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Este artigo examina questões relacionadas à política e às formas participativas construídas pela sociedade civil brasileira, em particular, pelos trabalhadores rurais do Nordeste do Brasil. O exame de várias questões se fez em torno de uma indagação tomada de empréstimo da socióloga Vera da Silva Telles (1994; 1999), assim formulada: numa sociedade como a brasileira, atravessada por ambigüidades, pode a cidadania se enraizar nas práticas sociais? Buscando analisar aspectos da realidade que me permitiram formular interpretações acerca da problemática da participação e da política  o artigo está estruturado em duas partes. Na primeira, que se intitula “Construindo uma compreensão da política e da esfera pública” efetuo uma sistematização das questões que conduziram a reflexão e a metodologia construída na experiência investigativa. A segunda parte, denominada “A política vivenciada pelo trabalhador rural nos espaços públicos: a esfera pública em construção”, traz uma análise bastante resumida das experiências participativas; possui caráter conclusivo, em função da necessidade de atender às exigências que cabem no espaço de um artigo, impeditivas, portanto, de detalhamentos ou aprofundamentos.  Este trabalho é uma síntese da tese de Doutorado que, com o mesmo título, foi defendida em setembro de 2002 no Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP. A banca examinadora foi composta pelos Prof. Dr. Luís Eduardo W. Wanderley (Orientador, da PUC-SP), Profa. Dra. Vera da Silva Telles (Sociologia-  USP), Profa. Dra, Vera Chaia ( Política -PUC-SP)Profa. Dra. Ana Amélia da Silva (Sociologia – PUC-SP) e Profa. Dra. Alba Maria Pinho de Carvalho (Sociologia – UFC). Para cumprir a exigência de número de páginas, este artigo não incorpora as falas dos trabalhadores rurais, conselheiros, sindicalistas ou membros de Associações de Pequenos Agricultores. Seus sonhos, opiniões, interesses ou demandas não estão aqui registrados. Constituem, no entanto,  a matéria-prima que enriquece sobremaneira a análise e a escritura com a vivacidade que somente os personagens em cena podem trazer para um texto.

1. Construindo uma compreensão da política e da esfera pública
A pesquisa teve início a partir de uma indagação básica acerca da política: qual o significado da política na sociedade contemporânea? Como o homem comum – homem simples que, segundo Martins, é o personagem anônimo das pequenas e grandes cidades “que não só luta para viver todo dia, mas que luta para compreender um viver que lhe escapa porque não raro se apresenta como absurdo, como se fosse um viver destituído de sentido” (Martins, 2000: 11) – concebe e vivencia a política? Como o homem simples faz política, hoje?
Para analisar esta questão básica “o que é política” busquei reconstruir os termos em que se efetivaram a política e a participação social no Brasil, nas últimas décadas. Para Carvalho (1997; 1998) a participação emerge e se caracteriza como oferta do Estado e como conquista da sociedade civil e dos movimentos sociais. Oferta do Estado, quando este se propõe a administrar as políticas públicas, especialmente as políticas sociais, de forma descentralizada; e conquista da sociedade civil, na medida que esta ocupou e construiu espaços em uma sociedade cujas elites buscaram tradicionalmente manter os movimentos sociais alijados dos processos decisórios, nos vários momentos da história política nacional.
No que se refere à política, Lechner (1996; 1997) dirá que hoje ocorrem mudanças tanto no contexto em que a política se exercita quanto no seu próprio conceito, pois a sociedade vem encontrando novas formas de se expressar politicamente, além de buscar redefinir as formas tradicionais como partidos, parlamentos, etc, legados da democracia liberal. Com base em Rancière (1996), pode-se dizer, de forma breve, que política é o rompimento do consenso através da fala, da reivindicação; é conflito, dissenso ou consenso negociado, processo que indica mudança de lugares sociais. O exercício da política possibilita ao homem simples a construção de processos que, na relação do Estado/sociedade civil,  publicizam carências, necessidades e afirmam direitos. A esfera pública se constrói, então, como a dimensão política fundada na idéia do conflito e da negociação, envolvendo a representação de interesses coletivos na cena pública; em outros termos, a interlocução do Estado com a sociedade civil inaugura processos que tornam aquele mais transparente e estão direcionados para a afirmação de direitos universais, deslocando práticas tradicionais pautadas em privilégios e em interesses corporativos.
