulo Freire” definiu a tentativa de 
aproximação da CNBB para uma atuação conjunta, neste ano, em 
que a Campanha da Fraternidade será dedicada à educação.... Dom 
Paulo (Evaristo Arns) expressou preocupação com a escola para a 
criança da periferia... ‘que o Brasil não faça somente política de 
eleição, mas também de associação e sindicato’”. (Jornal Apeoesp -
fevereiro 1982) 

 

 2. A Práxis Político - Pedagógica nos anos 1980, estará alicerçada nos 

referenciais norteadores, do projeto de Redemocratização do Brasil através da 

reconstrução de suas instancias democráticas, o que interferirá diretamente na 

formação (intelectual e política) do educador de sala de aula, orientando e sendo 

orientado pela discussão que envolve a busca de novos paradigmas curriculares, 

que atendam as demandas daquele momento político. 
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o Formação Intelectual e Política do Professor: buscamos através do processo 

de implantação das políticas públicas em educação, nos idos dos anos 1980, avaliar 

como se desenvolveu a trama da formação política e intelectual das gerações que 

se interrelacionavam neste período, as gerações de 1950-1960-1970 e 1980, e suas 

experiências em um contexto de Transição. As professoras Sonia Kruppa e Maria 

Arminda farão importantes argüições sobre a ingerência provocada pela Lei 

5540/1968, no período de maior repressão do Regime Militar. Será também neste 

momento que os pressupostos teóricos elaborados por Gramsci encontrarão espaço 

entre a Intelectualidade Brasileira, e na Educação em particular.  

o Paradigmas de Reorientação Curricular: o desenho das novas forças 

políticas, intermediado pelo Currículo, evidenciarão a Práxis da Resistência em 

Educação, incorporada através de apontamentos referentes às polaridades presente 

na discussão entre a Pedagogia Crítica dos Conteúdos e a Educação Popular, além 

dos aportes teóricos que lhes deram sustentação. 
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A ATUAÇÃO POLÍTICO-SINDICAL E A REESTRUTURAÇÃO DAS 

ENTIDADES SINDICAIS 

 

Na Educação dos anos 1980, faremos destaque neste plano aos os processos de 

rediscussão e refundação do CNTE96, ANPED97, ANDES98, Sindicato dos 

Professores da Rede Publica de Ensino de São Paulo APEOESP, entre inúmeras 

outras entidades representativas da classe trabalhadora em geral. 

A Escola Pública, O Sindicato dos Professores da Rede Publica Estadual, 

APEOESP, na Década de 1980 passavam por profundo processo de reestruturação, 

principalmente o sindicato que anteriormente era de caráter burocrático e 

assistencialista somente, concretizou sua autonomia e conseqüente fortalecimento 

político através da onda de movimentos grevistas.  

                                                 

96
 Em 1979, a CPPB teve uma mudança substancial em seu estatuto, incorporando os professores 

secundários dos antigos ginásios, e passou a se chamar CPB - Confederação dos Professores do 
Brasil. Era uma ferramenta fundamental para a articulação do movimento em nível nacional. No 
período de 1982 a 1988, a CPB consolidou-se como entidade federativa e como principal via de 
organização do sindicalismo docente, mesmo no período em que era proibida a sindicalização para o 
funcionalismo público. Filiou-se à Central Única dos Trabalhadores - CUT em 1987. Em 1990 a CPB 
passou a se chamar CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, em um 
Congresso extraordinário cujo objetivo foi unificar várias Federações setoriais da educação numa 
mesma entidade nacional. Com a unificação da luta dos Trabalhadores em Educação e o surgimento 
de novas regras de organização sindical, a CNTE ganha força com a filiação de vinte e nove 
entidades e quase 700 mil sindicalizados em todo o país. (site oficial da Entidade) 

 
97 A ANPED - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação — é uma 
sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1976 graças ao esforço de alguns Programas de 
Pós-Graduação da Área da Educação. Em 1979, a Associação consolidou-se como sociedade civil e 
independente, admitindo sócios institucionais (os Programas de Pós-Graduação em Educação) e 
sócios individuais (professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação em educação).(site 
oficial da entidade)  
“... No inicio da década de 1980, a ANPED se separa do MEC, por que quem criou a ANPED foi o 
CNPq e a Capes, alegando que era importante uma associação de professores, foram eles e não nós 
que a criaram, hoje nós é que fazemos as reuniões sem interferência nenhuma deles, nem para o 
bem nem para o mal...(entrevista prof. Lisete Arelaro -FEUSP) 
 
98 ANDES – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior-fundada em 
1981. 
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O Renascimento Político depois de mais de vinte anos em completa obscuridade, 

agrega as categorias profissionais em torno principalmente das reivindicações por 

melhorias salariais. 

A esse respeito Mauro, na época, “Precário” 99, juntamente com Edgar, 

participaram ativamente na Reconstrução Sindical, e adiante passam a narrar fatos 

e analisá-los à luz de sua orientação política e experiência com o movimento.  

O Histórico Oficial do sindicato, obtido através de pesquisa documental, ou seja, 

basicamente os jornais da entidade, além do site oficial disponibilizado na internet 

serão mesclados a “fala” dos professores, o que desvendará o que  foram esses 

anos iniciais de Reconstrução Política.  

Alertamos para o fato de que as colocações apresentam posicionamentos 

diferenciados ou mesmo opiniões polêmicas sobre o mesmo assunto, o que 

dependerá em última instância, da orientação política seguida pelo entrevistado, o 

que, aliás, poderá ter rendido algumas úlceras estomacais e certamente noites em 

claro, mas tirando-se os momentos de desalento, que não são poucos, resta muita 

História intensamente vivida. 

A pesquisa foi feita na Sede Central do Sindicato, na Praça da República em São 

Paulo, e contamos com o auxílio do pessoal da Secretaria de Imprensa, pudemos 

pesquisar todas as edições no original, dos jornais da Apeoesp de 1980 a 1989. Não 

é preciso dizer que encontramos inúmeras e preciosas informações das quais 

selecionamos uma milésima parte apenas, pois se agregássemos todos os pontos  

contidos nas edições estaríamos fazendo uma dissertação apenas sobre o sindicato, 

tal é a amplitude do matéria. 

                                                 
99
 Os professores precários eram contratados temporariamente, sem amparo legal pela CLT e 

tornavam-se servidores sem concurso público. 
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 Portanto vamos apresentar as discussões: 

 
Jornal da Apeoesp - ano de 1977. O movimento sindical encontrava-
se em paralisia total. Nesse momento a APEOESP atraiu a atenção 
dos professores ao desenvolver luta jurídica pela contratação de 
docentes precários. Alguns grupos que se propunham a organizar 
sindicalmente a categoria passam a acompanhar de perto o trabalho 
da entidade. Em maio, um abaixo-assinado com mil assinaturas 
solicitava a então diretoria da APEOESP uma assembléia da 
categoria, que se realizaria no colégio Caetano de Campos. Os anos 
de 76 e 77 foram decisivos para a mudança na direção da APEOESP. 

 

 O grupo de vanguarda dos professores , foi ativado pela própria dinâmica do 

movimento e desde o início desta fase de reorganização se constituiu em liderança 

para uma categoria que estava passando por mudanças estruturais significativas. 

Organizaram-se dois movimentos que defendiam posições políticas antagônicas: 

Movimento de União dos Professores (MUP) e Movimento de Oposição Aberta dos 

Professores (MOAP), Mauro foi relata esse momento da seguinte maneira: 

Fundamos-nos o MOAP (Movimento de Oposição Aberta dos 
Professores)... Fundado no começo de 1978, esse movimento é que 
vem se tornar o movimento majoritário, é aquele que canaliza toda a 
vanguarda. Começa a surgir no processo de luta pela 
redemocratização do país, combinado com a redemocratização dos 
sindicatos é claro.. Então o MOAP se torna um movimento maior 
que o MUP, rompe em minoria, éramos eu, independente na época, 
o Gumercindo Milhomem que iria se tornar o presidente da 
APEOESP, Paulo Frateschi que hoje é o presidente do PT, e alguns 
que pararam de militar.. Havia um que era o Edgar... não me lembro 
o sobrenome dele.Na época da ditadura não se sabia o nome das 
pessoas e usávamos mais o apelido, o chamávamos de 
Tamanquinho, porque ele gostava de usar tamanco, era muito 
inteligente.... Hoje é professor universitário,mas alguns continuam... 
o Gumercindo seguiu como presidente do sindicato depois 
deputado... hoje ele tem uma editora da área de Educação... essa 
era uma espécie de executiva do movimento... são várias 
correntes... nesse período é que eu entro em 1978,  na Liga 
Operária, deixo de ser independente e entro para a Liga Operária, 
que era uma organização clandestina... que mais tarde irá tornar-se 
a Convergência Socialista..... A Liga Operária é a corrente 
clandestina que propôs a Fundação da Convergência Socialista.. 
Era uma organização de orientação trotskista... nesse momento faço 
opção pelo trotskismo.. Já vinha com uma orientação marxista.... 
Torno-me um trotskista. (entrevista cedida pelo professor Mauro 
Puerro na sede central do sindicato no dia 26/05/2006) 
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Jornal da Apeoesp: Ano de 1978-grifo nosso: O Governador é Paulo 
Egídio Martins e a situação dos professores é cada vez mais 
insustentável. A Comissão Aberta realiza uma assembléia geral em 
agosto, com mais de dois mil professores, deflagrando a primeira 
greve dos professores a partir do dia 19 de agosto, sem a 
participação da Diretoria da APEOESP. A greve durou 24 dias. A 
principal reivindicação era a de um reajuste salarial de 20%, que 
acabou sendo conquistado. A greve repercutiu em todo o Estado. A 
Polícia Federal proibiu as emissoras de rádio e de televisão de 
noticiarem a paralisação. Outro acontecimento importante, já no final 
da greve: o Comando Geral de Greve transformou-se na Comissão 
Pró-Entidade Única (CPEU). A comissão tinha como tarefas: 
coordenar o processo de construção de uma entidade única que 
representasse os professores (tentar unificar APEOESP, CPP, 
UDEMO e APEEM, hoje SINPEEM); iniciar uma ação integrada com 
os demais funcionários públicos paulistas e com os professores de 
outros Estados.  
 

Ano 1978 é o ano em que ocorre uma explosão social e política 
muito grande por conta das greves metalúrgicas no ABC, e da greve 
dos professores. Com isso fiquei um pouco acuado, eu avalio que o 
fato de eu não ter sido preso na época foi por estar dando 
entrevistas..... O movimento se expande... a greve de 1978 foi de 
vinte e tantos dias, e o que nos queríamos , comparando com as 
reivindicações atuais, não eram diferentes da época...... melhoria 
salarial... melhoria das condições de trabalho, novo plano de 
carreira... esses eram o centro da nossa greve... e foi uma greve 
que pegou.O governo do estado na época era o Paulo Egidio 
Martins.... Os professores ficavam na escola, os alunos não iam, 
nesse inicio não existia a preocupação do movimento contra a 
ditadura... mas óbvio que no transcorrer da greve o caráter anti 
ditatorial aparece, por que se você  pegasse a Constituição de 1967 
que estava vigente proibia-se terminantemente o direito de greve..... 
ou seja, independente do nível de consciência a maioria da 
categoria era conta a ditadura. (entrevista cedida pelo professor 
Edgar Hernandes, na Sede Central da Apeoesp, em 26/04/2006) 

