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RESUMO

O objetivo  desta  dissertação  reside  em  analisar  a  participação  cidadã  na  relação  entre  as

associações de moradores de bairro e executivo municipal de Teófilo Otoni, entendendo a

particularidade dessa participação entre os anos de 2005 e 2012. Teoricamente o estudo se

desenvolve  com  base  nos  conceitos  de  sociedade  civil,  esfera  pública,  associativismo  e

participação cidadã. Ademais, foi fundamental a construção bibliográfica em torno do modelo

de urbanização brasileiro e seu flerte com o surgimento dos movimentos de contestação no

espaço da cidade, principalmente na segunda metade do século XX. Contexto que vivenciou

expansão  da  esfera  pública,  através  de  uma  sociedade  civil  que  aspirava  pujança,  se

organizando em movimentos frente às injustiças no meio urbano, angareando maiores espaços

de participação cidadã. Para o desenvolvimento do estudo foi feita investigação documental

em 2 associações da cidade e realizadas entrevistas com integrantes destas, além de participes

da equipe do governo municipal  vigente de 2005 a 2012. Os resultados indicam que nas

associações  abordadas  é  marcante  a  centralidade  nas problemáticas  dos  bens de consumo

coletivo dos respectivos bairros, porém, isso não exclui que elas participem de discussões

mais amplas em sua cidade.  Além de terem caráter muito alinhado a ideais plantados por

líderes  mais  reformistas  da  Igreja  Católica,  as  associações  tiveram  uma  acentuada

proximidade com o governo municipal, o que tirou o vigor contestatório das associações e

movimentos da cidade no período . Isso também influenciou o nível de participação cidadã

obtido por elas no período analisado. Tendo em vista a escada de participação de Arnstein,

elas não se enquadram exatamente em um nível, mas não alcançaram estágio tão elevado de

participação. Haja vista que suas particularidades ficaram pulverizadas entre os níveis de 1 a 5

(o qual vai até 8), foi estabelecido um novo nível de participação, peculiar à realidade delas, o

nível de participação 5.1, que agrega todas as suas particularidades.

Palavras-chave: Associativismo; esfera pública; sociedade civil; participação cidadã.



ABSTRACT

The purpose  of  this  dissertation  is  to  analyze  the  citizen  participation  in  the  relationship

between the associations of neighborhood residents and Teófilo Otoni municipal executive,

understanding  the  particularity  of  this  participation  between  the  years  2005  and  2012.

Theoretically the study is developed based on the concepts of society civil,  public sphere,

associativism  and  citizen  participation.  In  addition,  it  was  fundamental  the  bibliographic

construction around the Brazilian urbanization model and its flirtation with the emergence of

the protest movements in the space of the city, mainly in the second half of the XX century.

Context that experienced expansion of the public sphere, through a civil society that aspired

vigor,  organizing itself  in movements  in  front of the injustices  in the urban environment,

guarding larger spaces of citizen participation. For the development of the study documentary

research was carried out in two associations of the city and interviews were carried out with

members of these, as well as participation of the municipal government team in force from

2005 to 2012. The results  indicate  that  in the associations  discussed,  the centrality  in the

problematic of goods of collective consumption of the respective neighborhoods, however,

this does not exclude that they participate in broader discussions in their city. In addition to

being very aligned with ideals planted by more reformist leaders of the Catholic Church, the

associations  had  a  marked  proximity  to  the  municipal  government,  which  took  the

contestatory  vigor of the associations  and movements  of the city  in  the period.  This also

influenced the level of citizen participation obtained by them during the period analyzed. In

view of Arnstein's ladder of participation, they do not fall exactly into one level but have not

reached such a high stage of participation. Since their particularities were pulverized between

levels 1 to 5 (which goes up to 8), a new level of participation was established, unique to their

reality, level of participation 5.1, which adds all their particularities.

Key-Words: Associativism; public sphere; civil society; citizen participation.
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1 INTRODUÇÃO

O século XXI tem como uma de suas principais marcas um mundo urbano, visto

que, de acordo com a Organização das Nações Unidas1, 54% da população mundial reside nas

áreas  urbanas,  que  se  configuram  como  centros  administrativos  de  tamanhos  bastante

diversificados, e se encontram numa era em que as principais atividades econômicas, culturais

e sociais acontecem nos seus domínios.

O Brasil, que já foi um país de majoritária população rural, demonstra uma grande

elevação populacional no meio citadino no decorrer dos séculos, principalmente a partir da

segunda metade do século XIX; o IBGE (2010), em seu último Censo, evidenciou que a maior

parte da população brasileira, 84%, reside nas cidades, o que explica o grande aumento no

tamanho das cidades do país.

O crescimento rápido e desordenado das cidades contribuiu para expansão de suas

problemáticas,  principalmente  nas  metrópoles,  que  apresentam  as  maiores  concentrações

populacionais, nas quais há gargalos que dificultam o gozo de uma melhor qualidade de vida

por grande parte de seus habitantes.

Desde a década de 1980 (SANTOS, 1993), passou-se a impulsionar no Brasil um

processo que definiria  o reordenamento espacial  do país,  se tratava do fortalecimento das

cidades médias. A partir daí essas cidades tiveram realçado o seu papel de representatividade

na rede urbana nacional, já que elevaram a complexidade dos processos de seu espaço. 

No entanto, apesar das cidades de porte médio serem considerados locais com boa

qualidade de vida (AMORIM FILHO; RIGOTTI, 2007), elas, à medida que se desenvolveram

passaram a apresentar características típicas de um crescimento urbano sem controle. O seu

processo de evolução favoreceu para a expansão de áreas segregadas e a precarização das

condições de vida de grande parte da população (VIEIRA, 2009).

A cidade de Teófilo Otoni, objeto deste estudo, se enquadra entre essas cidades de

porte médio. Ela é classificada como cidade média de nível superior, o que revela seu caráter

de cidade polo regional (AMORIM FILHO et al., 2007), e de acordo com a REGIC2 (regiões

1

 Edição de 2014 do relatório “Perspectivas da Urbanização Mundial” (World Urbanization Prospects)
produzida pela Divisão das Nações  Unidas para a  População do Departamento  dos Assuntos Económicos e
Sociais (DESA). 
2 Pesquisa realizada pelo IBGE, com a finalidade de classificar os níveis hierárquicos dos centros urbanos e da
influência que exercem sobre seu território.

http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm
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de influência das cidades)  2008, foi classificada como capital  regional  C, confirmando-se

como dotada de importante papel regional.

Apesar  de  ser  polo  regional,  não  deixa  de  apresentar  características  que

denunciam a existência de uma estrutura urbana precária, principalmente em suas periferias.

Batella (2013) evidencia que a ocupação territorial da cidade foi diretamente determinada por

fatores  econômicos  e  por  condições  do  sítio  urbano.  Deste  modo  as  áreas  mais  centrais

ficaram em terrenos de topografia mais favorável, enquanto as periferias se estabeleceram em

terrenos de forte declividade e pouco favoráveis à urbanização, o que levou a um baixo índice

de serviços urbanos nesses últimos, além dos riscos de erosão e precários sistemas viários.

Por  sua vez,  Achtschin  e  Sorel  (2015,  p.  20)  conferem ao traçado urbano de

Teófilo Otoni, em sua configuração, “uma geografia de exclusão e segregação social”, visto

que, em seu processo de formação urbana, a cidade se viu dividida, com a zona central  e

Norte  sendo  ocupadas  por  parcela  elitizada  da  população,  enquanto  a  região  Sul  seria

composta por segmentos dos trabalhadores. Situação que ficou mais nítida, de acordo com os

autores, a partir de 1950 até o golpe de 1964. 

Batella (2013) afirma que, em Teófilo Otoni, a ocupação de áreas periféricas se

intensificou do fim da década de 1970 até os anos 2000, multiplicando os números de áreas

habitadas sem as menores condições para uso urbano, além disso, tornando sua periferia mais

densamente habitada que a parte central.

Depois de descritos alguns elementos da configuração urbana de Teófilo Otoni,

convém ressaltar que, paralelo ao período em que Batella (2013) descreve como aquele em

que se proliferaram as ocupações periféricas na cidade de Teófilo Otoni (a partir do final dos

anos 1970), vivenciava-se no Brasil o regime de ditadura militar, e, apesar de ter-se tolhido

nesse contexto a liberdade de expressão e associação, aos poucos foi sendo vivenciado certo

espaço de mobilização e debate.

O final dos anos 1970 viveu uma infinidade de experiências participativas, com

ONGs, movimentos sociais, sindicatos, buscando maior espaço democrático e justiça social

(CICONELLO, 2008).  Avritzer  (2016) diz que se convencionou classificar  no período de

redemocratização  o  surgimento  de  uma  sociedade  civil  autônoma  e  democrática,

principalmente pelo fato de ter se presenciado, a partir daí, um crescimento exponencial de

associações civis nas principais cidades brasileiras.

Avritzer (2012, p. 386) considera que nesse contexto de busca por abertura é o

período  de  emergência  da  sociedade  civil  no  Brasil,  com  uma  esfera  pública  em  real
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expansão, que lutou pela existência de maior participação cidadã nas decisões, principalmente

em âmbito local, nos municípios. E entre outros motivos, essa sociedade civil surge com “a

organização dos pobres brasileiros para lutar por serviços públicos”, visto que, o autoritarismo

no  Brasil,  ao  incentivar  a  saída  da  população  pobre  do  campo  para  os  centros  urbanos,

fomentando a urbanização acelerada, veio a interferir nos processos societários.

Sader  (1988) salienta  que no período,  novos atores  passaram a  existir,  com o

devido  destaque  aos  movimentos  sociais  populares  urbanos,  que  reivindicavam  bens  e

serviços  públicos,  buscando justiça social.  Destaca-se que nas  décadas  de 1970 e 1980 a

presença dos setores progressistas da Igreja Católica, através das Comunidades Eclesiais de

Base  (CEB’s)  e  ideais  da  Teologia  da  Libertação3,  buscou  fortalecer,  dar  autonomia  e

organizar os grupos e setores populares.

Ciconello  (2008,  p.  2)  afirma  que  as  CEBs  motivaram  a  aglutinação  de

“trabalhadores em sindicatos,  a formação do Partido dos Trabalhadores (PT) e,  no campo

associativo,  a  constituição  de  inúmeras  associações  de  desenvolvimento  e  de  defesa  de

direitos (associações de moradores, associações comunitárias, ONGs de defesa de direitos)”.

Entre os setores apoiados e orientados pela Igreja Católica pode ser destacado o

associativismo comunitário, que, segundo Boschi (1987), era “percebido como veículo para

enfrentar  os  problemas  cotidianos  mais  imediatos,  assim  como  um  lócus  de  convívio

democrático e de constituição de identidades”.

As  lutas  empenhadas  pelos  diversos  movimentos  populares,  incluindo  as

associações  comunitárias  desde  a  década  de  1970,  culminaram  na  elaboração  do  que  se

chamaria de constituição cidadã, que foi a carta magna de 1988, a qual reservou o devido

espaço  para  a  participação  cidadã  nas  políticas  públicas  (ROCHA,  2008),  inclusive  as

intervenções no espaço urbano.

Tendo em vista que o associativismo comunitário surge num contexto urbano de

contestação, em que diversos atores contribuíram para o adensamento dessa sociedade civil

organizada, e que a constituição de 1988 abriu, pelo menos teoricamente, novos horizontes

para que a participação cidadã ocorra de maneira mais efetiva e transparente em direção à

administração pública, cabem os seguintes questionamentos: 

3 Os ideais da Teologia da libertação são de que a Igreja deve assumir novo papel diante das condições sócio-
políticas, no sentido de efetivar a libertação dos pobres, das injustiças principalmente, o que veio a fortalecer
uma série de movimentos de contestação social.



16

Quais  as  particularidades  das  associações  comunitárias  na  cidade  de  Teófilo

Otoni-MG?  quais  os  limites  e  especificidades  da  participação  cidadã,  tendo  em  vista  o

relacionamento dessas associações comunitárias junto ao governo municipal?

Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar a participação cidadã na

relação entre as associações de moradores de bairro e executivo municipal de Teófilo Otoni,

entendendo a particularidade dessa participação entre os anos de 2005 e 2012.

Investigar acerca da dinâmica dos movimentos associativos de bairro em Teófilo

Otoni se justifica por se tratar de questionamento inédito, já que não foi feito nenhum estudo

com teor acadêmico sobre a temática na localidade, na Zona Sul da cidade em especial. 

Posto  isso,  se  faz  extremamente  importante  estudar  elementos  que  agregam a

participação da população,  principalmente  considerando o fato de que na Constituição  de

1988 abriu-se caminho para a sociedade civil adentrar a administração pública de maneira

mais efetiva.

Ademais, já fazem mais de 30 anos de abertura democrática no país, e atualmente

estão  em  voga  discursos  mais  conservadores,  aludindo  a  estruturas  que  em  nada  se

aproximam dos ideais democráticos, sendo assim necessário colocar em ênfase os canais de

participação cidadã e suas virtudes para o espírito democrático, ainda que não signifiquem a

panaceia no período contemporâneo.

Para além da investigação histórica da gênese desses movimentos na cidade,  a

escolha por um recorte histórico que privilegie os anos de 2005 a 2012 se fundamenta no fato

de  que  neste  período  o  Partido  dos  Trabalhadores  (PT)  estava  à  frente  do  executivo  em

Teófilo Otoni-MG, legenda partidária que, em tese, se propõe a executar governos de teor

mais popular e aberto à comunidade. Legenda que, por sinal, nasce no Brasil, e mesmo na

cidade em questão, em concomitância com a emergência dos movimentos populares a partir

do final dos anos 1970 (MENEGUELO, 1989).

A  escolha  das  associações  de  moradores  da  Zona  Sul  da  cidade,  mais

especificamente dos bairros Vila Esperança e Teófilo Rocha, se deve ao fato dessa referida

localidade ser uma das regiões periféricas da cidade, que por tempos sofreu com o descaso

estrutural (ACHTSCHIN SANTOS; SOREL, 2015). A construção desses bairros tem grande

ligação com os movimentos populares do fim dos anos 1970 na cidade, já que desenvolveu

uma história de proximidade com os setores mais revolucionários da Igreja Católica. 

Instituição esta que,  naquele período, buscou promover em Teófilo  Otoni uma

participação dos leigos por meio das Comunidades Eclesiais de base (CEB’s), tendo como
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base de ação a teologia da libertação, o que viria a favorecer movimentos de contestação pela

cidade (MACHADO, 2007)4.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Analisar a participação cidadã na relação entre as associações de moradores de

bairro  e  executivo  municipal  de  Teófilo  Otoni,  entendendo  a  particularidade  dessa

participação entre os anos de 2005 e 2012.

1.1.2 Objetivos específicos

a) descrever  aspectos  gerais  do  processo  de  urbanização  no  Brasil  e  algumas

características do espaço urbano de Teófilo Otoni- MG;

b) perceber  o  contexto  de  desenvolvimento  da  esfera  pública  e  sociedade  civil

brasileira,  via  movimentos  sociais  urbanos,  dentre  os  quais  está  o  associativismo

comunitário;

c) compreender a formação histórica das associações comunitárias na cidade de Teófilo

Otoni e suas bases sociais e políticas;

d) levantar  a  origem dos bairros  que foram selecionados  e  suas particularidades  em

relação ao município de Teófilo Otoni;

e) Localizar um nível particular para a participação cidadã nas associações comunitárias

em Teófilo Otoni, tendo em vista a escada estabelecida por Arnstein.

4 Santos (2016) relata que a construção da Estrada de Ferro Bahia Minas na cidade deslocou uma gama de
operários  não  qualificados  e  negros  para  a  Zona  Sul  da  cidade.  Este  espaço  marginalizado,  ocupado  por
ferroviários,  viria  a  se  constituir  como  localidade  de  enfrentamentos,  dadas  as  condições  de  precariedade
socioestrutural, levando sua população a adquirir posições políticas de resistência.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Discussões acerca do conceito de sociedade civil

A expressão “Sociedade Civil” é carregada de significados, por sinal é um dos

conceitos mais mencionados na teoria política atual, e as acepções em torno do termo vem

sendo construído desde muito tempo. Através das considerações de muitos pensadores, desde

clássicos a contemporâneos, abriu-se margem para entendimentos bastante distintos acerca do

mesmo.

Os primeiros esforços para desenvolvimento do conceito remetem aos pensadores

clássicos, partindo dos clássicos do jusnaturalismo, que viam no termo sociedade civil um

contraste com o estado de natureza, ou seja, denotando um novo estágio que a humanidade

alcançava rumo à civilização.

Hobbes, fundador da ideia de contrato social, enxergava a vida humana distinta da

sociedade civil  como barbárie,  e essa nova etapa  se tratava  então  do governo civil,  onde

haveria o “domínio da razão, da paz, da segurança, das riquezas, da decência, da sociedade, da

elegância,  das ciências e da benevolência” (HOBBES, 2006, p. 85). Para este,  os homens

recorreriam ao contrato por medo do estado de guerra vivenciado na sociedade natural.

Mas,  de  acordo  com  Bobbio  (2000  apud BALLESTRIN,  2010,  p.  45),  o

entendimento da sociedade civil passou a ter denotação de civilizada apenas em Locke, o qual

torna a categoria como sinônimo de sociedade política. Mas, continuava o pensamento de que

incivilidade era contrária à sociedade civil, a qual seria domesticadora dos instintos selvagens

do ser humano.

Por sua vez, em Rousseau a sociedade civil, apesar de civilizada, não significa

necessariamente sociedade política. Nele, o contrato social substitui a liberdade natural pela

liberdade  civil,  a  qual  tem seu  limite  na  vontade  geral.  E  em síntese,  sair  do  estado  de

natureza significaria que a conduta humana passaria por uma adesão à justiça e moralidade

(ROUSSEAU, 1999).

Nos autores clássicos supracitados tem-se que a sociedade civil seria o sinônimo

de Estado, já que se contrapunha ao estado de natureza. Outra família5 de argumentos são

aqueles advindos de Hegel,  o qual,  rompendo com o jusnaturalismo fundado no contrato,

5 Conforme Lavalle (1999), a discussão sobre a sociedade civil agrega três famílias de argumentos, a saber:
família dos jusnaturalistas; família ligada a Hegel; Família ligada ao associativismo.
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afirma que o estado fundamenta a sociedade e o mesmo não é antecedido pelos indivíduos.

Assim então foram lançadas as bases modernas para a concepção de que a sociedade civil é

diferente da família e diferente do Estado. De acordo com Keane (2001 apud BALLESTRIN,

2010,  p.  47),  os  escritos  de  Hegel  colocaram os  anos  entre  1750  e  1850  como período

histórico de nascimento e maturação do termo sociedade civil em sua distinção do Estado.

Hegel identificou a sociedade civil como recinto histórico de interação social entre

indivíduos, e reconheceu nela a importância do desempenho das associações independentes,

mediadoras entre indivíduo e Estado. Ele lança as bases para se compreender a sociedade civil

em seu caráter de mediação e interpenetração com o Estado (COHEN; ARATO, 2001), nem

este último nem a família esgotariam a vida dos indivíduos na sociedade moderna.

Lavalle  (1999,  p.  126),  quando considera  a  concepção  hegeliana  de sociedade

civil, diz que o resultado é “uma teoria triádica da sociedade civil, na qual existe uma nítida

diferença entre o mundo privado, familiar e de particulares isolados, o mundo institucional

econômico e estatal da sociedade civil e o magno mundo político nacional e internacional do

Estado”. 

Marx, por sua vez, considera a sociedade civil como a arena da luta de classes, o

lugar das relações econômicas,  ou seja, o conjunto das relações interindividuais que estão

fora,  ou  antes,  do  Estado,  se  contrapondo  assim  à  ideia  defendida  pelos  jusnaturalistas

(BOBBIO, 1987). Marx e Engels (1974) afirmou que: 

A sociedade civil compreende todo o intercâmbio material  dois indivíduos numa
determinada etapa do desenvolvimento das forças produtivas. Compreende toda a
vida comercial e industrial de uma etapa, e nesta medida transcende o Estado e a
nação, embora, por outro lado, tenha de se fazer valer em relação ao exterior como
nacionalidade  e  de  se  articular  como  Estado  em  relação  ao  interior  (MARX;
ENGELS, 1974, p. 94).

A  sociedade  civil,  sob  esta  concepção,  não  se  trata  de  instituições  que

intermediam família e Estado, se relaciona à necessidade burguesa e da sociedade capitalista

vista pelo lócus da contradição que há entre proprietários e não proprietários dos meios de

produção.

Para Gramsci a sociedade civil está na superestrutura social, e, diferente de Hegel,

não limita a sociedade civil a um campo de domínio do direito de propriedade, já que vê a

dominação  presente  em diversos  campos,  indo  além das  relações  materiais  de  produção.

Assim, a hegemonia não é exclusiva do domínio econômico, tanto que o principal espaço de

sua disputa é na sociedade civil, se completando no Estado (GOHN, 2008).
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Como  destaca  Gohn  (2008),  Gramsci,  em  sua  filosofia  política,  ressalta  a

importância que tem a organização da sociedade civil para transformar a sociedade política.

