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“Para ser grande, sê inteiro: nada teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes.

Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive”.

(Fernando Pessoa)

Crise financeira mundial. Estas três palavras tomaram conta do imaginário da humani-
dade desde 15 de setembro de 2008. Nesta data aconteceu o que ninguém poderia imagi-
nar: a quebra do banco de investimentos norte-americano Lehman Brothers inicia efeito
cascata nas bolsas de valores mundiais, paralisando o planeta diante do que pode ser con-
siderado o momento em que o capitalismo foi posto em xeque.

A 8ª edição da revista Conhecimento – ponte para a vida trata do impacto desta crise
junto aos movimentos sociais. A reportagem de capa mostra as análises desses grupos sobre
a questão e os desafios trazidos por esta nova realidade, assim como as primeiras iniciativas
para minimizar possíveis impactos negativos sobre suas ações.

Esta discussão também aparece na entrevista com o educador social Luiz Carlos Scapi.
Ele lembra a importância das ONGs como executoras do trabalho vital de fiscalização das
políticas públicas. A análise do entrevistado segue a visão do historiador Eric Hobsbawm,
que define como relevantes as ações desenvolvidas por estas organizações.

Em outra matéria desta edição, o atual titular da Secretaria Nacional de Economia Soli-
dária do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Paul Singer – e o presidente do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e professor licenciado do Instituto de Economia e do
Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp – Marcio Pochmann –
discutem o aspecto estrutural da crise.

Na mesma reportagem, o teólogo e filósofo Leonardo Boff e o líder do PSB na Câmara dos
Deputados Rodrigo Rollemberg defendem ser este o momento ideal para a discussão de novos
paradigmas, que devem incluir a questão ecológica como um de seus temas principais.

Mas a crise tem uma face humana. É exatamente um fragmento deste grupo, embora
pouco lembrado, que aparece na reportagem sobre o Centro de Formação de Artesãos e de
Artefatos em Madeira Parque Recreio Artes Nascentes. Fomos até extremo sul da capital
paulista, no carente bairro de Parelheiros, para acompanhar o esforço de membros da co-
munidade local que pretendem mudar suas vidas por meio da aprendizagem do ofício da
marcenaria. Um exemplo de como a tecnologia social pode ser útil na transformação da
realidade ao promover o diálogo entre o saber popular e o acadêmico, na busca por soluções
de geração de emprego e renda.

Esta edição da revista Conhecimento – ponte para a vida traz ainda dois artigos sobre a
crise mundial. Em um deles o professor do curso de Serviço Social da Universidade Federal de
Alagoas – José Nascimento de França – analisa como os movimentos populares podem enfren-
tar as crises originárias no capitalismo. Já os advogados do escritório Rubens Naves, Santos Jr.
e Hesketh Associados – Maria Laura Canineu e Rubens Naves – abordam em seu artigo o
poder participativo desses grupos junto aos governos nas discussões de políticas públicas.

Em entrevista à publicação, o sociólogo e cientista político Emir Sader – um dos funda-
dores do Fórum Social Mundial – enfatiza que a tecnologia social pode ser extremamente
importante no cenário atual para ajudar a construir novos modelos de desenvolvimento
diante deste preocupante momento da história da humanidade.

Boa leitura!

Irma R. Passoni
Gerente Executiva do ITS Brasil
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Tempo de redefinir
a estratégia de luta
e mobilização

CRISE MUNDIAL
ESTRATÉGIA DE LUTA

Acrise econômica desencadeada a
partir dos Estados Unidos nos últi-
mos dois anos e meio representa
um novo desafio para os movimen-

tos sociais e populares. Afinal, a perspectiva
de recessão, do acirramento do desemprego
e precarização das condições de trabalho,
com perdas de benefícios, obriga as cente-

nas de entidades e instituições a repensarem
sua dinâmica e sua estratégia de ação e rei-
vindicação, daqui para frente. Porém, a pri-
meira providência, nesse momento, parece
ser a união de todos para fortalecer e focali-
zar a atuação. “Para os movimentos sociais,
a crise faz com que todos aumentem as arti-
culações entre si e se aglomerem, unificando

Com a crise,
movimentos e

organizações
realizam

articulação
conjunta para

que suas ações
continuem a

gerar avanços
sociais
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CRISE MUNDIAL
ESTRATÉGIA DE LUTA

Representantes
de movimentos
sociais e
populares do
Brasil comentam
os efeitos da
crise econômica
mundial e a
necessidade de
repensar os planos

elaborar um programa com propostas de mu-
danças que criem condições para um projeto
de desenvolvimento nacional e resgatem o pa-
pel do Estado como ator na economia. E esse
processo não vai parar aí, estamos construin-
do uma agenda de mobilizações”, revelou
Marina dos Santos, da coordenação nacional
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST). “Nossa preocupação é o tama-
nho da conta que vai sobrar para a classe tra-
balhadora com essa crise. O governo brasilei-
ro tem que se preocupar com o trabalho e as
questões sociais do povo”, acrescentou. Por
esse motivo, o MST foi uma das 57 organiza-
ções que assinaram, conjuntamente, a Carta
dos movimentos sociais ao presidente Lula,
em novembro de 2008.

as diversas linhas de lutas e fortalecendo ain-
da mais os movimentos populares”, afirmou
Ewerton Libório, do Movimento dos Amea-
çados por Barreiras (MOAB) do Vale do Ri-
beira, em São Paulo.

“Estamos participando de discussões com
centrais sindicais, movimentos populares, es-
tudantes e entidades da sociedade civil para
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PROPOSTAS DE
ARTICULAÇÕES
INTERNACIONAIS:

1 Fortalecimento dos
mecanismos:
Mercosul, Unasul e Alba.

2 Substituição do dólar nas
transações comerciais
por moedas locais.

3 Consolidação do Banco do
Sul, para o desenvolvimento
da América Latina.

4 Defesa do respeito à
soberania dos povos e ações.

5 América Latina sem bases
e sem a presença militar
estrangeira.

PROPOSTAS DE
POLÍTICAS INTERNAS:

1 Controlar e reduzir
imediatamente as
taxas de juros.

2 Rigoroso controle da
movimentação do capital
financeiro especulativo.

3 Uso das riquezas naturais
para criar fundos solidários.

4 Revisão da política de
superávit primário.

5 Abertura de novos postos
de empregos, em especial
entre os jovens.

6 Controle dos preços dos
produtos agrícolas pagos
aos pequenos agricultores.

7 Revogação da Lei Kandir .
8 Bancos públicos orientados

não para socorrer o grande
capital.

9 Redução mundial da jornada
de trabalho em todos os
setores, sem redução
de salário.

10 Convocação da Conferência
Nacional de Comunicação.

11 Demarcação das terras e
efetivação da desintrusão
desses territórios.

12 Realização da auditoria
integral da dívida pública.

13 Ampliação dos espaços de
participação do povo nas
decisões políticas.

14 Criação de política de
preservação e recuperação
dos biomas brasileiros.

15 Contra a criminalização
da pobreza e dos
movimentos sociais.
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O documento foi entregue durante reunião
com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no
Palácio do Planalto. Participaram cerca de 400
representantes dos mais diversos segmentos
da sociedade civil – entidades sindicais, do
campo, das mulheres, dos negros, dos povos
indígenas, de juventude, de reforma urbana,
de direitos humanos, economia solidária e
cooperativismo, entre outros. Organizado pela
secretaria-geral da Presidência da República,
que coordena as relações do governo com a
sociedade civil, o Encontro com os Movimen-
tos Sociais teve como objetivo avaliar os avan-
ços sociais e a situação econômica do país, di-
ante da crise. “Queremos manifestar nossas
propostas concretas sobre o que o governo fe-
deral deve realizar para preservar, sobretudo,

os interesses do povo, e não apenas das em-
presas e do lucro”, destacou a Carta, que pos-
sui 20 pontos principais (ver box, p. 7).

“Nossa preocupação fundamental é apro-
veitar para que nessa mudança se logrem me-
didas concretas que visem melhorar as condi-
ções de vida de nosso povo, garantindo os di-
reitos à educação pública, gratuita, democrá-
tica e de qualidade em todos os níveis, à mo-
radia digna, ao acesso à cultura e às reformas
urbana e agrária”, prosseguia o documento,
que é assinado, entre muitos outros, pela Via
Campesina, Ação Cidadania, Assembléia Po-
pular (AP), Coordenação dos Movimentos So-
ciais (CMS), Grito dos Excluídos Brasil e Con-
tinental, Associação Brasileira de ONG’s
(Abong), MST, Movimento dos Trabalhado-

CRISE MUNDIAL
ESTRATÉGIA DE LUTA

Organizações
participaram do

Encontro com
os movimentos

sociais, realizado
pela Secretaria

Geral da
Presidência da

República
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res Sem Teto (MTST), União Nacional dos
Estudantes (UNE), Marcha Mundial de Mu-
lheres (MMM), Central de Movimentos Po-
pulares (CMP), Confederação das Associa-
ções de Moradores (Conam), Caritas Brasi-
leira, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Mo-
vimento dos Pequenos Agricultores (MPA),
Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB), Coordenação Nacional de Entidades
Negras (Conen) e Movimento dos Trabalha-
dores Desempregados (MTD).