 
Jornal da Apeoesp: Abril de 1979- Na gestão de Paulo Maluf, outra 
greve foi deflagrada, com duração de 39 dias, e unificada com o 
funcionalismo. Ao final da greve, Maluf respondeu com mais arrocho 
salarial, desconto dos dias parados e atos de arbitrariedade. O 
maior deles foi o corte do repasse das mensalidades da APEOESP, 
apostando no enfraquecimento da entidade com a redução do 
número de sócios. Ele queria o fim da APEOESP. Não conseguiu. 
Mesmo com toda perseguição política por parte do governador, a 
APEOESP nunca deixou de organizar a categoria. Resistiu às 
perseguições e obteve várias conquistas. Em 1980, o governo 
realizou concurso público, que possibilitou a efetivação de milhares 
de professores. Em 86, a APEOESP organizou caravanas a Brasília 
para pressionar os deputados a aprovarem a aposentadoria especial 
(aos 25 anos para mulheres e aos 30 para homens), conquistando 
este direito.  
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Maria Helena relata o inicio de sua experiência sindical em Guarulhos 
(cidade da Grande São Paulo):..nessa época (1979)  tinha um curso 
de Teatro  na Vila Fátima,..então fomos  para lá era a Casa de Cultura 
que reunia o que tinha de mais organizado ..os partidos clandestinos 
de esquerda e todo pessoal da vanguarda tinha como referência a 
Casa de Cultura..e nos fomos lá fazer a divulgação da greve...fazer a 
greve em Guarulhos..então nos utilizávamos um mimeografo a álcool 
..datilografamos tarde de noite em meia folha de sulfite..ESTAMOS 
EM Greve(...) ..... no período dessa greve teve também uma eleição 
na Apeoesp, o pessoal que era referência para nós em termos de 
liderança  eram os estudantes da USP,(Maria Helena não sabe , mas 
entre essa turma estava o Mauro) geralmente não tinha terminado o 
curso mas estavam dando aula na rede pública e eram tidos como os 
mais politizados... então eles tinham mapeado antes que a entidade 
mais fácil de ser tomada pelos professores , vamos dizer assim, era 
mais a Apeoesp do que CPP .....A Apeoesp tinha uma eleição naquele 
período....... Lançamos uma chapa encabeçada pela Eiko.. essa 
chapa teve 70% dos votos era a chapa de oposição...dali para cá eu 
passei a fazer parte da direção local da Apeoesp... a primeira medida 
que a Eiko tomou foi chamar as lideranças da greve de cada região 
para orientar o pessoal no sentido deles assumirem as direções 
locais...eu fui uma que fui, junto com o Marcos Silva, era do PC do 
B...que era organizado eu não era... era preciso organizar o 
Movimento em Guarulhos...então a primeira coisa ....alugamos um 
espaço..lá na Luis Facchini,que virou a subsede , começamos logo 
depois a visitar as escolas..na base do chinelo...não tínhamos 
nada...eu nunca tive carro...fazíamos os roteiros..eu pego ônibus aqui 
desço ali aí eu fazia o mapa da cidade e a gente rodava tudo quanto é 
escola...só que na maioria das vezes a gente não conseguia nem 
conversar com os professores....os diretores se achavam os donos da 
escola...e não estou me referindo a atrapalhar aula nada disso...seria 
um bate papo na hora do intervalo... dez quinze minutos..também a 
gente chegava lá ...quando era permitido a gente 
falava...falava...falava ..os professores olhavam para nossa cara como 
se tivéssemos caído de um planeta estranho...quem é essa 
figura?...Geralmente eu ia para as escolas sozinha...tinha pouca gente 
que assumia fazer isso...o Marcão era um dos responsáveis mas por 
outra área, ele dava aula na  segunda delegacia...outra área da 
cidade, com escolas mais distantes e periféricas...eu ficava aqui nessa 
região  mais central....foi nesse processo que começamos a construir 
as instâncias de participação e deliberação do sindicato...no mesmo 
ano teve um congresso de Bauru que criou o Conselho de 
Representantes da Apeoesp..... 

 

Mauro: Por essa época, um grupo de operários no ABC funda um 
jornal chamado “Faísca” que era um jornal sindical... e ao distribuir 
esse material nas fábricas alguns companheiros são presos...... 
Devido as grandes mobilizações da época a Liga Operária avaliou que 
a ditadura estava em crise, e que era possível mobilizações 
democráticas, então ela propõem ações... nas faculdades... ocorria 
mobilização pela soltura dos presos isso no final de 77 e 78.... os 
militantes do MEP também são presos...... então o movimento de 
professores se acopla a essa situação propiciando o surgimento do 
grupo de Oposição de professores ..... Então o que você possui é um 
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período historicamente importante quando começa a retomada das 
mobilizações estudantis, por liberdades democráticas, cujo estopim 
em SP é a prisão desses três operários do ABC............ Começa a 
surgir oposições sindicais ,entre elas as oposições dos professores, a 
oposição metalúrgica em SP e os sindicatos de metalúrgicos do ABC, 
São Bernardo e Santo André começam a canalizar espaço para esse 
movimento ressurgir....começam a ter os primeiros hinários de 
resistência em Osasco que foi símbolo na última grande greve contra 
a ditadura..... Lula e o Marcílio já faziam parte da Diretoria e começam 
a abrir espaço.. por dentro do sindicato para a esquerda....... Para 
esse setor da luta contra a ditadura se manifestar o movimento de 
professores será acoplado a esse processo e vai se reorganizar como 
oposição..”. 
 
Jornal da Apeoesp: Nos anos 1980, Em 1983, depois de árdua 
resistência ao malufismo, com a nova conjuntura política e um 
governo eleito com base em conjuntura política e um governo eleito 
com base em compromissos de mudança (governo Montoro) 
consegue mais espaço para o desenvolvimento do trabalho da 
APEOESP. Foi então aprovada a Lei que garante o desconto em folha 
da contribuição dos associados. A partir de 83, a APEOESP adquiriu 
importância social, extrapolando a própria categoria profissional que 
representa, consolidando-se como uma entidade com organização de 
base...”. 
 

Edgar: essa onde greve na década de 70 ela vai ser um contínuo, 
ela não vai ficar só em 78.. o magistério fez greve 
78,79,80,81,82,83,84 até 1990 nós temos greves todos os anos, e as 
reivindicações eram as mesmas , mais verbas para educação, plano 
de carreira,etc...e se você  pegar outros estados não eram diferente 
RJ, MG........os metalúrgicos a mesma coisa...melhoria salarial 
etc...óbvio que toda luta sindical ela tem uma continuidade 
independente do que tem na cabeça de seus dirigentes..ela tem 
desdobramentos políticos...o primeiro desdobramento político é o 
questionamento direto com relação a ditadura que leva ao movimento 
da anistia que se fortalece...e é o que vai dar conteúdo no início da 
década de 1980 para o movimento das diretas já ...quer saber o 
motivo?...Ë que a vanguarda surge nesse movimento sindical, que vai 
gerar a CUT, que se solta da CGT, que no governo atual vai investir 
milhões e fundar a Força Sindical.... então tem a fundação da CUT em 
83, tem a fundação do PT, aqui no colégio Sion.No geral...a partir da 
luta sindical ocorrerá o desdobramento com a luta 
política...legalizada..por que o PT  é um partido legal que pode 
disputar nas eleições 
 
 

Os governos paulistas do período em questão foram: Paulo Maluf (1979/1982), 

André Franco Montoro (1983/1986) e Orestes Quércia (1987/1990), a professora 

Sonia Kruppa em sua dissertação de mestrado sobre as perspectivas inerentes aos 

três governos estaduais, detectará a presença de mais um elemento conflitual, ou 
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seja, o Renascimento Político não será revertido em estabilidade econômica 

para as categorias profissionais, apesar das conquistas democráticas, a Crise 

do Capitalismo lança mão do Projeto Neoliberal que avança silenciosamente 

de encontro aos vindouros anos 1990: 

O governo Maluf, ainda dentro da lógica dos governos militares, tem 
muitas de suas ações marcadas pelo arbítrio. Ainda que tivesse sido 
extinto o AI-5 em 1978, outros mecanismos de controle haviam 
permanecido além das “salvaguardas de emergência”, introduzidas 
para substituí-lo. Com Montoro a sociedade mobilizada descontrai-
se com a esperança de um governo democrático. Pura ilusão. A 
transição feita pelos de cima e para eles obriga o governo a 
determinadas concessões. Considero o Governo Montoro o 
momento do cooptação das forças progressistas. Em 1984, o 
Movimento Diretas-já continua mobilizando mentes e olhares. 
Percebe-se com mais clareza a continuidade do modelo no Governo 
Quércia. Ao nível nacional a grande questão passa a ser a 
constituinte. Certamente, a década de 1980 representou um avanço 
em termos formais. Também em termos de grandes números de 
mobilizações – grandes manifestações, grandes assembléias, 
grandes sindicatos. (KRUPPA, 1995, p.34) 

 
 

Mas não será apenas a partir de uma perspectiva analítica em termos políticos e 

econômicos dessa movimentação que poderemos avaliar todo o histórico da 

década, o que é central aqui, será como esses fatos interferiram na história pessoal 

de cada um dos entrevistados, e como cada um respondeu a essa interferência. 

 Para estabelecer esse paradigma que se configurava no horizonte 

perguntaremos: o que faz com que uns lutem uma vida inteira e outros dos sofás de 

sua sala apertando o controle remoto esperando a vida passar como as imagens da 

TV? Certamente não obterei aqui essa resposta, talvez não consiga chegar a 

nenhuma conclusão, mas a professora Sonia Kruppa consegue estabelecer um 

paralelo em sua entrevista que permite entender a “trama” formadora das atitudes 

revolucionárias emaranhadas pelas linhas  que confeccionarão o tecido das lutas e 

resistências: 
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Eu fiz Ciências Sociais justamente por causa da Silvia.... Eu estava na 
escola publica era professora da rede municipal de São Paulo, (...) eu 
entrei no concurso em 1970, comecei com uma quarta “F” numa 
escola, que tinha “A, B, C, D, E, F” alfabetizando... à tarde dava aula 
numa escola privada formadora da elite... Interessante a D Heloisa 
Monzoni é chamada para fazer uma discussão de formação com a 
equipe dessa escola privada..... E lá nós pegamos um desafio de 
montar um Ensino Médio, segundo grau.... Naquela época eu sou 
chamada para montar essa equipe, junto com outras professoras, e 
também sou demitida no final do ano dessa escola, porque 
obviamente era incompatível o que queríamos fazer lá dentro..... Eu 
tinha me casado, terminei o curso de Ciências Sociais, e fui para São 
Bernardo, 1976/1977...... Começa o movimento dos 
metalúrgicos.Quem é que me coloca no Movimento dos 
Metalúrgicos?...... foi a D Heloisa , por que ela começa a arrecadar 
dinheiro para o fundo de greve, quem vai levar o dinheiro sou eu... em 
SBC eu vou morar na rua onde os trabalhadores faziam piquete, tanto 
que eu tenho um filho chamado Bernardo, que nasce em 1980..... Eu 
volto para as escolas em São Bernardo como ACT, então quando o 
Montoro ganha em 1985, Cecília Guaraná vai ser coordenadora da 
COGESP.... E eu estou como ACT numa escola... eu venho com o 
documento numero 01 do Azanha como representante da minha 
escola nos fóruns da COGESP....... É um momento muito difícil, 
momento de muita expectativa em cima do Governo Montoro..... O 
Governo Montoro faz “aquele jornal”, a gente aparece naquele 
jornalzinho... nós somos objetos de uma matéria.. Não me lembro 
como é chamado.. Mas se você  pega as experiências que são 
publicizadas ali... ela vem desses professores reprimidos, da época 
mais dura do regime militar..... Por que eles não voltam para casa, 
eles ficam esparramados pela rede... Os professores dos Colégios 
Vocacionais, para onde eles vão , começam a construir experiências 
...bem quietinhas..bem menores..mas é isso que nos anos 1980 
ressurge..do lado do movimento docente você  tem o movimento 
sindical..tem algumas lideranças sindicais que deram poucas 
aulas..muito poucas..esse movimento sindical levanta a Apeoesp, mas 
quem vem para ser a base disso são pessoas de escola que possuem 
um trabalho não somente no sentido politico-sindical..tem um trabalho 
em sala de aula.. é isso que eu achava legal...era um trabalho 
construído..a Lídia Pontuska era de sala de aula...Mansur, Neide 
Plágio, no João Ramalho (escola) tinha gente que tocava um trabalho 
legal em sala de aula e que vai para a greve... 

 
 

Geralmente o professor que atuava nos movimentos políticos, consciente dos 

processos estruturais e conjunturais a que está exposto, procurava estabelecer com 

o conteúdo transmitido em sala de aula um vínculo baseado no significado implícito 

ao fato de ser um ativista político. No entanto é uma minoria de educadores que 

faziam e fazem a ligação, urgente e necessária, entre o pedagógico e o político. 