Por  ser  uma  arena  de  luta  por  hegemonia  e  pelo  poder  político,  trata-se  de  organizar  a

sociedade civil para que se democratize o Estado e seus aparelhos. 

No entanto,  a sociedade civil  Gramsciana  não é  sustentada  fora do campo do

Estado, muito menos se contrapõe a este, na verdade, articula-se nele e com ele, e deste modo

tem sua capacidade de influência sobre a vida coletiva potencializada. Nogueira (2003) ao

argumentar sobre a sociedade civil de Gramsci, descreve que:

Nessa concepção,  portanto,  a sociedade civil  é  considerada  um espaço onde são
elaborados e viabilizados projetos globais de sociedade, se articulam capacidades de
direção ético-política, se disputa o poder e a dominação. Um espaço de invenção e
organização  de  novos  Estados  e  novas  pessoas.  Um espaço  de  luta,  governo  e
contestação, no qual se formam vontades coletivas (NOGUEIRA, 2003a, p. 191).

A sociedade civil seria então aqueles organismos da esfera privada e é segundo

Gramsci (1991) “formada pelas organizações responsáveis tanto pela elaboração quanto pela

difusão  das  ideologias,  sendo  as  principais  o  sistema  escolar,  as  igrejas,  as  associações

profissionais e da cultura”.

Nogueira  (2003)  afirma  que  surgiram  nas  últimas  décadas,  em  diálogo  e

concorrência com Gramsci, duas vertentes teóricas acerca da sociedade civil. A primeira pode

ser chamada de sociedade civil liberalista, para a qual Bobbio (1994 apud GIUSTINA; LUIZ,

2013,  p.  75)  identifica  que  não existem ações  da  sociedade  civil  visando a conquista  do

Estado. Pelo contrário, se manifesta em oposição a este, visto que a concepção é a de que ele

deve existir da forma mínima possível:

[...] o Estado que corresponde a essa sociedade civil é um Estado mínimo, reduzido
às funções de guarda da lei e da segurança,  mais liberal  e representativo do que
democrático e participativo (NOGUEIRA, 2003, p. 192).

A sociedade civil se torna externa ao Estado, um espaço “a partir do qual se pode

ferir  e  hostilizar  os  governos,  mas  de  onde  não  se  estruturam  governos  alternativos  ou

movimentos de recomposição social” (NOGUEIRA, 2003, p. 192). Logo, não há espaço para

questões  de  hegemonia.  Mas  fica  em  destaque  a  concepção  de  sociedade  civil  que  se

estabelece, a qual fica incutida numa responsabilização social dos indivíduos, com base num

discurso de solidariedade, muitas vezes estes assumindo funções típicas do Estado.

Esse  conceito  de  sociedade  civil  está  no  campo  teórico  do  terceiro  setor,

concebido por um conjunto de organizações sociais que se postam voltadas para o alcance de
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segmentos  carentes  da  população,  assim  assumindo  cada  vez  mais  um  papel  de

responsabilidade estatal, como ressalta Montaño (2002 apud NOGUEIRA, 2003, p. 193).

O  segundo  caminho  teórico  de  sociedade  civil,  que  pode  ser  descrito  como

sociedade civil social, se localiza fora do Estado, porém, questões de hegemonia, ainda que

não claramente definidas, tem seu lugar. Nogueira (2003, p. 194) diz que: 

Tal modalidade de sociedade civil estaria composta por movimentos que se auto-
organizam e se autolimitam e que poderiam, acredita-se, disciplinar as instituições
mais sistêmicas, como o Estado e o mercado.

Os  atores  pertencentes  são  considerados  os  novos  movimentos  sociais,  que,

vizando metas não materiais, por vezes baseados nas políticas de identidade (raça, gênero,

etc), pretendem usar o Estado para a reforma social.

Trazendo agora uma conceituação que mais se aproxima daquela pretendida para

o  presente  trabalho,  é  necessário  revisitar  o  que  a  teoria  habermasiana  reflete  acerca  do

conceito de sociedade civil. A teoria de Habermas é na verdade um ponto de partida para que

Cohen e Arato tracem o conceito de sociedade civil.

Com  elementos  introdutórios  da  “teoria  da  ação  comunicativa”,  Habermas

estabeleceu uma nova compreensão para a teoria social, ao conceber a sociedade moderna em

dois distintos níveis, o Mundo da Vida e o nível Sistêmico. O primeiro corresponderia a um

universo  direcionado  por  ações  que  levassem  ao  entendimento  e  à  compreensão  mútua

(cooperação e interpretação), prevalecendo a Ação Comunicativa. O outro nível, orientado por

uma lógica instrumental e tendo o dinheiro e o poder operando em si, teria suas ações voltadas

para o êxito e o melhor desempenho possível. Ao que Kritsch (2014, p. 251) esclarece que: 

[...] o mundo da vida, que tem como meio específico a solidariedade, caracteriza-se
por constituir uma espécie de reservatório de tradições existentes, o pano de fundo
implícito  de  conhecimentos  e  práticas  que  estão  embutidos  na  linguagem  e  na
cultura, e que são tomados como dados (são assumidos) pelas várias interpretações
dos agentes na vida cotidiana. Também este mundo da vida teria sofrido a ação dos
processos  de  racionalização  e  diferenciação  societal,  distinguindo  assim  em seu
cerne  entre  complexos  institucionais  relativamente  autônomos  dedicados:  à
transmissão  de  conhecimentos  e  padrões  interpretativos  (âmbito  da  cultura),  à
integração  social  (âmbito  da  personalidade).  Assim,  a  cultura,  a  sociedade  e  a
personalidade constituem as esferas de reprodução da vida social por excelência. Já
no  nível  da  sociedade  enquanto  sistema,  em que  operam predominantemente  as
lógicas do Estado (poder) e da economia (dinheiro),  a integração social  pode ser
alcançada  em larga  medida  relegando-se  as  tarefas  de  coordenação  das  ações  a
instituições sociais que operam por detrás e para além dos agentes sociais.

Apesar de se compreender essa sociedade por um dualismo metodológico (mundo

da vida e lógica sistêmica), Cohen e Arato (1999 apud KRITSCH, 2014, p. 252) propõe uma
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compreensão  do  modelo  habermasiano  como  algo  tripartido,  uma  vez  que  localizam  a

sociedade civil dentro do mundo da vida, por ser este um local de “sociabilidade e criação de

compreensões compartilhadas, que viabilizam a integração”, onde residiria as mais diversas

formas associativas que compõe o conceito supracitado.

Em cima  do  que  Habermas  descreve  sobre  o  mundo  da  vida,  de  que  este  é

composto por três  componentes  estruturais  –  cultura,  sociedade e personalidade,  Cohen e

Arato o acompanham, dizendo que, à medida há concordância mútua entre os atores sociais,

acerca  de  sua  situação,  compartilham  uma  tradição  cultural.  Neste  ponto,  agem  como

membros de um grupo coeso e solidário, já que, crescendo dentro de determinada tradição

cultural e participantes de uma vida grupal, internalizam orientações de valor que os fazem

adquirir identidade social e individual, levando-os a contrair competências de ação:

A reprodução não apenas  do pano de fundo linguístico-cultural,  mas também da
segunda  dimensão  do  mundo  da  vida  –  seus  componentes  “institucionais”  ou
“sociológicos”  –  ocorre  por  meio  da  comunicação.  Isso  envolve  os  processos
reprodutivos de transmissão cultural, integração social e socialização. Mas, isto é o
principal ponto para nós, a diferenciação estrutural do mundo da vida, que é parte do
processo  de  modernização,  ocorre  por  meio  da  emergência  de  “instituições”
especializadas na reprodução das tradições, solidariedades e identidades.
A discussão habermesiana dos componentes estruturais do mundo da vida centra-se
em reconstruir a forma do estoque de conhecimento, as solidariedades dependentes e
as competências abstratas  de personalidades que nossa cultura torna disponível a
nós. Mas esta reconstrução envolve uma série de instituições que não podem ser
igualadas ao conhecimento cultural de fundo a que recorrem nem aos mecanismos
diretores  que  coordenam  as  ações  na  economia  (dinheiro)  ou  em  organizações
formalmente organizadas e burocraticamente estruturadas (poder). É aqui, no nível
institucional  do  mundo  da  vida,  que  se  pode  enraizar  um  conceito
hermeneuticamente acessível, porque socialmente integrado, de sociedade civil. Este
conceito incluiria todas as formas associativas e instituições que exigem interação
comunicativa para sua reprodução e que dependem primariamente de processos de
integração social para coordenar a ação dentro de seus limites (COHEN; ARATO,
1999 apud KRITSCH, 2014, p. 253).

A sociedade civil,  concebida pelos autores, alcança tanto o caráter institucional

como o associativo no mundo da vida, onde direitos civis como a liberdade de expressão e

associação ganham relevância e margem para ação, levando os indivíduos a se organizarem

de  modo  que  alcancem  os  objetivos  mais  buscados,  entre  os  quais  se  destacam:  maior

democratização política, potencialização e institucionalização de direitos e liberdades.

Essa  apropriação  e  reinterpretação  da  teoria  habermesiana,  segundo  Kritsch

(2014), vai permitir a Cohen e Arato definirem que a sociedade civil deve ser compreendida

como esfera de interação social localizada entre a economia e o Estado, constituída então pela



23

esfera íntima (a  família),  pela  esfera das associações  (associações  voluntárias),  e  também

pelos movimentos sociais e formas de comunicação pública. 

A sociedade civil moderna tem sua criação através de formas de autoconstituição

e  automobilização,  sendo  institucionalizada  e  generalizada  por  meio  de  leis  e  direitos.

Cabendo a diferenciação dos autores de que não basta diferenciar a sociedade civil do Estado

e  do  âmbito  econômico,  deve-se  distinguir  esta  da  sociedade  política  de  partidos,

organizações políticas e públicos políticos, além da sociedade econômica que se compõe de

organizações de produção e distribuição. Porém, consideram um erro ver a sociedade civil em

oposição à economia e o Estado, visto que a sociedade econômica e política corresponde a

esferas  mediadoras,  pelas  quais  a  sociedade  civil  adquire  influência  sobre  processos

econômicos e político-administrativos. (COHEN; ARATO, 1999  apud KRITSCH, 2014, p.

255).

Retornando  ao  conceito  de  esfera  pública,  discutido  de  forma  mais  ampla  no

tópico anterior, Habermas (1992 apud KRITSCH, 2014, p. 262) o localiza como uma esfera

que predomina um discurso autônomo, permeado pela razão comunicativa, e, sendo enraizado

no mundo da vida, trata-se de uma rede onde se comunicam conteúdos, tomadas de posições e

opiniões, cabendo à sociedade civil filtrar e sintetizar esses fluxos comunicacionais.

No que diz respeito ao conceito de sociedade civil, Habermas concorda em grande

medida com o delineamento dado por Cohen e Arato, e assim a considera como constituída

por um núcleo institucional que se forma pelas uniões e associações de caráter não estatal e

não econômico, basicamente voluntárias e que tem suas estruturas de comunicação da esfera

pública lastreadas no componente social do mundo da vida. 

O  protagonismo  nesta  se  daria  através  dos  movimentos,  organizações  e

associações, que são responsáveis por perceber a ressonância dos problemas sociais na vida

privada,  condensá-los e conduzi-los de forma amplificada  à  esfera pública  política.  Neste

contexto,  as  relações  associativas  formam  a  essência  onde  se  condensam  os  cidadãos

genéricos da esfera privada, que procuram soluções públicas para seus interesses sociais. Os

mesmos  que  podem  influenciar  na  formação  institucionalizada  da  vontade  e  opinião

(HABERMAS, 1992 apud KRITSCH, 2014, p. 262). Nas palavras de Costa (1994, p. 44), “a

sociedade civil,  com o seu conjunto de associações  voluntárias,  independentes do sistema

econômico e político-administrativo, absorve, condensa e conduz de maneira amplificada para

a esfera pública os problemas emergentes nas esferas privadas, no mundo da vida”.
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Habermas (1992 apud KRITSCH, 2014, p. 262) deixa claro que, para não haver

deformações  na  esfera  pública  e  sociedade  civil,  as  estruturas  comunicacionais  da  esfera

pública necessitam de uma sociedade civil pujante em sua ação. Essa sociedade civil deve

permanecer  fixada  nos  núcleos  privados  do  mundo  da  vida,  não  nos  campos

institucionalizados, apesar da necessidade de se apoiar neste último. Mas não deve fixar suas

raízes nele,  a fim de que se preserve seu caráter aberto e a dinamicidade,  capaz de gerar

solidariedade e integração social.

Teixeira (1999), ao localizar a sociedade civil nesta perspectiva, a concebe com

um papel autolimitado, uma vez que esta não substitui as estruturas do Estado, porém, exerce

influência sobre as decisões e políticas. Logo, a sociedade civil não estaria dotada de poderes

de  decisão  ou gestão,  nem tão  pouco atuaria  de  forma periódica  ou  episódica,  como em

períodos de eleição,  na verdade tanto  ela  como a  esfera  pública  geral  seriam espaços de

integração social e canais por onde se processam mudanças sociais. No entanto, a influência

que exercem não deve ser confundido com poder.

Visto que a sociedade civil  deve assumir papel importante na esfera pública, é

necessário que se conheça mais acerca desse conceito, o qual será melhor descrito no próximo

tópico.

2.2 Considerações sobre o conceito de esfera pública

Para a melhor localização do conceito de esfera pública a ser utilizado no presente

trabalho  é  necessária  a  tarefa  de  análise  do  significado  do  mesmo.  Aqui  parte-se  da

observação de Habermas, o qual ressalta que não são poucas as acepções em volta do termo:

O uso corrente  de  “público”  e  “esfera  pública”  denuncia  uma multiplicidade  de
significados concorrentes. Eles se originam de diferentes fases históricas e, em sua
aplicação  sincrônica  sobre  relações  da  sociedade  burguesa  industrial  tardia  e
organizada sócio-estatalmente, entram num turvo conúbio (HABERMAS, 2003, p.
13).

Deve ser ressaltado que a partir dessa obra é que se torna conhecido o conceito de

esfera  pública  moderna  ou  burguesa6.  Em  sua  análise  crítica7,  o  autor  desenvolve  um

6 Como ressalta Silva (2001), a razão de se classificar esta esfera como tipicamente burguesa se deve ao fato da
variante burguesa demonstrar predomínio na esfera pública, ainda que exista uma esfera pública plebeia, porém,
orientada e dirigida pelos interesses da anterior.
7 Habermas, em seu livro “Mudança Estrutural da Esfera Pública”, carrega a influência da escola de Frankfurt,
que tinha como maiores expoentes Max Horkheimer (1895-1973) e Theodor W. Adorno (1903-1969), filósofos
conhecidos por sua teoria crítica. 
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panorama da  história  de  estruturação  da  esfera  pública  e  esfera  privada  e  como estas  se

encontram na modernidade. 

Para  essa  abordagem  explicativa,  Habermas  parte  da  Grécia  antiga,  que  era

constituída  por  suas  cidades-estado,  onde  se  encontrava  a  esfera  da  polis,  ambiente  de

convivência de cidadãos livres, no entanto, era separada da esfera privada, também conhecida

como  oikos. A esfera pública se tratava de um espaço mais dinâmico, dado ao diálogo e à

prática comunitária.

Mas, mesmo a vida pública na polis, não era permitida a qualquer cidadão. Este

necessitava de ser autossuficiente em sua vida privada, ou seja, situação que viria a excluir

parcelas  daquela  sociedade,  como  o  público  de  mulheres  e  homens  desprovidos

financeiramente. Estar excluído dessa esfera significaria estar fora de assuntos e questões de

interesse  coletivo,  que  deveriam  ser  resolvidos  de  modo  participativo  e  através  de

argumentos, para chegar à deliberação. O destaque vai para o fato das questões privadas não

serem apreciadas, por seu caráter distante da esfera anterior.

Mirando a construção de uma esfera pública moderna, Habermas descreve que há

na Idade Média europeia uma união entre as esferas pública e privada na figura do senhor de

terras, que, ao mesmo tempo que dominava sua esfera privada, a família e vassalos, tinha

controle  público  de  suas  terras.  No  período  de  transição,  a  organização  capitalista  da

sociedade  foi  dando  origem  a  transformações  na  ordem  social,  mediante  a  fluidez  nos

processos de troca de mercadorias e de informações. Por sua vez, surgia dessa aglutinação de

fatores o Estado moderno, cada vez mais demandado com suas instituições burocráticas, o que

foi delineando a estruturação de uma “esfera do poder público”, ao que Habermas (2003, p.

31) expressa o seguinte:

Nesse sentido estrito, 'público' torna-se sinônimo de estatal; o atributo não se refere
mais à 'corte' representativa, com uma pessoa investida de autoridade, mas antes ao
funcionamento regulamentado de acordo com competências de um aparelho munido
do monopólio da utilização legítima da força.

Essa  esfera  era  respaldada  pelo  conjunto  social  de  então,  a  burguesia8,  que

trabalhava em resposta a esse poder público vigente. A partir daí passou se a observar uma

polarização entre o setor privado (correspondendo ao mercado e ao ambiente familiar) e a

esfera do setor público (Estado), com esferas intermediárias, como a esfera literária (cafés e

 
8 O desenvolvimento dos burgos medievais, gerado através do dinamismo comercial do período, deu origem a
essa nova classe social, que assumiu papel de predominância no processo histórico, constituída com base nas
relações de comércio.
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imprensa, etc). Enquanto na esfera pública antiga as tarefas eram políticas, desempenhadas

por cidadãos em comunidade, a tarefa política da esfera pública burguesa se relacionava a

regulamentar a sociedade civil.

Os burgueses, como eram pessoas privadas, não ocupavam funções públicas, não

faziam parte do governo, e por se diferenciar do estatal vai intensificar a pressão sobre este.

Essa pressão, em grande medida, era para que o Estado pouco interferisse no mercado e nos

assuntos da vida privada.

Como ressalta Habermas, a burguesia, ainda não participante do poder, encontrava

na imprensa político-literária primordial  ferramenta para disseminar seus ideais críticos de

mudança naquele período histórico, que eram gerados nos espaços públicos de discussão. Se

associando então ao desenvolvimento do capitalismo mercantil na Europa no século XVII, a

esfera pública burguesa se trata do ambiente situado entre a esfera privada e o Estado, e seria

identificada  por  discussão  livre  e  racional  de  opiniões  que  seriam  legitimadas  pela

argumentação em debate público. Nas palavras de Habermas, a esfera pública (2003, p. 42):

[...]  pode  ser  compreendida  inicialmente  como  a  esfera  das  pessoas  privadas
reunidas em um público; elas reivindicam esta esfera pública regulamentada pela
autoridade, mas diretamente contra a própria autoridade, a fim de discutir com ela as
leis  gerais  da  troca  na  esfera  fundamentalmente  privada,  mas  publicamente
relevante, as leis do intercâmbio de mercadorias e do trabalho social.

Porém, essa burguesia que pregava o Estado Liberal de Direito, foi a mesma que

passou a  agir  de  forma  contraditória  ao  que  propagava.  A partir  de  então  se  promove  a

Mudança Estrutural da Esfera Pública Burguesa, já que, segundo Habermas, se perverte a

separação entre o que é público e o que é privado. Em regra geral, a burguesia passou aos

poucos a penetrar no Estado, para fazer prevalecer seus interesses particulares, e até mesmo

tornar privado aquilo que era público.

Ao afirmar que esse quadro levou ao rompimento daquilo que delineava a esfera

pública burguesa, Habermas constata a perda de função política e publicidade crítica da esfera

pública,  já que ocorreu um verdadeiro corrompimento da vida pública.  E a esfera pública

burguesa entrava em decomposição à medida que a dimensão pública se furtava à sua função

política, de levar os assuntos públicos à apreciação do controle público mais crítico. A esfera

que era crítica passava a ser manipuladora e sedutora, manejada de acordo com interesses

particulares.

O advento dos meios de comunicação, segundo Habermas, veio a intensificar a

decadência da esfera pública, uma vez que eles foram difundidos com fins manipulatórios, ao
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que foi  chamado de  refeudalização  da  esfera  pública,  já  que grandes  grupos econômicos

passaram a interferir tanto no mercado como no poder do Estado.

Partindo dessa análise de Habermas acerca da esfera pública,  depreende-se um

prognóstico social pessimista,  visto que há pouca margem para vislumbres emancipatórios

nesse contexto descrito para a sociedade civil.

No entanto, nas análises mais recentes de Habermas pode ser traçado um plano

mais otimista para a esfera pública, dado que nos seus escritos posteriores, de acordo com

Calhoun  (1995),  esse  conceito  deixa  de  se  referir  a  um  instituto  específico  da  história,

constituindo-se como capacidade transhistórica, do homem para com a comunicação humana.

 Habermas avança na categoria, principalmente depois de desenvolver sua Teoria

da Ação Comunicativa,  onde a  principal  ideia  que esta  teoria  apresenta é  de que,  com a

estruturação do Estado Moderno, a forma de organizar a sociedade esteve atrelado a dois

universos. Um deles seria o sistema que articula o mercado (dinheiro) e o Estado (poder), o

mundo  sistêmico, o outro, ligado à racionalidade comunicativa e representando a esfera da

vida privada e associativa, corresponde ao mundo da vida (CALHOUN, 1995).