Em decorrência de experiências anteriores de pesquisa elegi o camponês como protagonista do estudo; elegi o trabalhador rural - pequeno proprietário ou não proprietário (arrendatário, posseiro, morador) – e suas formas próprias de organização como conselhos, associações e sindicato, para examinar algumas questões que foram formuladas a partir de uma pesquisa exploratória iniciada em 1997 e que, após interrupção para cumprimento dos créditos do doutorado, foi retomada e reorientada em 1998, estendendo-se, inclusive com trabalho de campo, até março de 2002.
No processo de sistematização, com base  em ponto de vista de autores como Oliveira (1995; 1998; 1999), a seguinte hipótese – no sentido de afirmação provisória (Minayo, 1999)– foi formulada: a política e a esfera pública têm se construído, no Brasil, graças aos esforços imensos das classes dominadas. Ao longo da pesquisa busquei reunir elementos que dessem sustentação a tal afirmação, trabalhando igualmente com a pressuposição de que o Estado é, na história política brasileira, um personagem com grande peso na condução dos processos decisivos e decisórios, tendo sido sistematicamente utilizado pelas elites como instrumento privado, que atende a interesses particulares.
Tendo tal pressuposição consubstanciada em hipótesed de estudo como eixo orientador registro aqui algumas questões que passaram a dar conformação ao objeto de estudo. São a seguintes:
	Quem são os homens e mulheres que se empenham nas atividades comunitárias, sindicais ou em outras formas de convivência associativa? Como vivem? Quais sonhos acalentam suas vidas tão carentes de confortos do “progresso”?
	Em que medida as ações cotidianas nos espaços públicos podem encerrar potencialidades transformadoras?Em que medida os espaços em questão contribuem para alargar as possibilidades de acesso aos recursos públicos ou tornar o trânsito do fundo público mais visível na burocracia estatal e dessa forma ampliar a capacidade da sociedade civil de exercer o controle social sobre as políticas públicas?

Até que ponto as heranças culturais podem ser traços impeditivos de uma nova sociabilidade política, baseada nas noções de justiça e de solidariedade? Quais formas assumem e em quais situações se revelam o clientelismo político, a cordialidade ou as relações de simpatia ou afetivas, marcas da cultura política? Estariam tais marcas culturais  configurando e contribuindo para um “engessamento” das iniciativas participativas? Qual a importância ou dimensão que o Estado imprimiu à experiência participativa? Que grau de publicização a experiência em estudo logrou alcançar?
A pesquisa foi, então, realizada em Baturité (Ceará), um município de 30.000 habitantes; desses, 9000 são trabalhadores rurais, homens simples que lutam para sobreviver e para compreender o mundo no qual estão inseridos. Baturité é um município comum, com problemas comuns aos milhares de municípios nordestinos e que tem a singularidade de possuir uma sociedade civil inquieta, atuante, embora atravessada pelas fragilidades e pelas contradições características da sociedade civil brasileira, como um todo. Nos anos 90 foram criados, aí, 12 Conselhos Municipais; convivem com estes 62 Associações de Moradores e de Pequenos Agricultores; e os trabalhadores rurais encontram apoio e se organizam, também, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), que abriga cerca de 2000 filiados ativos (que contribuem financeiramente e participam das atividades cotidianas da entidade). 
A investigação, de cunho participante, foi conduzida de forma dialógica (D’Incao & Roy, 1995) e se fez a partir da observação sistemática desses três espaços públicos – Conselhos Municipais, Associações de Pequenos Agricultores e STR- levando em consideração o fato seguinte: o Conselheiro pode ser um sindicalista, que por sua vez é uma liderança comunitária que atua na Associação. O trânsito dessas experiências, curioso e rico, foi acompanhado sistematicamente pela pesquisa. Foram realizadas 33 entrevistas com sindicalistas, lideranças comunitárias (não sindicais), lideranças políticas (prefeito, vereadores), religiosos, sócios das Associações, conselheiros governamentais e não-governamentais, dois grupos de Mulheres, um médio proprietário e grande produtor de milho do município e um grande proprietário de terras.
A observação fez-se com base em encontros de formação política e religiosa, assembléias, reuniões, greves e negociações com o governo municipal, manifestações políticas, processos eleitorais, além das entrevistas e das conversas informais – estas, sempre ricas fontes de informação. Buscou-se - com entrevistas orientadas para a produção de relatos de vida, que propiciam a apreensão dos vários mundos - elaborar certa composição dos personagens em cena, ou seja, figuras que permitem à pesquisadora reconstruir as relações sociais e políticas, encarnando-as em pessoas, como sugere o historiador inglês E. P. Thompson (1981; 1987).
