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Guya Accornero

“Real News”
Os movimentos sociais no desafio do conhecimento para o futuro

‘Nós somos os especialistas!’

Entrevistado em 1994 sobre o papel que os ativistas empenhados na luta contra
a AIDS tinham no desenvolvimento e adoção da estratégia de contenção da doença 
nos Estados Unidos, o diretor do National Institute of Allergy and Infectious Diseases 
(NIAID), Dr. Anthony Fauci, afirmou ‘There are some [activists] who have no idea
what the hell they’re talking about” but “there are some that are brilliant, and even 
more so than some of the scientists’ (Fauci 1994 ref in Epstein 1995: 419).

Nomeado diretor do NIAID em 1984 com o objetivo específico de combater a pandemia 
de AIDS, o Dr. Fauci foi, inicialmente, um dos primeiros alvos dos ativistas contra
a AIDS, os quais protestavam sobretudo por se sentirem excluídos das discussões
sobre a resposta à crise sanitária, pelo atraso na implementação desta resposta
e pelo custo elevado dos medicamentos necessários para o tratamento. A seguir uma 
grande manifestação em frente do NIAID, uma das principais ativistas e fundadora do 
mais importante grupo de luta contra a AIDS, ACT UP, Garance Franke-Ruta, afirmou: 
‘nós somos os especialistas, não apenas os cientistas e os médicos’ (Washington Post 
2020). De fato, o Dr. Fauci foi uma das personalidades na área de saúde mais atentas 
às revindicações dos ativistas e ele tentou de forma decidida envolver representantes 
destes no desenvolvimento da estratégia nacional de contenção da AIDS. Anos mais 
tarde, isso foi reconhecido como um dos fatores principais dos sucessos da estratégia 
contra a doença (Power 2011). 

De entre muitos, este é um dos exemplos mais conhecidos da forma como os 
movimentos sociais podem contribuir para construir conhecimento e ‘expertise’,
de diferentes formas. Frequentemente, este conhecimento pode ser o resultado
quase ‘não intencional’ (Giugni 1998, Tilly 1996) do ativismo em si, graças ao qual
os ativistas sempre adquirem novas competências, conhecimentos e habilidades, 
sendo, portanto, uma forma de socialização secundária (Fillieule and Neveu 2019).
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Outras vezes, trata-se da consequência das ‘tarefas’ e práticas diárias do ativismo,
que também produzem novas identidades, culturas, saber fazer (Casas-Cortés, 
Osterweil and Powell 2008). Em outros casos ainda, como no exemplo referido
do ativismo relacionado à luta contra a AIDS, estes conhecimento e ‘expertise’ fazem
parte das próprias estratégias, repertório e objetivos dos movimentos, sendo assim
uma específica forma de ação direta, que podemos definir ‘ação epistémica’. 
De qualquer forma, em todas estas situações, as quais, por outro lado, são 
fenomenologicamente mais ‘misturadas’ como aqui descrito, os movimentos 
sociais são atores capazes de – e empenhados em – construir conhecimento 
e ‘expertise’ que têm um impacto significativo nas nossas vidas.

Os movimentos sociais no ‘mundo real’

Os movimentos sociais são processos coletivos formados por atores empenhados 
em ações conflituais e baseados em redes mais ou menos formais (Della Porta and 
Diani 2006). Até aos anos ’50 os movimentos sociais eram sobretudo vistos, quer 
pela opinião pública quer pelos cientistas sociais, como fenómenos coletivos com 
caraterísticas de irracionalidade e impulsividade. A partir daquele período de protestos 
difusos em todo o mundo chamado ‘Longo anos Sessenta’ (Marwick 2005), vários 
estudiosos começaram a olhar para os movimentos como componentes essenciais
e, em muitos casos, ‘enriquecedores’ das nossas sociedades. 