O  mundo  sistêmico é  baseado  numa  lógica  instrumental,  relações  impessoais,

onde  o  objetivo  é  o  melhor  desempenho  administrativo  para  o  aparato  estatal  e  a  maior

lucratividade e produção na esfera econômica, há uma lógica de perseguição a resultados, a

fim de manter a sobrevivência material humana. No entanto, essa esfera irá tentar impor sua

razão instrumental às outras esferas da vida, o que Habermas caracteriza como colonização.

Por sua vez, o  mundo da vida se trata do lugar onde vigora o valor cognitivo,

estético,  expressivo  e  moral,  que  dão  base  para  se  construir  identidade,  solidariedade,

publicidade e associação entre indivíduos. Se no anterior imperava a razão instrumental, neste

predomina o agir  comunicativo,  onde os  sujeitos  interagem através  da linguagem,  a  qual

carrega  estruturas  consensuais  para  o  convencimento  e  geração  de  consenso,  ou  seja,  a

comunicação leva à criação de acordos.

No mundo da vida os laços de solidariedade são fortalecidos, e é onde surgem as

demandas de transformação, quando então os indivíduos se associam para mudar o quadro

social  e  para  resistir  à  intervenção  do  Estado  e  do  Mercado.  A  comunicação  tem papel

primordial nesse processo, já que, além de mudar o padrão de entendimento entre sujeitos,

através da comunicação questionadora, impulsiona a sociedade democrática.

Assim, o mundo da vida se posta como o local que sofre ataques do sistema, para

o que a prática comunicativa tem papel essencial no combate a esses imperativos sistêmicos,
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já  que  a  ação  comunicativa  irá  problematizar  questões  do  mundo  da  vida,  agindo  na

reprodução cultural,  social  e  dos indivíduos (FARIA, 1999).  E de acordo com Oliveira  e

Fernandes (2011, p. 9):

É no mundo da vida que brotam as demandas dos sujeitos por um mundo melhor,
por alternativas de vida, por formas mais concretas de atendimento às necessidades,
tanto  materiais  quanto  morais.  A  partir  das  experiências,  construídas  pela
comunicação, os indivíduos associam-se, passam a apresentar numa esfera pública
mais ampla aquilo que consideram como justo e lutam para modificar o panorama
social.  Há  um espaço,  engendrado  no  mundo  da  vida,  para  a  emancipação  dos
sujeitos,  para  o  fortalecimento  dos  laços  de  solidariedade  e das  construções  das
identidades plurais. A dimensão do mundo da vida resiste à intervenção do Estado e
do mercado.

Esse  conflito  que  interliga  Estado,  economia  e  sociedade  aparece  na  esfera

pública, que interconecta a vida privada, as experiências cotidianas, os apelos por justiça e

distribuição das oportunidades, aos centros do poder do Estado e do poder econômico. Assim,

os processos de comunicação da esfera pública conectam as demandas do homem comum ao

mundo  sistêmico e  aos  centros  de  decisão  política,  e  transforma  em visíveis  ao  cidadão

comum as decisões desse mundo sistêmico (OLIVEIRA; FERNANDES, 2011).

A  esfera  pública,  sendo  a  arena  discursiva,  do  debate,  aberta  à  participação,

permite aos interessados, não a apenas um grupo específico, se incluir na discussão do que

concerne à mudança do quadro social. E, como esclarece Oliveira e Fernandes (2011, p. 11),

recentemente, “Habermas discute a existência de uma multiplicidade de esferas públicas, em

que os sujeitos  estão permanentemente  reestruturando suas relações  e  não apenas de uma

esfera única totalizante”. 

Tendo em vista  que essa esfera pública  deve ser cada vez mais  ocupada pela

sociedade  civil  organizada,  como  associações  comunitárias,  agora  se  faz  necessário

compreender  um  pouco  acerca  de  um  conceito  muito  concernente  a  este  trabalho,  o

associativismo.

2.3 Breve abordagem teórica sobre o associativismo

A prática associativa pode ser observada em diversas áreas da vida humana, em

grande medida orientada por um sentido de mudança, transformação de um quadro social ou

mesmo por  defesa  de  direitos  já  estabelecidos.  Aqui  se  faz  necessário  conhecer  algumas

abordagens  teóricas  acera  desse  conceito,  que  é  amplamente  utilizado  no  atual  período

histórico.
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Quando analisada a perspectiva de Tocqueville (2005), este destaca a tendência,

nas  sociedades  modernas  industriais,  do  desinteresse  e  afastamento  pelo  coletivo  e  pelas

questões  políticas  da comunidade,  visto que a  luta  pela  subsistência  e  por  bens  materiais

reforçava o individualismo. 

Observando o contexto norte americano, o autor via que a solução para envolver

os indivíduos nos problemas sociais e políticos que os cercavam passaria pela existência de

instituições políticas, que propiciassem a participação dos cidadãos. Mas apenas a existência

das instituições estritamente políticas não seria suficiente, daí a importância das associações,

as quais viriam a desempenhar papel de mediação, conectando os cidadãos e seus problemas

comunitários aos órgãos de gestão capaz de sanar as deficiências, ademais, potencializando

virtudes cívicas (VIEGAS, 2004).

Assim, Tocqueville (2005, p. 220) conceituou a associação como “adesão pública

que certo número de indivíduos dá a determinadas doutrinas e no compromisso que contraem

de contribuir de uma certa maneira para fazê-las prevalecer”. Por sua vez, Viegas (2004, p.

34) conceitua associação como “todo grupo de indivíduos que decidem, voluntariamente, por

em comum os seus conhecimentos ou atividades de forma continuada, segundo regras por eles

definidas, tendo em vista compartilhar os benefícios da cooperação ou defender causas ou

interesses”. 

Fung  (2003)  entende  que  as  associações  compreendem  a  parte  principal  da

estrutura da sociedade civil,  onde indivíduos promovem entre si a deliberação de opiniões

públicas, bem como tratam de forma crítica as políticas e ações estatais, no sentido de que

estas alcancem suas comunidades.

No entendimento de Wautier (2001, p.11):

A principal função das associações é, sem dúvida, uma função social: constituídas
de membros solidários, elas visam à constituição de uma comunidade de interesses
baseada  na  defesa  de  direitos  sociais  iguais.  Elas  visam à criação  de formas de
inserção  social  e  de  responsabilização,  assumindo o papel  de mediação  entre  os
cidadãos e instituições. 

Com construção teórica muito próxima dos pressupostos de Tocqueville, Putnam

(1996  apud FERNANDES, 2000) expõe a importância que as associações têm para a vida

democrática, já que concebe o associativismo voluntário como limitador do individualismo e

desconfiança,  se  pautando  em  ideais  de  solidariedade  e  engajamento  comum.  Nessa

perspectiva, “as associações constituem recurso imprescindível na construção de conexões e
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relações baseadas em laços de solidariedade, confiança e de reciprocidade, elementos centrais

na formação de atitudes e práticas de base cooperativa” (LUCHMANM, 2014, p. 164).

Numa  perspectiva  diferente,  Luchmanm  (2014)  apresenta  um  conceito  de

associativismo que vai  além das  expectativas  de  civismo e  cooperação,  na verdade,  seus

efeitos  democráticos  se dão através  de sua natureza conflitiva.  Numa abordagem onde as

associações se constituem como parcela dos movimentos sociais, tem-se o seguinte:

Assim, as associações são partes constitutivas dos movimentos sociais, embora não
se confundam com eles, os quais incorporam diferentes sujeitos e relações. [...] O
associativismo é um elemento importante na medida em que desloca as atribuições
dos  problemas  e  condições  do  plano  pessoal  para  o  coletivo  –  ou  sistêmico  –,
requisito essencial  para o desencadeamento de um movimento social.  Assim, em
associação,  as  pessoas  desenvolvem  sentidos  e  percepções  da  vida  social  que
transcendem  a  dimensão  individual  e  pessoal.  Aqui,  as  bases  de  aprendizado
superam muito as expectativas de civismo e cooperação, ao buscarem alterar o status
quo  nas  diferentes  dimensões  da  vida  social.  Questionar  códigos  culturais  e
comportamentos sociais, para além de impactar sistemas políticos e/ou econômicos,
é um registro central  de diferenciação em relação a abordagens que apregoam a
importância  da  confiança  e  da  integração.  Nessa  vertente,  as  principais  funções
democráticas dos movimentos sociais estão na sua capacidade de alterar a realidade
social, seja no plano cultural, seja no institucional, no sentido de expor e lutar contra
as  relações  de  poder  e  de  dominação  que  caracterizam  as  diferentes  esferas  e
espaços da vida social (LUCHMANM, 2014, p. 165)

Os benefícios democráticos aí estão voltados para o desnudamento de estruturas

de poder e suas relações, de modo que formas de dominação e segregação sejam reveladas,

tanto no plano sociopolítico como econômico e cultural.

Luchmanm (2014) apresenta uma outra vertente, mais ligada ao interesse desse

presente  trabalho,  que  está  ligada  aos  escritos  de  Cohen,  Arato  e  Habermas,  quando  na

reconstrução da concepção de sociedade civil. Colocam esta última como status de esfera das

virtudes  democráticas,  e  sua  relação  com  associativismo  se  estabelece  no  fato  de  as

associações civis serem “instituições especializadas e responsáveis por reproduzir culturas e

tradições e formar identidades coletivas e práticas ancoradas nos princípios da democracia e

da solidariedade” (LUCHMANM, 2014, p. 167).

Partindo  do  sistema  de  diferenciação  proposto  por  Habermas  (discutido  nos

tópicos  anteriores),  que  distingue  sistema  e  mundo  da  vida,  essa  perspectiva  coloca  as

associações, ainda que autolimitadas, como elemento de estratégias tanto de defesa quanto de

táticas  ofensivas,  almejando  influenciar  o  Estado  e  a  economia,  além  de  buscar  a

institucionalização dos benefícios alcançados pelos movimentos sociais. Nessa perspectiva, a

ideia de associativismo “envolve um quadro mais amplo de atores sociais, como organizações
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não  governamentais  e  diferentes  tipos  de  associações  que  defendem  interesses  sociais”.

(LUCHMANM, 2014).

Segundo Viegas (2004, p. 36), nessa perspectiva:

As associações,  núcleo fundamental  da sociedade civil,  transpõem para  o espaço
público os problemas vividos pelos indivíduos na esfera privada, reformulando-os
em problemas sociais, que serão objeto de discussão pública alargada, em grande
parte através dos meios de comunicação social. Estes devolvem aos indivíduos uma
leitura plural  e  social  dos seus problemas,  num processo  que é simultaneamente
enriquecedor  da  deliberação  democrática  e  da  consciência  social  e  política  dos
cidadãos.

Em relação  aos  tipos  de  associação  existentes,  Wessel  (1997  apud VIEGAS,

2004,  p.  38)  distingue  três,  que  são:  Associações  políticas  (incluindo  associações

profissionais);  associações  que  expressam os  novos  movimentos  sociais  e  associações  de

caráter  social.  Por  sua  vez,  Van  Deth  e  Kreuter  (1998  apud VIEGAS,  2004,  p.  38)  as

classificam  em  associações  de  agenda  política,  associações  com  caracterização  social

(religiosas e de solidariedade), e aquelas relacionadas a interesses tradicionais, que se ligam

aos partidos políticos e a organizações socioprofissionais.

Assim,  partindo do pressuposto que o associativismo “é uma questão primária

para o potencial emancipatório e o desenvolvimento de qualquer comunidade ao articular o

pontual com o abrangente” (CANTERLE, 2004, apud LEONELLO; COSAC, 2006, p. 5), o

trabalho se concentra nas associações comunitárias, ou de bairro, que, estarão ligadas mais

aos movimentos sociais urbanos.

As associações do tipo comunitário são construídas em afinidade e semelhança,

com devida carga de afeição e emoção, e, por conta de interações mais densas de identidade,

são estruturadas  em intenções  e interesses de pessoas que cooperam com intuito  de fazer

frente  às  naturais  debilidades,  para assim chegar  ao desenvolvimento  local  (LEONELLO;

COSAC, 2006).

De acordo com Salomão (2013), essas associações devem ser abertas à população

local,  com  vistas  às  suas  necessidades,  eleição  de  representantes,  afirmado  o  papel  de

incentivadora, justa e causal, sem perder de vista suas potencialidades e dificuldades. 

Rennó (2003, p. 72) afirma que:

A participação  em grupos  sociais  locais,  como grupos  de  mães,  associações  de
bairro e grupos de igreja. Essas formas de participação têm em comum um escopo
mais limitado em suas demandas [...] não são necessariamente vinculadas a assuntos
políticos; são muito mais voltadas para problemas do dia-a-dia do que para grandes
debates  nacionais  e  servem principalmente  para  formar  uma rede  de  proteção  e
conforto a seus membros em relação aos acontecimentos cotidiano.
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Apesar do autor supracitado ter diminuído o campo de atuação das associações

comunitárias,  Viegas  (2004)  observa  um  movimento  mais  amplificador  das  intervenções

destas.  Segundo a  autora,  as  transformações  recentes  nas  associações  têm levado  estas  a

buscar maior intervenção na esfera pública, seja representando os interesses do grupo ou na

defesa de valores e normas sociais. 

Assim, as associações, para além de um campo comunitário, se expandem sentido

a ter papel mais incisivo na elaboração e implementação de políticas públicas. Ao que Costa

(1994)  afirma  que,  “parece  indiscutível  que  estas  organizações  efetivamente  tematizam

tensões  das  esferas  privadas,  revelando  o caráter  geral  e  conferindo tratamento  público  a

questões como moradia, saúde, educação etc.”

Sendo importante destacar seus efeitos democráticos, os quais, segundo Warren

(2001  apud VIEGAS,  2004,  p.  37),  são  três,  a  saber:  os  efeitos  a  nível  individual,  que

significam aumento de informações, competências, logo, aumento no poder participativo, o

que aumenta o sentido crítico, uma vez fortalecidas as virtudes cívicas; os efeitos a nível da

esfera pública,  se  dá no sentido de potencializar  a  comunicação pública   e  a  deliberação

política;  por  fim,  os  efeitos  institucionais,  se  observam  em  representação  de  interesses,

identidades e orientações normativas, já que o contato com as estruturas estatais formais de

legislação seria constante.

Ressaltadas  algumas  considerações  acerca  do  associativismo,  concebe-se  a

importância  deste para o alcance democrático,  principalmente para aqueles que se sentem

pouco integrados à sociedade. No que tange às associações comunitárias, correspondem a um

corpo que tende a ser coeso e compacto, relacionadas a grupos com demandas específicas.

Porém, sua existência é muito salutar à constituição de uma sociedade civil mais atuante, que,

além de pautar suas deficiências diárias, pode saltar a um campo mais amplo, a esfera pública,

para reivindicar e negociar questões pertinentes à realidade vivenciada,  principalmente em

relação ao espaço urbano.

Conhecendo o potencial cidadão que compõe as associações, se faz importante

conhecer  mais  um  conceito,  o  de  participação  cidadã,  que  é  tão  utilizada  no  período

contemporâneo. A qual será mais bem explorada no próximo tópico.

2.4 Conceituação de participação cidadã
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A participação é uma temática latente que ganha cada vez mais espaço, visto que a

sociedade  se  insere  num contexto  permeado  por  questões  e  problemáticas  que  exigem a

atuação  firme  e  pontual  dos  cidadãos,  para  que  seja  buscada  realmente  a  resolução  de

demandas e transformação de realidades sociais.

De acordo com Dicionário  de  Política,  a  participação  “se acomoda  também a

diferentes interpretações, já que se pode participar, ou tomar parte nalguma coisa, de modo

bem  diferente,  desde  a  condição  de  simples  espectador  mais  ou  menos  marginal  à  de

protagonista de destaque” (BOBBIO apud Gohn, 2011, p. 29).

Acerca da  participação, o dicionário do pensamento social do século XX relata

que ela é:

Um conceito ambíguo nas ciências sociais, pode ter um significado forte ou fraco
[...] o princípio da participação é tão antigo quanto a própria democracia, mas se
tornou  imensamente  mais  difícil  em consequência  da  escala  de  abrangência  do
governo  moderno,  bem como pela  necessidade  de  decisões  precisas  e  rápidas  –
como omissão é motivo de protesto por parte dos que exigem maior participação
(BOTTOMORE apud Gohn, 2011, p. 30).

Partindo para uma abordagem mais  clássica,  Rousseau,  sendo considerado um

teórico da participação, encontra na participação de cada indivíduo nas decisões a saída para

proteção dos interesses privados e para segurança da boa gestão do governo. Ademais, o valor

da liberdade, assim como a auto capacitação, se elevam conforme o indivíduo se envolve em

processos participativos, já que as decisões em coletivo favorecem a integração do indivíduo à

sua realidade.  Por seu turno, Jhon Stuart  Mill  afirma que aquele que não se envolve nas

decisões públicas, não tem desenvolvido o seu senso de responsabilidade pública, para o qual

a participação se aprende no nível local (GOHN, 2011).

No campo da ciência política,  Pizzorno (apud GOHN, 2011, p. 28) diz que “a

participação política é uma ação em solidariedade para com o outro, no âmbito de um estado

ou de uma classe,  em vista a conservar ou modificar  a estrutura do sistema de interesses

dominantes”. 

Maria  da  Glória Gohn  (2011),  quando  analisa  os  paradigmas  analíticos  da

participação, reconhece uma infinidade de formas de entendê-la. Para melhor localizá-las, as

apresenta em 4 interpretações, a saber, liberal, autoritária, revolucionária e democrática.

A  concepção liberal,  carregada  dos  pressupostos  do  liberalismo,  concebe  a

participação como fortalecimento da sociedade civil, não para que esta última se aprimore em
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viver no Estado, sim com objetivo de reforma da estrutura democrática. As ações se dão no

campo  da  luta  contra  os  entraves  burocráticos  e  a  favor  da  ampliação  de  canais  para  a

participação cidadã, esta que é um meio para que se realize.

Desta  ainda  derivam a  participação  coorporativa  e  a  comunitária.  A primeira,

tendo a  participação  como partindo  de  um sentimento  de  identificação  e  concordância,  a

enxerga  dentro  das  organizações  da  sociedade,  de modo que  estas  só  existem através  da

participação das pessoas. Por sua vez, a participação comunitária representa o fortalecimento

da  sociedade  civil,  em termos  da  existência  de  órgãos  representativos  da  sociedade  para

efeitos de deliberação. Assim, as duas entendem a participação como ação espontânea dos

indivíduos. 

Quanto  à  forma autoritária,  corresponde  à  participação  existente  em  regimes

políticos autoritários de massa, e numa derivação desta num regime de democracia, ela se dá

por cooptação,  ou mesmo quando as políticas  públicas  e programas para a  sociedade são

estimulados de modo vertical, com propósito de desfazer conflitos.

No formato democrático, prevalece a soberania popular, já que a participação se

dá através dos movimentos sociais e organizações autônomas da sociedade civil, assim como

nas instituições formais. No que diz respeito ao formato revolucionário, a participação condiz

com organização  que  pretende  agir  pela  distribuição  do  poder  político  e  em oposição  à

dominação (GOHN, 2011).

Quando se  analisa o pensamento de Cole, este vê a necessidade do homem de

estar integrado às questões de sua realidade, e afirma que somente “pela participação em nível

local, em associações locais, que o indivíduo poderia aprender a democracia” (COLE, 1921

apud GOHN, 2011, p. 26).

Deste  modo,  a  participação cidadã  se  configura  como  forma  de  socialização

política, de modo que os sujeitos sociais possam intervir e interferir nas escolhas públicas, o

que pode levar à democratização da sociedade e do Estado.

Bordenave (1983), ao considerar que as mais diversificadas associações buscam

ter  papel  de  controle  sobre  seu  destino,  seja,  amigos  de  bairro,  movimentos  ecológicos,

associações de moradores, comunidades eclesiais de base, se posiciona acerca da participação

como:

Uma relativa autonomia dos grupos populares organizados em relação aos poderes
do Estado e das classes dominantes. Autonomia que implica o grau de consciência
política  dos  cidadãos,  o  reforço  do  controle  popular  sobre  a  autoridade  e  o
fortalecimento do grau de legitimidade do poder público quando este responde às
necessidades reais da população (BORDENAVE, 1983, p. 20).
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Assim, a participação se trata do fortalecimento da prática política, de modo que

se transcendam os tradicionais  processos eleitorais,  por meio da abertura de espaços para

efetivação da democracia e processos decisórios. Deste modo, Jacobi (2002, p. 444) afirma

que:

A participação popular se transforma no referencial de ampliação das possibilidades
de acesso dos setores populares dentro de uma perspectiva de desenvolvimento da
sociedade civil e de fortalecimento dos mecanismos democráticos, mas também de
garantia da execução eficiente de programas de compensação social no contexto das
políticas de ajuste estrutural e de liberalização da economia e de privatização do
patrimônio do Estado.