“Apresentamos propostas para superar a
instabilidade financeira do neoliberalismo, que
impede o desenvolvimento nacional e afeta as
políticas de distribuição de renda, educação,
saúde e reforma agrária”, reforçou Marina dos
Santos, do MST. Mas a Carta não foi a única

iniciativa para mostrar que o momento exige
mobilização conjunta. Ainda em novembro do
ano passado, movimentos sociais e populares
de diversos estados realizaram uma jornada
de luta contra a carestia em cidades de sete
estados do país.

Pelo Brasil
Na capital paulista, por exemplo, mais de

500 famílias do MTST e da Associação Perife-
ria Ativa (APA) ocuparam simultaneamente
dois supermercados, reivindicando, entre outras
coisas, redução e congelamento dos preços dos
alimentos, restaurantes populares e subsídios
para abaixar o custo de vida. A crise econômi-
ca foi um dos temas mais citados.

“Com a crise financeira, os grupos de base
sofreram, de uma maneira ou de outra”, co-
mentou Cristiano Camerman, coordenador
geral do Centro de Assessoria ao Movimento
Popular (Campo), que auxilia 40 grupos co-
munitários na periferia do Rio de Janeiro. “Nos-
sos recursos, por exemplo, são externos, em
sua maioria. E as empresas que nos ajudam
tiveram que lidar com o aumento sucessivo
do euro nos últimos oito meses”, explicou.
Essa também é a preocupação de Naidison
Baptista, secretário executivo do Movimento
de Organização Comunitária (MOC): “A cri-
se interferiu no movimento popular, principal-
mente na captação de recursos. Alguns pro-
jetos que já estavam encaminhados estão comR
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Movimentos
lutam para que
crise não
inviabilize a
realização de
projetos novos e
já iniciados
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dificuldades financeiras, outros foram tranca-
dos. Muitas organizações estão reduzindo as
atividades para lidar com isso. Já as organiza-
ções que possuíam algum suporte financeiro,
mesmo que pequeno, e não dependiam somen-
te das doações, estão sobrevivendo”.

No início de dezembro de 2008, a cidade
de Salvador (BA) sediou a Cúpula dos Po-
vos do Sul, um debate entre cerca de 500
representantes de movimentos sociais. O en-
contro ocorreu paralelamente a outras ativi-
dades preparatórias à Cúpula de Chefes de
Estado do Mercosul e Estados Associados,
na Costa do Sauipe, de forma a articular as
propostas dos povos da região para o pro-
cesso de integração. “Nossa preocupação
é que no decurso da crise sejam protegidos
o processo de integração e, principalmente,
os setores mais vulneráveis da sociedade,

que são os trabalhadores, as mulheres, as
crianças e os adolescentes. São eles que
sofrem quando há cortes de recursos públi-
cos”, comenta Messias Neto, representan-
te da Central Única dos Trabalhadores
(CUT) no evento. O impacto da crise eco-
nômica mundial voltou a ser debatido em ja-
neiro de 2009, em Belém (PA), durante o 9º
Fórum Social Mundial (FSM).

Foi lá que a assembleia dos movimentos
populares aprovou a realização de uma ação
global contra a crise. De acordo com Anto-
nio Carlos Spis, da executiva nacional da CUT
e da Coordenação dos Movimentos Sociais
(CMS), com atos, passeatas e manifestações,
“os povos do planeta estarão mais uma vez
unidos numa jornada de luta para afirmar que,
mais do que possível, um outro mundo é ne-
cessário”. Já a presidente da UNE, Lúcia
Stumpf, relembrou a função crucial do go-
verno: “Este momento de resistência à crise
financeira torna ainda mais necessária que a
atuação dos movimentos sociais em defesa
do papel do Estado, de políticas públicas de
geração de emprego e renda esteja articula-
da, para que os povos não paguem pela crise
do capital”. Por sua vez, o coordenador da
Central de Movimentos Populares (CMP),
Luiz Gonzaga da Silva, o Gegê, disse que não
há alternativa que não sejam “ações concate-
nadas, de massa, com o povo na rua para dar
um enfrentamento à altura desta crise
sistêmica, que é mais do que financeira, é
política e ideológica”.

Fórum Social Mundial
No FSM, também foram analisadas, com

a participação de centenas de dirigentes de
movimentos sociais de todos os continentes,
as 15 propostas apresentadas pela Assembleia
Mundial dos Movimentos Sociais como medi-
das de emergência para a crise. Entre elas, a
nacionalização dos bancos, a implementação
de uma nova moeda internacional, a redução
da jornada de trabalho, a garantia da sobera-
nia alimentar e energética para toda a popula-
ção mundial, o acesso ao direito à terra, água
potável, alimentos, território, emprego, educa-
ção, saúde e cultura, a democratização dos
meios de comunicação e de informação, a re-A
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alização – com a participação da sociedade –
de auditorias públicas transparentes de todas
as dívidas externas de cada país, e a aplica-
ção de políticas públicas que garantam, em
primeiro lugar, o direito ao emprego, com dis-
tribuição de renda.

A realização da plenária dos movimentos
sociais com os presidentes Lula (Brasil), Hugo
Chávez (Colômbia), Evo Morales (Bolívia),
Rafael Correa (Equador) e Fernando Lugo
(Paraguai) foi lembrada pelo vice-presidente da
Central Geral dos Trabalhadores do Brasil
(CGTB), Ubiraci Dantas de Oliveira, o Bira,
como o ponto alto do FSM e demonstração do
avanço da consciência popular sobre a neces-
sidade da união das forças progressistas com
os governos a fim de abrir caminho às trans-
formações no Continente. Para Sônia Coelho,
da Marcha Mundial de Mulheres, “é fundamen-
tal mostrar nossas propostas em relação à cri-
se, que não passa por ajuda aos bancos e em-
presas, mas pelo fortalecimento do Estado: po-
líticas públicas, com mais investimentos na saú-
de e educação, em proteção social às mulheres
e aos setores mais desprotegidos”.

Em março de 2009, dois dados fornecidos
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(IPEA) trouxeram esperança e, ao mesmo tem-
po, preocupação. Segundo Carta de Conjun-
tura da fundação pública federal, vinculada à
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presi-
dência da República, mesmo com a crise mun-
dial, a economia brasileira vai crescer neste ano.
Mas vai crescer pouco: entre 1,5% e 2,5%.
“Este resultado é reflexo de uma trajetória de
recuperação ao longo do ano, em que o PIB
cresceria a taxas mais expressivas a partir do
segundo semestre”, dizia o texto anexo de pro-
jeções da Carta. Porém, outro indicativo da ins-
tituição, o Índice de Qualidade do Desenvolvi-
mento (IQD), apontava que o crescimento eco-
nômico, a distribuição de renda e a inserção
externa do país não evoluem na mesma dire-
ção e que vêm caindo desde o final do ano pas-
sado. Com isso, o país corre o risco de come-
çar a perder os avanços econômicos, ambientais
e sociais conquistados neste século.

Diante dessa perspectiva, os movimentos
sociais e populares de São Paulo voltaram às
ruas com 15 mil pessoas, no mesmo mês de
março, no Ato Internacional Unificado contra
a Crise, e lançaram a cartilha “Para debater a
crise”. Também foram realizados atos em
Brasília, Pernambuco, Paraná, Alagoas, Rio de

CRISE MUNDIAL
ESTRATÉGIA DE LUTA
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Crise foi tema
discutido por
presidentes
latino-americanos
no Fórum Social
Mundial realizado
em janeiro de
2009 no Pará
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Janeiro, Bahia, Ceará, Maranhão, Sergipe, Rio
Grande do Norte, Piauí, Rio Grande do Sul e
Pará. “Temos uma enorme responsabilidade
como militantes sociais, como dirigentes nas
instâncias coletivas de nossos movimentos e nas
mais diferentes formas de organização popu-
lar. Temos a responsabilidade de alertar a nos-
sa base social e o povo em geral sobre sua gra-
vidade”, dizia o texto de apresentação do ma-
terial, elaborado por várias articulações nacio-
nais, como a Assembleia Popular, a Coordena-
ção dos Movimentos Sociais (CMP) e a Via
Campesina. “Só haverá saída com consciên-
cia, organização do povo e muita luta social.
Estimular essa luta para defender os direitos
sociais e impedir que a crise se abata sobre a
classe trabalhadora”, alertava a cartilha.