Enquanto os movimentos sociais iam ganhando legitimidade como atores sociais 
e políticos, a área de estudos que se ocupa deles – os assim chamados Estudos de 
Movimentos Sociais – também se andou consolidando em diferentes disciplinas, 
sobretudo na ciência política e na sociologia. Através de um processo não linear
e com muitos avanços e recuos, pode-se dizer que os movimentos sociais são cada
vez mais aceites como uma forma comum de participação política e social, a par
de outras, como o voto, ou a afiliação partidária e sindical. Um momento simbólico
da afirmação e ‘simpatia’ pública que alguns movimentos sociais gozam na atualidade
é o fato que, em 2011, num ano marcado por protestos como Occupy Wall Street,
a Arab Spring e os movimentos contra a austeridade na Europa do Sul, a Time adotou 
como ‘person of the year’ ‘the protester’, publicando uma imagem de uma ativista.

Os estudiosos de movimentos sociais têm primariamente focado a sua atenção
no papel das condições políticas que estariam na base da emergência ou não dos 
movimentos, sublinhando a sua clara distinção dos atores institucionais (Tarrow, 1998).
Jeff Goodwin e James Jasper por seu lado sustentam que quer os movimentos sociais 
quer os atores institucionais – como por exemplo os governos locais – são entidades 
cujas fronteiras são muito mais fluídas do que normalmente se acha (Goodwin 
and Jasper 2004).
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Capa da Time, dezembro 2011
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Assim, os movimentos sociais nem sempre estão lá onde muitas vezes os estamos
a procurar: os ativistas circulam através de diferentes ‘arenas’, como associações
e coletivos de base; grupos informais; academia; media; instituições locais, nacionais 
e, por vezes, supranacionais. Ao mesmo tempo, a distinção entre arenas estaduais/
institucionais e esfera de ‘atores conflituais’ (como os movimentos sociais) nem sempre 
é tão simples de definir. Por exemplo, podemos encontrar atores governamentais, 
como as instituições locais, ao lado de alguns movimentos sociais contra outros atores 
do governo, como por exemplo as instituições nacionais. Nestes casos, ‘governmental 
players become movements, at least for a while, thus blurring […] the distinction 
between state and movements’ (Verhoeven and Bröer 2015: 97).

Movimentos sociais a prefigurar o futuro: construir práticas e saberes

Embora um pouco abstrata e teórica, esta introdução é importante para perceber 
que os movimentos sociais e os ativistas são atores que circulam entre várias arenas 
e que estas mesmas arenas são, frequentemente, bastante sobrepostas. Entender os 
movimentos sociais desta forma significa também reconhecer que eles fazem muitas 
mais coisas do que apenas protestar na rua contra outros atores. De facto, sobretudo 
conhecidos pelas suas atividades mais visíveis e de ‘impacto’, como manifestações, 
greves, ou ocupações, os movimentos sociais são empenhados num leque de ações 
muito variado, como por exemplo todas aquelas práticas que podem ser definidas ‘ação 
direta’, ou atividades que reentram na esfera da assim chamada ‘política prefigurativa’. 

Assim a ‘ação direta’ pode ser entendida como o envolvimento direto dos ativistas
na transformação de aspetos específicos da sociedade por meio da ação em si própria, 
como, por exemplo, prover ajuda de diferente tipo – sanitária, educacional, alimentar 
– a pessoas em situações de carência e atribuir a esta ação um significado político
(Bosi and Zamponi 2020). Já na assim chamada ‘política prefigurativa’ assistimos
à implementação, no presente, dos valores e das mudanças que nós queríamos ver
(ou seja, prefiguramos) na sociedade do futuro, sem esperar que estas mudanças 
sejam realizadas por outros atores, como por exemplo as instituições. 

Alguns exemplos de experiências deste tipo são, entre outros, os bancos éticos, as 
cooperativas, diferentes tipos de organizações ‘alternativas’ (Parker et al 2014), 
assim como várias formas de escolhas de vida individuais ou coletivas relacionadas 
com o consumo (economia solidária, vegetarianismo e veganismo), os transportes, 
o uso de energia, etc. (de Moor and Verhaegen 2020). Estender a perspetiva sobre 
os movimentos sociais até incluir também estes aspetos e ações menos visíveis, 
tem contribuído para descobrir e reconhecer muitas formas submergidas ou até 
‘escondidas’ de protesto que são particularmente relevantes fora da Europa e dos EUA
 e sobretudo em regimes autoritários ou semidemocráticos. 