De acordo  com Bordenave (1983, p. 16), há duas bases complementares para a

participação. “Uma é a base afetiva, na qual participamos porque sentimos prazer em fazer

coisas com outros”. A outra é uma base instrumental,  na qual “participamos porque fazer

coisas com outros é mais eficaz e eficiente que fazê-las sozinhos”. E assim, diz que:

A participação  é  inerente  à  natureza  social  do  homem,  tendo acompanhado  sua
evolução desde a tribo e o clã dos tempos primitivos, até as associações, empresas e
partidos políticos de hoje. Neste sentido, a frustração da necessidade de participar
constitui  uma  mutilação  do  homem  social.  Tudo  indica  que  o  homem  só
desenvolverá  seu  potencial  pleno  numa  sociedade  que  permita  e  facilite  a
participação  de  todos.  O  futuro  ideal  do  homem  só  se  dará  numa  sociedade
participativa (BORDENAVE, 1983, p. 17).

Maurizio Cotta (1979 apud TEIXEIRA, 1997, p. 185) tem como proposta quatro

distinções  que  agregam  as  diversas  formas  de  participação.  A  primeira  das  distinções  é

encontrada na dicotomia participação indireta e direta. A indireta diz respeito a todo tipo de

manifestação  que  se  busque  incorporação  ao  sistema  político,  sejam  atos  de  eleição  até

controle de órgão de poder por meio de aparelhos intermediários. Por sua vez, a participação

direta é relativa à ação sem intermédios nos espaços de decisão. Esta última é vista como

alternativa  ao  definhamento  do  sistema  representativo,  por  se  investir  no  cidadão  e  suas

virtudes cívicas.

Uma  segunda  dicotomia  nessa  distinção  se  dá  na  oposição  entre  participação

institucionalizada e a de movimento, como o autor explica, a separação não existe pelo fato de

ser  ou  não  institucionalizado,  mas,  pela  lógica  presente  em cada  tipo.  Onde,  a  lógica  de

consenso  e  solidariedade  dos  movimentos  se  oporia  à  racionalidade  competitiva  das

instituições  políticas.  A convencional  ação de pressão,  protesto e mobilização não exclui,

porém, a participação dos movimentos em espaços mais institucionalizados. 
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A outra distinção apresentada expõe a participação direcionada à decisão e aquela

para expressão. A primeira advém da ação organizada nos processos de decisão. A outra, que

busca expressão, tem características simbólicas, o de se mostrar presente na cena política.

Ainda  são  apresentados outros  dois  enfoques,  em  termos  de  amplitude,  o

micropolítico e o macropolítico. O primeiro está focado no ator individual e as condições em

que se enquadram a participação, enquanto o segundo se volta para uma dinâmica mais global

da coisa.

Apresentado isso, Teixeira (1997, p. 187) afirma que:

[...] a participação como processo implica numa relação de poder, não só através do
Estado  que  a  materializa,  mas  entre  os  próprios  atores,  que  exige  determinados
procedimentos e comportamentos e mesmo, uma partilha, suscitando a questão de
saber se esta ação tem o caráter  meramente comunicativo e consensual,  como se
enfatiza em relação à participação movimentalista ou comunitária, ou se nela está
presente também uma lógica estratégica. É preciso considerar esta dualidade para
não se ter uma visão idealista, considerando, como muitos o fazem, a participação
com um fim em si mesmo, como um valor, alheia às contradições da sociedade, ou
até mesmo, como filosofia de vida.

Chirinos (1991) aponta 6 tipos de participação política. A eleitoral, que se dá por

meio da participação em votações, onde se elegem representantes, que tomaram decisões pela

população  que  os  elegeu.  Nbo  entanto,  esta  modalidade,  tornando-se  única  via  de

participação, pode comprometer a democracia, já que pode haver afastamento do interesse dos

governantes  e  governados.  A  participação  em  movimentos,  a  qual  se  configura  pela

participação  dos,  anteriormente,  excluídos  na  esfera  pública,  através  de  organizações

populares, que pleiteiam por maior participação política.

Soma-se  ainda a ação comunitária, que concerne bem às ações nos bairros, por

meio  de  autoajuda  e  cooperação,  promovendo  seu  próprio  projeto,  seja  por  meio  de

organizações  sociais  ou  não.  A  participação  manipulada  pelo  governo,  que  se  trata  do

elemento participatório promovido pelo Estado, a fim de manobrar determinada população,

através da direção de instituições ou espaços que são convertidos em setor de apoio político.

Além disso, há a participação que almeja maior controle das ações do Estado, e se

dá  por  parte  das  organizações  populares,  por  onde  se  almeja  controlar  os  recursos  e

instituições estatais, além de intervir de modo mais institucionalizado nos aparatos e decisões

estatais.  Também  a  participação  em  estruturas  de  decisão  do  governo,  que  se  refere  à

incorporação  de  movimentos  nas  instâncias  de  participação  no  nível  governamental,

fortalecendo a participação em processos de decisão.
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Tendo em vista que o trabalho se empenha em observar a participação cidadã,

Teixeira (2001, p. 30), quando descreve o conceito,  o coloca como “processo complexo e

contraditório entre sociedade civil,  Estado e mercado, em que os papéis se redefinem pelo

fortalecimento dessa sociedade civil mediante atuação organizada dos indivíduos, grupos e

associações”.

Arnstein (1969, p. 1) diz que a participação cidadã “constitui o meio pelo qual os

sem-nada9 podem promover reformas sociais significativas que lhes permitam compartilhar

dos benefícios da sociedade envolvente”. Desse modo, a participação seria uma espécie de

poder  do  cidadão.  Este  considera  a  temática  bastante  confusa,  tanto  que  elaborou  uma

tipologia  para  ilustrar  uma  escada  da  participação,  a  qual  se  tornou  um  pilar  entre  os

educadores de planejamento urbano nos Estados Unidos. Nesta são observados 8 níveis de

participação, a saber:

8 – Controle Cidadão (nível de poder cidadão)

7 – Delegação de Poder (nível de poder cidadão)

6 – Parceria (nível de poder cidadão)

5 – Pacificação (Nível de concessão mínima de poder)

4 – Consulta (Nível de concessão mínima de poder)

3 – Informação (Nível de concessão mínima de poder)

2 – Terapia (Não-Participação)

1 – Manipulação (Não-Participação)

O autor  ressalta  que  os  primeiros  degraus  dessa  escada,  1  (Manipulação)  e  2

(Terapia), caracterizados pela “Não-participação”, não tem intuito de levar a população a se

integrar nos processos decisórios ou condução de políticas públicas, pelo contrário, a intenção

é garantir aos tomadores de decisão maior controle sobre esses participantes. A manipulação

se  veste  de participação  cidadã,  e  ocorre  quando cidadãos  são chamados  a  participar  em

espaço onde não importa realmente seus posicionamentos,  o que ocorre na verdade é um

processo  de  educação  (manipulação)  para  atender  grupos  maiores.  A  terapia,  não  se

distanciando  disso,  submete  a  população  a  terapias  de  grupo,  que  pretendem  alocar  sua

disposição em temas que nada tem a ver com a transformação de sua realidade concreta.

9 O termo os “sem-nada” aqui exposto se refere aqueles que sofrem com os processos de desigualdade, estando
assim muitas vezes privados de direitos políticos, econômicos e culturais.



38

Os  degraus  3  e  4,  respectivamente,  Informação  e  Consulta,  concedem

minimamente poder de ouvir e ser ouvido aos “sem-nada”. No entanto, não há segurança de

que as opiniões serão realmente aceitas por aqueles que tem poder. Ao que Arnstein diz que,

se a participação se restringe a esses degraus, ela pode não levar à transformação de uma

determinada realidade. A informação, que se dá em grande medida por notícias na imprensa e

panfletos, poderia ser um primeiro passo à efetiva participação cidadã. Porém, esta costuma

ser de mão única, do Estado para o cidadão, não permitindo o retorno deste último, ou seja,

não há negociação. A consulta, que se realiza por pesquisas de opinião e audiências públicas,

pode ser  um passo a  mais,  porém, se  não estiver  acompanhada  de  outras  formas onde a

população  possa  propor  e  melhor  participar,  não  garante  que  a  demanda  seja  atendida

realmente. 

Por  sua  vez,  o  nível  5,  correspondente  à  Pacificação,  permite  ao  menos  o

aconselhamento por parte dos “sem-nada”, o que não tira o poder de decisão das mãos dos

mandantes. No entanto, os níveis mais elevados dessa escada vislumbram melhor cenário para

os cidadãos, já que se tornam crescentes os níveis de participação. O degrau 6 (Parceria) dá ao

cidadão maior poder de negociação com os detentores de poder. Os degraus 7 (Delegação de

poder)  e  8  (Controle  cidadão)  concedem ao cidadão  “sem-nada”  maioria  nos  espaços  de

decisão, quando não o poder de gerenciar de forma plena.

A  pacificação,  apesar  do  ainda  limitado  acesso  ao  poder,  pode  começar  a

configurar certa influência. Por meio de conselhos a população pode-se planejar e aconselhar

no  andamento  das  políticas.  Por  sua  vez,  a  comunidade  precisa  estar  organizada  e  ter

representantes  legitimados  pela  comunidade.  Mas  ainda  assim,  aceitar  ou  não  sobre  a

viabilidade das propostas populares ainda fica nas mãos dos tomadores de decisão. O grau 6,

parceria,  pode  se  tratar  efetivamente  de  um  início  da  redistribuição  de  poder,  já  que  a

negociação é maior, e, por meio de espaços mais paritários de poder, o planejamento e as

responsabilidades de tomada de decisão são melhor compartilhados.

A delegação  de poder,  grau 7,  pode resultar  em maior  poder  deliberativo  dos

cidadãos em algum plano ou programa específico, naqueles em que a população tem maioria

de votos e maiores atribuições, podendo atender aos anseios da comunidade. Por sua vez, o

controle cidadão, grau 8, corresponderia a uma corporação comunitária que gere e comanda

um programa público, podendo acessar financiamentos sem intermediários, além de estarem

mais blindados a interferências ou possíveis alterações de terceiros nos seus planos.
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Este modelo,  Arnstein (1969) ressalta, é uma simplificação. No entanto, nele é

capaz  de  ser  conhecido  o  leque  de  variações  e  graus  que  a  participação  pode  assumir,

conhecimento este que evita devaneios e utopias na análise. Deste modo, as considerações

deste autor serão utilizadas para análises mais profundas feitas neste trabalho, já que suas

formulações permitem um melhor enquadramento teórico da realidade observada.

Teixeira (1997)  aponta algumas dimensões do processo de participação cidadã.

Sobre a dimensão tomada de decisão,  apresenta as considerações  da teoria  elitista  e a  da

democracia participativa. A primeira limita a participação à escolha de líderes para governar e

decidir pela população, o que significaria compromisso entre elites, de modo que os cidadãos

teriam apenas o papel de aceitação passiva. O que se justificaria pela necessidade de maior

racionalidade e competência, atributos que não estariam presentes no cidadão comum. Por sua

vez, a teoria da democracia participativa confere ao cidadão papel mais ativo nos campos de

decisão, dotados de capacidade para formar opinião e influenciar a opinião pública.

No que diz respeito à dimensão educativa do processo de participação cidadã, esta

pode  levar  os  indivíduos  a  desenvolver  “habilidades  de  julgamento,  práticas  de  poder,

negociação e prestação de contas”, ou seja, essas práticas podem levar os indivíduos a vir

exercer papeis mais ativos, principalmente políticos (TEIXEIRA, 1997, p. 199).

Pensando a  participação cidadã em sua dimensão de controle  social  do Estado

pela sociedade,  pode ser entendida por duas perspectivas.  A primeira se trata do cidadão

exigindo dos atores políticos a prestação de contas de todos os atos e decisões, de acordo com

espaços  e  parâmetros  estabelecidos  socialmente  para  isso.  E  como  consequência  desta

anterior, a segunda se trata de responsabilizar, através de padrões legais, os agentes políticos

por ações praticadas em nome do corpo social (TEIXEIRA, 1997).

O controle  do  poder  não  pode se  limitar  apenas  à  garantia  dos  direitos,  nem a
controles  internos  ou  parlamentares,  ou  mesmo à  separação  dos  poderes,  como
recomenda  o  dogma  liberal.  Implica  sobretudo  na  correção  dos  desvios  e  na
responsabilização  dos  agentes.  Seu  exercício  requer  a  organização  da  sociedade
civil,  sua  estruturação  e  capacitação  para  esse  fim,  de  forma  permanente,  em
múltiplos espaços públicos, antes e durante a implementação das políticas,  tendo
como  parâmetros  não  apenas  variáveis  técnicas,  mas  também  exigências  de
equidade social e aspectos normativos (Teixeira, 1997, p. 203).

Deve ser tratada também a dimensão da integração através da participação cidadã,

no que tange à incorporação dos indivíduos na sociedade, de modo que se sintam parte. A

esse respeito, Teixeira (1997, p. 203) afirma que a participação pode levar à “incorporação da
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massa no processo político,  através  do sufrágio,  e  mais  recentemente,  pela  construção de

novos direitos”. 

Em sua dimensão expressiva-simbólica, a participação cidadã tem seu campo de

ação no espaço público,  se  expressando através  da criatividade,  espontaneidade,  da  força

coletiva.  É onde está presente o elemento simbólico,  através de expressão de sentimentos,

identidades,  de  modo  que  são  produzidos  símbolos  que  ajudam  a  membros  de  certa

coletividade a se reconhecerem como tais (TEIXEIRA, 1997).

Acerca das dimensões expostas, a dimensão de controle que a participação cidadã

exerce torna-se primordial, já que pode levar à inversão de prioridades das políticas públicas,

e  assim  corrigir  desigualdades  e  reverter  as  exclusões,  face  à  dominação  do  Estado  por

determinados grupos de interesse (TEIXEIRA, 1997).

Fica evidente que a participação cidadã deve pressupor uma interação mais efetiva

entre  o  cidadão  e  Estado,  indo  além  da  consulta,  ocupando  espaços  institucionalizados

deliberativos. Apesar do seu aspecto crucial para o desenvolvimento da vida em sociedade,

não se trata da panaceia, visto que é temática ambígua, ou seja, a sua metodologia pode ser

implementada  para  produzir  uma  falsa  participação  para  certa  regulação  e  controle

(CORNWAL, 2002). 

E entre algumas dificuldades para se efetivar a participação cidadã, Nunes (1999,

p. 118) elenca:

[...]  os mecanismos, tanto de caráter  objetivo, quanto subjetivo, que dificultam o
envolvimento  de  pessoas  pobres  e  de  baixa  escolaridade  em  processos
participativos; as dificuldades de relação dialogal entre os animadores do processo
(vindos provavelmente do corpo de funcionários municipais e da universidade) e os
habitantes, pela tradição de relação hierárquica e de dependência entre povo e elite;
as dificuldades do processo propriamente dito, que têm a ver com as duas anteriores,
mas  também  com  os  conflitos  que  surgem  com  a  consolidação  de  líderes  e  o
amadurecimento dos grupos enquanto agentes ativos.

Leal  (2003)  também ressalta  que a  participação cidadã apresenta  suas  devidas

limitações, que se devem, em grande medida, à incipiente organização da sociedade civil, à

política, que tradicionalmente se funda no clientelismo/corporativismo, e, via de regra, aos

vícios e falta de agilidade apresentados pela administração pública.

Costa  e  Cunha  (2010,  p.  544)  alertam que,  apesar  da  consideração  de  que  a

participação cidadã,  quando tomada como categoria  axiológica,  “contribui  para resgatar  a

autoestima e afirmar a cidadania ativa dos membros de uma comunidade”, tem sido criada

uma vulgarização quanto aos efeitos positivos da participação, principalmente no Brasil, já
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que parecem estar sendo desconsideradas “as condições políticas, sociais e culturais do país,

fazendo tábula rasa das especificidades locais e regionais”.

Para tanto, na sua exposição, tratam a participação cidadã como um dilema no

Brasil, e traçam o que seria um conjunto de teses acerca dela, que, se não forem consideradas

as particularidades do país, podem levar a uma análise equivocada da temática. 

Primeiro, no tocante a uma democracia direta, o ideal liberal confere seu alcance

por meio de cidadãos livres. E não apenas por meio do voto, o controle sobre o Estado se

daria por plena deliberação popular acerca dos assuntos coletivos. No entanto, não se deve

negligenciar o fato de que há particularidades no país que ainda revestem o Estado como

educador para essas práticas. Em falta de uma sociedade mais esclarecida e desenvolvida em

sua cidadania, cabe ao Estado a tarefa de agenciar as mudanças, criando instituições fortes o

suficiente para levar a uma prática cidadã contínua.

A  respeito  desse  quadro  poderia  se  sustentar a  “Estadania”,  com  um  Estado

educador e civilizador, que busca a justiça e equilíbrio social. No entanto, o mesmo não atua

de forma neutra e acima dos conflitos e disputas de poder, o que, numa sociedade de traços

clientelistas e do despotismo pode levar à manutenção da desigualdade.

A  estadania,  por  mais  bem-intencionados  que  sejam  os  seus  defensores,
historicamente, não pavimentou o caminho para a cidadania, mas certamente ajudou
a produzir a crença arraigada no Estado, especialmente no Poder Executivo e em seu
Aparelho, como agentes providenciais, dotados de poder demiúrgico para superar
todas as mazelas sociais. Essa crença, mais do que qualquer outra, ajuda a promover
crises  de governança  e  de  governabilidade,  reforçando  o  autoritarismo estatal,  a
autonomia excessiva das burocracias públicas, a fragilidade dos parlamentos e dos
partidos, bem como o clientelismo (COSTA; CUNHA, 2010, p. 546).

No caso do Brasil, o Estado nacional tem sido o delineador dos caminhos para a

participação cívica, e tem seu ápice na constituição de 1988, quando se sanciona a democracia

direta, através dos conselhos de políticas públicas, principalmente em nível municipal. Apesar

do avanço democrático, não deixa de ser uma democracia direta tutelada, em que, a existência

e funcionamento dos conselhos setoriais dependem da boa vontade e disposição do Estado

(COSTA; CUNHA, 2010).

Outro  aspecto  seria  pensar a  participação  cidadã  como  indutor  para  maior

capacidade governativa por si só. No entanto, a simples existência de fóruns e conselhos não

garante  uma  efetiva  participação  cidadã,  já  que  diversos  fatores  podem  inviabilizá-la

(COSTA;  CUNHA,  2010),  como:  Lideranças  cooptadas  por  grupos;  organizações  da

sociedade  civil  e  aparelho  de  Estado  sem democracia  interna;  falta  de  informações  para
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interessados no andamento das políticas; incapacidade técnica das representações populares

para tratar com a complexidade de determinadas decisões.

Mesmo pensando-a como garantia de sustentabilidade de políticas públicas, pode

se cometer novos equívocos, uma vez que a participação não tira o peso de políticas mal

formuladas,  que são aceitas  pelos  grupos,  por  falta  de melhores  opções.  Ao que Costa  e

Cunha (2010, p. 549) afirmam:

Os erros  de  formulação  parecem  ser  mais  a  regra  do  que  a  exceção  no  Estado
brasileiro,  e  tais erros  ocorrem não por falta de participação,  mas em função do
despreparo dos burocratas que são responsáveis por seu desenho inicial e posterior
implementação, combinado com o descaso de agentes políticos, mais preocupados
em obter resultados eleitoreiros de curto prazo do que em soluções de longo prazo.

Até mesmo pensar  que a participação cidadã conduz, necessariamente, a maior

democracia, pode ser equivocado, uma vez que indivíduos e grupos tem maior propensão a se

envolver  em questões que lhe afetem diretamente,  ou seja,  se aproximam de determinada

política ou projeto que venha a lhes beneficiar diretamente, de acordo com Olson (1999 apud

COSTA; CUNHA, 2010, p. 549). Assim, ao invés de estimular a democracia, a participação

pode levar à desagregação social, visto que pode servir a interesses de grupos reduzidos.

Costa  e  Cunha  (2010)  afirmam  que  a  participação  cidadã  tende  a  ser  mais

desenvolvida em localidades que apresentam histórico mais aprofundado de associativismo, o

que poderia  resultar  em geração de lideranças  populares  com menor vinculação ao poder

público. Logo, sua ação ganha maior autonomia. Ademais:

[...]  a  participação  só  pode  se  alicerçar  na  medida  em  que  obtém  o  adequado
respaldo dos dirigentes governamentais, os quais não apenas se comprometem em
discurso com a participação, mas acolhem as sugestões e recomendações oriundas
das instâncias participativas  e  as materializam na prática,  por meio do adequado
desenho das políticas e do aporte de recursos humanos e financeiros suficientes para
sua execução. Na ausência desses fatores – confiança na independência e ligação
orgânica  dos  delegados  populares  com  as  comunidades  por  eles  representadas;
confiança  no  respeito  das  lideranças  políticas  às  decisões  tomadas  em fóruns  e
conselhos, mesmo quando contrariam interesses estabelecidos dentro do Estado; e
efetividade  na alocação  de  recursos  para  atendimento  às  demandas  consideradas
prioritárias nas negociações compartilhadas com a comunidade – qualquer iniciativa
de criar instâncias participativas estará, irremediavelmente, condenada ao fracasso
(COSTA; CUNHA, 2010, p. 551).