 159

A PRÁXIS POLÍTICO-PEDAGÓGICA E A FORMAÇÃO INTELECTUAL 

E POLÍTICA DO PROFESSOR 

 

A Formação de Professores, strito sensus, no contexto da década de 1980, 

recebeu como herança os conflitos estabelecidos a partir dos resultados obtidos 

pelos projetos educacionais implementados durante o Regime Militar, e as 

reorientações exigidas para a consolidação da Redemocratização. 

Para melhor compreendermos essa característica específica do universo escolar, 

traremos á tona, a questão de formação intelectual e política do professor, essencial 

para o estabelecimento da autonomia e conscientização, desta vez abordando 

inicialmente o tema através da análise das professoras Maria Arminda e Sonia sobre 

os efeitos nefastos da Reforma Universitária 5540 de 1968.   

A entrevista dada por Maria Arminda, permite reconhecer alguns elementos 

importantes com relação aos efeitos da 5540/68, nas décadas posteriores a sua 

formulação e implementação, na formação intelectual dos professores: 

A minha geração (de professores na década de 1980) já tinha 
liberdade de expressar, não havia censura, as torturas acabaram (...) 
Eu poderia dizer... olha só como a minha geração formou, mas eu não 
sei se isso aconteceu, essa é a verdade. A Redemocratização 
encontrou uma universidade muito batida pelas questões que vinham 
anteriormente sendo dadas, houve certa perplexidade com o rumo 
que as coisas foram tomando no Brasil. Ao mesmo tempo durante o 
Regime Militar a pós-graduação cresceu, pois a Reforma de 68 altera 
completamente a vida universitária, o que significava fazer tese. O 
Regime Militar institui a pós-graduação, que teve essa face 
“modernizante” digamos assim.. Oferecia bolsas de estudos.. Coisas 
inimagináveis antes.. Institui o programa de pós-graduação. Então o 
que isso significou do ponto de vista da condição de professor? 
Acredito que, sobretudo nos tornamos especialistas, o pensamento 
fragmentou-se então como trabalho na área da Cultura, aconteceu 
isso também comigo. Se eu penso o meu mestrado, que depois virou 
“A embalagem do Sistema”, era um texto crítico do capitalismo, é 
engraçado que ele todo vinha de uma discussão teórica anterior e 
como ninguém escreveu muito sobre ela, a publicidade, que é um 
tema pouco tratado até hoje, então ele virou um clássico uma 
referencia nessa área. O mestrado tinha essa perspectiva 
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fundamentalmente crítica o que foi preservado no momento da feitura 
e defesa da tese. Quer dizer não se imaginava uma sociologia não 
crítica, a boa sociologia era uma sociologia que tivesse 
distanciamento da dinâmica dominante da sociedade, sobretudo do 
capitalismo. Os anos nos quais me formei eram anos em que 
marxismo tinha domínio sobre a ciência social no Brasil, não era por 
acaso até se pagou um alto preço por isso, pois o marxismo vulgar 
campeava nas universidades , diria que menos na USP, que tinha 
uma tradição de leitura que não era vulgarizada, mais por vezes até 
na USP (...)”.  

 

 Ainda refletindo sobre os efeitos da Reforma Universitária 5540/68 que fixava 

normas de organização e funcionamento do Ensino Superior e sua articulação com a 

Educação Básica, encontramos na dissertação de mestrado da professora Sonia 

Kruppa, defendida na FEUSP no ano de 1980, os seguintes elementos: 

O efeito perverso e destruidor das Leis 5540/68, a chamada Lei da 
Reforma Universitária, e a 5692/71 sobre o saber fazer docente, 
foram, igualmente, objeto de estudos. Movidas pelo binômio 
eficiência e produtividade, essas leis funcionaram como peças 
fundamentais na engrenagem que produziu uma grande leva de 
professores mal formados pelos cursos superiores privados, aqueles 
que vão possibilitar, em grande parte, a democratização do acesso 
ao ensino de Primeiro Grau,(...) quero destacar que essa 
democratização, fruto da pressão dos setores populares e de 
determinados grupos de profissionais docentes e técnicos de 
educação, tem acontecido ainda, dentro da lógica de racionalidade 
imposta pelo sistema econômico, social e político desenhado há um 
bom tempo para o país. Na atual fase, de cognome neoliberal, o 
Estado demonstra, na prática, mesmo fazendo ressalvas de 
discurso a alguns setores sociais, sua verdadeira intenção de 
diminuir suas responsabilidades com determinadas políticas 
públicas, agora, sob a égide de “Estado Mínimo”. Concretamente, 
vivemos na educação as conseqüências de medidas tomadas, já há 
muito tempo, com a intenção de privatização do Estado. (KRUPPA, 
1995, p.33). 

  

Várias distorções estão implícitas nesta Reforma Educacional, que se consolidou 

nos anos 1960-1970, e cuja concepção de educação situa-se no patamar de uma 

política pública assistencial, referendada pelos acordos MEC/USAID, e conduzida 

pelo então ministro na época, Jarbas Passarinho. Essa Educação, diga-se de 

passagem, institucionalmente concebida, atendia às demandas emergenciais das 

comunidades excluídas: a realidade do êxodo rural; o inchaço das cidades; a 
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presença das massas deserdadas da terra e do campo na periferia das grandes 

cidades; enfim uma escola fundada na proposta de Educação Compensatória. 

A escola de Jarbas Passarinho produzira sobre si uma 
suplementação das funções institucionais de agente de aculturação 
através da chancela da compensação nutricional pela merenda, do 
papel subsidiário da escola como elemento de saúde pública, 
promovendo campanhas de saúde, atendimentos incidentais 
primários, transformando-se num centro comunitário de lazer e 
atendimento social, por falta de equipamento social e comunitário 
nos bairros, entre outras considerações. Assume até o papel social 
de centro de controle de zoonoses, centro de saúde, assistindo à 
degradação de sua identidade tradicional por uma ampla 
medicalização do processo escolar básico, quebrando 
profundamente o papel da escola como formadora cultural e ético-
institucional, numa sociedade famélica e doente que nascia das 
cinzas da escravidão e da fazenda iluminada travestida de 
urbanidade. 100  
 

 

O acesso dos filhos dos trabalhadores ao Ensino Público, encontrou uma rígida 

estrutura herdada do elitismo de décadas anteriores gerando uma quantidade 

absurda de dicotomias, como quantidade x qualidade, ligada à idéia de ensino 

público x ensino privado, além da preocupante questão da formação profissional.  

A categoria profissional dos professores são em sua maioria oriundos das 

classes socias desfavorecidas economicamente, limitados pelas condições objetivas 

de vida, acabam por fazer curso de Licenciatura, que demanda o menor custo em 

menor tempo nas instituições privadas que se alastraram sem controle, formando 

profissionais de forma compulsiva, como uma esteira de produção, com o objetivo 

final apenas de obter lucro. 

 

 

                                                 
100 NUNES, César. Políticas Públicas e Educação. In: Revista APASE – do Sindicato dos 
Supervisores de Ensino do Estado de São Paulo - março de 2005 .Disponível no site oficial da 
entidade  
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Portanto, mais do que atribuirmos a possível deficiência do aluno devido apenas 

aos parcos recursos individuais, como o senso comum facilmente equaciona o 

problema, devemos antes estabelecer os paradigmas que nortearam essas decisões 

políticas e contra as quais nos debatemos até os dias de hoje. 

 

 

A PRÁXIS POLÍTICO PEDAGÓGICA E OS PARADIGMAS DE 

REORIENTAÇÃO CURRICULAR 

 

 

Atualmente, o multiculturalismo faz parte, da corrente de maior inserção 

nos programas que estudam o Currículo, a postura política assumida pelos 

educadores está ligada ao ideário pós-moderno recorrendo a referenciais como a 

complexidade e multirreferencialidade do conceito de Currículo, evidenciados pelo 

movimento atual das pesquisas educacionais.  

Estando essas pesquisas focadas privilegiadamente nas questões micro-sociais, 

abandonando as explicações sobre o Mundo através das Metas narrativas, recurso 

estabelecido pelas teorias Iluministas da Modernidade, a abordagem será para as 

micro-histórias, exemplificando, nas discussões sobre gênero caberá uma 

redefinição do papel não só das: mulheres na sociedade, assim com também dos 

homossexuais, em verdade a Sexualidade Humana, entrará em questão, que trará o 

“Homem” senhor onipotente e pseudo-ordenador comportamental da sociedade, ao 

centro da discussão, e conseqüente família, e outras instituições sociais sofreram 

abalos que provavelmente trarão mudanças irreversíveis.  
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Na discussão sobre Etnias e Preconceitos, leia-se África, Ásia e América, 

Indígenas e Afrodescendentes, e o Mundo Civilizado Branco, Europeu, ganharão 

novos matizes, e tentar-se-á recuperar, o que em nossa opinião mostra 

irrecuperável, ou seja, séculos de exploração capitalista.  

Provavelmente a tendência que se apresenta de refutar o passado e estabelecer 

novos paradigmas a partir da negação que foi realizado, leva ao desejo adolescente 

de negar para se reafirmar, mas a parte os desencantos e desilusões com os 

valores do Mundo do Self Made Man, acreditamos deverá estar na Educação a 

forma efetiva de reelaboração da Sociedade Humana, a partir da proposta dialética 

de interpretação, mas enfim, o questionamento da professora Duran em seu artigo 

escrito em 2005, encontra ressonância nesta argumentação: 

 

Quais as alternativas para os educadores hoje? Seria aceitar 
passivamente esse novo movimento de ocupação política e cultural 
da classe dominante, agora fortalecida em sua hegemonia pela 
mídia impressa e eletrônica, que faz o papel de intelectual orgânico 
dos grupos dominantes, e pelo enfraquecimento dos movimentos 
sociais? Seria politizar suas discussões, desvelando a realidade 
política e social do país, desmantelando e denunciando as 
artimanhas das políticas neoliberais, encetando uma luta para 
preservar as conquistas democráticas? 101 
 

 
Para que possamos desvendar esses meandros e dar continuidade a essa 

reflexão temos que elaborar inicialmente um pequeno retrospecto dos sentidos 

assumidos pela Educação revelados nas diversas estruturações e reestruturações, 

notadamente no aspecto Curricular, onde teorização e pragmatismo se diluem por 

isso trata-se de um campo minado e com o qual se deverá estabelecer claros 

parâmetros de análise, tarefa que faremos a partir de autores como Antonio Flávio 

Moreira e Tomaz Tadeu da Silva, que em sua obra “Currículo Cultura e Sociedade”, 

                                                 
101 Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 124, jan./abr. 2005 - Marília Claret Geraes Duran, Maria Leila 
Alves e João Cardoso Palma Filho. 
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trará a abordagem sociológica e crítica com foco no Currículo, a partir de suas 

origens nos EUA, após a Guerra de Secessão (1861-65): 

a fim de suprir a necessidades da então crescente ordem capitalista 
que se consolidava com o capitalismo industrial e a urbanização, 
procurou organizar-se a partir de um diferencial marcante de 
sociedade, anteriormente classe média branca, protestante, habitante 
da cidade pequena. E foi na Escola, que a transformação 
valorativa, dessa nova sociedade foi se delineando “considerou-
se o currículo como o instrumento por excelência do controle 
social que se pretendia estabelecer, ordem, racionalidade e 
eficiência” (MOREIRA e SILVA, 1995, p.10, grifo nosso) 

 

Dentro dessa perspectiva a Pedagogia Tradicional, atuará como defensora de 

um Currículo com uma proposta de educação centrada no professor cuja função 

define-se por vigiar os alunos, aconselhá-los, ensinar a matéria e corrigi-la; a 

metodologia decorrente de tal concepção tem como princípio a transmissão dos 

conhecimentos através da aula do professor, freqüentemente expositiva, numa 

seqüência predeterminada e fixa, enfatiza a repetição de exercícios com exigências 

de memorização; valoriza o conteúdo livresco e a quantidade.  

O professor fala, o aluno ouve e  aprende. Não propicia ao sujeito que aprende 

um papel ativo na construção dessa aprendizagem, que é aceita  como vinda de fora 

para dentro. Muitas vezes não leva em consideração o que a criança aprende fora 

da escola, seus esforços espontâneos, a construção coletiva.  