Entre estas atividades menos evidentes desenvolvidas pelos movimentos sociais 
encontramos também a produção de saberes, de diferente tipo. Para além da área 
da saúde, que foi talvez a primeira a ser reconhecida e na qual se insere o exemplo 
anteriormente referido da luta contra a AIDS, os ativistas desenvolvem conhecimento 
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em muitas outras esferas, como o ambiente, o direito à cidade, a participação 
democrática. Os movimentos socias tês estado também na linha de frente na introdução 
de inovações tecnológicas ou até de verdadeiras invenções, que nos últimos anos têm 
sobretudo impactado a esfera digital, como o desenvolvimento de software livres.

Os movimentos ambientalistas têm desenvolvido competências significativas
em áreas como a poluição, a mudança climática, os resíduos, a contaminação 
industrial, a excessiva exploração de florestas e terras, a perda de biodiversidade,
o uso dos recursos hídricos (Kousis 2016, Epstein 2005, Laraña 2001). A variedade
de experiências e propostas neste campo é muito significativa, desde a economia 
solidária e sustentável (Forno and Graziano 2020), até ao direto envolvimento de 
cientistas em muitos contextos relacionados com problemas ambientais, quer em redes 
ecologistas já consolidadas (como por exemplo a ‘Acción Ecológica’), quer em novos 
grupos como os ‘Scientist Rebellion’ (Thompson 2021). Mobilizações com base local 
e comunitária têm também sido importantes, sobretudo no caso da contaminação 
industrial quer provocada por atividades industriais de longo prazo, quer no caso
de desastres imprevistos (Centemeri 2006). 

Outro exemplo é a difusão mundial do Movimento pela Justiça Global que 
acompanhou as discussões em volta da cimeira de Kyoto de 1997 (Hadden 2014), 
enquanto muitas das noções que são atualmente assumidas e (quase) cientificamente 
consensuais em volta do aquecimento global e da necessidade da redução das emissões 
de carbono chegaram à esfera pública também graças a este movimento
(Almeida 2019, della Porta and Reiter 2005). 

Na área do direito à cidade e sobretudo à habitação, muitos ativistas são também 
‘experts’ em esferas relevantes para a causa, como os estudos urbanos (planeamento, 
geografia, desenvolvimento comunitário), arquitetura, políticas públicas, sociologia 
(género, migrações, desigualdades), ou ainda participação democrática (Accornero et al
2021, Accornero 2021, Mendes 2020, Rossini and Bianchi 2020, Martinez 2019).
Em diferentes cidades (Lisboa, Barcelona, Roma, Berlim, Nova Iorque) podemos 
encontrar ativistas altamente qualificados, empenhados na luta pelo direito à cidade, 
alguns dos quais são académicos ou estudantes de mestrado ou de doutoramento, 
enquanto outros conjugam o ativismo com profissões relacionadas com a área da 
habitação e dos direitos urbanos (por exemplo, administradores públicos, planners, 
diversas profissões liberais como arquitetos, advogados, trabalhadores sociais). 

O conflito em volta da habitação, portanto é muito transversal, atravessando
diferentes arenas, como a academia, associações formais e informais, instituições
a diferentes níveis de governação. Os ativistas na área da habitação têm produzido 
um conhecimento extenso sobretudo sobre as dinâmicas urbanas que comprometem 
o direito e o acesso à habitação digna (como a gentrificação, o turismo, a segregação 
urbana), as consequências de saúde (físicas e psicológicas) da precariedade 
habitacional, e o impacto negativo que a falta de legislação ou da sua aplicação
tem na garantia do direito à habitação, propondo diferentes soluções,
desde rendas controladas até a modelos de planeamento radicais. 
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Os movimentos sociais têm também sido atores essenciais na renovação, inovação
e extensão das formas de participação democrática (della Porta 2020). O exemplo
do ‘orçamento participativo’ é particularmente importante. Inventado e implementado 
pela primeira vez no contexto dos movimentos sociais no Brasil em ligação com
o Partido dos Trabalhadores (PT), o orçamento participativo ganhou força e difusão 
também graças ao Movimento pela Justiça Global e sobretudo ao Fórum Social
de Porto Alegre (della Porta and Reiter 2005, Souza 2000). 

