
AÇÃO POLÍTICA EM ORGANIZAÇÕES NEGRAS DA BAHIA: VELHOS E NOVOS
DILEMAS DA AÇÃO COLETIVA.

Dissertação de mestrado apresentada por LIDIANE FREITAS COSTA em 2013.

Orientador: Prof. Dr. Alvino Oliveira Sanches Filho

Resumo:

O principal objetivo deste trabalho é investigar quais são os limites e possibilidades dos agentes
coletivos  serem  bem  sucedidos  em  suas  reivindicações  políticas.  Examinaremos  como  as
organizações negras baianas constroem suas ações coletivas, bem como, buscaremos apreender a
dinâmica interna das organizações, como os agentes constroem a ação organizada e quais são os
principais  problemas  enfrentados por  estes  na construção da ação política.  A pesquisa testou a
hipótese  de  que  as  clivagens  raciais,  religiosas  e  político-partidárias  constituem entraves  para
consolidação de alianças políticas entre as organizações dos movimentos negros estudadas. Para
fundamentar  os  achados  da  pesquisa,  nos  apoiamos  nas  considerações  de  Olson  (1965),
notadamente  sua  análise  sobre  o  comportamento  dos  indivíduos  racionais  nas  modernas
organizações, e Sartori (1987), a respeito das decisões políticas, de como elas são eleitas e impostas
a todos independentemente de quem toma as decisões. As entrevistas semi-estruturadas, a análise
documental e a observação participante forneceram o material de análise necessário para elaboração
desta  dissertação.  Os resultados  encontrados sugerem que o arranjo organizativo deficiente  das
organizações cria obstáculos para a construção da ação coletiva mesmo em grupos pequenos; a
dificuldade de mobilização dos membros é um problema que atinge todas as entidades estudadas e
cria um importante impasse para o sucesso da ação organizada; as convicções políticas, ideológicas
e  religiosas  dos  membros  restringem  as  entidades  a  pequenos  círculos  de  solidariedade.  Por
conseguinte, constituem entraves significativos para consolidação de alianças que aumentariam as
possibilidades de obtenção de benefícios coletivos, razão de existência destas organizações.
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