Na Pedagogia Renovada, Escola Nova destaca o princípio da aprendizagem por 

descoberta e estabelece que a atitude de aprendizagem parte do interesse dos 

alunos, que, por sua vez, aprendem fundamentalmente pela experiência, pelo que 

descobrem por si mesmos; o professor é visto, então, como facilitador no processo 

de busca de conhecimento que deve partir do aluno, portanto defende um Currículo 

que valoriza o interesse dos alunos, observamos tais reflexões e prática nos 

trabalhos de Dewey e Kilpatrick.  
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O Tecnicismo apresenta um Currículo centrado no desenvolvimento os 

aspectos da personalidade adulta considerados “desejáveis” para o Mercado de 

Trabalho capitalista, foi inspirado nas teorias behavioristas da aprendizagem e da 

abordagem sistêmica do ensino, e definiu uma prática pedagógica controlada e 

dirigida pelo professor, com atividades mecânicas inseridas numa proposta 

educacional rígida, elementos esses encontrados em vários autores principalmente 

nos trabalhos de Bobbit.  

Com a supervalorização da tecnologia programada de ensino a escola se 

revestiu de uma grande auto-suficiência, reconhecida por ela e por toda a 

comunidade atingida, criando assim a falsa idéia de que aprender não é algo natural 

do ser humano, mas que depende exclusivamente de especialistas e de técnicas. O 

que é valorizado nessa perspectiva não é o professor, mas a tecnologia, o professor 

passa a ser um mero especialista na aplicação de manuais e sua criatividade fica 

restrita aos limites possíveis e estreitos da técnica utilizada.  

A função do aluno é reduzida a um indivíduo que reage aos estímulos de forma a 

corresponder às respostas esperadas pela escola, para ter êxito e avançar. Seus 

interesses e seu processo particular não são considerados e a atenção que recebe é 

para ajustar seu ritmo de aprendizagem ao programa que o professor deve 

programar.  

Essa orientação foi dada para as escolas pelos organismos oficiais durante os 

anos 1960, e até hoje está presente em muitos materiais didáticos com caráter 

estritamente técnico e instrumental.  

As Linhas Pedagógicas apresentadas acima fazem parte na verdade de um 

único eixo norteador da Escola Liberal que define e supervaloriza o planejamento 

com implementação e o controle de currículos e com a adoção de procedimentos 
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“científicos” de avaliação, apontando a Pesquisa Educacional Quantitativa como o 

melhor caminho para se produzir conhecimento.  

Notadamente após o final da Segunda Guerra Mundial, com a implantação do 

Estado do Bem-Estar Social ocorreu a priorização da relação educação - emprego, 

que se converteu no principal mecanismo de estruturação das sociedades ditas 

“avançadas” legitimando a meritocracia: 

 Do ponto de vista político ocorreu em 1957 algo considerado no 
mínimo como improvável no auge do Keynesianismo, o lançamento do 
Sputnik pelos russos, lá da Antiga União Soviética (lembram-se?) que 
dessa forma conseguiram passar à frente na corrida espacial, 
assinalando, segundo análises dos liberais no período, uma possível 
derrota do Sistema Educacional Norte Americano, que não estaria 
correspondendo em última instância às necessidades geradas pela 
política da Guerra Fria. (1945-1989). (MOREIRA e SILVA, 1995, p.15) 
 
 

 Nos anos 1960, a sociedade norte americana, e o mundo se depararam com a 

revolta por parte daqueles que pretendiam uma sociedade democrática, justa e 

humana, pois, racismo, desemprego, violência urbana, crime, delinqüência, 

condições precárias de moradia para os trabalhadores, e envolvimento dos EUA na 

Guerra do Vietnã, descontentavam parte significativa da população que gerou em 

última instância o resignificação do “sentido da vida”, a Contracultura enfatizava, 

prazeres sensuais, liberdade sexual, gratificação imediata, naturalismo, uso de 

drogas, vida comunitária, paz e libertação individual.  

A pedagogia, como qualquer outro campo do saber, sofreu a divisão 
entre o front ocidental, democrático e liberal, e o front oriental e 
socialista: o primeiro coincidiu com a pedagogia liberal, cujos nomes, 
entre outros, são Dewey, Kilpatrick, Washburne, Claparéde, Cousinet, 
Maritain, Mouier, etc. No front oriental se alinham os pedagogos 
socialistas ou comunistas, como Bogdam Suchodolski, M. A. 
Manacorda, Bruno Ciari, etc. Entre os dois fronts, a polêmica 
ideológico-política aparentemente era violenta. Talvez o fosse só na 
aparência. No fundo, as duas frentes ideológicas conheciam e 
respeitavam as regras básicas do debate, de forma bastante tolerante. 
De repente, porém, os movimentos estudantis de 1968 levantaram 
revoltas até então desconhecidas, que surpreenderam toda a 
sociedade americana (do norte e do sul), a européia e a asiática. 
(...)Polemizava-se contra os reformismos socialdemocratas, os 
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comunismos engessados da Europa Oriental e os coronelismos e 
arcaísmos do terceiro mundo, da América Latina, do Extremo Oriente 
e da África. A pulverização de grupos ideológicos da esquerda radical 
foi grande: todas as teorias eram revisitadas, o anarquismo, o 
marxismo, o leninismo, o trotskismo, o maoísmo e o guevarismo. Do 
cadinho incandescente da revolução estudantil de 1968 nasceram 
novas formas de pensar e viver a cultura, a educação, a escola e a 
família. Surgiram formas alternativas de vida: a contracultura 
(Marcuse), a desescolarização (Ivan Illich), a pedagogia radical 
(Frankfurt), a pedagogia do oprimido (Paulo Freire), 
etc.(NOSELLA,2001)102  

 
 

Quando nos anos de 1970, Nixon assumiu o poder, a linguagem da eficiência e 

da produtividade voltou através do ideário Liberal, reforçado nas décadas 

posteriores, com Reagan (1981-1989) do Partido Republicano nos EUA e Thatcher 

na Inglaterra.Portanto a partir desses pressupostos, a década de 1980, a 

Resistência em Educação possui o importante papel de desarticular os propósitos 

liberais introjetados na Educação e explícitos em última instância pela política 

imperialista norte americana: 

 

a pesar de algunas excepciones em los setenta, la investigacion 
microsociológica de la escuela experimento su mayor produccion 
em los anos ochenta , sobretodo debido a um cierto 
agotamiento  de la capacidad explicativa de las teorias de la 
reproducion..En Estados Unidos , fundamentalmente a partir 
del desarrollo de l sociologia del currículum e de las teorias de 
la resistência, se produjeron los intentos más notables, desde 
um punto de vista más teórico que empírico...la creciente 
importância de las investigaciones dirigidas a mostrar el papel de la 
escuela em la  repoducción de las diferencias de gênero y 
etnia...”(BONAL ,1998,p.26 –grifo nosso) 
 
 
 

Os teóricos da Educação preocupados com as questões curriculares buscavam 

nas reflexões teóricas desenvolvidas naquele momento principalmente na Europa, 

novos referenciais de analise para o Sistema Escolar, reitera-se a preocupação de 

                                                 
102

 Disponível em:< http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv245.htm>  
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procurar entender a favor de quem o currículo trabalha , valorizando-se as 

contradições e as resistências presentes no processo, buscando-se desenvolver seu 

potencial libertador.  

O socialismo, assim, vê a criança como o centro e a finalidade 
do processo educativo. Porém, não a considera uma subjetividade 
isolada do social. Também o educador não é uma subjetividade 
avulsa, um místico, um iluminado. A escola, por sua vez, não é uma 
ilha de preservação e salvação. Criança, educador e escola 
constituem a sociedade, a Paidéia, o pentakou platônico (o todo 
educante), que, dialeticamente, direciona-se para o socialismo. A 
criança é uma história nova e original que se desenvolve alimentada 
pelas relações sociais e materiais em que vive. Neste trabalho, 
objetivamos traçar a linha vermelha do pensamento e da prática 
educativa referente à infância. Essa linha vermelha ou socialista, 
mesmo possuindo raízes históricas muito remotas, definiu-se, com a 
evidência que conhecemos, a partir da Revolução Industrial, do 
Iluminismo e da Revolução Francesa. Trata-se da primeira fase do 
socialismo, que gerou os primeiros programas utópicos. 
(NOSELLA,2001)103  

 
 
 

Para introduzirmos outro momento nessa discussão, sem pretensões de 

vasculhar mais detalhadamente cada uma das correntes, apresentaremos outras 

vertentes teóricas significativas, resultados complexos de reelaboração de 

pressupostos referendados por gerações anteriores, nas diversas áreas de 

conhecimento humano e que na Pedagogia reestruturou-se através da elaboração 

teórico-conceitual, pedimos desculpas pelas eventuais reduções ou generalizações, 

não será nosso intuito discuti-las, antes apresentá-las: 

 

I. Teorias Críticas da Escola de Frankfurt, na Alemanha, onde Marx se 

mistura com Nietzsche e Freud. Os fundadores são Theodor Adorno (1903-1969) e 

Max Horkheimer, os criadores de um marxismo sem proletariado. Dela nos vem o 

                                                 
103

 Disponível em: <http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv245.htm> 
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radicalismo irracionalista de Walter Benjamin (1892-1940), bem como a adequação 

ao movimento da contracultura, com Herbert Marcuse. 

II. Teorias da Reprodução terá na obra de Pierre Bourdieu A Reprodução, 

escrita juntamente com Jean-Claude Passeron, a analise do sistema de ensino 

francês, desvelando através dos mecanismos de reprodução, não explicitados pela 

Escola, um instrumento de dominação da sociedade de classes. Alguns intérpretes 

brasileiros passaram a "classifica-lo" de "reprodutivista", como se ele não 

considerasse em sua teoria a possibilidade da interrupção da reprodução, “... nessa 

época (1970) entra em cena, apoiada na noção central de que a Educação tem isso 

sim, a tarefa primordial de servir ao Poder e não é nada mais do que instrumento de 

dominação (...) a visão, a qual daremos o apelido de ‘pessimismo ingênuo’ (...) nela 

o educador é um agente da ideologia dominante(..), e a escola um aparelho 

ideológico do estado, destinado a perpetuar o sistema.”(CORTELLA,2000,p.134) 

III. Psicanálise Sigmund Freud (1856-1939) elaborou o método psicanalítico 

propriamente dito, onde todos esses pensamentos, lembranças, fantasias, tinham 

relação com os sintomas de algum tipo de desequilíbrio apresentado pelo paciente. 

Relacionando posteriormente os fatos, descobriu que o sintoma tem um sentido, ou 

múltiplos sentidos que foram esquecidos pelo sujeito ou que nunca lhe foram 

conscientes. Para a psicanálise, os sintomas psíquicos são formas substitutivas de 

satisfação e estão relacionados à sexualidade infantil reprimida. 

IV. Fenomenologia - Edmund Husserl, filósofo alemão foi o fundador da 

Fenomenologia (do grego phainesthai, aquilo que se apresenta ou que se mostra, e 

logos, explicação, estudo), o filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976), 

discípulo de Husserl dedicou a ele sua obra fundamental, "O Ser e o Tempo", mas 

logo surgiram diferenças entre ele e o mestre. Os objetos da Fenomenologia são 



 170

dados absolutos apreendidos em intuição pura, com o propósito de descobrir 

estruturas essenciais dos atos e as entidades objetivas que correspondem a elas .  

V. Interacionismo simbólico - representa uma das principais escolas de 

pensamento da sociologia e tem como característica incorporar a reflexividade na 

análise, partindo de um método de estudo baseado na inserção do sujeito na 

sociedade, estabelecendo-se através da comunicação, o que em ultima instancia 

constituirá simultânea e coordenadamente o grupo e o indivíduo.  

VI. Etnometodologia - corrente da sociologia americana, que surgiu na 

Califórnia no final da década de 1960, tendo como seu principal marco fundador a 

publicação do livro Estudos sobre Etnometodologia, em 1967, de Harold Garfinkel, 

gerando intensos debates no meio acadêmico das universidades americanas e 

européias, particularmente inglesas e alemãs. 