Para aprofundamento da análise, a observação desenvolveu-se a partir do acompanhamento sistemático de duas associações: uma, cuja história é mais antiga (cerca de 15 anos) e tem lutas consolidadas em conquistas e outra, mais jovem, criada há mais ou menos 2 anos. Outras associações foram observadas, com acompanhamento menos sistemático, porém. Vali-me, também, de atas de Conselhos e de artigos de periódicos (como Jornal O Povo, de Fortaleza e a Folha de São Paulo) para o levantamento de dados.
O estudo procurou movimentar conceitos que permitissem compreender a experiência participativa do homem simples no sentido da construção da esfera pública, considerando a cultura política brasileira autoritária, atravessada por ambigüidades e ambivalências, pelo clientelismo e caracterizada pela cordialidade, segundo os termos de Sérgio Buarque de Holanda (1984). Assim, procurei articular teórica e empiricamente conceitos como política, homem simples, esfera pública e publicização, experiência e senso comum, cotidiano, cidadania, democracia e direitos.  A tese estrutura-se em duas partes e em oito capítulos, além de uma Introdução. Na primeira parte, denominada “Construindo uma compreensão da política e da esfera pública”, como neste artigo, empreendo um esforço de sistematização das questões de investigação, tecendo empiria e teoria. Procurei, aqui, não elaborar um quadro teórico abstrato e sim uma primeira aproximação explicativa do objeto de estudo, traçando um panorama do município e da rede associativa que vem se formando desde os anos oitenta. Na segunda parte, cujo título é “A política vivenciada pelo trabalhador rural nos espaços públicos: a esfera pública em construção”, trato de analisar cada um dos espaços públicos, aprofundando o exame de alguns aspectos da experiência organizativa e participativa de duas comunidades (ou pequenas coletividades) – Fazenda Manos Kolping e Sítio São Pedro. Abordo também o fenômeno da seca como um momento em que o homem simples esforça-se, em sua relação com o Estado, para instituir a política, a despeito das práticas tradicionais que pressionam os trabalahadores rurais na direção contrária, da passividade e do clientelismo.

2. A política vivenciada pelo trabalhador rural nos espaços públicos: a esfera pública em construção
Os Conselhos, as Associações e o STR são, em Baturité, espaços com histórias e funções próprias que, no entanto, em diversos momentos parecem exercer o mesmo papel, num entrelaçamento de práticas e aspirações. As trajetórias das Associações e do Sindicato, em especial, indicam que tais espaços mantêm uma relação, por assim dizer, orgânica com o homem comum. Cada Associação tem um caminho próprio, que indica maior ou menor capacidade organizativa. A presença dos trabalhadores rurais na vida cotidiana das Associações, assim como no STR, imprime uma dinâmica na vida comunitária que sugere serem esses espaços terrenos próprios da população associada (ou que foram por ela “apropriados”). O percurso dos Conselhos — espaços criados mais recentemente e marcados por descontinuidades — oferece, por seu lado, elementos que permitem avaliação diferente: são espaços ainda pouco enraizados na vida dos cidadãos e dos trabalhadores rurais, em particular.
Os Conselhos Municipais não têm visibilidade suficiente que denote existir do lado da sociedade civil e dos trabalhadores rurais uma compreensão acerca de sua importância como mecanismo de democratização das políticas que afetam a vida municipal. As mobilizações políticas dos anos 80 que asseguraram a inserção de Conselhos na Constituição de 1988 — expressão do momento favorável aos movimentos sociais na correlação de forças políticas no processo de democratização da sociedade brasileira — parecem fazer parte de uma memória que foi engolida por um processo de institucionalização burocrática. Os cidadãos vivem, então, as conseqüências de decisões tomadas de formas não democráticas, centralizadas na autoridade imperial ou paternalista do prefeito ou governo estadual e/ou homologadas por Conselhos que operam, sobretudo, como apêndices do Executivo. Esse, por sua vez, usualmente é brindado com a conivência de uma Câmara de Vereadores também domesticada pelos vícios da cultura política tradicional.