Uma das propostas desse documento é a
formação de um mutirão, articulando todas
as formas de organização, como sindicatos,
associações, movimentos e pastorais, para
construir uma pauta mínima de reivindicações,
em cada setor e promover amplos debates
sobre a crise. Essa mobilização, no Brasil, é

constante e remete aos tempos de ditadura
militar, entre as décadas de 60 e 80 do sécu-
lo passado. “É inegável a emergência e im-
portância dos movimentos sociais de diferen-
tes naturezas, desde a segunda metade dos
anos 70”, comentou Sérgio Ricardo Ribeiro
Lima, professor do departamento de Ciênci-
as Econômicas da Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC), na Bahia. “Embora com
movimentos sociais no campo de diferentes
ideologias, há uma unanimidade entre os mes-
mos no âmbito da sociabilidade e do consen-
so”, completou.

Durante palestra ocorrida em março na
Pontifícia Universidade Católica de São Pau-
lo (PUC-SP), na cidade de São Paulo, Plínio
de Arruda Sampaio, ex-deputado federal pelo
PT, hoje filiado ao PSol, relembrou o fortale-
cimento dos movimentos sociais e populares
no período final do regime de exceção brasi-
leiro. “Os movimentos que surgiram como re-
sistência à ditadura militar possuíam duas ma-
trizes: o marxismo teórico e a Teologia da
Libertação. A estratégia política era demo-

CRISE MUNDIAL
ESTRATÉGIA DE LUTA

Grupos fazem
articulações com

propostas para
que avanços

sociais,
econômicos e

ambientais não
sejam perdidos

devido ao
cenário atual

Agência Brasil
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crático-popular. Os movimentos acreditaram
que poderiam reformar o capitalismo a partir
disso”, contou Sampaio. Segundo ele, entre
1989 e 1995, a sociedade civil organizada
sofreu forte revés, sobretudo com a abertura
ao mercado internacional durante a gestão
do presidente Fernando Collor de Mello. “A
massa se retraiu, foi um baque”, relembrou.

Mais tarde, entre 1995 e 2002, no governo
de Fernando Henrique Cardoso, houve redu-
ção de salários e benefícios. “De 2003 para
frente, com o presidente Lula eleito, os movi-
mentos populares passaram a aguardar por
mudanças e efetiva transformação social”,
analisou Sampaio. Já Renato Simões, secre-
tário nacional dos Movimentos Sociais do PT,
acredita que os movimentos sociais, em sua
maioria, continuam mantendo agendas em co-
mum com o governo federal, além de “canais
de diálogo e negociação e autonomia para cri-
ticar e lutar por bandeiras ainda não contem-
pladas com as políticas de governo”. “Defen-

do uma agenda comum entre três agentes
políticos, os partidos, governos e movimentos.
Uma agenda de transformações econômicas,
políticas e sociais”, resumiu. Para Simões, os
movimentos sociais mantêm agendas comuns
com o governo Lula, canais de diálogo e ne-
gociação e autonomia para criticar e lutar por
bandeiras ainda não contempladas com as
políticas de governo.

“Os pontos positivos têm sido maiores que
os imperceptíveis pontos negativos para os
movimentos populares”, defendeu Ewerton
Libório, do MOAB. Essa visão é comparti-
lhada por Naidison Baptista, secretário exe-
cutivo do MOC: “O poder público continua re-
passando os recursos. As organizações estão
pressionando para evitar atraso nos repasses.
Segundo o governo, não vai haver diminuição
no repasse das verbas”. O diálogo com o po-
der público é visto sempre como prioritário.
Dirceu Fumagalli, coordenador nacional da
Comissão Pastoral da Terra (CPT), cita o exem-
plo da revisão dos modelos energéticos. “Hoje,
esses modelos são pautados nas hidroelétricas,
no petróleo. Mas outros projetos de governo
têm levantado uma bandeira alternativa, que é
a produção dos agrocombustíveis”, exem-
plificou. “O pessoal do campo tem levantado e
questionado com mais ênfase o modelo preda-
dor do agronegócio, nas relações de trabalho e
no meio ambiente. A organização camponesa
vem enfrentando e questionando o modelo, fa-
zendo um contraponto”.

Por fim, de todos esses pontos de vista, o
que ressalta dessa mobilização diversa e
multifacetada é a imprescindível necessidade
de colaboração entre os governos e a socie-
dade civil organizada para o enfrentamento da
crise econômica mundial. “O desafio que está
sendo proposto ao movimento é de formular
propostas concretas, orientar a ação dos go-
vernos do mundo, retomar e fortalecer o pro-
cesso de organização, alertando a sociedade
para se organizar”, observou Paulo César
Carbonari, coordenador do Movimento Naci-
onal de Direitos Humanos (MNDH). “Este é
um momento histórico de retomar as lutas e
mobilizar a sociedade. O Estado é muito mais
que o governo e deve ser orientado critica-
mente pela sociedade”, resumiu.

CRISE MUNDIAL
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Crise financeira:
oportunidade para O
reafirmarem sua imp

CRISE MUNDIAL
REAFIRMAÇÃO DAS ONGS

Cerca de 400
entidades

entregaram a
Carta dos

movimentos
sociais nas mãos

do presidente
Lula
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evido ao impacto que a crise finan-
ceira mundial pode causar à área
social, o presidente Lula recebeu,
em novembro de 2008, um docu-

mento denominado Carta dos movimentos
sociais. A reivindicação, assinada por mais de
400 entidades, parece ter surtido efeito. Ao
menos é o que indicam as matérias publicadas
na grande imprensa nos últimos meses. As
reportagens demonstram aumento ou manu-
tenção dos valores investidos pelo poder pú-
blico em setores considerados prioritários para
o desenvolvimento do país.

Cerca de R$ 6 bilhões serão destinados ao
Programa Minha Casa Minha Vida, segundo
informa o jornal O Estado de S. Paulo, em
22 de maio. A iniciativa do Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE) de triplicar a quanti-
dade de beneficiados que recebem parcelas
extras de seguro-desemprego é outra medida
destinada a amenizar os efeitos negativos da
crise mundial. O valor total estimado, segun-
do a mesma publicação, é de R$ 263,762 mi-
lhões, com um total de 320.207 pessoas.

Cientes de que privilegiar as ações sociais
é uma decisão de caráter político e estratégi-
co, setores como a sociedade civil, os movi-
mentos sociais e os governantes têm realiza-
do um trabalho na busca por amenizar os des-
gastes que o novo contexto mundial pode ge-
rar junto às camadas sociais mais vulneráveis.

Trabalho contínuo
Neste sentido, o governo federal, por meio

do Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), tem feito reuniões
com parlamentares para apresentar informa-
ções atualizadas sobre programas como o
Bolsa Família, o Programa de Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) e o
Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Sobre o Bolsa Família, o ministro Patrus
Ananias informou que a iniciativa chegou ao
patamar de 11,3 milhões de lares brasileiros.
Números do MDS relacionados ao progra-
ma apontam uma transferência mensal de
R$ 508,2 milhões para cerca de 5,7 milhões
de famílias apenas no Nordeste.

É fato indiscutível que as enormes desigual-
dades econômicas e sociais da realidade brasi-
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leira ainda não foram sanadas pelos programas
sociais ora em curso. Porém, como registra o
historiador Eric Hobsbawm, em entrevista à
Revista Sem Terra, essas políticas têm trazido
algumas melhorias significativas. Sobre o tema,
o intelectual faz dois alertas: estas ações de-
vem ter continuidade e, além disso, devem ter
caráter prioritário para o governo brasileiro.

Com atuação no Núcleo de Educação Po-
pular 13 de Maio e no Fórum Nacional de
Monitores, o integrante da Intersindical, e pro-
fessor do Centro de Documentação e Pesqui-
sa Vergueiro, o educador social Luiz Carlos
Scapi parece seguir o pensamento do histori-
ador britânico sobre a necessidade da manu-
tenção dos trabalhos neste foco.

“Democratizamos a política. Porém, não de-
mocratizamos, ainda de forma plena, aspectos
fundamentais da vida, como o acesso aos bens,
à moradia, à educação, às vestimentas, entre
outros. Esse processo de democratização de
acesso representa a construção da cidadania.”

As características do atual contexto his-
tórico aumentam a relevância do papel das
Organizações Não-Governamentais como
“fiscalizadoras” da manutenção das políticas
públicas, e também como grupos organiza-
dos capazes de exigir novas ações voltadas
à formação de uma sociedade mais demo-
crática e cidadã. A importância deste setor,
dentro do contexto de forças sociais em todo
o mundo, tem surtido algumas reações posi-
tivas. Em 28 de maio, durante o Fórum de
Investimentos Inovadores para o Desenvol-
vimento, o governo francês apresentou uma
proposta de taxar as transações financeiras
internacionais em 0,005%. Os valores arre-
cadados seriam destinados à geração de fun-
dos contra a pobreza, a fome e as doenças
em países em desenvolvimento.