VII. Neomarxismo ou marxismo ocidental são as vertentes do pensamento 

teórico elaboradas nos anos 1920, em torno das teses de LUCKÁS (1885-1972), KARL 

KORSCH (1896-1961), ERNST BLOCH (1885-1977), o peruano José Carlos Mariátegui, 

desconhecido na Europa, porém será nas obras de Antonio Gramsci, segundo 

Michel Lowy, (que encontraremos) “uma das tentativas mais radicais de libertar o 

marxismo da herança cientificista e positivista que predominou na versão "ortodoxa", 

tanto da Segunda Internacional (Plekhanov, Kautsky) como da Terceira (Bukharin, 

Stalin)”. A vertente gramsciniana encontrará ecos nos tempos do Brasil 

Redemocratizado em diversas áreas do conhecimento, sobretudo na educação, 

segundo o que nos relata Lincoln Secco: 

Na pedagogia, e em menor medida no serviço social, foram 
inúmeros os títulos publicados nos anos 1980. Os educadores se 
voltaram para temas como: a universidade popular, o programa para 
a escolado partido, a hegemonia como relação pedagógica, a 
educação das crianças a partir das cartas de Gramsci sobre a 
educação dos filhos), o papel da escola como aparelho de 
reprodução social e as idéias de escola unitária...Além da educação 
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e da teologia (da libertação) , houve um aumento do estudo de 
Gramsci em outras áreas do conhecimento acadêmico:na história 
política , sociologia, história da leitura e da cultura (vide os exemplos 
de Marilena Chauí e Carlos Guilherme Mota), história das Idéias e 
dos intelectuais e no estudo da escravidão , mediado pelas citações 
do historiador norte americano Eugene Genovese.” (SECCO,2002,p. 
54-55) 

 

Em realidade, nos núcleos de humanidades das universidades, o marxismo, com 

seus mitos revolucionários e proletários, permaneceu, pelo menos até a primeira 

metade dos anos 1980, como a principal referência teórica, cedendo espaço para 

releituras e reinterpretações que levaram até Gramsci.  

A recepção de Gramsci no Brasil deve ser contextualizada no 
processo de resistência ao regime militar, o processo histórico 
completou um ciclo, que permite desvelar um nível ainda mais 
profundo do conhecimento social: aquele em que se torna patente o 
reformismo ontológico do proletariado, sua preferência fundamental 
pelos benefícios dentro do próprio sistema capitalista. A obra de 
Antonio Gramsci representa, com efeito, uma das tentativas mais 
radicais de libertar o marxismo da herança cientificista e positivista 
que predominou na versão "ortodoxa", tanto da Segunda Internacional 
(Plekhanov, Kautsky) como da Terceira (Bukharin, Stalin). (....) Graças 
a Gramsci, os intelectuais recebiam uma missão, a de difundir uma 
nova concepção do mundo; um cargo, o de "funcionários da 
superestrutura"; e um espaço de atuação, a sociedade civil, 
atravessada por instituições como a família, a Igreja, a escola, a 
universidade, o jornalismo, o rádio e a televisão. (NOSELLA,2001)104  

 

No cenário educacional brasileiro a partir desses embates teóricos apresentados 

acima, surgirão duas propostas político-pedagógicas: Pedagogia crítico-social dos 

conteúdos, elaborada por Dermerval Saviani que utilizando como referencial a leitura 

dos textos de Gramsci, e a Educação Popular desenvolvida por Paulo Freire, recém 

chegado do exílio. Essas duas tendências pedagógicas de significativa importância 

na configuração do campo da Educação formavam o cenário para o 

desenvolvimento de uma Cultura da Práxis da Resistência nos anos 1980.  

                                                 
104 Disponível em: <http://www.acessa.com/gramsci/> 
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Por sua vez, não há como negar que em Paulo Freire iremos encontrar um 

seguro representante da Resistência no Brasil, que expressou sua vida através da 

militância , do constante embate contra as forças repressoras e todas as condições 

adversas à possibilidade humana de conseguir atingir sua plenitude: 

 
Em resumo, o desenvolvimento do pensamento de Freire reflete o 
novo horizonte intelectual na América Latina. Sem desenvolver uma 
extensiva história das idéias na América Latina, talvez se possa dizer 
que essa atmosfera intelectual tem algumas características chaves: 
primeira, o renascimento do pensamento marxista após o fim 
Stalinista. Nesse sentido, a repercussão do trabalho de Louis 
Althusser e, subseqüentemente, de Antonio Gramsci no meio 
acadêmico da América Latina e as fortes figuras de Ernesto "Che" 
Guevara e Fidel Castro nos meios prático e político, foram 
sintomáticas dos novos grupos socialista e progressista. Além disso, o 
ressurgimento da guerrilha e das lutas armadas cuja característica 
predominante foi a progressiva e massiva incorporação de militantes 
burgueses - muitos dos quais oriundos das raízes católicas - criaram 
novas questões políticas, redefinindo suas estratégias, deslocando a 
luta do campo para os centros urbanos. Em certos casos, esses 
movimentos de guerrilha - por exemplo, Uruguai com a "Frente 
Amplio" ou a Argentina com a experiência Montoneros-Peronista - 
foram fortemente ligados ao ativismo político das massas. 105  

 

  A professora Lisete Arelaro acrescenta em sua entrevista que os referenciais 

norteadores para a formação política de sua geração em verdade eram originados 

pela confluência da ação-política juntamente com o pensar-político, embora na 

maioria das vezes as opiniões divergissem e fossem discutidas com muita 

veemência:  

Era referência em 1978 o Seminário de Educação feito na Unicamp, 
que na época Gadotti e outros organizavam, ele é de lá para cá um 
movimento de recomposição social, praticamente do que se tem hoje, 
o movimento de rediscussão do que é a CNTE, a transformação da 
CPB em CNTE, tem a revisão de todas as associações nacionais, por 
exemplo a ANPED... a criação da CUT, ANDES, praticamente toda a 
reformulação do CNTE .....na área de educação tem um movimento 
muito interessante... Primeiro a evidente necessidade da reforma do 

                                                 

105 TORRES, Carlos. Paulo Freire: uma biografia intelectual. Disponível: < 
http://www.paulofreire.org/torres_pf.htm>  
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ensino superior vai aparecer ( 5540/68 )...de outro lado nós vamos ter 
o Dermerval trazendo Gramsci...que eu acho bastante interessante...  
Cury,  Neidson Rodrigues, Osmar Fávero a própria Guiomar, 
Gaudêncio Frigotto, Elizabeth Xavier, ....Luis Antonio Cunha ,eu 
mesma...naquela época eu fazia aqui (USP) meu doutorado mas fazia 
lá (PUC-SP) meus seminários.....a PUC era única.....o Dermerval tinha 
esse mérito de criar esses seminários em que cada um de nós 
discutia a tese do outro.....era uma turma da pesada ..independente 
das opiniões que muitas vezes eram discutidas e polemizadas, pois 
cada um vai ter uma leitura do Gramsci..de uma certa forma irão até 
divergir depois...mas foi Dermerval que introduziu Gramsci no Brasil 
sistematicamente, para fazer uma reflexão para dentro da 
Educação..por isso que alguns dizem ..que ele era menos marxista 
,por isso ele buscou Gramsci...mas isso é uma outra discussão 
complicada..tem outro tipo de reflexão, concretamente ele é o 
introdutor para o bem e para o mal .... as pessoas foram fazendo a 
partir dele..” 
 

 
O embate entre as duas propostas curriculares, não foi e não será o centro de 

nossas preocupações nessa pesquisa, cada qual ao seu turno foi responsável por 

autênticas produções teóricas e práticas que justamente por serem polêmicas 

revelaram a essencialidade da busca de novos paradigmas na Educação. Nos anos 

1980, em muitos estados brasileiros essas propostas foram efetivadas, pois se fazia 

urgente o surgimento de Novas Propostas Curriculares Alternativas. 

As propostas curriculares alternativas dos anos 1980 se alinhavam aos 

pressupostos teóricos e as linhas pragmáticas que contextualizavam esse momento 

político ocorreram predominantemente nas regiões Sudeste e Sul, quando das 

eleições de governos de oposição ao regime militar. 

 A intenção prioritária era melhorar a qualidade do ensino oferecido 
na escola pública e reduzir as altas taxas de repetência e evasão 
escolar que penalizavam, dominantemente, as crianças das 
camadas populares. Procurava-se, também, incentivar a 
participação da comunidade escolar nas decisões, de forma a 
superar-se o autoritarismo de reformas anteriores, com freqüência 
impostas de cima para baixo. (MOREIRA, 1995, p.39) 
 
 

Exemplos práticos de efetivação das referidas propostas na década de 1980 

teremos com as experiências de reformulações curriculares consolidadas em Minas 
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Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A esse respeito professora Duran relatará em 

seu artigo intitulado “Vinte anos da política do ciclo básico no ensino estadual”. 

Em outro estudo, este de âmbito nacional, que discute o contexto 
gerador das políticas educacionais nas duas últimas décadas, 
Weber aponta as substanciais diferenças de paradigma que 
orientaram a definição das políticas educacionais desde o início da 
década de 1980 até meados da década de 1990 e aquelas 
estabelecidas a partir de 1995.(...) Exemplifica esse período ( o 
primeiro) com as experiências educacionais de Minas Gerais 
durante o Governo Tancredo Neves, as propostas de São Paulo 
relacionadas à permanência do aluno na escola e à redução do 
índice de repetência, sintetizadas no ciclo básico, a criação de 
ambiente alfabetizador desde a pré-escola em Pernambuco, a 
eleição direta de diretores no Paraná, o aprofundamento da 
municipalização do ensino no Rio Grande do Sul, a ação articulada 
das Secretarias Estaduais de Educação diante da política adotada 
pelo Ministério da Educação e da Cultura – MEC –, que resultou na 
organização do Conselho Nacional de Secretários de Educação – 
Consed – e na União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação – Undime –, entre outras iniciativas.106  

 
 

Faz-se necessário neste momento diferenciar no interior do debate estabelecido 

pelas idéias pedagógicas no inicio dos anos 1980, uma concepção político-

educacional, a qual o professor Cortella irá “apelidar” de otimismo crítico, pois: 

No inicio dos anos 1980 foi gestada uma outra concepção que 
buscou resgatar a positividade das anteriores, procurando superar 
tanto a fragilidade inocente contida no otimismo desenfreado quanto 
o imobilismo fatal presente no pessimismo militante. A ela 
chamaremos otimismo crítico, ao pretender indicar o valor que a 
escola deva ter, sem cair na noção de neutralidade ou coloca-la 
como inútil para a transformação social. Esta concepção deseja 
apontar a natureza contraditória das instituições sociais e, aí, a 
possibilidade de mudança; a educação, dessa maneira, teria uma 
função conservadora e uma função inovadora ao mesmo tempo. A 
Escola, pode, sim, servir para reproduzir as injustiças mas, 
concomitantemente, é também capaz de funcionar como 
instrumento para mudanças; as elites a utilizam para garantir seu 
poder mas, por não ser asséptica, ela também serve para enfrenta-
las , As elites controlam o sistema educacional, controlando salários, 
condições de trabalho, burocracia etc..., estruturando com isso, a 
conservação; porém, mesmo que não queira, a educação por elas 
permitida contém espaços de inovação a partir das contradições 
sociais. Não é casual que as elites evitem ao máximo a 

                                                 
106

 Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 124, jan./abr. 2005- Marília Claret Geraes Duran, Maria 
Leila Alves e João Cardoso Palma Filho. 
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universalização qualitativa da escola em nosso país. (CORTELLA, 
2000, p. 135-136) 

 
Nos anos 1980, era lugar comum, nos corredores das escolas públicas estaduais 

ou municipais, encontrarmos o famoso saudosismo dos tempos em que a escola era 

realmente “forte”, no entanto em uma perspectiva de longa duração os fatores 

determinantes para a transformação social qualitativa ainda estavam por ser 

construído.  

Pensar a Educação nesse período requer resgatar os aspectos fundamentais da 

Geração Transicional, que em âmbito educacional se referiria a busca de vertentes 

teóricas que se encaminhassem, embora divergindo em muitos pontos, para a 

redenção de uma geração de educadores, formados e informados sob a luta 

acirrada contra a censura, a opressão, e o autoritarismo.  

Desse embate os educadores dos anos 1980, em Assembléias Sindicais ou 

reuniões nas Escolas Públicas ou nas Universidades, procuraram organizar novos 

paradigmas que possibilitassem o retorno a uma noção, ainda que incompleta e por 

vezes antagônica, de democracia, de transformação social, de uma provável 

revolução que viria comandada por partidos políticos, representantes dos ideais das 

massas. 