As práticas tradicionais — hegemônicas, porém, não absolutas na cena política — são compelidas a conviver com a presença de sujeitos que as questionam, interpelam autoridades governamentais e vocalizam suas carências. Esses homens e mulheres do campo e da cidade inauguram processos que tornam demandas o que eram carências, afirmando, assim, que são sujeitos de direitos.
De um modo geral, todas essas experiências têm curta história. Sugerem, todavia, serem portadoras de possibilidades participativas alvissareiras, de se tornar mecanismos genuínos de participação, estabelecendo relações mais democráticas na vida municipal e na dos trabalhadores rurais. Não porque a sociedade civil seja portadora de uma virtude intrínseca que, num raciocínio maniqueísta, emprestaria ao Estado um caráter intrinsecamente negativo. As perspectivas positivas devem-se, na verdade, à emergência e à persistência de processos participativos que, embora se revelem experiências incompletas ou descontínuas, persistem no tempo (historicamente curto, é verdade), impondo aprofundamentos e reorientações, como se verificou nas experiências analisadas neste estudo.
São experiências ou práticas, em alguma medida, inovadoras porque baseadas em relações mais democráticas, valorizadoras da busca de soluções coletivas — e não somente particulares — para os problemas cotidianos do homem simples. É certo que as relações tradicionais são repostas. No entanto, não seria adequada a consideração pura e simples de que há na política uma reposição constante de práticas tradicionais, clientelistas, marcadas pela cordialidade, característica de nossa cultura política. A análise aqui empreendida encontrou situações reveladoras da efetiva contribuição da sociedade (e dos movimentos sociais) para a mudança das relações sociais que caracterizavam, há três ou quatro décadas, a sociedade brasileira e a rural, em particular. As experiências em estudo apontam, por sua vez, para a urgência e exigência seguintes: é mister efetiva inserção e militância da sociedade civil no esforço para desprivatizar o que deveria ser, por vocação, público — os Conselhos, as Associações, o STR e o próprio Estado, engendrando efetiva ampliação deste último.
A análise da experiência de participação nos Conselhos, Associações e STR, em Baturité, pôde atestar que a presença dos cidadãos, sobretudo dos trabalhadores rurais — homens simples que constroem cotidianamente as alternativas para uma sobrevivência mais digna e lutam para compreender o mundo em que vivem —, tem sido “a pedra no meio do caminho” do Executivo. Esse incômodo que os trabalhadores rurais provocam deve-se ao esforço que, com maior ou com menor dificuldade, empreendem, despontando na realidade local como principal personagem a tentar assegurar que o fundo público não seja desviado para o atendimento de interesses particulares. O controle social ainda é insuficiente, ou pouco eficiente. Mas é perseguido pela sociedade civil, em especial, com a representação de trabalhadores rurais e de funcionários públicos municipais.
Os trabalhadores rurais, face à pretensão de ampliar sua presença no cenário político, enfrentam não somente as fragilidades que carregam historicamente em sua condição de classe destituída de direitos e desprovida de ganhos da “modernização” tupiniquim. Confrontam-se com um Estado que, historicamente, se caracteriza pelo desrespeito à autonomia das classes ou setores sociais com os quais interage e que busca trazê-los para espaços nos quais pode exercer seu domínio para, dessa maneira, dar continuidade à política tradicional que promove ganhos materiais e políticos às elites. Outras debilidades agregam-se a essa circunstância ou estrutura adversa, tais como: a pobreza, o analfabetismo ou o despreparo técnico para o exame de questões na vida cotidiana dos Conselhos, por exemplo.
Tais considerações têm validade relativa também para explicar a experiência do homem simples nas Associações de Pequenos Agricultores e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, posto que ambas as formas organizativas — criadas para cumprir objetivos referenciados na justiça social, na solidariedade e nos direitos — são freqüentemente “assaltadas” pelo Estado, desviando-as do desiderato que a história das lutas sociais lhes atribuiu. As Associações, estimuladas ou não por governos, tecem muito lenta e silenciosamente os caminhos da autonomia política. Algumas delas, atentas à valorização dessa autonomia, caminham na direção da afirmação de projetos políticos. É o caso da Associação Manos Kolping que, em meio às limitações de várias ordens — ideológicas, materiais, culturais —, persegue sua utopia, aliando-se a setores dos movimentos sociais, como os funcionários públicos municipais e o MST, e negociando com o Estado o acesso às políticas públicas. E lembre-se: negocia quem está, de alguma forma, mobilizado e, por isso mesmo, apontando para a existência de uma força suporte dos conflitos e das demandas encaminhadas.