Citando  Teixeira  (1997,  p.  207)  para  finalizar  as  considerações  sobre  a

participação cidadã:

A  participação  cidadã  pressupõe  o  uso  de  mecanismos  institucionais  e  sociais,
disponíveis  ou  a  serem criados,  inclusive  os  de  representação  que  precisam ser
reformulados  e  aperfeiçoados.  Neste  sentido,  busca  a  efetivação  dos  direitos  já
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consagrados, mas, vai além, tenta construir novos direitos, fortalecendo a sociedade
civil no exercício de seu papel político.

Tendo em vista o  que foi apresentado acima, a participação é importante para o

avanço da democracia e soberania popular, contando que preceda de real envolvimento da

população nas questões que afetam o seu dia-a-dia, de modo que a linha entre a atuação do

Estado e a demanda popular seja a mais tênue possível. 

Para tanto, não se  limita ao ato de votar, mas, também se caracteriza em ações

mais incisivas no espaço público, realizadas por sujeitos que se afirmam como possuidores de

direitos e deveres. Não deixando de levar em conta as especificidades históricas, políticas e

culturais de cada realidade, no caso específico, a nação brasileira.
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3 O BRASIL URBANO E SEUS CONFLITOS: O LUGAR DA SOCIEDADE CIVIL

3.1 O Brasil Urbano: Dilemas e Particularidades

Apesar  de  o  campo  ter  sido  fundamental  para  o  desenvolvimento  de  grandes

economias,  o  desenvolvimento  do  espaço  urbano  se  tornou  uma  das  condições

imprescindíveis para que se alcançasse o atual estágio de modernidade. Tanto que o século

XXI tem como um de seus importantes aspectos o grande número de pessoas que passam a

viver nas cidades.  Como ressaltado na introdução,  relatório da ONU, de 2014, indica que

atualmente, 54% da população mundial vive em áreas urbanas, proporção que deve aumentar

para 66 por cento até 205010.

No Brasil não é diferente, e a proporção é ainda maior que a mundial, já que no

último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de geografia e Estatística- IBGE (2010) ficou

constatado que 84% da população do país se encontra localizada nas cidades. Apesar deste ser

considerado um país com altíssimos índices de urbanização, esta se desenvolveu de forma

pretérita no seu território, já que o processo se tornou mais intenso apenas na segunda metade

do século XX.

O  Brasil  praticamente  se urbanizou  nos  últimos  cinquenta  anos,  isto  é,

transformou-se de um país rural em urbano. Cresceu não só o número de habitantes das áreas

urbanas,  mas  também o número e  o  tamanho  das  cidades  em todo  o  território  nacional,

apresentando  as  regiões  metropolitanas  e  as  aglomerações  urbanas  como  reflexo  da

concentração espacial das atividades geradoras de emprego e renda (ARAÚJO; SILVA, 2003,

p. 58).

Analisar o trajeto da  urbanização brasileira exige extrema atenção, uma vez que

esta ocorreu de forma heterogênea neste território de proporções continentais.  Aqui serão

expostos alguns aspectos mais abrangentes desse processo.

O país  sempre  se  mostrou  como essencialmente  agrícola,  e  nos  primórdios  o

ambiente urbano se apresentava exclusivamente no litoral do país, com Salvador comandando

a primeira rede urbana das Américas, uma vez que já na passagem do século XVII para o

XVIII já eram contabilizados 100 mil habitantes em seus redutos. Apesar de no século XVII

se observar um movimento em direção à formação de vilas e pequenas cidades,  de forma

10 Este tópico conta com contribuições do trabalho de conclusão de curso “Aspectos do desenvolvimento urbano
brasileiro  e  seu  insuficiente  planejamento:  Teófilo  Otoni  Como  Cidade  Média  e  sua  Região  Periférica”
(SANTOS, 2015).
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geral é apenas no século XVIII que a urbanização passa a ser representativa, e a principal

residência do senhor de terras já não é mais no campo (SANTOS, 1993, p. 21).

A constituição de uma  cultura urbana não foi tão fácil,  já que num país de tão

gigantes extensões as relações entre os territórios eram tênues e sem constância,  porém, o

surgimento e ampliação do povoamento nas cidades foram viabilizados pelo crescimento das

atividades  exploratórias  e  comerciais  aqui  existentes,  diga-se  agricultura  comercial  e  a

exploração mineral, processo que se intensificou com o advento da mecanização na produção.

Já no fim do período colonial algumas cidades se destacavam com sua população

relativamente grande, entre elas São Luís do maranhão, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e

São Paulo, que juntas tinham 5,7% da população total do país, então com 2,85 milhões de

habitantes (PRADO JÚNIOR, 1953).

Em 1872, próximo de 6% da população se encontrava nas cidades de mais de

cinquenta  mil  habitantes,  a  se  destacar  Rio  de  Janeiro,  Salvador,  Recife  e  São  Paulo,

observando que apenas as três primeiras continham população maior que cem mil habitantes,

além de nenhuma destas ter ainda alcançado o meio milhão (LOPES, 2008).

No ano de 1880 eram poucas as cidades que tinham mais de 100 mil habitantes, e

São Paulo ainda não estava entre elas, pois tinha pouco mais de 60 mil. No entanto, Salvador,

Recife e Rio de Janeiro estavam acima desse patamar. Esta última já com pouco mais de 500

mil  habitantes.  Destaca-se  que  o  ritmo da  urbanização  no  país  segue  o  tom  da

industrialização.

Na década de 1890 a 1900, a indústria surge em muitos pontos do Brasil, gozando
em cada  qual  de  um mercado  regional,  e  neles  provoca  um rápido  aumento  da
população urbana (operariado, população empregada em “serviços”, etc.). De lá para
cá,  constitui-se um mercado nacional e o desenvolvimento industrial subseqüente
concentra-se  crescentemente  na  região  Centro-sul  (Rio  -  São  Paulo  -  Belo
Horizonte). O crescimento das cidades industriais continua a ser mais intenso do que
as demais. Entretanto, não há concentração geográfica da urbanização equivalente à
que se verifica na indústria. Pelo contrário, as cidades em crescimento espalham-se
por ampla orla de norte a sul do Brasil. A rigor elas não crescem, e sim “incham”,
aumentando a sua população em clara desproporção às oportunidades de emprego
(LOPES, 2008, p. 29)

Este  era  o  indicativo  do  florescimento,  ainda  que  incipiente,  de  um mercado

nacional,  que,  por  meio  das  transformações  do  sistema  econômico,  fazia  com  que  a

urbanização fosse influenciada também por mudanças na economia rural, a comunicação de

massa,  mobilidade  populacional  e  enfraquecimento  das  relações  patrimonialistas  (LOPES,

2008).
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Nos primeiros anos do século XX que se observam as principais acelerações desse

fenômeno, e a população urbana cresce a uma taxa de 31,24% de 1920 a 1940, onde passa de

4,552 milhões para 6,209 milhões de pessoas (VILLELA; SUZIGAN, 1973). 

A partir  do final  da  década de 1920, como relata  Rossini  (1988),  ocorre uma

urbanização do interior impulsionada em grande parte pela presença de capitais mercantis,

que apareciam na forma de investimentos privados de companhias de energia, de telefones,

meios de transporte, bancos, etc.

Por sua vez, até 1920, São Paulo apresentava crescimento a taxas quatro vezes

maiores que Recife e mais que o dobro de Porto Alegre, o que evidencia o maior vigor de sua

indústria. No entanto, apesar da indústria estar inicialmente concentrada, a consolidação do

sistema industrial em âmbito nacional, viria a alastrar o processo de urbanização (LOPES,

2008).

Após os anos 1940-1950 as relações e nexos econômicos passam a assumir grande

relevância  no  fenômeno,  pois  nesse  momento  a  lógica  da  industrialização  se  torna  mais

vigorosa, e, além de um processo social complexo, ela representa a formação e consolidação

de  um  mercado  interno,  o  que  levaria  o  país  a  provar  de  um  ainda  maior  crescimento

demográfico, vivenciado nas grandes e médias cidades (SANTOS, 1993, p. 30).

Os anos seguintes a 1940 apenas consolidaram a transformação do Brasil em uma

nação urbanizada, como expõe Milton Santos (1993, p. 31):

Entre  1940  e  1980,  dá-se  verdadeira  inversão  quanto  ao  lugar  de  residência  da
população brasileira. Há meio século (1940), a taxa de urbanização era de 26,35%,
em 1980 alcança 68,86%. Nesses quarenta anos, triplica a população total do Brasil,
ao passo que a população urbana se multiplica por sete vezes e meia.

O ritmo da urbanização nos anos de 1940 a 1960 foi esplendoroso. Em 1960, por

volta de 23% da população residia em aglomerados com 50 mil habitantes ou mais. Lopes

(2008) também destaca  que,  no ano de 1960,  o  número daqueles  que  habitavam grandes

metrópoles, aquelas com mais de quinhentos mil habitantes, era por volta de duas vezes mais

numeroso do que aqueles  presentes em todas as cidades de população com cinquenta mil

habitantes ou mais no ano de 1940.

A  explosão  demográfica  do  pós-segunda  guerra  mundial  pode  ser  explicada

também pelo resultado de uma elevação da natalidade e  queda na mortalidade,  graças  ao

progresso sanitário e relativa melhoria nos padrões de vida, o que também advinha da maior

urbanização, como afirma Rosa Ester Rossini (1958 apud SANTOS, 1993), e já na década de
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1970-1980 a população urbana crescia em mais de 40%, enquanto a população total do país

crescia a 26%.

Ainda  sobre  os  principais impulsos  ao  fenômeno,  deve  ser  destacado  o

desenvolvimento econômico e a integração territorial alcançada no país, que foi aos poucos

sendo proporcionada pelos investimentos em infraestrutura, como interligação das estradas de

ferro e a construção da malha rodoviária.

Apesar  de  existirem  outros fatores  que  favoreceram  diretamente  para  o

desenvolvimento  das  cidades,  a  urbanização  dos  grandes  centros  está  vinculada,

principalmente, ao processo de industrialização acima descrito, uma vez que este número de

pessoas,  as  quais  buscavam  melhores  condições  de  vida  através  de  empregos  diretos  e

indiretos, porém, em sua grande maioria, acabaram se subordinando a salários e condições

insuficientes para sua subsistência, situação descrita abaixo: 

A  industrialização,  apoiada  nos  salários  baixos,  influenciou  o  processo  de
urbanização.  Pois,  os  trabalhadores  ganhando  pouco,  muitas  vezes  nos  trabalhos
informais  ou  desempregados  não  conseguem  receber  a  quantia  necessária  para
satisfazer as condições para sobrevivência e sequer morar decentemente (FLÁVIO;
GALVAN, 2007, p. 18). 

A industrialização  brasileira possibilitou  a  formação  de  um mercado  nacional

mais complexo, uma vez que expandiu produção e consumo, o que acelerou a urbanização das

médias e grandes cidades.

Essa  nova  estrutura  econômica emergiu  principalmente  a  partir  da  década  de

1930, e  estes  novos nexos econômicos estavam na figura de uma gradual  substituição da

economia cafeeira  exportadora por uma maior adesão às políticas industriais  e ao gradual

fortalecimento  de  um  mercado  local,  o  que  se  reverberava  no  deslocamento  do  centro

dinâmico, como Celso Furtado (1959, p. 207) aponta: 

[...] o fator dinâmico principal, nos anos que se seguem à crise, passa a ser, sem
nenhuma dúvida, o mercado interno. A produção industrial, que se destinava em sua
totalidade ao mercado interno, sofre durante a depressão uma queda de menos de 10
por  cento,  e  já  em 1933 recupera  o nível  de 1929.  A produção agrícola  para  o
mercado  interno  supera  com  igual  rapidez  os  efeitos  da  crise.  É  evidente  que,
mantendo-se  elevado  o  nível  da  procura  e  represando-se  uma maior  parte  dessa
procura dentro do país, através do corte das importações, as atividades ligadas ao
mercado interno puderam manter, na maioria dos casos, e em alguns aumentar, sua
taxa de rentabilidade.

E ainda:

[...] O crescimento da procura de bens de capital, reflexo da expansão da produção
para o mercado interno, e a forte elevação dos preços de importação desses bens,
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acarretada  pela depreciação  cambial,  criaram condições propícias à  instalação  no
país de uma indústria de bens de capital (1959, p. 208).

O desenvolvimento  industrial  no Brasil  foi  orquestrado dentro do processo de

substituição  de importações,  ou seja,  optando por fortalecer  o  mercado interno.  Isso com

vistas aos períodos em que o comércio externo se colocava em crise e eram criadas condições

para que o país se defendesse de choques externos, o que aos poucos foi desenvolvendo o

embrião de uma indústria, que inicialmente se concentraria no centro-sul do país.

Deve-se destacar que em meio a esse fenômeno, a população brasileira começava

a  se  movimentar,  pois,  com  o  desenvolvimento  da  rede  de  transportes  e  comunicação,

estavam dadas as condições para que ocorresse intensificação da migração interna, a qual se

lastreia,  principalmente,  no desenvolvimento econômico e seu sistema industrial  resultante

(LOPES, 2008).

Lopes  (2008) ressaltou  três  correntes  para o processo migratório  no Brasil:  A

rural-urbana, em todo o território; do Nordeste para o leste e sul do país; movimentos para

Paraná,  Mato Grosso, Goiás e Maranhão. Movimento este  que se iniciou após a primeira

guerra mundial e já na segunda guerra apresentava níveis elevados. Em grande medida, se

trata da busca por melhores condições de vida, e a cidade era o chamariz da vez.

Entre  as  causas  das  migrações  internas,  os  autores  em  geral  incluem  forças  de
repulsão,  tais  como  a  alta  concentração  da  propriedade  da  terra,  os  progressos
técnicos  na  agricultura,  os  baixos  salários  aí  prevalecentes,  as  secas  nordestinas
periódicas e o alto crescimento vegetativo da população rural, e forças de atração,
coma são os salários mais altos das zonas rurais do Sul, as melhores oportunidades
na fronteira  econômica agrícola,  e  vantagens  de toda ordem, na sua maior  parte
concentradas nas cidades (não só salariais, como também no tocante à legislação
social, educação, etc.) (LOPES, 2008, p. 67).

Esse sistema industrial em evolução não viria a intensificar apenas as migrações,

seu desenvolvimento contribuía também para a queda da mortalidade, visto que as ações do

Estado  visando  a  saúde  eram  intensificadas.  Nesse  contexto,  a  população  crescia,  como

Maricato (1995, p. 19) evidencia: 

De 1940 a 1980 a população urbana passa de 26,35% do total para 68,86%. No final
desse  período,  aproximadamente  40  milhões  de  pessoas  (33,6%  da  população),
havia  migrado  do  local  de  origem.  Somente  entre  1970  e  1980  incorpora-se  à
população urbana mais de 30 milhões de novos habitantes. Em 1960 havia no Brasil
duas cidades com mais de 1 milhão de habitantes: São Paulo e Rio de Janeiro. Em
1970 havia cinco, em 1980 dez e em 1990 doze.



49

É  notável  que,  principalmente com  o  fenômeno  da  indústria,  as  metrópoles11

intensificaram seu crescimento na primeira metade e parte da segunda metade do século XX.

Porém, o processo de urbanização do país ganhava outros contornos nesta segunda metade, e

Milton Santos (1993, p. 59) relatou que era notável o processo de desmetropolização, que

pode ser esclarecido na seguinte passagem:

Por outro lado, as cidades de porte médio passam a acolher maiores contingentes de
classes médias, um número crescente de letrados, indispensáveis a uma produção
material, industrial e agrícola, que se intelectualiza. Por isso assistimos, no Brasil, a
um fenômeno paralelo de metropolização e de desmetropolização, pois, ao mesmo
tempo, crescem cidades grandes e cidades médias, ostentando, ambas as categorias,
incremento demográfico parecido, por causa em grade parte do jogo dialético entre a
criação de riqueza e de pobreza sobre o mesmo território.

Como  se  atentaram Andrade  e  Serra  (1998),  o  período  entre  1970  e  1991

demonstra que, apesar da grande concentração populacional nos grandes centros, notou-se um

processo de reversão nessa polarização, onde as cidades médias cumprem papel importante.

Entre  os  fatores  determinantes  para  esse  dinamismo  imposto  pelas  cidades

médias12 estão: as mudanças recentes nos padrões locacionais da indústria; as transformações

mais  visíveis  no  movimento  migratório  nacional;  o  fenômeno  da  periferização  das

metrópoles;  a  política  governamental  de  atração  de  investimentos  para  as  regiões

economicamente defasadas e a particular expansão das fronteiras agrícolas e de extração de

recursos minerais (ANDRADE; SERRA, 1998, p. 3).

Já  em  1991,  como relata  Andrade  e  Serra  (1998),  de  acordo  com  o  Censo

Demográfico daquele ano, os 293 centros intermediários existentes, cuja população urbana

estava  entre  50 e  500 mil  habitantes,  representava  algo mais  que um terço da população

urbana brasileira. Entre 1970 e 1996, essas cidades experimentaram um ritmo de crescimento

superior ao observado para o conjunto dos centros urbanos do país, tendo ampliado a sua

participação na população urbana de cerca de 9% para 14% nesses 26 anos.

A partir daí se trataria de um reordenamento do espaço nacional, onde ocorreria o

desenvolvimento de regiões fora dos grandes centros; Andrade e Serra (1998) se posicionam

da seguinte forma quando analisam esse período:

11 Metrópoles são centros urbanos de grande porte e, de acordo com o a Regic (2008), no Brasil existem 12
desses principais centros, que assim se dividem em: Grande metrópole nacional (São Paulo – com 19,5 milhões
de habitantes em 2007); Metrópole nacional (Rio de Janeiro e Brasília – com 11,8 e 3,2 milhões de habitantes em
2007);  Metrópole  (Manaus,  Belém,  Fortaleza,  Recife,  Salvador,  Belo  Horizonte,  Curitiba,  Goiânia  e  Porto
Alegre, com população variando entre 1,6 e 5,1 milhões).
12 IBGE considera  como Cidade  Média  aquela  que  possui  população  entre  100.000  (Cem Mil)  e  500.000
(Quinhentos Mil) habitantes.



50

No  processo  de  transformação  que  vive  o  território  brasileiro,  boa  parte  das
indústrias abrigou-se ou vão se abrigar nas chamadas cidades médias que passaram a
ter grande importância, pois, além da “reversão da polarização” econômica, tiveram
também a despolarização populacional. As cidades médias têm um papel relevante e
decisivo se levar em conta alguns fatores que coincidem com a migração industrial
para  áreas  não  metropolitanas:  a  periferização  das  metrópoles;  a  nova  dinâmica
migratória  que  favoreceu  os  centros  regionais  e  sub-regionais;  políticas
governamentais  de  investimentos  no  sentido  de  desenvolver  regiões  opacas;  a
expansão da fronteira agrícola. 

Essas  transformações  econômicas  e  socioespaciais  pelas  quais  o  território

brasileiro passou, com um massivo crescimento no número de cidades com mais de 100.000

habitantes, foi responsável por fomentar a evolução da organização espacial da nação.

Deve-se destacar  que  essa  nova dinâmica,  como destacado  por  Dias  e  Santos

(2012), teve grande influência teórica da Teoria dos Polos de Crescimento e da Teoria das

Localidades  Centrais13,  que  tratam  do  papel  das  indústrias  na  economia  regional  e  dos

princípios da distribuição de serviços, respectivamente.  É notório que as atitudes e planos

agiram no intuito de desconcentrar e descentralizar as atividades, e no caso brasileiro, com o

intuito  de  tentar  equilibrar  as  disparidades regionais  que  foram  intensificadas  pela

industrialização (DIAS; SANTOS, 2012, p. 131).

Apesar  de  na  década  de  1980  essas  cidades  terem  passado  por  uma  fase  de

prestígio menor, principalmente pela diminuição de recursos para o planejamento urbano14 e

regional e mudança de foco nas políticas públicas (AMORIM FILHO; RIGOTTI, 2007, p.

12), já na década de 1990, se observava uma mudança de conteúdo nas cidades médias, não

apenas demograficamente e economicamente, mas também qualitativamente; elas se tornaram

foco  de  capitais  e  políticas  oriundos  das  metrópoles,  além  de  atrair  um  maior  trabalho

intelectual, formas e fontes de tecnologia (DIAS; SANTOS, 2012, p. 132).

Sobre este  novo contexto,  Garcia  e Nogueira  (2008,  p.  3)  se expressam deste

modo:

É,  pois,  mister  reconhecer,  tal  qual  fez  Davidovich  (1992),  que  a  rede  urbana
brasileira  vem sofrendo  profundas  transformações  há duas  décadas,  pelo  menos.
Questionando acerca da existência de um único sistema urbano no Brasil, a referida
autora salienta a ação de diferentes  processos políticos,  sociais e econômicos,  os
quais  afetaram  diversamente  a  organização  espacial  brasileira,  refletindo  no
surgimento e desenvolvimento de vários contextos urbanos.  Assim, já é  possível

13 Essas teorias, considerando as características que são importantes no contexto de localização das indústrias em
determinadas regiões, afirma que o crescimento não surge em toda a parte simultaneamente, porém, em pontos
ou polos específicos, e assim espalha-se por toda região ao redor, funcionando como um campo de forças.