De aí para frente, este modelo de participação estendeu-se em muito outros contextos, 
diretamente ou indiretamente relacionados com a esfera dos movimentos sociais,
como os bancos éticos, várias cooperativas, pequenas empresas e fazendas. Nos últimos 
anos, o orçamento participativo foi também adotado por muitas instituições, sobretudo 
a nível local, como um instrumento de ‘boa governação’ na administração pública 
(Shah 2007, Falanga and Lüchmann 2020). Embora vários especialistas tenham 
justamente alertado para o risco que estas declinações de diferentes instrumentos
da democracia participativa (como o orçamento participativo) possam reduzi-los
a fórmulas top-down (Falanga 2018) e, finalmente, a conchas vazias, este é um exemplo 
significativo das possibilidades de ‘transferência’ do conhecimento dos movimentos 
sociais para outras arenas. 

Mais recentemente, as novas tecnologias de comunicação têm sido consideradas,
pelos movimentos sociais, como canais promissores para reforçar e estender 
a participação democrática. Neste caso, o desenvolvimento de softwares que
combinam instrumentos e funções de democracia participativa e deliberativa
é bastante significativo, pois se coloca ao cruzamento de duas áreas em que 
as inovações e invenções propostas pelos movimentos sociais têm sido muito 
significativas: a participação democrática e as novas tecnologias digitais
(Milan, Lonneke and van der Velden 2018). 

Que tipo de conhecimento produzem os movimentos sociais?

O conhecimento dos movimentos sociais tem começado a ser valorizado sobretudo
na última década, sendo uma área de estudo que ainda se encontra em consolidação.
Ao mesmo tempo, o reconhecimento do valor deste conhecimento na sociedade ainda 
está aquém das suas potencialidades. Alguns importantes estudos têm focado
nas competências que os ativistas adquirem durante a sua ‘carreira militante’ e a forma 
como estas competências são ‘reconvertidas’ e aproveitadas no momento em que eles 
abandonam o ativismo e juntam outros sectores sociais (profissionais, familiares, 
educacionais, etc.). Este processo foi reconhecido como tendo um importante impacto 
na transferência de conhecimentos e competências da arena ativista para outras 
(Fillieule 2010, Fillieule and Neveu 2019). Neste sentido, o conhecimento e a expertise 
ativista (em formas de habilidades, competências, hábitos e valores) parece ser
o resultado da socialização dos ativistas.
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O conhecimento dos movimentos sociais tem sido também associado às suas práticas 
diárias, sendo assim um lado implícito do ativismo (entre outros, Hosseini 2010).
De acordo com Alissa Starodub, este conhecimento tem uma forte base relacional: 
‘Within the autonomous social movements a plurality of practices is producing 
knowledge through experience with others’ (2015: 162). De forma semelhante, 
Donatella della Porta e Elena Pavan consideram o repertório de práticas de 
conhecimento como estritamente ligado à própria experiência dos ativistas,
que está no limiar entre a dimensão individual e coletiva (della Porta & Pavan, 2017). 
Outras práticas de conhecimentos são reconhecidas nas assim chamadas ‘media 
knowledge practices’ (Pavan and Mainardi 2019: 2), entendidas como uma forma
de criar significados e uma semântica capazes de apoiar a luta (Mattoni 2012).
O foco nas práticas nestes e outros exemplos tem tido um papel importante em 
descobrir e iluminar a capacidade dos movimentos de produzir conhecimento, também 
como parte de muitas vezes escondidas ‘everyday forms of resistance’ (Scott 1987). 