O marxismo, enquanto proposta política estava em xeque, mas enquanto 

explicação teórica do mundo será revisitado e equacionado, não se limitando apenas 

ao viés economicista, portanto determinista, mas indo além e vislumbrando a 

possibilidade de repensar a partir da experiência, aliando a explicação teórica , 

esboçando em ultima instancia as possibilidades da Práxis enquanto Movimento de 

Resistência, incorporada pelos sindicalismo, pelas universidades, e pela própria 

idéia de oficialidade . 
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Será nesse período que o MDB, fará a experiência efetiva com o poder 107 , 

demonstrando, segundo a professora Sonia Kruppa, os ranços conservadores 

gestados na formação político-economico-social do país, expressos pelo 

desenvolvimento das Políticas Públicas Educacionais implementadas pelas 

sucessivas administrações  governamentais. 

No entanto a formação intelectual dos educadores será marcada pelo mesmo 

dilema, os conflitos situados nesta Geração Transicional, fruto da contradição dos 

modelos de desenvolvimento social anacrônicos desenvolvidos durante a Ditadura 

Militar, e a busca dentro da Multiplicidade do consenso entorno da Proposta de 

Refazimento Democrático que encontrará ecos no interior da Universidade e 

transbordará seus muros quando essas propostas, deixando de ser , passam a 

existir  nas escolas Públicas de Educação Básica , assumidamente enquanto Práxis, 

rumo a ação transformadora.  

A luta pelas reformas educacionais dos anos 1980 buscava superar aconcepção 

proposta nos anos 1970 de educação compensatória, mas o que aconteceu de lá 

para cá?  

A Linha Pedagógica denominada, Pedagogia Crítica dos Conteúdos, assim 

como a Educação Popular, ou Pedagogia Libertadora aparecerão como eixo 
                                                 

107 Durante 1983, primeiro ano de governo, ocupou a pasta da Educação Paulo de Tarso Santos, Ex-
Ministro da Educação do governo do Presidente João Goulart. O novo Secretário coordenou uma 
ampla discussão com o magistério paulista, procurando vencer o ceticismo que caracteriza muitos 
setores da categoria profissional dos professores. Buscava criar canais de participação e de 
comunicação com os educadores que atuavam na educação básica, com vistas a estabelecer com 
eles os compromissos de mudança. Nos primeiros meses de governo, coloca-se em discussão, em 
todas as escolas, um texto elaborado pela Chefia de Gabinete (São Paulo, 1983) (O documento foi 
redigido pelo Professor José Mário Pires Azanha, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da 
Educação), com uma tiragem de 200 mil exemplares. O texto externa pontos de vista de seu autor, 
alguns deles muito polêmicos, muitas vezes confrontando o que pensavam os professores da rede 
estadual de ensino. Apesar da polêmica gerada pela leitura e discussão do Documento 01/83, este 
atingiu a sua finalidade principal que era provocar uma ampla discussão entre os professores sobre 
os problemas afetos à educação no Estado de São Paulo. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
15742005000100006&script=sci_arttext 
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orientador em muitas reelaborações curriculares nos anos 1980, e embora não 

possamos nos deter mais amiúde no detalhamento da implementação de cada uma 

delas, apresentá-las-emos, tendo como objetivo traçar um Quadro Referencial, a 

partir do momento em que as vertentes teóricas encontram as salas de aula e desse 

limiar, os possíveis erros, acertos e contradições, que voltamos a enfatizar será 

apresentado de forma panorâmica. 

Tivemos em Minas Gerais, esse movimento partir da Pedagogia Crítica dos 

Conteúdos - liderado por Neidson Rodrigues, “a proposta curricular do Plano Mineiro 

preservou as disciplinas tradicionais, enfatizando, ao mesmo tempo, a necessidade 

de renovações no ensino, particularmente nas disciplinas ciências, história, 

geografia e educação para o trabalho. A escola unitária108 de Gramsci e a pedagogia 

dos conteúdos inspiraram a busca de solução dos problemas que dificultavam o 

cumprimento da função social da escola pública (Cunha 1991)”. 

No estado de São Paulo, a organização disciplinar foi mantida de acordo com a 

pedagogia dos conteúdos, priorizou-se a seqüência lógica dos conteúdos de cada 

disciplina, de modo a ressaltar o que fosse essencial. Essa postura pedagógica fora 

referendada pela divisão em ciclos do sistema de ensino, o que provocou uma 

“discrepância”, no mínimo perniciosa à identidade desse profissional, acirrando as 

contradições no interior da “massa” do professorado, dividida entre as greves da 

                                                 
108 Escola Unitária - Paolo Nosella em seu artigo Ä linha vermelha do planeta infância, define Escola 
Unitária da seguinte maneira: “ Para Gramsci, finalmente a escola infantil, fundamental e média, deve 
ser unitária, de cultura geral, porém moderna, voltada à compreensão do atual mundo da produção 
tecnológica, não pode ser uma escola de cultura geral retórica , arcaica,consoante o velho 
humanismo pré-industrial. (...)O advento da escola unitária significa o inicio de novas relações entre 
trabalho intelectual e industrial, não só na escola, mas em toda a vida social. O princípio unitário 
refletir-se-á, portanto, em todas as organizações de cultura, transformando-as e lhes dando um novo 
conteúdo. ((Gramsci,1975,p.1.538) (...) A Escola Unitária de formação geral, embasada no 
humanismo moderno, lhe lembra o protótipo humanista representado por  Leonardo da Vinci: artista, 
criador, pensador, político e técnico: ‘Délio manifesta tendência para consertar coisas?Essa, na 
minha opinião, seria um sinal de ...construtividade, de caráter positivo, mais do que o brinquedo do 
meccano.Querida Júlia, você está enganada ao pensar que eu, desde pequeno, tinha tendências 
literárias e filosóficas, como escreveu. Ao contrário...’”Gramsci, in Nosella,1992, p.76) 
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categoria, os efeitos indesejados da Lei 5540/68 interferindo na formação intelectual 

desse professor, e o Rumo inevitável à “Democracia Burguesa”: 

 
Pode-se considerar que a tentativa de democratizar a escola reforçou 
a luta pela redemocratização da sociedade, consolidando a idéia de 
que a própria educação correspondia a um direito de cidadania e 
deveria instrumentalizar os estudantes para uma participação mais 
ativa nos assuntos relativos aos interesses comuns (Barreto 1998). O 
esforço por instituir a democracia na escola contribuiu para reverter, 
ao menos parcialmente, o autoritarismo das reformas oficiais da 
ditadura, conduzidas por “comissões de notáveis” que, sem a 
participação dos sujeitos diretamente interessados, elaboravam 
“pacotes” dificilmente “digeríveis” nas escolas. A organização do 
currículo e a gestão da escola modificaram-se e passaram a envolver, 
de diferentes formas e em diferentes graus, professores, alunos e 
membros da comunidade. Lamentavelmente, postulações partidárias, 
nem sempre congruentes com os interesses populares, reduziram a 
participação dos interessados no debate sobre as questões de 
currículo, reafirmando, então, as vozes dos profissionais do ensino e 
dos especialistas (Barreto 1998). De qualquer modo, disseminaram-
se, nas escolas, práticas mais democráticas, avançando-se 
consideravelmente em relação ao panorama antes vigente. 
(MOREIRA, 1995, p. 38) 

 

 

Em outro exemplo, teremos no estado do Rio de Janeiro a Reforma Curricular 

implementada com características bem distintas das de Minas e São Paulo, 

verificou-se, dentre outras, a influência dos pressupostos da Educação Popular, 

inspiradas na Pedagogia libertadora de Paulo Freire, deveriam ter como eixo 

organizador as necessidades e as exigências da vida social, o que ocorreu 

particularmente nas escolas de tempo integral, implementadas por Darcy Ribeiro: 

a proposta pedagógica combinou diferentes tendências, misturando 
elementos da educação popular, da pedagogia dos conteúdos e 
mesmo do escolanovismo com Piaget, Rogers e Gramsci. 
Elementos de teorizações críticas integraram-se, assim, a princípios 
psicológicos referentes ao desenvolvimento e à aprendizagem. O 
propósito foi associar aquisição de conteúdos e conscientização, de 
acordo com as sugestões dos adeptos da educação popular. 
(MOREIRA, 1995, p.40) 
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Será na confluência dos Conflitos vividos por homens e mulheres desse período, 

anos 1980, que o desencanto e a desilusão tomaram forma de amadurecimento, 

segundo professor Cortella: 

  
 
Nós, educadores, estamos, dessa forma, mergulhados nessa dupla 
faceta; nossa autonomia é relativa e, evidentemente, nossa 
determinação também o é. Por isso, não é uma questão menor o 
pensar nossa prática nessa contradição; o prioritário , para aqueles 
que discordam da forma como nossa Sociedade se organiza, é 
construir coletivamente os espaços efetivos de inovação na prática 
educativa que cada um desenvolve na sua própria instituição. 
(CORTELLA, 2000, p.137) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos essa pesquisa com mais e novos questionamentos, o 

desvelamento do tema pesquisado foi sendo tecido através das análises elaboradas 

no interior da perspectiva da Práxis da Resistência assumida por cada um dos 

autores dos artigos científicos, livros de significativa relevância sobre o tema, filmes, 

reportagens, e entrevistas. 

A esse respeito uma das melhores definições que encontrei foi relatada pela 

professora Sonia: 

Eu queria fazer uma arvore genealógica de nossa formação, porque 
não é que somos poucos, é que se você vai cruzando os fios ao 
longo dos tempos, vai perceber que os professores formam uma 
tessitura. Existe uma trama, não é que nós estejamos tramando, ‘a 
gente trama também’,é que você vai formando as pessoas, as 
pessoas vão se encontrando.,vão dando nós, ‘também dão nós na 
cabeça’ ,mas vão fazendo um nó no outro, e o tecido fica pronto, 
bonito,bacana, vão se cruzando ...se encontrando....109  

 

O melhor da história está neste ponto, obtivemos uma combinação de 

opiniões, que ora convergiam, ora divergiam, promovendo a abertura de novos 

questionamentos urgentes e necessários para o estabelecimento de novos 

paradigmas.  

Porem o mais significativo é que, despertou inevitavelmente, o olhar dirigido a 

Multiplicidade dos caminhos desenhados pela Geração 1980, revigorada em sua 

essência pelos Desencantos que abriram espaço para as Incertezas, aliás, tanto 

melhor que tenhamos nos desiludido, o que certamente promoveu a proximidade 

com o amadurecimento.  

                                                 
109

 Entrevista com a professora Sonia Kruppa, no Departamento de Educação -FEUSP- 10 de agosto 
de 2006.  
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Para entendermos, em perspectiva, o núcleo dessa discussão, teremos que 

observar a dinâmica dos Movimentos de Resistência na atualidade, para isso 

fizemos uma breve comparação com os paradigmas apoiados nos ideais iluministas, 

que até pouquíssimo tempo monopolizavam discussões e definições. 

Para entender o processo de resignificação dos paradigmas da resistência 

nos anos 1980, recorremos a Memória Individual e Coletiva de uma Década, 

fundamentada na Razão Instrumental110, que, provavelmente, unindo-se a outros 

fatores conjunturais, detonou uma desestabilização dinâmica que culminou com uma 

profunda crise do sistema capitalista como um todo, e, por conseguinte de sua 

antítese, ou seja, as alternativas socialistas. 

A partir deste patamar, instala-se a primeira relação conflitual, ou seja, essa 

Geração Transicional, retratada enquanto Geração Real em um quadro referencial, 

dará ênfase a unidade de geração, inicialmente determinada pela posição de classe. 