14 Rosa (2012) esclarece que, de fato, existiu a partir de 1986 um verdadeiro vácuo no que tange às políticas
habitacionais e urbanas no Brasil.
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falar  em um Brasil  urbano não metropolitano (DAVIDOVICH,  1992),  grupo no
qual, certamente, estão incluídas as cidades médias.

Percebe-se que as cidades médias passaram a concentrar grande parte da técnica e

conhecimento intelectual, além de realizar atividades necessárias ao desenvolvimento de sua

região; continuaram a receber grandes fluxos das classes médias, e melhoraram a qualidade de

vida no seu ambiente (GARCIA; NOGUEIRA, 2008, p. 2). 

Estas cidades estão em constante relação com as cidades pequenas ao seu redor,

onde o consumo dinamiza esse fluxo, uma vez que a cidade polo atrai moradores de cidades

menores e de áreas rurais que se deslocam com intuito de consumir bens e serviços mais

modernos e sofisticados; Garcia e Nogueira (2008) ainda destacam que, as cidades médias,

como polos regionais, agem no comando de suas regiões, onde elas conectam o seu território,

principalmente o rural, com os outros centros urbanos. 

Observa-se que as  cidades  de porte  médio passam a desempenhar  importantes

funções  econômicas  e  sociais,  dado que acolhem maiores  contingentes  de classe média  e

pessoas letradas, o que lhe confere maior capacidade de produção material e industrial. Sobre

a questão, Garcia e Nogueira (2008, p. 3) afirmam que a sua vitalidade econômica se atesta

pela grande capacidade de gerar empregos, fato que atrai muitos migrantes, uma vez que a

força de trabalho é absorvida significativamente15.

No último Censo realizado pelo IBGE (2010), observou-se que os municípios com

população entre 100 mil e 2 milhões  de habitantes  viram sua fatia  no total  da população

brasileira subir de 36,1%, em 2000, para 40,3% em 2010, e no mesmo estudo se constatou que

essas cidades aumentaram sua participação no PIB nacional, alcançando uma taxa de 28,2%.

É nítido o ganho de maior relevância por parte desses espaços urbanos intermediários, dado

que  o  crescimento  populacional  brasileiro  da  última  década  esteve  ancorado  neles  e  a

economia nacional necessita cada vez mais da contribuição destes. 

Levantados alguns aspectos gerais da expansão urbana no Brasil, é importante e

crucial acrescentar à discussão ressaltar aspectos da construção socioestrutural das cidades e

suas consequências para a caracterização espaço urbano nacional, visto que o processo no país

se deu de modo mais acelerado e com pouco ou quase nenhum planejamento.

Maricato (1995) afirma que a evolução do espaço urbano no Brasil, contrariando

as  expectativas,  que  eram  de  superação  do  atraso  e  da  marginalidade  pela  inserção  no

15 A diversificação e a concentração de atividades terciárias  (comércio e serviços) revela sua especialização
econômica e funcional, mas isso não impede que elas possam desenvolver um setor industrial.
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moderno modelo capitalista, veio a desembocar em um dilema caracterizado pela predação do

meio  ambiente,  baixos  indicadores  de  qualidade  de  vida,  miséria  social  latente,  além da

violência. O modelo de desenvolvimento urbano, ao invés de eliminar as heranças de atraso,

veio a reproduzir novas faces deste. 

O processo urbanização-industrialização aparentava traçar um caminho próspero

para a dependente economia agroexportadora de então, porém, o quadro atual das cidades se

distancia desse pretérito vislumbre.

No início do século XXI, quando 82% da população do país são urbanos, a imagem
das cidades, especialmente das metrópoles, se apresenta bastante diversa daquela de
60 anos antes.  Violência,  enchentes,  poluição do ar,  poluição das águas,  favelas,
desmoronamentos, infância abandonada etc. etc. Em apenas nove metrópoles moram
50 milhões de pessoas, mais do que a população da maior parte dos países da Europa
ou da América Latina. Em 50 anos, a população urbana brasileira cresceu mais de
100 milhões de indivíduos. A sociedade apenas começa a se dar conta de que o
avassalador processo de urbanização foi acompanhado da modernização no modo de
vida,  no  ambiente  construído,  nas  comunicações,  sem  deixar,  entretanto,  de
reproduzir seu lado arcaico. Isto é, a modernização e apenas para alguns; a cidadania
e os direitos, idem (MARICATO, 2003, p. 78).

Voltando às bases do modelo de urbanização presente no país, convém dizer que a

industrialização, mais especificamente a partir da revolução de 193016, apesar de representar o

que havia de mais moderno para o desenvolvimento de uma nação, não chegou a efetivar

rompimento com as estruturas agrárias por completo, o que geraria um crescimento urbano

industrial paralelo a regimes arcaicos de produção agrícola (MARICATO, 1995).

Como observado, o modelo dessa industrialização que veio a se desenvolver aqui

fomentou  grande  migração  da  população  para  a  zona  urbana,  o  que  intensificou  o

fortalecimento  do  mercado  interno  nacional,  liderado  por  empresas  transnacionais.  A

formação  da  estrutura  capitalista  fez  do  país  um  dos  mais  industrializados  entre  os

subdesenvolvidos. No entanto, o modelo que foi se desenvolvendo foi responsável por criar

uma realidade  distorcida e com poucos avanços na estrutura social da nação (OLIVEIRA,

1972).

A inserção capitalista  no Brasil  não levou em consideração as particularidades

deste  país,  uma  vez  que  esta  propiciou  um  sistema  onde  a  questão  social  foi  sendo

abandonada pelo Estado, e ao mesmo tempo em que surgia uma estrutura moderna o país se

aprofundava nos seus dilemas sociais, entre eles o da urbanização acelerada, que passava a ser

16 Após  a  revolução  de  1930,  que  significou  certo  rompimento  com  as  oligarquias  cafeeiras,  houve  uma
reorientação na política econômica do país, algo que viria a dar maior prestígio aos impulsos da industrialização,
no sentido de firmar e consolidar o mercado interno nacional.
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realidade. Deste modo, Francisco de Oliveira (1972, p. 31) descreve aquele novo momento do

país:

O  processo  descrito,  em  seus  vários  níveis  e  formas,  constitui  o  modo  de
acumulação global próprio da expansão do capitalismo no Brasil pós-anos 30. A
evidente  desigualdade  de  que  se  reveste  que,  para  usar  a  expressão  famosa  de
Trotski,  é  não  somente  desigual,  mas  combinada,  é  produto  antes  de  uma  base
capitalística  de  acumulação  razoavelmente  pobre  para  sustentar  a  expansão
industrial  e  a  conversão  da  economia  pós-anos  30,  que  da  existência  de  setores
“atrasado” e “moderno”.

Porém, a ascensão econômica brasileira trouxe consigo alguns dilemas típicos de

economias  subdesenvolvidas;  possibilitou  no  seu  processo  de  urbanização  a  criação  de

gargalos que, graças ao descontrole do crescimento urbano e ao não planejamento da maioria

das cidades, geraram no país situações que comprometem e dificultam a existência de uma

melhor  qualidade  de  vida  para  grande  parcela  de  seus  habitantes,  como descreve  Milton

Santos:

Por um lado, há a hipótese de que a urbanização é necessária para o processo do
crescimento  nacional  pelas  economias  de  aglomeração  e  escala  que  cria,  pelas
oportunidades  de  emprego  e  melhoramento  de  posição  social  que  oferece  e,
finalmente,  por seu clima favorável à elaboração de ideologias progressistas. Por
outro  lado,  porém,  acusa-se  a  urbanização  de  agravar  desequilíbrios
socioeconômicos e disparidades regionais (SANTOS, 1982, p. 181).

As cidades no  Brasil não disponibilizam emprego, saúde, educação, habitação e

lazer em condições perfeitas para todos os seus moradores; o acúmulo crescente de habitantes

nos conglomerados urbanos levou à existência de grandes áreas de risco, com altos índices de

miséria, desigualdades, desemprego, violência, além de ser marcante a exclusão de muitas

pessoas e a baixa e lenta ascensão social, quadro que Milton Santos (1993, p. 10) descreve

nessa passagem:

A grande cidade se torna o lugar de todos os capitais e de todos os trabalhos, isto é,
o  teatro  de  numerosas  atividades  marginais  do  ponto  de  vista  tecnológico,
organizacional, financeiro, previdenciário e fiscal. Um gasto público crescentemente
orientado  à  renovação  e  reviabilização  urbana  e  que,  sobretudo,  interessa  aos
agentes socioeconômicos hegemônicos, engendra a crise fiscal da cidade; e o fato de
a  população  não  ter  acesso  aos  empregos  necessários,  nem aos  bens  e  serviços
essenciais,  fomenta a expansão da crise urbana. Algumas atividades continuam a
crescer,  ao passo que a população se empobrece e observa a degradação de suas
condições de existência.

O  crescimento  econômico  acentuado,  ao  contrário  conduzir  a  ganhos  em

desenvolvimento da nação, foi seguido de uma urbanização com crescimento da desigualdade,
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levando  a  uma gigantesca  concentração  espacial  da  pobreza,  ao  que  Santos  (1986,  p.  2)

comenta:

Não  foi  só  o  governo.  A  sociedade  brasileira  em  peso  embriagou-se,  desde  os
tempos da abolição e da república velha,  com as  idealizações  sobre  progresso  e
modernização. A salvação parecia estar nas cidades, onde o futuro já havia chegado.
Então era só vir para elas e desfrutar de fantasias como emprego pleno, assistência
social  providenciada  pelo Estado,  lazer,  novas oportunidades para os filhos.  Não
aconteceu nada disso, é claro, e , aos poucos, os sonhos viraram pesadelos.

Mais especificamente nos anos 1980 e 1990, a desigualdade e estrangulamento do

meio urbano são potencializados, graças ao número de pessoas vivendo na cidade e também

por conta dos efeitos das relações internacionais no país17. Aumenta de modo exponencial o

número de favelas, crianças abandonadas, além da violência urbana, de modo que esta última

influencia mesmo na expectativa de vida, dada o número de homicídios (MARICATO, 1995).

A  relação  entre  habitat  e  violência  é  dada  pela  segregação  territorial.  Regiões
inteiras são ocupadas ilegalmente. Ilegalidade urbanística convive com a ilegalidade
na resolução de conflitos: não há lei, não há julgamentos formais, não há Estado. À
dificuldade  de  acesso  aos  serviços  de  infraestrutura  urbana  (transporte  precário,
saneamento deficiente, drenagem inexistente, difícil acesso aos serviços de saúde,
educação,  cultura  e  creches,  maior  exposição  à  ocorrência  de  enchentes  e
desabamentos)  somam-se  menores  oportunidade  de  emprego,  maior  exposição  à
violência  (marginal  ou  policial),  difícil  acesso  à  justiça  oficial,  difícil  acesso  ao
lazer,  discriminação  racial.  A exclusão é um todo: social,  econômica,  ambiental,
jurídica e cultural.” (MARICATO, 2003, p. 78)

A  assistente  social  Ana Tereza  Coutinho  Penteado  (2013)  fez  a  seguinte

afirmação sobre as condições geradas na periferia:

Recursos  são  dirigidos  para  os  investimentos  econômicos  e  não  sociais,  há  o
estímulo  à  especulação  e  consequentemente  a  periferização  da  população  mais
pobre, que vai sendo cada vez mais empurrada para locais distantes da cidade, que
contam com nenhuma ou pouca infraestrutura urbana (PENTEADO, 2013, p. 1).

A questão da informalidade nas cidades é um fator relevante, considerando que o

processo de favelização acompanhou todo o processo de urbanização no Brasil.  Maricato

(2003,  p.  80)  ressalta  que  a  reprodução  da  força  de  trabalho  tem preponderância  na  sua

17 O ajuste do capitalismo nesse período veio a aprofundar a exclusão social – esse conceito é tratado no contexto
sob o entendimento de Faleiros (2006), que o trata como negação da cidadania, dos direitos políticos, sociais e
ambientais,  onde,  decorrente  dos processos  de exploração  e dominação,  uns gozam de vantagens outros de
desvantagens.  As  políticas  neoliberais  foram  responsáveis  por  favorecerem  o  processo  de  favelização  e
isolamento da pobreza, visto que, deliberadamente, se tornaram precárias as relações de trabalho. A fase fordista/
keynesiana tem seu declínio, como observa Harvey (1998). O lema se torna flexibilização para maior eficiência.
Por sua vez, um Estado cada vez menor e mais privado, se torna responsável por atuar no âmbito social e na
moderação  da  pobreza,  o  que  se  reflete  de  modo  avassalador  em  países  periféricos,  como  o  Brasil,
principalmente no seu basilar espaço de habitação de então, o meio urbano.
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explicação18,  visto  que esses  espaços são ocupados por  massa de trabalhadores.  Assim,  a

habitação é um problema que se coloca paulatinamente no espaço urbano brasileiro, visto que

“a questão da ilegalidade e das alternativas de moradia legal é uma questão de política urbana

(função social da propriedade e investimento voltado para a ampliação e democratização da

infraestrutura urbana) e de regulação do financiamento imobiliário”.

Castro e Silva (1997 apud MARICATO, 2003, p. 79) apontavam que, se somasse

toda  a  população  que  morava  em  favelas  e  espaços  ilegais,  provavelmente  se  teria

contabilizado metade dos habitantes de São Paulo e Rio de Janeiro. Por estes aspectos, no

Brasil:

As cidades refletem o processo industrial baseado na intensa exploração da força de
trabalho e na exclusão social, mas o ambiente construído faz mais do que refletir.
Como parte  integrante  das  características  que assume o processo  de acumulação
capitalista no Brasil, o urbano se institui como polo moderno ao mesmo tempo em
que é objeto e sujeito da reprodução ou criação de novas formas arcaicas no seu
interior, como contrapartidas de uma mesma dinâmica (MARICATO, 1995, p. 21).

Em relação  à  legislação  urbanística  (parcelamento  do  solo,  zoneamento,  meio

ambiente apenas para citar as principais) e à legislação edilícia (código de obras), estamos

diante de uma "situação na qual a regra se torna mais exceção do que regra e a exceção mais

regra do que exceção”, principalmente pelo fato de o planejamento urbano se dar de maneira

excludente (MARICATO, 2003).

As  pontuações  levantadas  anteriormente,  levando  a  uma  compreensão  dos

aspectos gerais da urbanização no Brasil, puderam trazer alguns traços históricos do espaço

nas cidades do país. Não são poucos os desafios a serem enfrentados, no sentido de rever o

ordenamento  espacial  urbano  da  nação  e,  mais  que  isso,  transpassar  as  heranças  de  um

passado dependente e colonial, que, queira ou não, ainda atua de forma cirúrgica em todos os

aspectos do desenvolvimento do país.

Apesar  dos  dilemas  postos,  principalmente  para  o  enfrentamento  da  questão

urbana no país, não pode se colocar fim às esperanças de alterações, ainda que graduais, no

quadro.  Foi colocado que o espaço urbano apresentou em seu desenvolvimento pontos de

estrangulamento no país, como a questão social, exclusão, habitação, infraestrutura, etc. No

entanto, não se pode desconsiderar que esse conjunto na cidade se torna berço do nascimento

18 A  sociedade  escravocrata,  em sua  particularidade,  tinha  um patrão  que  provia  tanto  a  moradia  como a
subsistência do trabalhador. No entanto, a introdução do trabalho livre muda essa relação, pois a partir de então o
trabalhador tem que angariar seu local para viver, o que introduz o problema da habitação, visto que no Brasil,
diferente dos países desenvolvidos, nesse processo não houve uma correspondência entre salários e preço da
moradia.
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não apenas da violência urbana, mas também da revolta social, da contestação, caracterizada

pelos movimentos, que buscam a transformação de seu padrão social. 

Desta  forma,  é necessário compreender  um pouco sobre como os movimentos

urbanos  surgiram,  suas  principais  pontuações  e  particularidades,  além  das  conquistas,

principalmente  no  avanço  democrático,  visto  que,  como  pontua  Ferrari  Junior  (2004),  a

construção das cidades brasileiras não considerou o componente cidadão para sua elaboração.

3.2 Movimentos sociais urbanos no século XX no Brasil: a sociedade civil e seu 

protagonismo

Ao  entrar  na  seara  dos  movimentos  sociais  urbanos,  cabe  inicialmente  sua

localização. Os movimentos considerados aqui neste trabalho correspondem aqueles que se

dispõem contra determinada condição de suas vidas e, através de uma base organizacional,

pretende  transformar  o  status  quo (estado  da  coisa),  pautando-se  no  poder  de  pressão  e

capacidade de coagir o poder público, com vistas ao cumprimento das demandas levantadas

(SANTOS, 2008).

Os  movimentos  urbanos  são  geralmente  chamados  de  populares,  não  que  se

restrinjam exclusivamente a esta parcela, mas se trata de alusão que qualifica a grande maioria

dos movimentos reivindicatórios. Importante é destacar que os movimentos sociais urbanos

populares não apresentam uma atuação uníssona, dada diversidade de grupos que existem.

De acordo com Santos (2008, p. 11):

Os movimentos sociais urbanos são assim denominados porque atuam sobre uma
problemática  urbana  relacionada  com  o  uso  do  solo,  com  a  apropriação  e  a
distribuição da terra urbana e dos equipamentos coletivos. Portanto, os movimentos
por  moradia,  pela  implantação  ou  pela  melhoria  dos  serviços  públicos,  com
transporte  público  de  qualidade,  são  exemplos  de  movimentos  reivindicatórios
urbanos relacionados ao direito à cidade e ao exercício da cidadania.

No entanto, como destaca Santos (2008), nem todos os movimentos que ocorrem

nas cidades são exclusivamente populares ou mesmo urbanos, caso dos novos movimentos

sociais19, os quais se lançam em temáticas relacionadas aos direitos universais, das demandas

19 De acordo com Montaño e Durigueto (2010) esses movimentos eclodem nos meados do século XX, com
objetivos complementares  aos  movimentos clássicos  (caracterizados  por  se originar  na  classe  operária  e  no
mundo do trabalho), até mesmo vistos como alternativa aos movimentos tradicionais e aos partidos de esquerda.
Ao invés da existência de uma única classe reivindicando de forma homogênea, os novos movimentos agregam
uma  infinidade  de  identificação  social.  Apesar  de  sua  importância  no  período  contemporâneo,  o  presente
trabalho não se aprofundará nas discussões acerca desses novos movimentos.
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mais gerais às mais específicas: movimentos relacionados a direitos civis e universais; acerca

do meio ambiente; grupo etário ou de gênero; etnia; religião ou mesmo pela paz, etc.

No contexto brasileiro, bem como nos países da América Latina, os movimentos

sociais  se  desenvolveram  em  ambiente  popular,  principalmente  após  os  anos  197020,

conectados diretamente às pautas no meio urbano, relacionados às condições de vida precária

da  população  empobrecida,  que  carecia  de  moradia,  saúde,  educação,  saneamento  e

transportes, etc. 

Santos (2008, p.  12) relata  que estes movimentos podem se caracterizar  como

urbanos, já que, ocorrendo nas cidades, “colocam em xeque aspectos relacionados às formas

de apropriação da cidade,  lutam contra  a  concentração da  terra  urbana,  ou pelo  acesso à

habitação ou equipamentos urbanos, também chamados de bens de consumo coletivo”.

Assim,  corroborando o  pensamento  de  Lúcio  Kowarick  (1979),  que  via  na

espoliação urbana21 e na opressão política o chamariz para as manifestações populares, esses

movimentos surgem no Brasil mediante um cenário urbano de camadas populares em pobreza

e sem o devido respaldo estatal.

Observava-se  a  constituição de  uma  sociedade  civil22 mais  robusta,  ao  que  a

autora  supracitada  confere  a  esses  movimentos,  potencial  para  contribuir  na  criação  de

espaços de efetiva participação popular, que pode influenciar nas tomadas de decisão, o que

vai reverberar mais a frente na tentativa de cada vez mais ocupar a esfera pública.

A reconstrução da esfera pública a que estamos assistindo na América Latina é parte
dos  processos  de  democratização,  fortalecimento  do  poder  local,  emergência  de
novas  demandas  e  novos  sujeitos  sociais,  rearticulação  da  inserção  econômica
regional  em  uma  economia  globalizada  e  intensificação  do  uso  da  tecnologia
informacional  na  mediação  das  relações  e  processos  sociais.  A  construção  da
igualdade  pressuposta  na  esfera  pública  requer  a  introdução  de  princípios
normativos relativos à inclusão, participação e redistribuição (FLEURY, 2008, p.
58). 