Próxima da visão do conhecimento dos movimentos sociais como resultado
das suas práticas há a perspetiva que considera este conhecimento como ‘alternativo’ 
com respeito a outros conhecimentos considerados hegemónicos (por exemplo,
na academia, na ciência oficial, nas instituições). Com raízes nos estudos pós-coloniais 
e na teoria crítica, esta visão frequentemente segue o eixo Norte Global oposto ao Sul 
Global, por exemplo descrevendo o conhecimento dos movimentos sociais como um 
‘social thought of the peripheries’, oposto ao conhecimento ‘legitimo’ considerado 
‘deeply colonial, embodying, benefiting from, and contributing to the maintenance
of Western imperial power’ (Schroering 2019). 

Os trabalhos do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos estão entre as 
contribuições mais conhecidas e importantes desta perspetiva. Sousa Santos considera 
o Norte Global como o lugar (cultural, político e epistémico, ainda antes que geográfico) 
dominado pela ‘monocultura do conhecimento científico’ (2014: 277), que sustenta
o capitalismo, o colonialismo, o patriarcado e todas as suas opressões satélites
(2014: 27). Por outro lado, o Sul Global é visto como o espaço dos povos oprimidos
e do conhecimento ancestral sobre a terra, as águas, os animas e as plantas, ‘the large 
set of creations and creatures that has been sacrificed to the infinite voracity of the 
global North’ (2014: 16). Ainda que ele não fale diretamente do conhecimento dos 
movimentos sociais, Boaventura de Sousa Santos os considera, e particularmente
o Movimento pela Justiça Global, como uns dos atores importantes na resistência 
contra a opressão do Norte e contra o que ele chama ‘epistemicidio’, ou seja,
‘the murder of knowledge’ (2014: 149).

O conhecimento produzido pelos movimentos sociais tem sido também considerado 
importante para uma renovação das ciências sociais, sobretudo nas áreas de
sociologia e educação. Laurence Cox, por exemplo, considera que ‘this knowledge
has a critical edge – critique of underlying structure, articulating counter-knowledge, 
or developing alternative modes of theory, education and research’ (Cox 2014: 967). 
Este conhecimento é assim visto como uma forma de construir saberes que podem 
desafiar ‘the social scientific mode of empiricism that stresses the search
for mechanisms and causal variables to be generalized’ (2008: 21). 
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Como é evidente nesta discussão, o conhecimento dos movimentos é particularmente 
visto e entendido ao longo de uma clivagem em volta do eixo alternativo versus
hegemónico, critico versus positivista/empirista, ou norte versus sul. Como no caso
das ‘práticas’ de conhecimento, também esta perspetiva tem contribuído para 
identificar, dar visibilidade e maior legitimação a formas de saberes frequentemente 
oprimidas, assim como para denunciar as desigualdades existentes em termos de poder 
entre os diferentes atores empenhados na produção de conhecimento. Entretanto, 
esta divisão tem o risco, por vezes, de ser algo esquemática e de involuntariamente 
reproduzir as ‘lacunas’ e desequilíbrios que pretende justamente denunciar e resolver. 
Sublinhando a capacidade dos movimentos de construir saberes alternativos, muitas 
vezes confinam-se estes saberes ao campo da criatividade, dos valores, das identidades 
e dos pensamentos (Accornero e Gravante 2022; Bringel 2019). 

De facto, não todos os movimentos sociais são compostos por pessoas oprimidas
ou minorias sem recursos, sendo que temos muitos movimentos em que os ativistas 
são indivíduos altamente qualificados ou até experts, como no caso do direito à cidade 
anteriormente mencionado, que mobilizam, no conflito, conhecimentos de diferentes 
tipos, também académico. Por outro lado, também minorias e pessoas ou povos 
oprimidos são capazes de e empenhados em, frequentemente, construir conhecimento 
com base empirista/positivista, que pode se confrontar diretamente com o saber 
‘legitimo’ e ‘consolidado’ das instituições.  