Esse fator influenciará em ultima instancia o posicionamento político assumido pelo 

individuo, na interrelação com os fatos ditos reais, caracterizando a formação das 

vanguardas, que serão o resultado conjuntural das forças de Resistência ao Poder 

Hegemônico. 
                                                 

110 Razão instrumental é um termo cunhado provavelmente pela primeira vez por Max Horkheimer 
no contexto de sua teoria crítica para designar o estado em que os processos racionais são 
plenamente operacionalizados. A razão ocidental, caracterizada pela sua elaboração dos meios para 
obtenção dos fins, tal como encontramos na fórmula de Max Weber se hipertrofia em sua função de 
tratamentos dos meios, e não na reflexão objetiva dos fins.Segundo ele "Tendo cedido em sua 
autonomia, a razão tornou-se um instrumento. No aspecto formalista da razão subjetiva, sublinhada 
pelo positivismo, enfatiza-se a sua não-referência a um conteúdo objetivo; em seu aspecto 
instrumental, sublinhado pelo pragmatismo, enfatiza-se a sua submissão a conteúdos heterônomos. 
A razão tornou-se algo inteiramente aproveitado no processo social. Seu valor operacional, seu papel 
de domínio dos homens e da natureza tornou-se o único critério para avaliá-la."'                                  
(Max Horkheimer, Eclipse da Razão, Ed. Centauro, p. 29)  disponível em  
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o_instrumental> acesso em 12 de setembro de 2006 
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O conflito se estabelece pela estruturação multifacetada deste movimento, 

embora o inimigo comum, representado pelo desgastado Regime Militar, neste 

momento proporcionam o levante das forças de coesão que impedem o acesso de 

alternativas que apontariam em direção a uma revolução, entendida enquanto 

mudança radical, para abrir espaço à apresentação das propostas de 

redemocratização, permitindo a continuidade de forças conservadoras, delineando a 

condução progressiva do Brasil aos braços do neoliberalismo, que resiste amparado 

pela fragmentação que globaliza. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa algumas indagações questionam a 

resignificação dos paradigmas, ou seja, estamos inexoravelmente condenados a 

seremos indivíduos atravancados pela Memória, ou eternos jovens imigrantes sem 

bagagem? A encruzilhada em que se situam homens e mulheres desses Tempos de 

Busca, rascunhada pela falência na tentativa de estabelecer justiça e igualdade, 

uma vez que o Mundo do Capital, em crise certamente, qual Fênix reinventa-se 

como alternativa, onde a Solidão ganhou espaço da Solicitude. 

A Práxis da Cultura de Resistência está impregnada desse espírito de 

inconformidade, e dentro do período delineado pela Geração de 1980 revela que 

apenas motivações pessoais, não respondiam plenamente, as indagações sobre os 

Paradigmas que norteavam os diversos grupos militantes.  

Quando em entrevistas fazíamos um breve levantamento dos inventários 

pessoais dos professores, notamos que a militância política assumiu em momentos 

específicos de suas vidas, geralmente na juventude, uma forma efetiva na busca da 

Transformação Social através da Ação Política.  
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Essas alternativas poderiam acontecer no interior de organizações partidárias, 

ou nos movimentos dirigidos pela Igreja progressista, ou nos movimentos sociais 

dos excluídos, ou ainda no reagrupamento das entidades representativas dos 

trabalhadores, embora cada qual possuísse a sua particularidade em termos de 

origem e consolidação de idéias e posições, representavam por sua vez, caminhos 

diferentes, que rumavam para o mesmo destino, o esgotamento da Forma, porém 

não da Idéia. 

No artigo “Força e a fragilidade dos movimentos de resistência” de 2004, 

publicado no Le Monde, por um dos organizadores do Fórum Social Mundial, o 

sociólogo François Hourtart111, ressignifica o lugar social dos atuais grupos políticos 

que engrossam as fileiras dos Fóruns Mundiais, que se auto definiriam, “não somos 

o Woodstock Social, tão pouco a V Internacional, na verdade, os Fóruns Sociais 

tornaram-se assembléias, cada vez maiores, de uma sociedade em movimento”, 

assumindo a orientação de uma Resistência Globalizada.  

Esses grupos diversificados, não isentos de contradições, que, no entanto 

concentram sua luta contra um adversário comum através da elaboração de 

propostas alternativas, estão estruturados em uma lógica pós-capitalista, reunindo 

pensadores marxistas, intelectuais de esquerda, livres pensadores, a chamada 

esquerda revolucionária e a esquerda conservadora: 

 

 

                                                 

111
 Força e fragilidade da resistência François Houtart111- Le Monde- edição mensal de novembro de 

2003- (Trad.: Wanda Caldeira Brant) 
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 Pequenos produtores de algodão da África Ocidental, povos 
indígenas do Chiapas e do Equador, trabalhadores sem terra do 
Brasil, “pobres urbanos” de Bangkok, consumidores de água de 
Cochabamba (Bolívia) ou do Sri Lanka, mulheres do setor informal 
responsáveis pela sobrevivência da família, desempregados há 
muito tempo, novos nômades, como é o caso dos imigrantes... 
Todos estão submetidos à mesma lei do valor, mas todos, por meio 
de modalidades diferentes, foram vulnerabilizados. Uns pelas 
relações salariais com o capital, outros pelos mecanismos de ordem 
financeira e jurídica, aos quais a globalização da economia 
acrescentou uma dimensão inesperada: preponderância do capital 
financeiro, peso da dívida, paraísos fiscais, taxas de juros, 
programas de ajuste estrutural, redução do Estado de bem-estar, 
regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) etc. A 
terceirização aumentou nas periferias, a desregulamentação, a 
redução da proteção social e, às vezes, a dos salários reais 
tornaram-se a regra.Esses trinta anos de ofensivas contra o trabalho 
e contra o Estado para acelerar a acumulação do capital (acatando 
os preceitos do Consenso de Washington) e esses dez anos de 
neoliberalismo triunfante após a queda do muro de Berlim criaram 
novas condições de lutas sociais112 . No entanto, diante da 
concentração das decisões econômicas, essas lutas ficaram muito 
mais fragmentadas, em um primeiro momento, porque o fracasso do 
“socialismo real”, a fragilidade da esquerda existente, o 
“verticalismo” do funcionamento dos partidos, a extinção dos 
partidos comunistas e as concessões da social-democracia 
reduziram a credibilidade dos atores tradicionais da contestação.   

 

A Geração 1980, portanto, será contemporânea de mais um dos momentos 

conflituosos vividos na história da humanidade, estabelecidos pela dicotomia entre a 

ruptura com antigos paradigmas herdados da Modernidade e a busca de “Novas 

Utopias”. 

Consideramos que esse elo entre o passado recente e a perspectiva futura de 

gerações de jovens imigrantes, sem bagagem para carregar, pressupõe 

primordialmente o abandono do arcaico e o redimensionamento do ideário dos 

Movimentos de Resistência e Luta reelaborando um questionamento cada vez mais 

contundente da lógica do capital. Indo de encontro ao que Paulo Freire declara em 

diversos momentos de sua vida e em várias obras, somos seres na busca 

                                                 
112 O artigo do Le Monde recomenda a leitura de :  Laurent Delcourt, Bernard Duterme e François 
Polet, “Forces et faiblesses du ‘mouvement des mouvements’”, Politique, n° 28, Paris, fevereiro de 
2003, p. 16 e 17. 
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permanente da Utopia. Nesses dias neoliberais acrescentaríamos que a busca será 

pela Utopia Necessária através do enfoque da Ética, o que promoverá a 

deslegitimação da proposta capitalista, que nos atuais movimentos da sociedade 

prepara o campo para a ressignificação da Práxis da Cultura de Resistência. 
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QUADRO RESUMO - HISTÓRIA DOS PARTIDOS DE ESQUERDA NO BRASIL 

 
 

PARTIDO   POLÍTICO 

 

 
CARACTERISICAS DE ORIGEM 

 
HISTÓRICO 

 
ESTRATÉGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCB (PARTIDO 
COMUNISTA BRASILEIRO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDADO EM MARÇO DE 1922  POR UM 
GRUPO DE INTELECTUAIS E OPERÁRIOS 
SOB O IMPACTO DA REVOLUÇÃO DE 
OUTUBRO DE 1917, NA RÚSSIA. ENTRE 
OS DIRIGENTES ESTAVA ASTROGILDO 
PEREIRA.LUIS CARLOS PRESTES 
INGRESSA NO PCB SOMENTE 1929/1930. 

 

REUNIA MARXISTAS BARSLIEROS DE 
ORIENTAÇÂO SOVIÉTICA. 

 
PRESTES ACALENTAVA UMA CRÍTICA RADICAL 
CONTRA O MOVIMENTO LIDERADO POR 
VARGAS, NA DÉCADA DE 20-30, SENDO 
CONSIDERADO POR ELE UM TRAIDOR DOS 
IDEAIS TENENTISTAS. 
 
TRÊS CURTOS PERÍODOS DE LEGALIDADE: 
DOIS PRIMEIROS DA DÉCADA DE 20 E O 
TERCEIRO NO FINAL DA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL, QUANDO CAIU A DITADURA DO 
ESTADO NOVO. 
 
1935 – “INTENTONA COMUNISTA” 
 
NO INÍCIO DOS ANOS 40 PCB SE RECONCILIA 
COM GETÚLIO (NOVA ORIENTAÇÃO DA 
INTERNACIONAL / LUTA DEFENSIVA CONTRA O 
AVAÇO DA EXTREMA DIREITA)  
 
1962 - PRIMEIRA GRANDE CISÃO DO PARTIDO 
LIDERADA POR JOÃO AMAZONAS, QUE CRIA O 
PC do B. 
 
1964 - O PCB SOFRE DURAMENTE COM A 
REPRESSÃO SENDO TOTALMENTE 
DESMANTELADO O APARELHO SINDICAL QUE 
TINHA SIDO ESTRUTURADO AO LONGO  DE 
DUAS DÉCADAS  SOB SUA HEGEMONIA 
. 
1966 – UMA LUTA INTERNA LEVA AO 
SURGIMENTO DE VÁRIOS GRUPOS 
DISSIDENTES 
 
1974 A 1976 -  NO GOVERNO GEISEL  SERÁ 
LANÇADA UMA CAÇA GENERALIZADA AO PCB 
COM O DESAPARECIMENTO E MORTE DE 
VÁRIOS LÍDERES COMUNISTAS 

 

 
 
 
 
 
AO LONGO DA HISTÓRIA O 

PCB DEFENDEU UM PROGRAMA DE 
TRANSFORMAÇÕES TENDENTES A 
DESENVOLVER UM CAPITALISMO 
NACIONAL, VISTO COMO 
PRESSUPOSTO PARA FUTURAS LUTAS 
EM DIREÇÃO AO SOCIALISMO, PARA 
ISSO CONSTRUIR-SE-IA UMA ALIANÇA 
ENTRE OPERÁRIOS, CAMPONESES E A 
BURGUESIA NACIONAL (TRANSIÇÃO 
PACÍFICA)  

 
 
 
 
 
 

A PARTIR DE 1966, PORTANTO NO 
INICIO DO REGIME MILITAR, O BLOCO 
ORTODOXO DO PCB, TENDO LUIS 
CARLOS PRESTES NA LIDERANÇA, 
REJEITA A LUTA ARMADA E ADOTA UMA 
TÁTICA DE RECUO POLÍTICO PARA 
SOBREVIVÊNCIA, EDITANDO OJORNAL 
A “VOZ OPERÁRIA” E VINCULANDO-SE 
AO MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO) PARA UMA AÇÃO 
PARLAMENTAR LEGAL. 
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MOVIMENTO 
REVOLUCIONÁRIO 8 DE 
OUTUBRO 
 
 
 

 
GRUPO QUE SE CONSOLIDOU NA 
DÉCADA DE 1970, LEMBRANDO A 
MORTE DE CHE GUEVARA 
OCORRIDA NO DIA 8 DE OUTUBRO 
DE 1967, ERA CONHECIDO 
INCIALMENTE COMO DISSIDENCIA 
DA GUANABARA 

 

• 1966 - O DI DA GUANABARA 
COMEÇOU A ATUAR COMO GRUPO 
INDEPENDENTE NO MEIO 
UNIVERSITÁRIO 

 
DEFENDIA A NECESSIDADE DA 
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO 
PARTIDO MARXISTA E CRITICANDO 
O PCB INDICAVA QUE O CHAMADO  
“CARATER DE REVOLUÇÃO” NO 
BRASIL DEVIA SER VISTO COMO 
SOCIALISTA E NÃO DEMOCRÁTICO 
BURGUÊS OU DE LIBERTAÇÃO 
NACIONAL. 