20 Neste momento histórico do país estava em voga superar o regime militar até então vigente, o que servia de
fomento ao desenvolvimento de uma sociedade civil mais ativa, através de práticas coletivas que reivindicavam
bens e direitos sociopolíticos negados pelo Estado.
21 O conceito de espoliação urbana traz em si a exclusão no meio urbano, tendo em vista a precariedade da
moradia,  dificuldade em acessar  bens de consumo coletivo, ou seja,  condições  que suprimem a reprodução
social.
22 Avritzer  (2012)  destaca  que a  sociedade  civil  brasileira  emerge  no período de  liberalização  iniciado  em
meados dos anos 1970, e, durante a democratização brasileira,  esta surge como conceito relacionado à uma
forma tripartite, ou seja, ligada à constituição de laços sociais dos pobres da América Latina e setores de classe
média, em um contexto que os atores sociais estavam sob a coação de um regime autoritário. E para tanto, elege
três aspectos que levaram a tal despontamento: O processo de urbanização com rapidez sem precedentes, o que
deixou  a  população  de  baixa  renda  à  margem  dos  direitos,  levando-os  a  lutar  por  serviços  públicos;  as
características  tecnocráticas  do  planejamento  urbano,  da  saúde  e  da  educação,  com  projeto  topdown de
modernização; por fim, a oposição dos setores liberais e de classe média à falta de regras e accountability nos
processos civis e políticos.
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Quando se traz a discussão da categoria participação para o contexto da América

Latina,  entende-se  que  a  luta  por  espaços  de  participação  nesta  é  um  dilema  bastante

complexo, visto que suas raízes histórico-culturais são fatores que podem dificultar a prática.

Por isso é desafiador analisar os alcances democráticos nessa realidade. 

No Brasil, mais especificamente, Ferraz (2009) diz que a participação passou a se

legitimar  na ação contestatória  dos que não tinham voz.  A construção de uma identidade

participativa  foi  sendo  realizada  por  um longo  período  de  sua  história.  Carvalho  (1998)

destaca que o país se constitui dentro de uma tradição autoritária e excludente, desde a colônia

portuguesa, escravidão, o império, de tal maneira que a população acabou sendo considerado

estrangeiro dentro da sua própria terra, em grande dependência política.

Carvalho (1996  apud ROCHA, 2008, p. 132), analisando os primeiros anos da

república no Brasil, mostrou que ali o universo político se distanciava e muito da sociedade

civil.  Naquele  novo  regime,  que  em  tese  seria  mais  democrático,  não  houve  nada  de

entrosamento  com  a  população.  Mas  Rocha  (2008,  p.  132)  destaca  que  em  relação  ao

desinteresse da população para com as questões da política formal na época era devido, em

grande medida, ao fato de a República ser “considerada um elemento estranho à cultura, já

que não tinham tomado parte de sua construção e a entendiam como um processo imposto de

cima pra baixo”.

Carvalho (1998) ressalta as importantes lutas travadas no decorrer da história, que

evidenciam como a população brasileira sempre quis fazer ser ouvida sua voz, diante das mais

diversas  demandas,  denotando  sua  inclinação  para  a  participação  na  construção  do  país,

apesar dos diversos entraves existentes.

[...] podemos analisar a “participação” conquistada e possível nas diversas fases e
tipos de movimentos sociais que percorrem a história do Brasil, desde as primeiras
resistências indígenas e negras como a Confederação dos Tamoios e os Quilombos,
passando pelos chamados movimentos camponeses “messiânicos”, como Canudos,
pelas  lutas  abolicionistas,  pela  Independência,  pelas  revoltas  urbanas  contra  a
carestia, as mobilizações de inquilinos, e tantas outras.
O  movimento  operário,  de  inspiração  anarquista  e  socialista,  juntamente  com o
movimento  camponês  e  os  movimentos  urbanos,  vêm  caracterizar,  mais
propriamente,  o  que  neste  século  chamamos  “movimentos  sociais”.  Estes
movimentos sofrem, principalmente nos anos 30 a 60, fortes pressões cooptadoras
por  parte  de  partidos  políticos,  de  parlamentares  e  governos  que  buscam
instrumentalizá-los e submetê-los a seus interesses e diretrizes. 
Apesar das relações de tutela e do atrelamento dos movimentos sociais promovidos
tanto pelos políticos tradicionais e populistas como pelo “centralismo democrático”
do partido comunista, os anos 50 e 60 são marcados por intensa mobilização social
que  se  expressa  no  movimento  sindical,  nas  Ligas  Camponesas  e  numa  ampla
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reivindicação por “Reformas de Base” de cunho democrático, popular e nacionalista
(CARVALHO, 1998, p. 2).

Na década de 1950, movidos em torno de reivindicações ligadas à vida urbana, os

movimentos urbanos de contestação afloravam. Perruso (2012) ressalta que em São Paulo,

Rio  de  Janeiro  e  grandes  cidades  do  país,  houve  um  avanço  grande  nas  iniciativas

associativas, destacando as Associações de Amigos de Bairros e das Sociedades Amigos de

Bairros  (SAB’s).  As  quais  funcionavam  como  elo  entre  o  poder  público  e  as  demandas

levantadas  em bairros carentes e favelas das cidades.  Foi o início desses movimentos,  no

entanto,  com o  golpe  de  1964,  estas  diminuíram seu  poder  de  contestação,  já  que  eram

chanceladas pelo regime militar.

E, como destaca Jacobi (2002), no final da década de 1970, contexto ainda de

regime militar e acirramento das desigualdades, a participação é que lança as bases para que

se  estabelecessem  estruturas  mais  democráticas  e  de  abertura  no  país,  essenciais  para  a

expansão do espaço público,  à  medida  que  foram sendo gerados espaços de  participação

popular, com lastro nos movimentos populares e na sociedade civil organizada.

Os atores sociais que emergem na sociedade civil após 1970, à revelia do Estado,
criaram  novos  espaços  e  formas  de  participação  e  relacionamento  com o  poder
público. Estes espaços foram construídos, tanto pelos movimentos populares como
pelas diversas instituições da sociedade civil que articulam demandas e alianças de
resistência popular e lutas pela conquista de direitos civis e sociais. Os movimentos
não  só  tiveram  papel  relevante  no  estabelecimento  de  estruturas  democráticas
fundamentais propícias à participação popular, mas também exerceram um impacto
substancial sobre as formações normativas do eleitorado, e, portanto, sobre a arena
política formal (JACOBI, 2002, p. 446).

Santos  (2008)  destaca os  seguintes  movimentos  urbanos após 1970 no Brasil:

Movimentos urbanos ligados à Igreja Católica, através das Comunidades Eclesiais de Base; o

movimento sindical do ABC paulista; o movimento por moradia com as ocupações da terra

urbana.

Posto isso, deve  se considerar que, além dos movimentos relativos à exploração

do trabalho e à espoliação urbana, durante a década de 1970, no Brasil eclodiram também

movimentos relacionados ao feminismo e ao racismo. 

No  entanto,  destacaram-se  naquele  contexto  as  mobilizações  do  operariado-

sindical  e  aquelas  relativas  aos  moradores da  periferia,  a  mobilização  deste  último  mais

especificamente na segunda metade da década, tendo sua marca na busca por autonomia e na
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contestação  à  ordem,  já  que,  nos  movimentos  de  bairro  buscava  se  auto-organização,

reivindicando direitos e rejeitando as práticas clientelistas (SANTOS, 2008).

Em diversas  cidades surgiam grupos e associações que colocavam em pauta as

condições da vida cotidiana no meio urbano, por meio de onde se adquiria consciência acerca

da exclusão socioespacial, mas também contra o regime autoritário pelo qual o país passava,

contribuindo para que a abertura política viesse futuramente. Ademais, os setores mobilizados

contra todo o tipo de exclusão e contra a ditadura puderam revelar que havia um caminho para

a  constituição  de  uma sociedade  civil  efetiva,  à  medida  que  o governo militar  promovia

gradual abertura23. A organização em associações foi uma das principais características desse

avanço por democracia no país. 

De acordo  com Avritzer  (2012),  o  processo  de  redemocratização  e  as  muitas

formas  de  ação  coletiva  levaram  a  mudanças  significativas  no  padrão  de  associação  na

segunda metade do século XX no Brasil, contribuindo para o aumento expressivo na criação

de associações voluntárias. 

Entre 1978 e 1980, o Rio de Janeiro viu o número de suas associações crescerem

de maneira superior à observada em todo o período democrático anterior. A mudança não foi

apenas quantitativa, mas qualitativa também, já que algumas formas de associação voluntária,

não tão marcantes antes de meados dos anos setenta, dão um salto em número e influência

após esse período.

Na cidade de Porto Alegre,  entre 1986 e 1990, o quantitativo de associações de

bairro cresceu em mais de 50% - 240 para 380. Por sua vez, a elevação do número destas nas

cidades  de  São  Paulo  e  Rio  de  Janeiro  também  se  mostrou  impressionante,  já  que,

respectivamente, 97,6 % e 90,7% das associações de moradores dessas duas cidades surgiram

depois de 197024.

23 Esse processo de abertura propiciou a volta do pluripartidarismo no país no início dos anos 1980. Contexto em
que surge o Partido dos Trabalhadores (PT), o qual, agregando plurais forças sociais, assumiria o executivo em
importantes prefeituras já no período democrático, promovendo nelas novas experiências de caráter participativo
da população.
24 De  acordo  Ciconello  (2008),  nesse  período  também  se  constituíam  as  primeiras  organizações  não-
governamentais,  dando  resposta  ao  fechamento  dos  espaços  sociais  e  políticos  no  Brasil,  como sindicatos,
universidades e partidos. Estas, pautadas pela luta pelos direitos humanos e pela constituição de novos direitos,
tentavam encontrar formas novas de ação política e de sociabilidade, assim, se constituía uma nova dimensão ou
segmento na vida associativa do Brasil. Ademais, as Ongs faziam parte de redes de solidariedade internacional,
fomentadas por agências  de cooperação da Europa e América do Norte,  onde se garantia a sustentabilidade
financeira e política das ações.
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Avritzer (2012, p. 389)  ressalta que “a organização dos pobres em associações

voluntárias  desempenhou,  desse  modo,  o  papel  de  criar  uma  nova  força  que  poderia

influenciar o processo de distribuição de bens públicos”.

Assim,  em vias  da Constituição  de 1988,  Avritzer  (2012) aponta os  seguintes

movimentos em voga no espaço urbano:  organização de movimentos populares dos pobres

urbanos no nível local; organização do movimento sanitarista pelo Sistema Único de Saúde; O

movimento  pela  Reforma Urbana  Nacional25;  organização  de  membros  de  associações

profissionais, como advogados, médicos, professores universitários.

As lutas giravam, em grande medida, em torno do acesso à terra urbana, aos bens

de consumo coletivo, diga-se, transporte coletivo, saúde, creche, infraestrutura urbana, além

da busca por maior controle sobre recursos e instituições que dirigiam a vida em sociedade26

(GOHN, 2008; SANTOS, 2008).

Acima foi ressaltada a  ligação da Igreja Católica com alguns movimentos.  De

fato, ela teve papel primordial para que as camadas populares fossem mobilizadas em torno

das demandas descritas. É necessário ressaltar  aqui a importância que a instituição teve em

fomentar a participação popular nas questões do dia-a-dia, trazendo à tona os anseios desse

público urbano, o que será visto a seguir.

3.3 A Igreja Católica e os Movimentos Urbanos no Brasil

Alexandre Ciconello (2008, p. 2), ao ressaltar a atuação da Igreja, é mais enfático

ao trazer a atuação desta, através de seus setores progressistas, tanto no processo de abertura

política do país como ao dar voz aos poucos ouvidos.

Muito embora as experiências  participativas com os segmentos populares  fossem
realizadas  por  uma  pluralidade  de  sujeitos  políticos  (Ongs,  movimentos  sociais,
sindicatos,  etc.),  foram os setores  progressistas  da  Igreja  Católica,  por meio das
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) - grupos ligados às milhares de paróquias

25 A reforma urbana tem suas raízes ainda nas reformas de base propostas no governo João Goulart, e tem sua
eficácia  atingida  através  da  contínua  atuação  dos  movimentos  sociais  no  país.  Essa  luta  nasce  do  fosso
socioespacial  existente entre ricos e pobres nas cidades do país, de acordo com Bassul (2002), com vistas a
garantir o direito à terra urbana, moradia, saneamento, infraestrutura urbana, ao lazer, ou seja, o direto à cidade.
A Partir de 1970 teve apoio dos setores da Igreja Católica que assessorava os movimentos urbanos. Com a
entidade e associações envolvidas foram obtidos frutos, que se expressaram através da garantia de um capítulo
acerca da questão urbana na Constituição de 1988, que se materializaria no Estatuto da Cidade, apenas em 2001.
26 A busca por participação popular nas estratégias e tomadas de decisão da vida pública foi algo amplamente
buscado nesse período, uma demanda que ia além dos direitos sociais, mas queria alcançar os direitos políticos
também, o que mobilizou, de acordo com Gohn (2011),  comunidades eclesiais de base, oposições sindicais,
categorias profissionais do setor público, associações de moradores, etc.
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católicas espalhadas por todo o país - quem conferiram a esse movimento unidade e
força política.

Tal postura da Igreja  passa a ser explicada a partir do final da década de 1950,

quando morre o então representante tradicional e conservador desta, o papa Pio XII. Com a

sucessão do papa João XXIII, foi conclamado, em 1962, o concílio vaticano II27, por meio do

qual se iniciava uma nova visão da  Igreja. A intenção era trazer à tona a radicalidade que

outrora haviam experimentado  as  comunidades  cristãs  nos  primórdios  do evangelho,  com

ações estreitamente ligadas ao compromisso social (MACHADO, 2007).

O concílio acima relatado se constituiria como berço da teologia da libertação, por

meio da qual, segundo Machado (2007, p. 10), “abria-se a possibilidade de um modelo de fé

não apregoada somente no universo metafísico, mas que, sobretudo, pudesse compreender os

universos sociais, materiais e históricos no qual estivesse inserida a Igreja”.

No entanto, o termo libertação adquiriu interpretações diferentes dependendo do

contexto. Na Europa, o termo adquiriu sentido mais reformista que transformador, pretendia-

se reformar o contexto histórico-social,  com vistas a escamotear a ideia da luta de classes

existentes, já que o comunismo estava em voga como alternativa no momento. Por sua vez, a

América  Latina,  com  suas  particularidades  sociais  e  políticas,  deu  impulso  mais

revolucionário ao termo.

A teologia da libertação é um sinal de um novo momento da história na América
Latina. Ela se apresenta com a originalidade de incluir como inerente a si mesma a
situação histórica dos povos latino-americanos. Por isso mesmo não é tributária das
escolas  teológicas  europeias,  embora  sofra,  como  é  normal  na  Igreja,  muitas
influências.  Apresenta-se,  talvez pela primeira vez,  uma teologia especificamente
‘latino-americana’.  Não  se  trata  de  um rompimento  com a  catolicidade  de  toda
autêntica teologia. Não significa, também, que esta teologia sirva somente para a
América Latina, pois está vocacionada a alcançar toda a Igreja, e de fato já o está
fazendo.  Com efeito,  é uma teologia elaborada ‘a partir’ das Igrejas  da América
Latina, que vivem uma realidade comum e original (GALILEIA apud MACHADO,
2007, p. 36).

A posição mais revolucionária da Igreja latino americana significava se aproximar

da população que estava à margem da sociedade, dos direitos e das decisões.

Caracterizar  a  América  Latina  como um continente  dominado  e  oprimido  leva,
naturalmente, a falar de libertação e, sobretudo, a participar no processo que a ela
conduz. De fato, trata-se de um termo que exprime uma nova postura do homem
latino-americano.  [...]  estamos  na  América-Latina,  em  pleno  processo  de
fermentação  revolucionária.  Situação  complexa  e  mutante,  que  resiste  a
interpretações esquemáticas e exige contínua revisão das posições adotadas. De todo
modo, a insustentável  situação de miséria,  alienação e espoliação em que vive a

27 O concílio tinha como propósito básico reformular a ação teológica da Igreja, de modo a problematizar e
repensar seu papel no mundo.
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imensa maioria da população latino-americana pressiona, com urgência, a encontrar
o caminho de uma libertação econômica, social e política. [...] eis o que, em última
instância,  sustenta  o esforço  de  libertação  em que está  empenhado o  continente
latino americano. Mas, para que uma tal libertação seja autêntica e plena, deverá ser
assumida pelo próprio povo oprimido, e para isso deverá partir dos próprios valores
desse  povo.  Só  nesse  contexto  pode  ser  levada  a  bom  termo  uma  verdadeira
revolução cultural (GUTIÉRREZ apud MACHADO, 2007, p. 41).

No Brasil,  a  Igreja  atuou de  maneira  continua  com os  setores  insatisfeitos  da

sociedade  nas  décadas  de  1970 e  1980,  principalmente  através  das  CEB´s,  Comunidades

Eclesiais de Base, que se caracterizam por reunir comunidades com demandas em comum,

com sentimento de insatisfação, dadas as condições de carência e miséria, ou seja, a classe

popular. O intuito era de fortalecer a autonomia e organização dos grupos e setores populares. 

Ciconello  (2008)  ressalta  que  “as  CEBs  tornaram-se  conhecidas  por  sua

abordagem pedagógica  que  enfatizava  a  participação,  a  comunidade  e  ideais  igualitários.

Estima-se que no início dos anos 1980 existiam no Brasil  cerca de 80 mil  comunidades,

reunindo  aproximadamente  dois milhões  de  pessoas”.  Estas,  dada  sua  amplitude,

influenciaram  o  surgimento  de  sindicatos,  partidos  (o  partido  dos  trabalhadores,  mais

especificamente),  além  do  grande  número  de  associações,  entre  as  quais  associações

comunitárias, Ong’s, etc.

Paralelamente,  intensifica-se  o  associativismo  comunitário  no  Brasil,  já  que,

considerado o processo de urbanização  particular  do país,  as  associações  de moradores  e

bairro vinham no intuito de reivindicar serviços públicos para a comunidade, diga-se oferta de

bens  de  consumo  coletivo,  pois  era  o  veículo  mais  profícuo  para  chamar  a  atenção  das

autoridades (CICONELLO, 2008).

E tal ação da Igreja foi de suma importância para que os movimentos pudessem se

aglutinar  nos  bairros,  de  maneira  que  as  camadas  populares  se  utilizavam  da  estrutura

oferecida por esta, seja espiritual ou mesmo política, era uma ação que tinha como base o

cotidiano dos populares. 

Santos  (2008) chama a  atenção para  o fato de que as  ações  da Igreja  não se

restringiam apenas  ao apoio  espiritual  e  prático,  também ocorreu  aprofundamento  teórico

sobre  a  sociedade.  Como prova de  que  a  Igreja  reconhecia  o  que  os  problemas  urbanos

ocasionavam  no  cotidiano  da  população  na  cidade,  foi  encomendado  em  1975,  pela

arquiDiocese de São Paulo, estudo acerca da do crescimento e pobreza em São Paulo. 

Deste modo a Igreja adquiriu grande inserção, alcançando diversos movimentos e

organizações populares. Destaca-se desse momento as comissões de Justiça e paz, Pastoral da
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terra, pastoral de favelas, Centros de defesa dos direitos humanos e das comunidades Eclesiais

de  Base,  por  onde  se  agrupava  os  pobres  na  luta  contra  injustiças,  revelando  o  papel

providencial da Igreja nas lutas (SANTOS, 2008).

Conhecidos os aspectos mais  relevantes dos movimentos urbanos no Brasil e o

delineamento para uma sociedade civil mais forte, bem como alguns de seus principais atores,

como a Igreja, é importante frisar que esse período que antecede a redemocratização exerce

grande influencia sobre a construção da Carta Magna que seria promulgada em 1988. 

Essa  constituição  ficou  conhecida  como  cidadã,  não  à  toa,  já  que  agregou

interesses de muitos grupos, tendo em seu corpo características que apregoam a participação

popular nas decisões do Estado, ou seja, reconhecendo, pelo menos em tese, a importância da

sociedade civil ocupar seu espaço, publicizando suas demandas na esfera pública28.

Considerado isto, no próximo tópico serão elencados os principais aspectos da

constituição resultante, no que diz respeito ao seu aspecto inclusivo da população nos espaços

decisórios,  destacando os instrumentos  resultantes  para a  participação cidadã nas políticas

públicas no espaço urbano.

3.4 A Constituição de 1988 e sua contribuição para a participação na política urbana

Nos  tópicos  anteriores  foram  apresentados  alguns  dos  principais  movimentos

urbanos desencadeados no período ditatorial no Brasil, os quais representaram uma sociedade

civil em ascensão, com vistas a lutar por melhorias nas condições de vida no espaço urbano e

para que suas vozes alcançassem maior ressonância na esfera pública. 

Esse  contexto  foi  crucial  para  o  delineamento  do  posterior  período  da

democratização, que se consolidaria na  Constituição de 1988. Os movimentos supracitados

demonstraram força e expressão política, de modo que viessem a provocar democratização no

nível institucional-lega no sistema político brasileiro. Tanto é que a referida constituição, que

tratou de reestabelecer o Estado Democrático de Direito no país, foi arquitetada mediante uma

plural influência de atores políticos29.