Tendo como público participante ONGs,
instituições internacionais e cerca de 40 mi-
nistros de Estado de vários países, o evento
foi patrocinado pelo Grupo Piloto sobre a Ta-
xação Solidária para Financiar o Desenvolvi-
mento – do qual fazem parte Brasil, França,
Espanha, Chile e a Organização das Nações
Unidas (ONU). Porém, a criação de novos
impostos em momentos de crise não é uma
sugestão muito agradável. Tanto que o gover-

no britânico, por exemplo, já rejeitou a ideia.
Mas, durante o mesmo encontro, o ministro
do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias,
lembrou que trilhões de dólares surgiram re-
pentinamente, devido ao contexto atual, para
socorrer bancos e montadoras do setor auto-
mobilístico em várias partes do mundo.

É exatamente em momentos como este,
de discussão aguçada, que as ONGs podem
ter um posicionamento mais efetivo. “O mo-
mento histórico atual é ideal para que essas
organizações reflitam sobre os motivos reais
de sua existência, para decidirem quais
posicionamentos irão tomar diante das de-
mandas sociais, que inevitavelmente vão sur-
gir com a crise. Penso que é uma hora propí-
cia para uma autocrítica destes grupos”, ana-
lisa Luiz Carlos Scapi.

“Hoje, há um maior diálogo entre este setor
e o Estado. Esta situação que permitiu mais
reivindicações por verbas públicas, por parte
dessas entidades, para realização de seus pro-
jetos de inclusão”. Nesse processo, ocorreu um
aumento das remessas oriundas dos órgãos
públicos brasileiros e, paralelamente, a dimi-
nuição de outras formas de financiamento,
como aqueles oriundos de outros países, se-
gundo explica Scapi.

Mesmo com os anúncios de investimentos
governamentais em programas voltados à área
social, o educador teme que fatos decorrentes
do atual contexto mundial possam gerar impac-
tos prejudiciais ao terceiro setor, como possí-
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veis cortes de envio de recursos públicos. Es-
sas dificuldades podem ser potencializadas ain-
da pela instalação de CPIs (a exemplo das
ONGs, do MST, da Petrobrás etc.).

Neste cenário, este grupo deve reafirmar
sua força e capacidade de apresentar novos
meios de organização de políticas culturais e
sociais para a sociedade e para o Estado. É o
que entende Eric Hobsbawm, que cita o MST
como exemplo deste importante tipo de ator.

Face humana da crise
A divulgação do relatório anual da Anistia

Internacional, em 28 de maio de 2009, reafirma
a importância das ONGs no momento presen-
te. Segundo o documento, a situação econômi-
ca pela qual o mundo passa teve reflexo direto
sobre as violações aos direitos humanos. É fato
que, desde setembro de 2008, o assunto prin-
cipal do mundo passou a ser a crise financei-
ra. Porém, poucos analistas deram atenção ao
detalhe de que o crescimento dos índices de
pobreza pode criar uma situação favorável ao
surgimento de cenários de instabilidade políti-
ca e de violência em massa, conforme análise
da secretária-geral da Anistia, Irene Khan.

Intitulado O estado dos direitos humanos
do mundo, o documento apresenta um cenário

mundial de barril de pólvora em relação aos
direitos humanos. É diante deste quadro que
Scapi lembra como eram as formas de organi-
zação de movimentos sociais na década de 60,
um momento histórico “pré-ONGs”, no qual as
temáticas de luta estavam mais interligadas.

“Em uma cidade como São Paulo, uma ju-
ventude formada por garotos entre 16 e 20
anos reuniu-se naturalmente por perceber a
existência de ‘necessidades’ comuns. Assim,
vários grupos foram formados, com crescen-
te poder de pressão e com um modo próprio
de expressão. Aquele contexto foi propício
para discussões que permitiram a conexão
entre as necessidades locais e os cenários mais
amplos, de âmbito nacional e internacional”.

E parece ter sido exatamente este espírito
que ações como o Fórum Social Mundial têm
trabalhado para resgatar, ao reunir vários gru-
pos – ainda que com algum grau de dificulda-
de, devido à variedade de temáticas distintas
das respectivas organizações.

Segundo entende o autor de A Era dos
Extremos, há um ponto comum maior do que
as questões específicas das ONGs atuantes
nos dias de hoje: a negação e a avaliação do
capitalismo contemporâneo em sua forma
neoliberal.
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Crise do
capitalismo e
dos sistemas
de produção

CRISE MUNDIAL
SISTEMA FINANCEIRO

Marcio
Pochmann e
Paul Singer
analisam a
atual crise
econômica
como
estrutural;
Rodrigo
Rollemberg e
Leonardo Boff
propõem
modelo
ecológico
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esde que os primeiros sinais da gra-
ve crise econômica despontaram
nos Estados Unidos, muitos seto-
res tentaram analisá-la e classificá-

la como mais um distúrbio cíclico do merca-
do, um período de recessão que poderia ser
controlado e superado como outros do pas-
sado, a exemplo da crise do petróleo nos anos
1970. Porém, com o passar dos meses e a
sucessão de consequências de proporções
cada vez maiores na América do Norte, Ásia
e Europa, ficou claro que a dimensão do pro-
blema não é meramente econômica. A crise
denota o colapso do próprio capitalismo e de
suas formas de produção, dinâmica e sus-
tentação. Em resumo: para muitos economis-
tas, o sistema não conseguirá prosseguir com
os mesmos mecanismos que priorizou desde
suas origens até a atualidade.

O estopim de tudo isso foi a ruína do siste-
ma de crédito nos Estados Unidos, com ori-
gem nas hipotecas imobiliárias. O baixo juro
praticado naquele país entre 2001 e meados
de 2004 e o excesso de facilidade de financia-
mento fizeram com que muitas pessoas con-
traíssem empréstimos para compra de imóveis,
um investimento aparentemente atrativo, des-
de que fosse cumprida a expectativa dos ban-
cos e do cidadão norte-americano de valoriza-
ção desses bens com o passar do tempo.

Isto de fato ocorreu. Mas os preços nego-
ciados pelo mercado tornaram-se irreais, sen-
do responsáveis pelo surgimento e pela alimen-
tação de uma bolha especulativa. Como não
foi acompanhado por reajustes de salários nos
EUA, o aumento do valor das propriedades
fez com que as famílias comprometessem uma
parcela cada vez maior de seus rendimentos
e assim se endividassem mais e mais, aumen-
tando o grau de risco deste sistema. Era o
começo de um processo desenfreado de cres-
cimento da inadimplência que provocaria o
estouro da bolha.

Esse conjunto de fatores provocou um
rombo de proporções inéditas nos bancos, que
haviam emprestado dinheiro à população.
Como consequência, para completar o cená-
rio caótico, o preço dos imóveis caiu vertigi-
nosamente. Assim, com a obrigação de pa-
gar uma prestação mais alta por um bem
imóvel de valor menor, os norte-americanos
reduziram os empréstimos para compra de
casas, e também diminuíram substancialmen-
te seus hábitos de consumo. Este “efeito
dominó” não demorou a afetar as principais
economias do planeta.

Isso ocorreu exatamente pela extrema fra-
gilidade do sistema globalizado de produção, de
concentração de renda e de especulação. “A
crise tem uma origem importante que normal-
mente nos condiciona e que não é apenas a
crise imobiliária norte-americana; essa é só a
causa imediata. Mas ela tem por origem a
desregulamentação dos sistemas financeiros
nacionais e a sua globalização. Esse processo
ocorreu basicamente a partir dos anos 60, 70,
80, 90, e foi responsável por criar uma situação
de sistema financeiro livre, desregulamentado,
autoregulamentado”, comenta Paul Singer, ti-
tular da Secretaria Nacional de Economia Soli-
dária do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE). “Essa é uma crise de superespeculação
financeira que se alimentou pelo mundo inteiro
e acelerou a economia mundial”, acrescenta.

Como superespeculação, Singer cita o
exemplo do sistema bancário dos Estados
Unidos. Ele praticamente não emprestava di-
nheiro e, com isso, inviabilizava o fluxo da eco-
nomia real. “Todos os bancos, a rigor, estão
insolventes. Pegam seu dinheiro à vista e
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reemprestam. Quando há corrida bancária,
quebram. No Brasil, graças a Deus, metade
dos bancos são públicos, por isso a crise é me-
nos violenta do que em outros países. É in-
compatível você ter um serviço público que
queira só render, lucrar o máximo”, critica.
Para Singer, a economia solidária pode ser uma
grande saída para a crise. “Veja o exemplo
dos fundos rotativos: comunidades muito po-
bres poupam um pouquinho e depois empres-
tam para qual deles está mais precisando. São
formas comunitárias de poupança e emprésti-
mo, desenvolvidas no mundo inteiro. A
inadimplência é muito próxima de zero”.

A visão de que a crise tem caráter estrutu-
ral é compartilhada por Marcio Pochmann,
presidente do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (IPEA) e professor licenciado do
Instituto de Economia e do Centro de Estudos
Sindicais e de Economia do Trabalho da Uni-
versidade Estadual de Campinas (Unicamp):
“Trata-se de uma crise do capitalismo global,
que se dá num momento em que as grandes
corporações exercem completo domínio so-

bre os mercados. É uma crise sistêmica e es-
trutural do capitalismo, que ganhou maior im-
portância quando contaminou o processo pro-
dutivo”. Segundo Pochmann, apenas 500
corporações transnacionais, aproximadamen-
te, dominam quase todos os setores de ativi-
dade econômica atualmente. Ao mesmo tem-
po, 25% da população concentram 75% da
produção mundial enquanto menos de 1,5 mil
clãs (0,2% da população mundial) respondem
por mais de 50% da riqueza global.