O Sindicato movimenta-se em ritmo pendular na busca do cumprimento de sua real função, ora empunhando bandeiras e lutando por direitos, ora afogando-se em carimbos e cadastros. A ampliação da esfera pública pelo STR implicaria, em tese, na implementação de práticas que viessem a assegurar direitos sociais — aposentadoria e outros direitos previdenciários —, assim como o direito à terra, sem enveredar a vida sindical pelas rotinas do trabalho burocrático-administrativo, função do Estado. Coloca-se, atualmente, para as lideranças sindicais o desafio da busca de alternativas que autonomizem o espaço sindical na relação que mantêm com o Estado. Uma expressão da prática pendular do STR acima aludida pode ser compreendida ao se observar o seguinte: em certos momentos, parece sugerir um privilegiamento da mobilização social para o alcance de suas reivindicações; por exemplo, não empregando suas energias na valorização das novas institucionalidades, como a participação dos trabalhadores rurais nos Conselhos. Assim, organiza e dirige mobilizações no período da seca, encaminhando reivindicações ao governo; participa de acampamentos e outras manifestações políticas, como o Grito da Terra e Dia Internacional da Mulher, em frente aos órgãos públicos na capital do Estado, etc. Por outro lado, as malhas criadas pelo Estado — impostas pela burocracia do INSS e aceitas pelas lideranças sindicais — provocando verdadeira acomodação ou captura desse espaço público às rotinas não propriamente questionadoras que caberiam a um sindicato, tornam custoso o questionamento das condições sociais em que vivem seus sócios; em outras palavras, dificultam a educação e mobilização políticas.
Os trabalhadores rurais – principalmente algumas lideranças, não todos — não estão alheios ao fato de que essa dinâmica pendular compromete a importância e a autonomia do Sindicato. Já se impõe como questão a necessidade de redefinição do espaço, nos seguintes termos: para ser público, faz-se necessário remover da vida sindical prováveis interesses particulares, não explícitos — como o apego à condição de assalariado em que se encontram certas lideranças ou apego dessas a um certo prestígio, ilusório talvez, com os sócios. Em resumo, é preciso que os trabalhadores rurais se desvencilhem de relações típicas de burocracias que se alimentam da despolitização de suas bases sociais.
O exame das experiências de participação aqui empreendido buscou oferecer um cenário no qual o exercício da política se faz, tecido como uma trama de relações contraditórias e ambíguas; uma trama de práticas que afirmam direitos e práticas que os negam, traçando um processo de incontáveis idas e vindas, do fazer e do desfazer da política. A política e a esfera pública configuram-se como movimentos aproximativos, cuja dinâmica parece delinear gradações e estabelecer patamares que, logo a seguir, são desconstruídos por descontinuidades, descrédito ou pela instrumentalização de mecanismos participativos por governos municipais ou estaduais. A ampliação da esfera pública é, para o homem simples, árdua e lenta labuta cotidiana.
Oliveira, ao analisar a construção da cidadania e da democracia no Brasil, enunciou uma tese: é uma construção parecida com “trabalhos de Sísifo”. Assim se expressa o autor: “Os esforços constantes e continuados dos dominados de toda espécie, para alcançar patamares mínimos de convívio democrático, esteios da figura insubstituível do Estado de Direito Democrático, são permanentemente destruídos pelo amplo leque dos dominantes, que utilizam para além dos códigos de sociabilidade anti-cidadão e antidemocrático, o poder estatal de forma implacável” (Oliveira: 1998: 1).
O tempo das experiências em curso, aqui analisadas, pode ser curto para que estejam consolidadas e para que se conclua de forma definitiva não ter havido a consecução ou cumprimento das propostas enunciadas pelos governos, em especial a redução das desigualdades e da pobreza com efetiva participação da sociedade civil. Tanto para o Estado quanto para a sociedade civil, a participação em parceria é experiência inédita na história do Brasil republicano. Há mesmo quem analise a participação direcionada para a construção da esfera pública como verdadeira refundação da república (Telles, 1994). É possível afirmar que, não obstante o curto tempo histórico, os espaços públicos revelaram-se cenários nos quais ensaios de participação, isto é, de publicização, foram experimentados. Não cumpriram, todavia, o papel que, em tese, lhes estava destinado: o de instrumentos de mudanças sociais significativas (Gohn, 1989; Jereissati: 1995). Por exemplo, a proposta dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável (CMDS, criados em quase todos os 184 municípios cearenses) e de Associações levada a termo pelo governo do PSDB no Ceará configurou-se, sobretudo, como instrumento de acomodação de conflitos, sugerindo o exercício não propriamente da política, mas da “polícia” (Rancière, 1996).