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTS) no Brasil é um exemplo 
significativo disso: com uma forte base marxista, o MTS foi criado em 1984 com
o objetivo principal da reforma agrária. Desde então, foi sempre empenhado numa 
forte crítica do capitalismo e tem adotado formas participativas de participação, assim 
como um ecologismo radical. Ao mesmo tempo, o MTS está também empenhado
na produção de conhecimento científico sobre aspetos essenciais relacionados
com a exploração excessiva dos recursos naturais, como a mudança climática
e as consequências dos OGM e tem desenvolvidos projetos e propostas que vão
desde as fazendas sem OGM até à ‘agroecologia’ (Pellegrini 2009). 

Na verdade, a própria origem do método empírico e do positivismo lógico estão 
enraizadas na vontade de ‘reformar e emancipar a sociedade’ (Creath 2017) frente 
às que eram consideradas as fontes de muitos problemas sociais (como a religião 
ou as falsas crenças sobre a raça, a classe e o género). Isso explica porque muitos 
movimentos sociais são empenhados em construir um saber que impacta a esfera
do conhecimento empirista e positivista, muitas vezes também por combater
as ameaças do racismo, do negacionismo climático, da opressão religiosa,
e da discriminação de minorias ou de género. 

Este empenho por parte dos movimentos sociais em criar ou reforçar conhecimento 
empirista ou científico é particularmente visível na área da saúde. Por exemplo, as 
associações de pacientes têm tido, em muitos casos, um papel essencial em ‘reframe what
is at stake, destabilizing existing understandings of conditions and problems and resulting
in the identification of zones of “undone science’’ (Rabeharisoa, Moreira and Akrich 2013: 7).
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‘Real News’: Os movimentos sociais no desafio do conhecimento para o futuro

Nos últimos anos, houve uma crescente atenção e preocupação com o papel de vários 
atores individuais e coletivos populistas –sobretudo, mas não exclusivamente de 
direita – em produzir e promover notícias falsas e teorias da conspiração (Bertuzzi 
2021, Gerbaudo 2017). Muito menos atenção foi dada ao papel de movimentos sociais 
progressistas na produção de conhecimento ‘relevante’ e ‘válido’, apesar de haver, 
como se mostrou, muitos exemplos significativos. Podemos definir este conhecimento 
‘relevante’ e ‘válido’ como ‘real news’.

Muitas vezes, os movimentos sociais são empenhados na produção deste conhecimento 
com vista a contrastar falsas notícias e teorias conspirativas: isso é evidente no caso 
da mudança climática ou, mais recentemente, na pandemia. Neste caso, pode ser visto 
como uma forma de contra-atividade epistémica. Em outros casos, esta atividade
é independente de pré-existentes ‘falsa notícias’ ou teorias conspirativas e tem uma 
carga propositiva que se justifica em si própria. 

Estas formas de ação desenvolvidas pelos movimentos sociais podem ser definidas 
‘epistémicas’, pois têm o potencial de mudar a forma como entendemos a realidade 
e criar novas categorias para a interpretar. Os movimentos sociais constroem 
conhecimento como parte do seu repertório de ação, assim que este conhecimento
tem uma carga ‘conflitual’. Isso significa que é baseado no reconhecimento de lacunas 
e problemas e na insatisfação com a forma como estas lacunas e problemas são
enfrentados por outros atores ou pela falta de estratégia ou intenção de os enfrentar.

Reconhecer, evidenciar e valorizar a contribuição positiva do conhecimento dos 
movimentos sociais nas nossas sociedades significa ampliar o leque de possibilidades 
e os instrumentos que temos para enfrentar os grandes desafios que nos esperam 
na resolução de problemas profundos em várias áreas, como o ambiente, o direito 
aos espaços urbanos, a participação democrática, o uso das novas tecnologias, 
as desigualdades. Em tempos definidos de ‘pós-verdade’ (McIntyre 2018), este 
conhecimento pode também ser uma arma poderosa para contrastar o populismo
e o seu corolário de ‘fake news’ e teorias conspirativas. 
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