“Parece nítida a desgovernança mundial
frente à pequenez das organizações multila-
terais constituídas no segundo pós-guerra
(ONU, Bird, FMI) e suas formas de atuação
neste cenário. Hoje, o gigantismo do poder
econômico encontra-se cada vez mais con-
centrado e o peso das grandes corporações
supera a força de muitas nações”, critica o
presidente do IPEA. “Em síntese, a desglo-
balização já desponta como uma das conse-
quências da crise econômica atual. Sua re-
versão parece possível, mas depende da ado-
ção de outra modalidade de saída da crise

No sentido
horário: Marcio

Pochmann vê
uma “nítida

desgovernança
mundial” nos
dias de hoje.
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Aumento
absurdo dos
preços dos
imóveis nos EUA
fez com que as
famílias norte-
americanas
comprometessem
cada vez mais
sua renda

que não seja a clássica. Nesse caso, o pa-
drão de financiamento precisa ser recons-
tituído, bem como outro modelo de produção
e consumo necessita ser adotado”, acrescenta
Pochmann. E, na adoção desse novo mode-
lo, parece haver um consenso, entre os ana-
listas, de que a sustentabilidade ambiental
precisa ser priorizada.

Além do presidente do IPEA, essa tam-
bém é a opinião de Rodrigo Rollemberg, líder
do PSB na Câmara dos Deputados: “O mun-
do precisa de um novo paradigma de desen-
volvimento que compatibilize as demandas de
ordem econômica com as de ordem ecológi-
ca”. Neste sentido, o parlamentar vê um pa-
pel de protagonista para o Brasil. “Da mes-
ma forma que o paradigma que ora se esgo-
ta teve seus líderes – a princípio a Inglaterra
e posteriormente os Estados Unidos –, o novo
desenvolvimento terá seus países líderes, e o
Brasil pode ser um deles. Já temos uma ex-
periência bem-sucedida na produção de
biocombustíveis e temos em nosso território

ecossistemas vitais para o país e todo o pla-
neta, como a Floresta Amazônica e o Cerra-
do, cuja destruição temos imediatamente que
reverter”, alerta Rollemberg.

Em documento divulgado durante seminá-
rio na Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP), o teólogo e filósofo Leonar-
do Boff chamou a atenção para a mesma pre-
ocupação. “Somos parte da Terra, a econo-
mia deve ter ela como limite. A Terra não se
repõe. O que estamos tirando não volta. O
limite de qualquer sistema econômico deve ser
a capacidade de renovação do planeta”, des-
taca o texto. “Estamos combinando quatro
crises. As duas primeiras são a alimentar e a
financeira. Já as outras duas são ainda mais
importantes, por serem estruturais: a climáti-
ca e a energética. Por isso, entre outras medi-
das, precisamos repensar o modelo dentro de
uma visão de biocivilização, com o uso res-
ponsável e solidário da natureza, o controle
democrático, o intercâmbio internacional e o
consenso”, completa Boff.
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Q
O jovem e o trabalho: o
desafio de capacitação cidadã,
técnica e empreendedora

uem chega ao distrito de Parelheiros
pela primeira vez tem a impressão
de ter alcançado uma da-
quelas típicas cidadezinhas

do interior do Brasil. Entre outras
características deste, que é designa-
do o segundo maior distrito de São
Paulo, é possível – e absolutamente
comum –  ouvir o cacarejar de gali-
nhas d’angola criadas pelos morado-
res da região.

De fato, há muitas propriedades ru-
rais na região. Parelheiros é uma Macrozona
de Proteção Ambiental com 360km2 de ex-
tensão.  Um patrimônio ambiental formado por
rios, afluentes, quedas d’água e muito verde.
Além disso, a área inclui partes das represas
Billings e Guarapiranga. Seu território abriga
cerca de 20% da Área de Proteção Ambiental
(APA) Capivari-Monos. É formado por 90
bairros e duas aldeias indígenas: Krukutu
(também conhecida como Tekoa Pyau) e
Tenondè Porã (também denominada Morro
da Saudade).

Porém, toda essa naturea aprazível não im-
pede que esta localidade da mais importante

R E L A T O
TECNOLOGIA SOCIAL Jd. Ângela

O desafio do
trabalho para
os jovens...
Centro de Formação de Artesãos e de
Artefatos em Madeira Parque Recreio
Artes Nascentes leva Tecnologia
Social à comunidade carente do
extremo-sul da capital paulista
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R E L A T O
TECNOLOGIA SOCIAL

Cidade
Dutra

Logomarca do Centro de Formação de Artesãos
e de Artefatos em Madeira Parque Recreio
Artes Nascentes Parelheiros - São Paulo (SP),
parceria do Ministério de Ciência e Tecnologia/
Secis, ITS Brasil e Subprefeitura Parelheiros

cidade brasileira seja também uma das mais
carentes, contando com 56 favelas. Ali, no ex-
tremo sul paulistano, onde Parelheiros está lo-
calizado, 10% de seus moradores tiveram um
parente ou amigo assassinado nos últimos 12
meses, segundo dados divulgados pelo
Datafolha (novembro, 2008). Para se ter uma
idéia do alto índice, basta dizer que a média de
toda a cidade de São Paulo é de 7,5%.

Situado há 55 km do centro de São Paulo,
o distrito tem uma estimativa de 150 mil habi-
tantes e é uma das áreas definidas pela Fun-
dação Seade (Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados) como de alto Índice de
Vulnerabilidade Juvenil (IVJ). Situação
explicada pela presença do tráfico de drogas
e da existência de pontos utilizados para des-
manche de carros roubados, ocorrências que
contrastam com o cenário bucólico que en-
canta seus visitantes, à primeira vista.

E são exatamente esses contrários que o
trabalho realizado pelo Centro de Formação
de Artesãos e de Artefatos em Madeira Par-
que Recreio Artes Nascentes tenta minimizar,
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por meio do ensino do trabalho (em artesana-
tos em madeira reciclada e certificada) aos
moradores locais. Uma das justificativas para
esta iniciativa foi a percepção da existência
de uma demanda de mercado para este tipo
de profissionais.

A implantação deste projeto visa atingir a
um público que não é alcançado por iniciati-
vas como as escolas técnicas estaduais ou fe-
derais. “Estas soluções institucionais, entre ou-
tras, não chegam ao jovem que não tem alfa-
betização nenhuma ou que tenha letramento
mínimo”, explica Irma Passoni, gerente-exe-
cutiva do Instituto de Tecnologia Social (ITS
Brasil), responsável pela idealização e reali-
zação da oficina.

“Outro fator relevante é que essa propos-
ta busca unir conscientização de cidadania e
capacitação de empreendedorismo à educa-
ção técnica dos alunos. Criamos uma
metodologia com forte apelo à formação hu-
mana, para que o jovem tenha competência
para inserir-se no mercado de trabalho e na
sociedade de forma digna”, explica ela.

Durante a elaboração do projeto, ficou claro
que esta alternativa de trabalho é uma forma
efetiva de inserção social para os membros
da comunidade. “Marceneiros com caracte-
rísticas de artesãos, aptos a fabricar ou res-
taurar objetos como mesas, estantes, portas e
janelas quase não existem mais”, relata Paublo
Goméz Picco, artesão e instrutor.

Segundo ele, o Instituto de Tecnologia So-
cial foi fundamental para a viabilização do pro-
jeto. A ação atende, inicialmente, 30 alunos da
região divididos em dois períodos. “Eu tinha
noção de que meu conhecimento poderia ser
útil para melhorar a realidade local, mas não
sabia como. Outra coisa que não sabia é que
isso tinha o nome de tecnologia social”.

Irma Passoni conta que o ITS Brasil con-
siderou vários fatores durante o projeto. “En-
tre eles estava o fato de pensarmos em um
ambiente próximo das residências dos alunos,
para que eles tivessem fácil acesso e para que
a experiência ocorresse dentro de suas reali-
dades de moradia e convívio social”.

Para a realização do Centro de Formação,
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o consultor do ITS Brasil, Luiz Otávio de
Alencar Miranda, foi designado para uma sé-
rie de reuniões com Paublo para realização
de um diagnóstico participativo e também iden-
tificação de potencialidades e demandas lo-
cais. “Nossos encontros foram importantes para
que eu pudesse ter um amplo conhecimento
sobre as atividades práticas que seriam desen-
volvidas pelos alunos”, explica Otávio.