 
 
 
 
 
PC DO B 

 
           

(PARTIDO COMUNISTA 
DO BRASIL) 

 
 
 
 
 
Uma das primeiras organizações 
formadas a partir de expulsões e 
dissidências do PCB. Em 1962, um 
grupo liderado por João Amazonas, 
Pedro Pomar e Mauricio Grabois, 
rompido com a direção do PCB desde 
1956, busca resgatar os conceitos 
marxistas, que diziam terem sido 
esquecidos pelo partido na Conferencia 
Nacional Extraordinária. A partir desse 
momento, os dois passaram a se dizer o 
verdadeiro partido criado em 1922. 

 

• 1966-1967 - dissidências se formaram PCBR 
no Nordeste e Ala Vermelha em São Paulo e 
no Centro Sul. 

 

• Final de 1966- PC do B no sul do Pará 
(região do ARAGUAIA) é escolhida como 
“área estratégica” para o surgimento de 
um futuro exército popular. 

 
• Abril de 1972 – os órgãos da repressão militar 

detectaram a existência do foco guerrilheiro e 
dedicaram-se extermina-los, o que ocorreu em 
1974. 

 

• Segundo a pesquisa de BNM a avaliação 
da experiência do Araguaia, ocorreu de 
forma tumultuada dentro do partido e em 
dezembro de 1976, o balanço estava 
prestes a ser concluído quando a reunião 
foi invadida pelos órgãos da repressão 
matando os líderes e prendendo o 
restante dos militantes. 

 
PC do B, sem a simpatia do 

PC soviético, alinhou-se ao PC chinês, 
e logo a seguir ao Partido do Trabalho 
Albanês.  

 
Considerava que a luta 

revolucionária teria na área rural 
brasileira seu mais importante palco de 
luta, por meio de uma guerra 
sustentada, desde o início, por força 
popular, especialmente os 
camponeses.  

 
Não alteravam em essência 

as afirmações feitas pelo PCB, porém 
defendia pontos de vista mais a  
esquerda e formas de mobilização 
mais radicais. 

 
POR CONSIDERAR A 

GUERRILHA URBANA “FOQUISMO 
PEQUENO-BURGUÊS” ENFRENTOU 
UMA LUTA INTERNA QUE 
CULMINOU COM O 
DESMEMBRAMENTO EM DUAS 
DISSIDÊNCIAS: A ALA VERMELHA E 
O PCBR 
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PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO 
(SURGE NA DÉCADA DE 1920 - COM ORIENTAÇÃO S OVIÉTICA/STALINISMO, A PARTIR DO INICIO DA 

DÉCADA DE 1960 COMEÇAM A EXISTIR AS DISSIDÊNCIAS 

MOVIMENTO 

REVOLUCIONÁRIO 8 DE 

OUTUBROA organização de esquerda 

que se consolidaria no início dos anos 

70 lembrando a morte de "Che" 

Guevara, ocorrida na Bolívia no dia 8 de 

outubro de 1967 - era conhecida 

inicialmente como "DI da Guanabara", 

ou seja, Dissidência da Guanabara . 

PC do B formado a partir de expulsões e dissidências do PCB, em 

1962, liderado por João Amazonas, Pedro Pomar e Mauricio 

Grabois rompido com a direção do PCB desde 1956, busca resgatar 

os conceitos marxistas, que diziam terem sido esquecidos pelo 

partido. A partir desse momento, os dois passaram a se dizer o 

verdadeiro partido criado em 1922. 

PCBR - Nos primeiros tempos 

após 1964,  Mário Alves, jornalista 

e intelectual de forte prestígio na 

Executiva do PCB, começou a se 

opor às posições de Luís Carlos 

Prestes no Comitê Central, 

formando uma "Corrente 

Revolucionária" com força no Rio 

e no Nordeste. Mas a constituição 

formal do PCBR deu-se apenas em 

abril de 1968, no Rio de Janeiro. 

MRT-MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO 

TIRADENTES Pequena organização formada a partir de 

militantes oriundos de várias outros agrupamentos 

políticos de esquerda. Por causa disso não tinha uma 

marca teórica muito clara. Sua direção era quase toda 

composta por operários de militância marxista e teve 

atuação basicamente armada, restrita a cidade de São 

Paulo. 

PCR-PARTIDO COMUNISTA 

REVOLUCIONÁRIO 

O PCR foi a primeira dissidência do PC do 

B, circunscrita a Pernambuco e Estados 

vizinhos do Nordeste. Reuniu antigos 

militantes das Ligas Camponesas, como 

Amaro Luís de Carvalho (Capivara), e 

lideranças do movimento estudantil. 

ALN - ALIANÇA 

LIBERTADORA 

NACIONAL-Surgida no final 

de 1967, com a expulsão de 

Carlos Marighella do PCB, 

após sua participação na 

conferência da OLAS, em 

Havana. Tinha a proposta de 

uma ação objetiva e imediata 

contra a ditadura. Em outras 

palavras defendia a luta 

armada e a guerrilha como 

instrumento de ação política. 
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AÇÃO POPULAR - A esquerda cristã. A AP nasceu entre militantes estudantis da JUC (Juventude Universitária Católica) e de outras agremiações da Ação Católica. 

Depois de acalorada polemica optaram pelos ideais maoístas, embora assumisse uma linha política bastante semelhante a do PC do B, na prática não chegou a 

envolver-se em guerrilhas A partir de 1971, passa a intitular-se Ação Popular Marxista-Leninista do Brasil. Em 1972-73 incorporam-se ao Pc do B,mas um setor 

manteve estruturada a AP como organização independente e passou a chamar-se AP Socialista.   

POLOP- “Organização Revolucionária- política Operária” foi uma das matrizes da esquerda revolucionária brasileira, tendo sido o primeiro agrupamento a se organizar 

como opção partidária ao PCB (excetuando-se as organizações trotskistas), Com permanente crítica às posições defendidas pelo PCB, a Polop recusava as opiniões 

daquele partido sobre a necessidade de uma aliança com a 'burguesia nacional' para vencer o 'imperialismo' e os 'restos feudais'. Elaborou, em contraposição, um 

'Programa Socialista para o Brasil', no qual afirmava que o grau de evolução do capitalismo no país comportava e exigia transformações socialistas imediatas, sem 

qualquer etapa 'nacional-democrática'. 

COLINA –1967- Comando de Libertação Nacional-Minas Gerais-

abraçando as idéias de guerrilhas urbanas espalhadas  pelas OLAS, 

passou a executar desde 1968, ações armadas sofreu extensa 

perseguição e para sobreviver  aproximou-se do VPR 

VPR –VANGUARDA POPULAR REVOLUCIONÁRIA –1967-São Paulo, de 

maior repercussão devido a presença em suas fileiras do capitão do Exercito 

Carlos Lamarca, que em 1969, se incorpora a luta de resistência ao Regime 

Militar. 

COLINA VPR – VANGUARADA POPULAR REVOLUCIONÁRIA 

VAR PALMARES-Vanguarda Armada Revolucionaria Palmares, Julho de 1969/Setembro 

de 1969 – cisões leva a formação da VPR novamente sob o comando de Lamarca 

VAR enfrentou fortes discordâncias internas e iniciou-se um lento processo de 

desagregação no período de 1970-1971 
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TROTSKISMO 
TROTSKISMO ORIGEM NO BRASIL HISTÓRICO 

 

Quarta Internacional : 

1.Mandel - Dirigente da IV 

Internacional (Secretariado 

Unificado - SU), no Brasil, suas 

idéias permanecem vivas na ação 

dos militantes da Democracia 

Socialista, vinculada ao SU. 

2.Nahuel Moreno liderou a formação 

da Liga Internacional dos 

Trabalhadores (LIT) Este organismo 

é apoiado em nosso país pelo PSTU, 

originário da unificação da 

Convergência Socialista com outros 

grupos trotskistas. 

3.Pierre Lambert dirigente histórico 

da Organização Comunista 

Internacionalista (OCI), seção 

francesa da QI-Comite Internacional 

,organizou a versão lambertista do 

trotskismo Sua seção brasileira é a 

Corrente O Trabalho 

 

As raízes do trotskismo brasileiro estão nas polêmicas e 

enfrentamentos no seio do Partido Comunista da União 

Soviética e na III Internacional. A derrota de Leon Trotsky, o 

profeta assassinado, determinou a reconfiguração do movimento 

comunista internacional com a formação da Oposição 

Internacional de Esquerda e, posteriormente, a IV Internacional. 

 É neste contexto que Mário Pedrosa e outros militantes 

assumem a tarefa de construir a alternativa trotskista no Brasil.  

No final da década de 20, quando ainda militava no Partido 

Comunista Brasileiro, levantou, juntamente com Lívio Xavier, 

uma série de críticas às práticas e diretrizes do partido e, 

sintonizado com os debates internacionais em relação à 

condução burocrática e contra-revolucionária de Stalin (na III 

Internacional e na ex-URSS), aproximou-se das posições de 

Leon Trotsky.  

O resultado foi a criação da Oposição Internacional de Esquerda 

no Brasil e, posteriormente, a fundação da Liga Comunista 

Internacionalista (1931), com Fúlvio Abramo e Aristides Lobo, 

dentre outros.  

Sua reconhecida atuação na construção de uma alternativa 

revolucionária, fez com que, em setembro de 1938 – quando da 

realização da Conferência de Paris, que fundou a IV 

Internacional – Mário Pedrosa fosse o delegado representante 

de todas as seções da Oposição de Esquerda na América 

Latina. 

 

O trotskismo se caracterizou por historicamente se 

restringir a pequenos agrupamentos sem inserção de massas, em 

geral composto por intelectuais e estudantes. Contudo, o 

trotskismo também se caracteriza por sua radicalidade e 

capacidade de interpretar a realidade social brasileira. Segundo os 

autores, isto permitia aos trotskistas “observar e enunciar 

realidades que escapavam a outras organizações políticas 

contemporâneas.” O trotskismo contribuiu ainda para romper com 

o monolitismo do partido único, dando um caráter pluralista à 

historia do movimento operário e fornecendo chaves teóricas para 

a discussão dos impasses e derrotas dos projetos da esquerda. 

(pp. 103-04) 

O mais importante desses grupos trostskista foi o PORT – 

Partido Operário Revolucionário Trotskista fundado em 1953 pelo 

argentino Hoemro Cristalli, conhecido pela alcunha de J. Posadas. 

Na década de 1960, o PORT passou a adotar uma 

postura política nitidamente à esquerda do PCB, tendo um 

contingente de militantes restrito a três estados São Paulo, Rio 

Grande do Sul e Pernambuco, mas encontrou notoriedade em seu 

envolvimento nas agitações das Ligas Camponesas , quando foi 

alvo de prisões  e processo político em plena vigência do Governo 

Goulart.Entre 1970-72, o PORT foi atingido por repetidas ondas de 

prisões. 
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 Informações colhidas em entrevista com Maria José Lourenço, ex-dirigente da Liga Operária. São Bernardo do Campo agosto / 2006. 

 

 

 

 

PORT – PARTIDO OPERÁRIO 
REVOLUCIONÁRIO TROTSKISTA 

1968 – Constituiu-se A Fração Bolchevique Trotskista, 

principalmente no Rio Grande do Sul.Parte deles se alinhou ao 

Comitê de Reconstrução da IV Internacional, liderado por Pierre 

Lambert, e outra parte ao SU. 

1968 – Constituiu-se uma outra dissidência 

em São Paulo, chamada “Primeiro de Maio”. 

que se integrou a IV Internacional - CI 

1976 – ambas se agrupam sob a sigla OSI – “Organização Socialista Internacional”, que 

ficaria mais conhecida no meio estudantil como “Liberdade e Luta”. Alinharam-se ao Comitê de 

Reconstrução da IV Internacional, liderado por Pierre Lambert. 

Uma parte da FBT a partir de 1973 – gerou a “Liga Operária”, que em 1978, 

adotou a designação legal de “Convergência Socialista”.Vincularam-se à 

chamada minoria da SU - IV Internacional , sob influencia do conhecido 

argentino-colombiano Nahuel Moreno 

Militantes trotskista e 

militantes da POLOP, 

no RS, se agruparam 

no POC (Partido 

Operário Comunista) e 

aderem ao SDU-IV 

Internacional sob 

direção de Ernest 

Mandel, atual D.S. 