Uma avaliação mais radical diria mesmo que, tanto a implementação de Conselhos e de Associações propostos pelo PSDB cearense quanto aquela dos Conselhos setoriais ou gestores de políticas governamentais, prevista pela Constituição de 1988, enfrentam um impedimento essencial, qual seja, a resistência dos executivos governamentais em compartilhar decisões, em partilhar efetivamente o poder. E, do lado da sociedade civil, tal impedimento residiria na sua incapacidade de radicalizar com competência técnica e política o processo participativo oportunizado pelos espaços públicos até aqui construídos; incapacidade expressa em fatos largamente constatados pela pesquisa: a dificuldade de aprofundar debates, de questionar procedimentos, de estabelecer a pauta; ou seja, incapacidade de escapar da condição de mera executora de políticas sociais cuja elaboração e planejamento foram presididos pelo Estado, em outras arenas, não participativas.
Há que se reconhecer, porém, que certa transparência foi alcançada pelos Conselhos no âmbito municipal. Os Conselheiros exigem prestação de contas pelo Executivo e divulgam suspeitas e questionamentos sobre o destino dado ao fundo público — seja encaminhando solicitação de apuração ao Ministério Público, seja participando de debates em rádios locais. Sinalizam para o controle social como perspectiva plausível, como função que os Conselhos tendem a abraçar com vigor.
As limitações de ambos os lados, do  Estado (governos estadual e municipal) e  da sociedade civil, tenderiam a se restringir caso as orientações políticas fossem alteradas a partir de novas eleições? Propostas de orçamento participativo ou de gestão democrática, cujo poder estivesse mais disseminado, baseado em decisões não centralizadas, teriam capacidade de alterar os aspectos essenciais característicos das relações políticas no município em estudo? Estas inquietações merecem ser tratadas futuramente como questões de investigação, posto que a realidade já apresenta a necessidade de examiná-las. Setores da sociedade civil, em Baturité, dão sinais de inquietação quanto ao destino dos Conselhos. Conversas informais indicam que desde maio de 2002 uma tímida retomada dos Conselhos vem sendo ensaiada; sem a iniciativa governamental, mas por iniciativa própria, algumas reuniões de Conselhos foram realizadas, em especial do CMDS, cujos conselheiros parecem imbuídos de uma compreensão que valoriza estes espaços, a despeito de qualquer opinião que o Executivo municipal tenha sobre esses. Algo semelhante ocorre no campo sindical: a diretoria do STR tem encontro agendado com o INSS, em julho de 2002, para definir linhas de ações que dissolvam os pontos de estrangulamento da vida sindical. Ademais, traçou um planejamento para esse ano que prevê ampliação e politização da prática sindical.
Em suma, pergunta-se: uma nova orientação política, mais arrojada e comprometida com efetiva partilha de poder, desempenharia papel importante como estímulo à organização da sociedade civil, propiciando efetivas mudanças sociais e políticas? A pesquisa que ora se encerra fornece a seguinte pista: aos cidadãos não é indiferente o governo que “ocupa” o Estado; o compromisso com propostas democratizantes será identificado se vingar uma efetiva utilização de mecanismos de participação da sociedade. Suponho que uma nova orientação política, comprometida, então, com a construção desses mecanismos pode ser um estímulo significativo para impulsionar mudanças materiais e culturais. O que não diminui, um milímetro sequer, o tamanho da responsabilidade a recair sobre as costas da sociedade civil: dessa exige-se a sua parcela de criatividade e de energia.
De forma um tanto breve, pode-se dizer que o resultado do movimento dos homens e mulheres na busca de direitos e de uma existência digna, entrelaçando-se com a prática do Estado nas suas diversas esferas, produz condições materiais, políticas e culturais que se distanciam dos patamares elaborados por sonhos e utopias, já tão cambaleantes nesses tempos recentes. O resultado que se apresenta é insuficiente aos olhos dos homens simples — homens e mulheres que se empenham na militância sindical ou comunitária, na Associação ou nos Conselhos — face às necessidades de mudanças.