Com essas informações, foi possível o de-
senvolvimento de uma metodologia pedagógi-
ca específica para este trabalho, que tem dura-
ção de três meses com aulas de segunda à sex-
ta. “Devido à vulnerabilidade social na qual se
encontram, esses jovens necessitavam de um
curso que possuísse qualidade na formação e
fosse realizado em curto prazo. Só assim pode-
ríamos ter alguma chance de competição com
a criminalidade existente na região”, analisa a
gerente-executiva do ITS Brasil.

O projeto do Instituto de Tecnologia Social
tenta contribuir para a recuperação dos direi-
tos básicos de cidadania por meio do que Irma

Passoni denomina “micro-sistemas alternativos
de educação”. “A inclusão social de milhões
de jovens na sociedade, mas com plena noção
de seus direitos como cidadãos, é uma meta
que os projetos desenvolvidos pelo ITS Brasil
almejam cumprir, em parceria com governos e
ONGs, ao trabalhar a formação humana, téc-
nica e empreendedora dessa juventude”.

Ensino de qualidade
em curto prazo

Durante o processo de aprendizado na ofi-
cina, há a apresentação de todos os materiais
necessários para a prática do artesanato em
madeira. Os alunos também aprendem a iden-
tificar os diferentes tipos de madeira – inclu-
sive pelo olfato –, pois cada espécie tem um
cheiro característico. Além disso, são ensina-
dos cálculo de medidas, custos e tempo de
realização do trabalho, itens fundamentais para
quem quer “tocar” seu próprio negócio.

A movimentação correta das mãos e dos
pulsos, a forma ideal de segurar as ferramen-
tas e de postar-se diante das bancadas tam-
bém integram a programação de oito horas de
aulas diárias, nas quais participam duas tur-
mas; uma pela manhã e outra à tarde. A fim
de obter o maior domínio possível do processo
artesanal, os aprendizes também desmontam
as máquinas utilizadas na oficina-escola e,
assim, conhecem todas as peças responsáveis
pelo seu funcionamento.

A metodologia do projeto do ITS Brasil
visa formar profissionais com um perfil de
artesão, que vai além do mero adestramento
de linha de montagem. Esta opção permite
aos alunos a condição de criarem estruturas
autônomas de trabalho. Assim, eles têm mais
possibilidades de gerar renda, e não ficam à
mercê unicamente das vagas disponíveis no
mercado de trabalho.

“Esses futuros profissionais poderão mon-
tar pequenas marcenarias artesanais para
atender às necessidades de trabalhos em ma-
deira da comunidade local, um marceneiro
com características de artesão. Alguém que
realize conserto de móveis e peças, como
portas e janelas, entre outros trabalhos, além
de ser capaz de criar e produzir peças arte-
sanais”, conta Paublo.

Curso tem
duração de três
meses com aulas
de segunda à
sexta-feira pela
manhã e à tarde
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Educação, profissionalização
e consciência ambiental
construindo cidadania

Otávio também é um dos professores do
Centro de Formação de Artesãos e de Arte-
fatos em Madeira Parque Recreio Artes Nas-
centes. Na parte das aulas que lhe cabe, ele
trabalha com os alunos conceitos de cidadania
e democracia. “Queremos ser ousados no sen-
tido de melhorar o sistema de ensino e a peda-
gogia convencional. Por isso, dividimos o curso
entre formação humana, técnica e três horas
de atividades práticas. Temos a preocupação
de trabalhar valores humanos para os aprendi-
zes. Neste sentido, o programa inclui uma par-
te teórica, com dinâmicas de integração, e ati-
vidades em grupo, nas quais há discussões so-
bre temas do cotidiano deles”.

A noção de que a cidadania precisa ser re-
forçada junto à comunidade também é defen-
dida pelo professor Paublo. “Eles precisam ser
cada vez mais motivados e perceberem que
moram em um país muito importante dentro do
cenário mundial. Acreditar que é possível me-
lhorar a realidade na qual vivem é fundamental
para que eles sejam seres humanos plenos”.

Aprendizagem como processo
Mas a aprendizagem não se limitou ape-

nas aos alunos do Centro de Formação. Com
o tempo de convívio com os aprendizes, o pro-
fessor Otávio também passou por uma expe-

riência marcante para sua vida pessoal e pro-
fissional. O alto grau de percepção dos alunos
sobre a importância da preservação da natu-
reza chamou sua atenção.

“Embora seja uma região com carências
em vários aspectos, como educação, foi mui-
to interessante perceber que, como o contato
com a natureza faz parte do dia a dia deles, o
nível de consciência ambiental é bem alto. Foi
uma situação na qual pude aprender que eles
têm seus conhecimentos próprios”.

A importância de uma atividade de inclu-
são social naquela localidade, como o Centro
de Formação, também pode explicar o fato
de os comerciantes locais terem doado de bom
grado a madeira utilizada nas aulas. “Como o
projeto foi bem visto pela comunidade, ele
gerou um processo natural de conscientização
e mobilização nas imediações. E o uso de
material reciclado é fundamental para aumen-
tarmos a percepção dos alunos sobre o im-
pacto ambiental da atividade que estão apren-
dendo”, ressalta o professor Paublo.

Neste sentido, ele procura mostrar ao gru-
po de alunos como é possível trabalhar com
madeira sem causar danos ao meio ambiente.
Especialmente em Parelheiros, que, atualmen-
te, passa por um processo de reflorestamento
de suas áreas originais, com a retirada dos
pinus e o replantio da vegetação nativa origi-
nal de Floresta Atlântica.

Também professor do Centro de Forma-
ção de Artesãos e de Artefatos em Madei-
ra Parque Recreio Artes Nascentes, o mar-
ceneiro Jeremias do Prado é outro que acre-
dita ser fundamental que os participantes do
curso tenham noções de cidadania, respeito
ao próximo e convívio social. Para ele, esses
conhecimentos serão fundamentais quando
eles forem atuar no mercado.

“Ser artesão não é simplesmente ser alguém
que trabalha com madeira. É ser um profissio-
nal que, em muitas situações, estará dentro da
casa do cliente. Isso traz responsabilidades. O
contratante de um serviço não pode ter des-
confiança em relação ao prestador de serviços
que contratou. Por isso, nossos alunos preci-
sam ser instruídos quanto a esta questão”.

Filho de marceneiros, e morador da re-
gião com um histórico de líder comunitário,
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aos 62 anos Jeremias acredita que é funda-
mental passar seus conhecimentos adiante.
“Entendo que essa iniciativa é muito impor-
tante, pois ajuda a minimizar a vulnerabilidade
a qual a comunidade está exposta devido às
condições sociais e econômicas daqui. Esta
é uma oportunidade talvez única para que eles
saiam de uma situação de risco por meio de
uma profissão”.

Força de vontade dribla
realidade traiçoeira

Na região de Parelheiros, a vulnerabilidade
social age de forma traiçoeira. Quando os jor-
nais publicam suas reportagens policiais so-
bre a zona sul da capital paulista, os cenários
são geralmente localidades como Capão Re-
dondo e Jardim Ângela. Porém, é comum ado-
lescentes e jovens serem aliciados por mem-
bros do tráfico de drogas nos portões das es-
colas da região de Parelheiros, onde o Centro
de Formação está instalado.

“Devido a este fato gravíssimo, muitos pais
preferem ver seus filhos longe das escolas. É
comum ouvirmos moradores da região dize-
rem: ‘prefiro ter um filho analfabeto do que
ter um traficante na família’”, conta o profes-
sor Jeremias com o semblante emocionado.

Mas, como o curso é visto com bons olhos
pela comunidade local, após seu anúncio – por

meio de cartazes colados nas ruas de
Parelheiros e nos ônibus que circulam pela re-
gião –, houve mais de 40 inscritos. O interesse
gerou uma lista de espera de mais de 30 candi-
datos, segundo informa o professor Otávio.

Foi exatamente na tentativa de buscar uma
alternativa para essa realidade que o jovem
Eduardo Alves dos Santos decidiu concorrer
a uma vaga no Centro de Formação. “Estou
desempregado há um ano. Fiz minha inscri-
ção para ter alguma ‘coisa’ para fazer que
ocupasse meu tempo livre”. Com 17 anos,
ensino fundamental incompleto e 10 irmãos,
ele mora com o pai e a madrasta em uma casa
simples da região.

“Minha família ficou muito feliz ao saber
que eu entrei aqui. Tenho todo o apoio deles.
Como quero abrir meu próprio negócio, pres-
to muita atenção em como o professor Paublo
se esforça para fazer este trabalho dar cer-
to”, relata o jovem com entusiasmo de quem
vê um futuro promissor nas aulas diárias, às
quais participa com muita dedicação.

A necessidade e a vontade de mudar de
vida aguça o olhar de quem quer transfor-
mar a realidade. A especial atenção de André
Luiz Pinheiro dos Santos aos cartazes pre-
gados no mural da igreja local o levou ao
Centro de Formação. “Decidi fazer a inscri-
ção porque gosto muito de discotecagem e,

Alunos aprendem
a identificar
ferramentas da
marcenaria e os
diversos tipos de
madeira
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aprendendo a trabalhar com madeira, posso
construir bancadas e cadeiras artesanais para
os DJs”, explica o jovem de apenas 16 anos.
A visão profissional amadurecida do garoto,
que cursa o segundo ano do ensino médio no
período noturno, também é comemorada e in-
centivada pela família.

