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Introdução

É inegável a emergência e importância dos movimentos sociais de diferentes naturezas desde a segunda metade dos anos 70. Que relação há entre os movimentos sociais no campo e a formação dos assentamentos rurais na região cacaueira? O nosso objeto de estudo é a relação entre os movimentos sociais no campo e os assentamentos rurais. O objetivo dessa resenha é analisar  brevemente a relação entre os movimentos sociais na região cacaueira e a formação e expansão dos assentamentos rurais.
	Segundo Scherer-Warren (1996) os movimentos sociais anteriores ao período da ditadura caracterizavam-se por seu caráter paternalista e clientelista, ao mesmo tempo que o sindicalismo até então era atrelado ao Estado (autoritário) e de cunho assistencialista. Os NMS (Novos Movimentos Sociais) trazem uma participação ampliada das bases, incorporando práticas coletivas e solidárias, ao mesmo tempo que se opõem ao autoritarismo, à centralização do poder e à violência física. Os NMS compõem um movimento cultural, na medida em que concentra um poder de interatividade social mais amplo a partir de sua organização social e política (Gohn, 2002). Nesse sentido os NMS propõem um projeto de transformação global, através de mudanças que vão ocorrendo no cotidiano das pessoas. Enquanto os padrões culturais tradicionais objetivavam neutralizar os conflitos sociais, ao mesmo tempo em que são mantenedores da estrutura de dominação, os NMS buscam estabelecer um novo equilíbrio de forças entre o Estado e a sociedade e dentro desta, na relação entre dominantes e dominados. O significado amplo dos NMS é no sentido de apontar para um projeto alternativo em construção frente às crises de ordem social que permeia e estrangula o sistema (De La Cruz, 1985 apud Scherer-Warren, 1997). 
Metodologia
	A metodologia teve como suporte duas obras da literatura sobre os movimentos sociais. Com base em extensivos trabalhos teóricos, privilegiou-se aqueles trabalhos mais diretamente ligados às características dos NMS e sua relação com a questão agrária. Procurou-se fazer uma analogia entre os NMS e os VMS, os NMS e a conjuntura política da ditadura e papel dos NMS no contexto do meio rural da região cacaueira. A metodologia obedeceu ao princípio analítico-descritivo com base na literatura sobre o tema em questão, fazendo uso da correlação entre a literatura disponibilizada e as práticas sociais observadas através das visitas de campo aos assentamentos.
 Resultados e discussão
Há o deslocamento da ênfase de uma lógica racional do sistema para uma lógica racional dos indivíduos coletivizados. Para além da abordagem liberal-ortodoxa e marxista, os NMS se situam no campo de emancipação social a partir dos próprios indivíduos articulados na base de forma participativa e democrática; identidade coletiva, autonomia, sociabilidade política e cultura são ingredientes fundamentais que caracterizam os NMS. Observa-se que há uma forte identificação entre os elementos balizadores dos NMS e a expansão e consolidação dos assentamentos rurais sob o ponto de vista social, político e ideológico, porém, comprometedor do ponto de vista da esfera econômica. Embora com movimentos sociais no campo de diferentes ideologias, há uma unanimidade entre os mesmos no âmbito da sociabilidade e do consenso em torno da realização da reforma agrária. Por outro lado, a amplitude dos ideais são significativamente diferentes, pois enquanto alguns movimentos centram as lutas no campo na proposta de reforma agrária, o MST, por exemplo, propõe um novo modelo agrário e agrícola para o meio rural interno e externamente ao assentamento, com repercussões profundas sobre o modelo produtivo rural e também no seio da organização do trabalho e da produção no interior dos assentamentos.
Conclusão
	Os NMS representam uma proposta de mudança social ancorada numa nova organização do trabalho e da produção no meio rural através de uma proposta de reforma agrária que dê solução ao problema social da atualidade, ao contrário do que representava uma resposta ao problema econômico do passado (anos 50-60). Tal proposta, tendo por base a organização social dos movimentos sociais, se realizaria através dos assentamentos rurais. O problema no meio rural na região cacaueira perpassa pela emergência dos movimentos sociais no campo, estruturados em nova bandeira de luta, contrariando formas de lutas até então tradicionalmente revolucionárias no sentido marxista do termo.    
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