O pequeno alcance das conquistas não apaga, porém, as aproximações gradativas a um modo de ser democrático; as relações sociais e políticas, hoje, são outras, mudaram qualitativamente. É certo que as marcas da tradição cordial, revestimento do paternalismo clientelista, renovam-se de forma insidiosa nas práticas sociais. Delas não escapam os espaços públicos, nos quais a política se realiza. No entanto, as relações de cordialidade não reinam absolutas no cotidiano da vida comunitária, aqui analisada. Em verdade, os espaços atravessados por toda sorte de relações — de amizade, de clientela, de desavenças e de pertencimento a uma comunidade, de solidariedade e de defesa de interesses particulares — tendem a se tornar públicos à proporção que os sujeitos vocalizam suas necessidades e interferem na definição de uma agenda mínima. Publicizam demandas, mesmo que palidamente, conformando novas institucionalidades que ora movimentam-se para legitimar, ora para contestar as políticas governamentais. Ademais, tecem com esse modo de ser democrático as linhas de projetos políticos, ainda sem acabamento perfeito (e os teremos, um dia, concluídos?), perseguindo sonhos, prováveis matérias-primas na reconstrução de utopias.
Nos embates que se estabelecem nesses espaços e que ampliam a esfera pública — e nessa ampliação o Estado se obriga a proceder de forma mais transparente e mais plausível ao controle social —, o legado mais significativo das experiências participativas é o aprendizado da cidadania. Aprendizado que só pode se consolidar com a aparição de homens e mulheres como sujeitos e não como vítimas, como cidadãos que tornam fala o que era ruído (Rancière, 1996), imprimindo sentido e marca social em práticas e em espaços outrora capturados pelo Estado de senhores.
Do exame das experiências no município de Baturité emergiu a mediação de setores da Igreja Católica e de partidos políticos — estes, de forma mais difusa — como fator que contribuiu sobremaneira para que essas marcas se produzissem no cenário político local. No que diz respeito à Igreja e às agências católicas (como a Obra Kolping), é possível afirmar que intercedem no sentido de prover materialmente as comunidades — financiando projetos, capacitando e formando cidadãos — não sem antes desencadear um processo reflexivo no qual as noções de justiça e de direitos tornam-se valores essenciais na prática cotidiana.
A política realiza-se, contudo, em vários âmbitos das práticas sociais. A análise das experiências participativas de duas comunidades rurais trouxe elementos que autorizam a seguinte consideração: o homem simples, o camponês, afirma politicamente seu projeto social — portanto, atua politicamente — quando se recusa coletivamente a abrir mão de sua condição camponesa. Permanecer no campo é um ato político, quer os sujeitos assim o entendam ou não. A recusa do destino proletário, no qual homens e mulheres descobrem-se divorciados de seus instrumentos de trabalho, é uma resistência praticada cotidianamente pelos personagens analisados nesta investigação. Uma recusa que não se faz com alarde ou grandes gestos de transgressão. Faz-se no silêncio da lida no campo.
Perseguir o sonho da terra de trabalho (Martins, 1991) é uma lida quase insana. Significa a convivência com dilemas que, em momentos de penúria mais aguda, instalam-se frente ao cotidiano do trabalhador rural. Migrar ou enfrentar a seca? Unir-se aos outros em mobilizações em frente à Prefeitura ou à Secretaria de Agricultura ou permanecer sem perspectivas? Ser dono de uma terra própria, individual ou de uma propriedade coletiva? Como “trabalhar liberto”? Esse é um roteiro pelo qual passam os camponeses sem terra e os que conquistaram um pedaço de terra para trabalhar com a família. Desse roteiro saltaram os trabalhadores rurais da Fazenda Manos Kolping, apoiados, principalmente, na organização sindical e na Associação de Pequenos Agricultores. O processo desencadeado pelo acesso à terra, longe de se apresentar como solução definitiva para as famílias envolvidas, propõe novas questões para exame e enfrentamento. Propõe, igualmente, questões àquelas famílias, como as do Sítio São Pedro, que não encontraram ainda um caminho para realização do “salto próprio” do roteiro comum. A lição, ou melhor, o legado de todas essas pequenas experiências é o aprendizado da cidadania ou a ampliação da consciência dos direitos, que se faz com lentidão, silenciosamente. Mas se faz.
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