Porém, a luta e a crença em um futuro me-
lhor são fatores que não têm limite de idade.
Prestar atenção a um simples cartaz colado em
um poste, em uma rua do centro de Parelheiros,
fez toda a diferença para Humberto de Lima.

Sua força de vontade foi maior que o fato
de sua idade (44 anos) ir muito além daquela
exigida para os candidatos do processo seleti-
vo do Centro de Formação. “Vi que não tinha
a idade para concorrer à vaga, mas não desa-
nimei não. Mesmo assim, decidi conversar com
o professor Otávio. Ele ouviu minha história e,
ao perceber meu interesse, permitiu que eu me
inscrevesse e fui um dos selecionados”.

Casado e pai de um menino, Humberto
estuda no Centro de Formação pela manhã
e trabalha como ajudante à tarde. Seu esfor-
ço recebe todo o incentivo de sua esposa. “Ela
entende que esse curso é muito importante.
Com ele, posso montar um pequeno negócio

Projeto visa
formar

profissionais
com perfil de

artesão, que vai
além do mero
adestramento
para linha de

montagem

de artesanato e mudar a vida da nossa família
para melhor”, relata esperançoso.

Outro que não viu a idade como empeci-
lho para tentar mudar sua realidade e reali-
zar um antigo sonho foi Sebastião Gomes
Patriota. Aos 53 anos, ele sempre gostou de
trabalhar com madeira. Porém, nunca teve
condições financeiras para fazer especiali-
zação na área, ou comprar as ferramentas
necessárias para o ofício.

“Sou segurança à noite, mas o artesanato
sempre me encantou. Penso em terminar este
curso e ser um bom profissional”. Mas sua
visão vai além da “simples” melhoria de sua
sobrevivência. “Gostaria de poder criar em-
pregos aqui na região porque, como morador,
sei de muitos dos problemas que os morado-
res daqui sofrem para conseguir emprego”.

Foi com esta percepção que o ITS Brasil
desenvolveu o projeto do Centro de Forma-
ção de Artesãos e de Artefatos em Madei-
ra Parque Recreio Artes Nascentes. “Temos
dois objetivos: o de que esses jovens transfor-
mem-se em pessoas com autonomia e cida-
dania; e também queremos responder às suas
necessidades de curto prazo de geração de
trabalho e renda”, explica Irma Passoni.
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José Nascimento de França*

A crise do capitalismo provoca um impac-
to paralisante nos movimentos populares,
uma vez que estes não se encontram bastan-
te ou nada articulados. A ausência de uma
forte frente de luta de massas e a inexistência
de partidos políticos orgânica e politicamente
proletários são também fatores desmobi-
lizantes. No entanto, podemos vislumbrar um
avanço dos movimentos através da realiza-
ção de inúmeras manifestações sociais ao
redor do mundo e a construção de novos par-
tidos proletários.

A reestruturação da sociedade globalizada
só poderá ser construída com a participação
dos movimentos populares, de partidos políti-
cos da classe trabalhadora e de organizações
da sociedade civil com objetivos emancipa-
tórios do ser humano.

As soluções incrementadas pelos gover-
nantes através da concessão de financiamen-
tos às grandes empresas; as demissões em
massa dos trabalhadores; a adoção de medi-
das fiscais e sociais, enfim, isso tudo não eli-
mina a crise do capitalismo, já que esta é a
expressão aguda da contradição entre a “ne-

O impacto da crise
capitalista sobre
os movimentos
populares

cessidade” dos empresários de maximizar os
lucros e de minimizar os gastos com a mão-
de-obra e a conservação do meio ambiente.

Nesta conjuntura os movimentos popula-
res necessitam aumentar seu esforço para eli-
minar, ou limitar, a grande propriedade priva-
da dos meios de produção e substituí-la pela
propriedade coletiva nas suas diversas formas,
além da luta pela eliminação do latifúndio e da
monocultura. Estas parecem ser a única ma-
neira de superar, de uma vez por todas, as cri-
ses inerentes ao capitalismo.

A R T I G O

* O autor é graduado em Serviço Social e Psicologia, mestre em Serviço Social, doutor em Linguística, professor associado
da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), lecionando nos cursos de graduação e mestrado da Faculdade de Serviço
Social/UFAL e coordenador do Grupo de P esquisa Cultura, Identidade e Movimentos Sociais, registrado no CNPq.
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Rubens Naves* e
Maria Laura Canineu*

É crescente nos últimos meses a preocu-
pação da opinião pública com os impactos da
crise financeira sobre a sociedade civil e os
movimentos sociais como um todo. No entan-
to, pouco se conhece sobre o que são verda-
deiramente os movimentos sociais e como eles
surgiram e se desenvolveram.

Os movimentos sociais se caracterizam
mundialmente como iniciativas e agrupamen-
tos populares, autônomos, não institucio-
nalizados, voltados à defesa e à promoção de
direitos e às questões de identidade coletiva.
Para compreendermos suas origens e carac-
terísticas no Brasil, precisamos voltar à déca-
da de 1960, quando a repressão sistemática
de todas as formas de organização e contes-
tação políticas fez com que uma série de mo-
vimentos e trabalhos voluntários se deslocas-
se para as comunidades e interesses locais.

Não representando grande ameaça ao re-
gime em voga, esses movimentos populares
puderam se disseminar. Surgem, então, os
movimentos sociais de reforma incentivados
pela igreja católica, inclusive no campo, e os
movimentos populares urbanos. No final da

A crise financeira
e os movimentos
sociais do Brasil

década de 1970, ganham força outras formas
de contestação frente à chamada crise do
“milagre econômico”, como os movimentos
sindicais e as organizações estudantis.

Paralelamente, surgem grupos para lutar
pelo pleno exercício da cidadania perante um
regime opressor, em suas diversas facetas:
movimentos indigenistas, feministas, dos ho-
mossexuais e negros. Gradativamente, vai se
consolidando no contexto brasileiro uma soci-
edade civil ativa preocupada com os rumos
do Estado-nação.

Após trinta anos de luta contra um regime
centralizador e repressor de garantias indivi-

3030303030 Conhecimento – Ponte para a Vida ••••• Julho/093030303030
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*Maria Laura Canineu é advogada, mestre em Direito do Desenvolvimento Internacional e Direitos
Humanos pela Universidade de Warwick, Inglaterra, e especialista da área de Terceiro Setor do Rubens
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duais, há o coroamento do direito ao pleno
exercício da cidadania com a promulgação da
Constituição Federal de 1988, soldada em pi-
lares democráticos, dentre os quais, o fomen-
to à participação da sociedade civil nos as-
suntos públicos. A essa altura, as característi-
cas da sociedade civil como um todo estavam
sofrendo um processo de transformação.

Na década de 1990, muitos dos movimen-
tos populares surgidos nas décadas anteriores
passam por um processo de institucionalização,
formando organizações não governamentais
integrantes do chamado Terceiro Setor. Mui-
tas dessas organizações passam a atuar junto
ao Estado na implementação de políticas pú-
blicas, inclusive na prestação de serviços pú-
blicos, constitucionalmente garantidos a todos.

Sociedade diversificada
O que se vê hoje, portanto, é uma socieda-

de civil bastante diversificada. Ao mesmo tem-
po em que remanescem movimentos popula-
res que confrontam o Estado como um dos
maiores, se não o maior, violador dos direitos
fundamentais, a sociedade civil, também,
abrange organizações que, em parceria com
o Estado, promovem programas e reformas
de interesse coletivo.

Enquanto os primeiros vivem um ambiente
de crescente criminalização sob a alegação da
necessidade de se aumentar a segurança pú-
blica (vide o caso do MST no Brasil), as últi-
mas são em muitas instâncias consideradas
como um desvio, ou uma forma de cooptação
da sociedade civil pelos interesses daqueles
que estão no Poder. No entanto, quando ge-
nuínas, essas organizações têm representado
formas legítimas de participação e verdadei-
ros instrumentos de participação popular na
vida pública, que a todos pertence.

O fato é que no Brasil, bem como na Amé-
rica Latina como um todo, movimentos po-
pulares têm estabelecido relações complexas
com o Estado. A emergência de governos po-
pulares na Bolívia e, mais recentemente, no
Paraguai, por exemplo, é uma faceta dessa
complexidade. Outro aspecto é o fato de que
nesse continente, movimentos sociais pela re-
forma agrária, pelo direito de autodetermi-
nação dos indígenas, pela prevenção da vio-

lência contra as mulheres, e outros grupos
menos favorecidos têm determinado o rumo
de políticas públicas e de atuação institucional
dos próprios Poderes do Estado, especialmen-
te do Judiciário.

Em razão disso e de inúmeras outras inici-
ativas, a América Latina que, um dia, já foi
chamada de o “Continente Esquecido”, res-
surgiu no cenário internacional como celeiro
de lutas sociais e esperança de um mundo em
transformação.

Por todo o exposto, é claro que não há como
tecer uma análise única e conclusiva sobre os
impactos da crise financeira sobre os movi-
mentos sociais. A crise financeira vem solidi-
ficando o entendimento de que os rumos do
capital revelam-se cada vez mais inacessíveis
aos interesses da população como um todo.

O mercado não se mostrou como o melhor
harmonizador dos interesses dos indivíduos e
nem o Estado, como supostamente o regula-
dor disso tudo, mostrou-se capaz de frear os
ânimos e as conseqüências desastrosas da
ganância dos investidores. Ou seja, pode-se
dizer que essa crise não é somente financeira,
ela é uma crise generalizada de governança
da própria sociedade e do Estado.

O histórico dos movimentos sociais de-
monstrou que sempre que o poder centralizador
foi incapaz de atender aos anseios da socie-
dade, novas formas de organização e de luta
surgiram no Brasil e no mundo. Se for correta
essa afirmação, é possível dizer que o momen-
to de crise atual favorecerá o surgimento de
uma nova forma de pressão e de luta social
advinda da sociedade civil como um todo.

Para fazer frente aos novos desafios de
uma sociedade em crise os movimentos so-
ciais e organizações da sociedade civil orga-
nizada terão que melhor se articular e apren-
der a trabalhar em parceria. O encontro dos
movimentos sociais na chamada Cúpula dos
Povos do Sul, em dezembro do ano passado,
é exemplo da determinação desses movimen-
tos neste sentido, demonstrando a necessi-
dade de superação da crise, assentada em
valores solidários e justos para todas as pes-
soas. Os movimentos sociais são fundamen-
tais num processo mais amplo e legítimo de
transformação.
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entrevista
e m i r  s a d e r

O sociólogo e cientista político emir sader
analisa os efeitos da crise que assolou a economia 
mundial e o direcionamento que os movimentos sociais 
devem seguir nesse novo cenário

“É preciso lutar 
pelo aumento do 
poder aquisitivo 
dos setores 
populares”

E
m um artigo recente, intitulado “A 
crise e os trabalhadores”, o soció-
logo e cientista político Emir Sader, 
um dos organi zadores do Fórum 

Social Mundial (FSM), afirmou que “a crise 
fez voltar a recair sobre os trabalhadores o 
peso da recessão provocada pela especula-
ção financeira, de que se valem as empresas 
para, como primeira medida, dispensar 
trabalhadores”. 

Dessa forma, prossegue o texto, “os go-
vernos e as forças políticas neste momento 
se diferenciam e jogam todos seus esfor-
ços para diminuir os efeitos da recessão e 
garantir ritmos de continuidade no cresci-
mento econômico, ao lado da garantia do 
emprego, e as que apostam na catástrofe 
econômica, acreditando que, com isso, se 
enfraquecem governos que colocam ênfase 
nas políticas sociais”.

Diante deste quadro, Emir Sader, autor 

de 7 Pecados do Capital, A  Vingança da 
História e O Desastre Social, além de outros 
89 títulos, avaliou que “os trabalhadores e 
suas organizações têm que se alinhar em 
torno dessa polarização, lutando para que 
as medidas dos governos para alimentar 
o nível de crescimento econômico sejam 
todas indissocia velmente ligadas à garantia 
do emprego – direito essencial, se quere-
mos construir uma democracia social”. 
Leia a seguir a íntegra da entrevista que 
concedeu com exclusividade para a Revista 
Conhecimento:

ITS Brasil - Quais serão os piores impactos 
da crise econômica mundial para os movi-
mentos sociais?
Emir Sader - Certamente o desemprego, mas 
também, caso os efeitos sejam duradouros, 
poderá afetar os créditos e os recursos para 
políticas sociais, entre outros.
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ITS Brasil - Diante disso, como eles podem 
reagir ou redirecionar suas atuações? Qual 
estratégia adotar?
Emir Sader - Lutar contra a recessão, pela 
vinculação indissolúvel de qualquer recurso 
estatal, pela  garantia do nível de emprego 
e luta pelo aumento do poder aquisitivo dos 
setores populares.

ITS Brasil - Como o meio acadêmico, os 
movimentos populares, as ONGs e outras 
instituições podem colaborar para resolver 
demandas concretas da população?
Emir Sader - Munindo aos movimentos sociais 
e outras organizações populares com análises 
sobre os desdobramentos da crise, mas tam
bém com alternativas possíveis e reais.

ITS Brasil - Que papel o conhecimento e a 
tecnologia social podem ter nas proposições 
futuras da sociedade civil organizada?
Emir Sader - Um novo modelo de desenvol
vimento e de convivência social requer cria
tividade para superar contradições colocadas 

atualmente, como aquelas entre homem e 
natureza, sujeito e sociedade, determi nismo 
e margens de liberdade, entre outras.

ITS Brasil - De que forma as políticas sociais 
do governo federal podem ser afetadas com 
a crise? Como minimizar esse impacto?
Emir Sader - Pela diminuição da arrecada
ção, resultado da recessão e as medidas 
para favorecem a reativação da economia, 
mas nada disso é inevitável, se se mantiver 
a decisão política de privilegiar as políticas 
sociais. É mentira que se está tirando recur
sos do Bolsa Família.

ITS Brasil - Qual o balanço que o senhor faz 
do último Fórum Social Mundial, em Belém 
(PA)? Quais as perspectivas, a partir de en-
tão, para os movimentos sociais?
Emir Sader - A resistência, que as ONGs 
insistem em manter. O outro mundo pos sível 
está sendo construído por governos latino
americanos e o FSM tem que se adequar 
a isso.
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O sociólogo Emir 
Sader teme que 
o desemprego 
gerado pela crise 
mundial afete 
os movimentos 
sociais
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Sistema de Acompanhamento de
Tecnologias Sociais (Satecs) foi mo-
tivo de um encontro em junho no Ins-
tituto de Tecnologia Social, em São

Paulo. A ferramenta foi criada pelo instituto
em parceria com a Secretaria de Ciência e
Tecnologia para a Inclusão Social do MCT.

Após abertura, a cargo de Irma Passoni,
gerente-executiva do ITS Brasil, o coordena-
dor de projetos Jesus Carlos Delgado Garcia
lembrou que a TS deve ter duas bases: uma de
origem popular e outra com fundamentação
acadêmica. “Ela visa à solução de questões e
demandas sociais com foco humano e social.
São produtos, dispositivos e equipamentos, ou
novos procedimentos e metodologias. Essas ino-
vações abordam segurança alimentar, geração
de trabalho e renda, microcrédito etc”.

ITS Brasil realiza
capacitação para
o Satecs

O evento contou com a presença de
Adalberto Sabino Assis, do Instituto do De-
senvolvimento Social; Sandra Miranda, do
Banco do Brasil; João Francisco Verona, do
Fórum de Educação Popular da região de Lins
e Assis; Fábio Henrique Maran do Amaral, do
Instituto de Gestão Solidária; Claudia Mas-
carenhas, estudante de psicologia; Márcia
Terezinha Hitzman, da ONG Serra Acima.

Outros presentes foram Ivanira Gomes,
atuante em projetos realizados na região do
Sambódromo paulistano; Cláudia Henrique, do
Prolog - Programa da Secretaria Municipal de
Cultura de Santo André; Enedina Alencar
Viana, da EMEIF Almerinda de Albuquerque,
em Fortaleza; Luis Balbino, da Fundação Casa;
Eloísa Martins, da Secretaria de Integração;
e Silvia Damião, do ITA - Instituto Tecnológico
da Aeronáutica.

Durante o evento, os presentes foram di-
vididos em três grupos que simularam situa-
ções de uso. Supervisionada por Jesus Carlos
e Vanessa Souza, do ITS Brasil, a atividade
incluiu uma discussão sobre a experiência. A
facilidade de manuseio da ferramenta foi no-
tada por todos, que a consideraram fundamen-
tal para seus trabalhos. “As informações co-
lhidas pelo sistema permitirão ao governo re-
alizar ações focadas nas demandas apresen-
tadas”, explicou o coordenador.

Sistema foi desenvolvido pelo ITS Brasil
em parceria com a Secretaria de Ciência

e Tecnologia para a Inclusão Social do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Como toda e qualquer política só acontece com a
participação da sociedade, o ITS Brasil solicita
que entidades desenvolvedoras de tecnologia so-
cial (que desejam desenvolver projetos em par-
ceria junto ao MCT/Secis) façam o cadastramento
no Satecs (www .itsbrasil.org.br/satecs) e preen-
cham o respectivo questionário para que possam
integrar o sistema de informação de instituições
produtoras de atividades de tecnologia social.

OEvento realizado
em junho

apresentou formas
de utilização da

ferramenta
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