28 A esfera pública aqui considerada, se referindo à arena discursiva, do debate, aberta à participação, permite aos
interessados, não a apenas um grupo específico, se incluir na discussão do que concerne à mudança do quadro
social. O que no Brasil se fortaleceria com a atuação de diversos grupos mobilizados, o que corroboraria na
constituição de 1988, onde foram criados espaços que agregam representantes da sociedade civil e Estado, no
que tange à exposição de demandas, deliberação e gestão de políticas públicas, diga-se conselhos, fóruns, etc.
29 Gohn  (2011)  destaca  que,  entre  as  conquistas  do  período,  se  constatava  a  consolidação  de  um  campo
democrático  no  seio  da  sociedade  civil,  constituído  por  movimentos  populares,  movimentos  pluriclassistas,
lideranças das centrais sindicais, parlamentares e partidos políticos de oposição, entidades profissionais, ONG’s.



65

Avritzer  (2012) ressalta  que o período entre  1985 e 1988,  período em que se

convocou a Assembleia  Nacional Constituinte (ANC), foi crucial  para a caracterização da

nova constituição, que ficara conhecida como cidadã.

A ANC permitiu emendas populares  e  desencadeou uma campanha popular  para
obtenção de assinaturas para muitas propostas ligadas às políticas públicas. Alguns
entre os mais importantes movimentos da sociedade civil, tais como a saúde e os
movimentos  de  reforma  urbana,  da  mesma forma  que  outros  importantes  atores
sociais, como a CUT (Central Única de Trabalhadores) e o MST (Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra), também se juntaram à campanha para emendas populares
(AVRITZER, 2012, p. 390).

Pode  se  dizer  que  esse  se  tratou  do  primeiro  momento  que  orientava  a  um

aprofundamento democrático no país, através de instituições mais participativas30 na saúde,

planejamento urbano, meio ambiente e assistência social. A criação dos canais de participação

popular poderia ampliar o debate na esfera pública, já que o cidadão adquiria uma nova arena

de  luta  para  amplificar  sua  voz,  “no  interior  dos  órgãos  públicos,  nas  salas  e  gabinetes

estatais” (GOHN, 2011, p. 55)31. O que significou a criação de novos espaços públicos, que

foram visualizados através de experiências participativas como Fóruns temáticos, Conselhos

Gestores de Políticas Públicas e Orçamento Participativo.

Entra em cena uma sociedade civil que não apenas dinamiza os possíveis canais

para participação popular, mas que pretende dar o tom das políticas públicas. Entre os espaços

criados  para  a  participação  popular  nesse  período se destacam os  Conselhos  Gestores  de

Políticas Públicas e os Orçamentos Participativos.

A descentralização administrativa proposta pela nova constituição deu o caminho

para a criação de conselhos para gestão de políticas públicas. Sua inspiração foi encontrada na

comuna de Paris e doutrinas sovietes32, nos então constituídos conselhos de fábrica, assim, os

conselhos gestores seriam a materialização institucional dos conselhos populares vivenciados

a partir de 1980 no Brasil, os quais eram provenientes dos setores de esquerda. Ganhou força

Se desenvolvia assim uma cultura política que, através da mobilização e pressão, tentava encaminhar e viabilizar
as demandas de então.
30 Gohn (2011) ressalta a alteração na concepção do termo participação, que antes dos mecanismos criados na
constituição era entendido pela participação pretendida por grupos excluídos e marginalizados nas decisões do
poder político,  e que, desde então, passa a significar  a participação de um conjunto de indivíduos e grupos
sociais amplificados, onde se rompe com o tradicional distanciamento existente entre a esfera das decisões e o
local onde a população participa. A participação passa a significar também em intervenção social que carece de
planejamento e periodicidade.
31 Apesar  do reconhecimento de que essas novas práticas levaram o país a um novo patamar democrático e
participativo, não se desconsidera aqui as particularidades da cultura política nacional, permeada por valores
clientelistas, paternalistas, populistas e de corrupção, o que, em grande medida, poderia vir influenciar os canais
participativos, se não a inviabilizar a efetividade das novas propostas de gestão.
32A Comuna de Paris foi a primeira tentativa de governo socialista da história, por meio do operariado, que
assumiu Paris. Teve, oficialmente, sua duração entre 26 de março a 28 de maio de 1871.
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a partir de 1988, quando o Partido dos Trabalhadores venceu em importantes cidades do país

(DAGNINO, 2004; GOHN, 2011; AVRITZER, 2012; SOUZA, 2008).

Sua expansão foi massiva, sendo cabível afirmar que atualmente pelo menos um

conselho é encontrado em cada cidade brasileira. Das diversas modalidades podem ser citados

aqueles  destinados  a  criar  política  de  saúde,  assistência  social,  criança  e  adolescente,

habitação33,  com Leis  específicas,  como  Lei  Orgânica  de  Assistência  Social,  Estatuto  da

Criança e do Adolescente, etc. Estes, podendo ter caráter deliberativo ou consultivo, criaram a

oportunidade para que Estado e  Sociedade Civil  pudessem se posicionar  e influenciar  no

encaminhamento de políticas setoriais, bem como ações de gestão.

De acordo com Jacobi (2002), a participação no país passou a ter dois lados. De

um ela se relaciona com os ideais de democratização, através do papel autônomo dos sujeitos

sociais, visto que se fortaleceram os espaços de socialização e descentralização do poder. Por

outro ela é abordada a partir da criação de meios de articulação entre Estado e sujeitos, se

revelando  como  elemento  de  socialização  política  também.  Esses  espaços  vieram  para

viabilizar o potencial de influência dos grupos na formulação das políticas públicas.

A institucionalização da participação ampliada ou neocorporativa ocorre através da
inclusão  de  organizações  comunitárias  e  movimentos  populares  nos  conselhos
populares e fóruns,  dentre os principais.  Isto abre uma arena institucional para a
inclusão de grupos sociais, onde todos os setores interessados numa determinada
política pública possam discutir os seus objetivos num fórum com regras claras e
transparentes,  podendo representar também um avanço na promoção do exercício
efetivo de uma cidadania ativa (JACOBI, 2002, p. 447).

A  constituição  de  1988  absorveu  em  seu  texto  muitas  reinvindicações  dos

movimentos  que  queriam  participar  na  sua  elaboração,  vindo  a  institucionalizar  diversas

formas  de  participação  da  sociedade  na  vida  estatal,  levando  à  gestão  democrática  em

diversos campos da administração pública. Acerca dos espaços criados, Rocha (2008, p. 137)

relata:

[...] após duas décadas dos avanços inseridos na Constituição, quase a totalidade das
políticas  sociais  brasileiras  –  saúde,  educação,  assistência  social,  criança  e
adolescente,  trabalho e renda,  turismo, meio ambiente,  pesca,  etc.  -  contam com
espaços institucionalizados de participação social, denominados conselhos, que se
configuram  como  órgãos  administrativos  colegiados  com  representantes  da
sociedade civil e do poder público. Muitos deles passaram a desenvolver também
conferências nacionais, que são consideradas espaços mais amplos de participação,
onde  representantes  do  poder  público  e  da  sociedade  discutem  e  apresentam
propostas  para  o  fortalecimento  e  a  adequação  de  políticas  públicas  específicas.

33 Cabe destacar a luta pela habitação como uma das mais marcantes do espaço urbano do Brasil, como destaca
Gohn (2000), os conselhos de habitação estão vinculados aos movimentos das favelas,  cortiços, loteamentos
clandestinos, construção de moradias via mutirão, moradores de conjuntos precários e pessoas que vivem nas
ruas. 
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Algumas conferências são regulamentadas por lei (conferências nacionais, estaduais
e  municipais  da  Saúde  e  da  Assistência  Social);  outras  são  regulamentadas  por
decreto  do  Poder  Executivo,  e  há  ainda  aquelas  que  não  possuem  nenhum
instrumento de institucionalização que obriga a sua realização. 

Além destes, podem ser destacados também como avanços da participação social

nas políticas públicas: a criação do Sistema Único de Saúde, que tem cogestão e controle

social tripartite – governo, profissionais e usuários; a luta pela reforma urbana, que ganha

capítulo  específico  nesta  constituição,  e  prevê  planejamento  e  gestão  participativa  das

políticas do meio urbano (ROCHA, 2008).

De acordo com Souza (2008), os conselhos possibilitaram que sujeitos políticos

diversos  pudessem  se  encontrar,  dada  a  ampliação  dos  espaços  de  interação,  levando  à

transformação nos padrões administrativos34.

Além  disso,  cabe  ressaltar  outra modalidade  de  participação  criada,  são  os

Orçamentos Participativos, que são espaços públicos orientados a deliberar sobre orçamento

nas  administrações  municipais.  Avritzer  (2012,  p.  392)  o  coloca  como  “uma  política

participativa que gera um processo de deliberação entre sociedade civil  e Estado no nível

local. Ele inclui atores sociais, membros de associações de bairro e cidadãos comuns em um

processo de negociação e deliberação”.

Dagnino (2004) ressalta  que, diferente dos Conselhos Gestores, exigidos por lei,

os Orçamentos derivam de escolhas políticas de diferentes governos municipais e estaduais. A

experiência pioneira deste no Brasil se deu em Porto Alegre/RS após 1989, se expandindo

lentamente,  dada a  não obrigatoriedade e  complexidade  em implementa-lo.  Ainda que de

maneira bem elementar, essa modalidade permitiu que sujeitos políticos novos pudessem ser

inseridos em novo patamar de discussão pública, neste caso, capaz de influir na destruição do

recurso público.

No entanto, cabe ressaltar  que, além dos conselhos e orçamentos participativos,

Avritzer (2008) destaca uma terceira forma de participação surgida no Brasil democrático,

esta ligada à gestão democrática do espaço urbano, se trata do plano diretor.

Assim como a questão da  moradia,  tratada  em conselhos,  o plano diretor  tem

lastro no Movimento Nacional  Pela  Reforma Urbana35.  O MNRU se formou no primeiro

34 Fleury (2008) chama atenção para o fato de que, apesar da democratização de Estado e Sociedade, perpetua-se
no país relações hierárquicas e pouco democráticas nestes conselhos, bem como é comum que lideranças sejam
cooptadas por autoridades, levando assim ao esvaziamento de espaços de participação.
35 A Reforma Urbana objetivou em firmar a função social da propriedade e da cidade, o que foi reconhecido pela
atual Constituição, no capítulo que designa o planejamento e a gestão participativa das políticas urbanas no país.
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momento democrático do Brasil, em 1963, quando ocorreu a primeira reunião nacional pela

reforma urbana, em Petrópolis. Tendo em vista o golpe militar,  o movimento foi barrado,

voltando  a  se  organizar  apenas  em 1982,  em vias  da  redemocratização.  De  acordo  com

Avritzer (2008, p. 14), o  movimento, na sua formação inicial,  “foi o primeiro movimento

nacional  da  sociedade  civil  brasileira  e  expressou  uma  ampla  aliança  formada  pelas

associações de bairro, sindicatos, ONG’s e associações profissionais”.

Não sendo diferente  de alguns  movimentos,  o  MNRU apresentou proposta  de

emenda popular à ANC, e envolvia elementos como: o direito à cidade; participação popular

em decisões acerca do meio urbano; direito do Estado se antecipar para reservar áreas na

cidade; imposto urbano de maneira progressiva. Apesar de terem sido aderidas grande parte

destas  demandas  ao  texto  constitucional,  setores  conservadores  trataram  de  retardar  a

implantação  da  reforma  urbana,  propondo  que  ela  fosse  integrada  a  um  plano  diretor

municipal (AVRITZER, 2008)36.

Existindo a necessidade de se ter uma legislação ordinária para regulamentar o

capítulo da reforma, se iniciou um trâmite que durou mais de 14 anos, ao final foi aprovado o

Estatuto da Cidade37, o qual exige que cidades brasileiras com mais de 20.000 (vinte mil)

habitantes tenham seus planos diretores aprovados através de audiências públicas38. 

Rolnik e Saule Junior (2001) afirmam que as inovações existentes no Estatuto se

dão em três campos: conjunto de instrumentos novos de natureza urbanística, que se voltam

mais para induzir  que normatizar  a maneira de uso ocupação do solo; Nova estratégia  de

gestão, a qual incorpora a ideia da participação direta do cidadão nos processos decisórios

relativos ao destino da cidade e sobre a ampliação das maneiras de regularizar a posse urbana,

o que ainda se situa na fronteira entre o legal/ilegal.

36 Essa demora na implantação da reforma urbana remonta ao processo que viria a dificultar a viabilização da
Constituição  Federal  de  1988.  Como destaca  Pereira,  Silva  e Patriota (2006),  o  contexto em que se deu  a
constituição era um de cenário político, econômico e social paradoxo à agenda universalista que esta propunha.
O modelo de Estado que o texto constitucional trazia estava sendo questionado, por conta da crise estrutural do
capitalismo. O que colocava em voga o retorno à ortodoxia, a qual se materializava em práticas neoliberais,
baseadas  na  diminuição  do  Estado,  rebatendo  na  diminuição  dos  gastos  sociais  e  no  desmonte  de  direitos
conquistados legalmente.
37 Rolnik e Saule Junior (2001) esclarecem que o Estatuto demarca as ferramentas que o Poder Público, em
especial o município, deve lançar mão para enfrentar as problemáticas de desigualdade social e territorial nas
cidades.
38 A forma como se materializa a participação nesse mecanismo de gestão varia de cidade a cidade, dependendo
do contexto político-social. O mais comum é a existência de audiências públicas, que se propõe a tornar público
o debate técnico, no entanto, ainda assim não atinge o nível mais desejado para que se efetive a participação
neste.
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Na carta magna ficou reservado espaço para a política urbana no seu capítulo II, a

qual vai se realizar apenas no Estatuto da cidade em 2001, lei Federal 10.257, de 10 de julho

de  2001,  no  qual,  embora  não  trabalhe  com um sistema  articulado  de  Conselhos,  ficam

instituídos  espaços  de  co-gestão  das  políticas  urbanas  nas  esferas  estaduais  e  municipais.

Assim, no Brasil, a Gestão Democrática da Cidade é o conteúdo do Capítulo IV da referida

Lei,  que estabelece os seguintes instrumentos para a gestão democrática e participativa da

cidade:

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 
II – debates, audiências e consultas públicas; 
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e
municipal; 
IV  –  iniciativa  popular  de  projeto  de  lei  e  de  planos,  programas  e  projetos  de
desenvolvimento urbano.

É importante frisar que a participação prevista da população e associações não se

restringe  apenas  a  elaboração  e  votação,  mas  se  estende  à  implementação  e  gestão  das

decisões traçadas no plano (ROLNIK; SAULE JÚNIOR, 2001; AVRITZER, 2012).

Souza (2008, p. 46) ressalta que:

Como peça de planejamento estanque para regulamentação dos usos do solo, o plano
diretor não é importante como experiência de gestão participativa, pois estaciona sua
concretude  na  aprovação  de  uma  lei  municipal  a  ser  fiscalizada  pelos  órgãos
competentes.  No entanto  se  encarada  a  real  finalidade  da  política  urbana  –  que
envolve  questões  de  moradia,  saneamento,  infraestrutura,  transporte  e  lazer  –,  a
dimensão  dos planos  diretores  é  reposicionada,  em particular  se realizado  como
instrumento de gestão e não apenas de planejamento normativo. E, feito desta forma,
pode impactar  a administração  municipal,  pois as  políticas tratadas  setorialmente
precisam dialogar na constituição do espaço urbano complexo e dinâmico.

Deste modo, a gestão urbana pela população tem que se dar de modo que seja

construída  cada  vez  mais  a  possibilidade  de  autogoverno,  não  desconsiderando  as

particularidade e limitações político-culturais da nação.

Uma  vez  traçados  os  caminhos  construídos  para  a  participação  cidadã  nas

políticas públicas no Brasil, através dos avanços democráticos e instrumentos criados, deve-se

destacar que a sociedade civil, diga-se movimentos sociais e associações comunitárias, além

de se valer das maneiras tradicionais de reivindicar e acessar o Estado, tem que se lançar a

esses  espaços,  para  serem  ouvidos,  e  poder,  nem  que  seja  minimamente,  intervir  na

organização e desenvolvimento do seu espaço urbano. 
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Não que os canais institucionais signifiquem uma panaceia, porém, são aberturas,

possibilidades  que  não  podem ser  perdidas  de  vista  quando  se  almeja  transformar  algo,

principalmente quando se trata do espaço onde se vive.



71

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso, pois, segundo Gil (2002), o mesmo

consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu

amplo e detalhado conhecimento.

Em relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, já que se propõe

estudar a dinâmica das Associações de Moradores de Bairro, na forma como se relacionam

com o executivo municipal e como isso se reflete para a participação cidadã na construção do

espaço da cidade,  no contexto de Teófilo  Otoni-MG. Esse tipo de estudo busca descrever

fatos e fenômenos de determinada realidade, de acordo com Triviños (1987).

Quanto à abordagem do problema a pesquisa se caracteriza por ser de natureza

qualitativa, uma vez que, de acordo com Minayo (1994), a investigação qualitativa é a que

melhor  se  coaduna  ao  reconhecimento  de  situações  particulares,  grupos  específicos  e

universos simbólicos. 

Ademais, pode ser classificada também tem caráter quantitativo, dado o fato de

haver coleta de algumas informações quantitativas relativas aos bairros em questão para o

estudo.  De  acordo  com  Richardson  (2007),  a  pesquisa  quantitativa  caracteriza-se  pelo

emprego da quantificação, não apenas na coleta de informações, mas também no tratamento

destas.

A pesquisa, quanto aos procedimentos, é bibliográfica, documental e também por

meio  de entrevistas.  Ao estar  tomando os  depoimentos  de  sujeitos,  o  trabalho recorre  ao

resgate da história e relato oral de vida a fim de conhecer a realidade estudada. De acordo

com Thompson (1998, p. 337), a história oral “devolve a história às pessoas em suas próprias

palavras. E ao lhes dar um passado, ajuda-as também a caminhar para um futuro construído

por elas mesmas”.

O trabalho percorreu literatura que possa discorrer sobre os fatos históricos do

desenvolvimento urbano e seus gargalos,  bem como o desenvolvimento da esfera pública,

sociedade  civil  e  associativismo  comunitário  no  Brasil,  por  meio  da  compreensão  dos

movimentos urbanos do país.

Em relação ao objeto central, as Associações de Moradores de Bairro de Teófilo

Otoni,  houve  pesquisa  documental  nos  seus  arquivos  internos  e  entrevistas  a  diretores,

associados e membros de governo municipal; com intuito de levantar aspectos da formação
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histórica,  peculiaridades  do associativismo comunitário  e considerações  sobre participação

cidadã em Teófilo Otoni e nestas.

Foram selecionadas 2 Associações da Zona Sul da cidade, região periférica da

cidade,  mais  especificamente,  a  associação  do  bairro  Teófilo  Rocha  e  do  bairro  Vila

Esperança, que ainda se apresentam em atividade regular na cidade.

O número  de  entrevistados  se  deu  à  medida  que  surgiram voluntários  para  a

mesma. Na associação do bairro Vila Esperança foi realizada entrevista com 1 membro de sua

diretoria e 2 associados, enquanto no bairro Teófilo Rocha houve possibilidade de entrevista

com 1 membro  da  diretoria  e  1  associado.  Além disso,  foram abordados  2  membros  do

governo municipal  que correspondeu aos  anos de 2005 a 2012,  na figura da diretoria  da

divisão de habitação e a secretaria de governo. O que deu um total de 7 pessoas, onde os

atores escolhidos foram de suma importância para o desenvolvimento do estudo, uma vez que

correspondem diretamente a uma compreensão mais aprofundada da temática pesquisada.

Tabela 1 - Perfil dos entrevistados

Entrevistado
1

Morador  do  bairro  Vila  Esperança.  Atuou diretamente  no  processo  de  construção  do
bairro,  no modelo de mutirões.  É um dos associados da Associação  Comunitária  Vila
Esperança.

Entrevistado
2

Morador do bairro Teófilo Rocha. Vive na localidade desde a década de 1950. Faz parte
da diretoria da associação do bairro. Sempre esteve integrado aos movimentos populares
organizados na Casa dos Movimentos Populares.

Entrevistado
3

Morador  do  bairro  Vila  Esperança.  Vereador  da  cidade  de  Teófilo  Otoni.  Atuou  na
construção  do  bairro.  Está  integrado  aos  movimentos populares  da  cidade.  É  um dos
associados da Associação Comunitária Vila Esperança.

Entrevistado
4

Fez parte  da diretoria  de assuntos de habitacionais  no governo de 2005 a 2012. Atua
juntamente com os movimentos populares em Teófilo Otoni.

Entrevistado
5

Morador do bairro Teófilo Rocha. Integrante da diretoria do Partido dos Trabalhadores em
Teófilo Otoni. Atua juntamente com os movimentos populares na cidade.

Entrevistado
6

Morador do bairro Vila Esperança. Integrante da diretoria da associação comunitária do
bairro.

Entrevistado
7

Atuou na Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Governo e
Secretaria de Planejamento durante os anos de 2006 a 2010 na prefeitura de Teófilo Otoni.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Nas entrevistas foi utilizado roteiro de questões semiestruturado (APÊNDICE A),

destacando que não houve identificação do entrevistado. De acordo com Manzine (1990), a

entrevista semiestruturada está focada em um assunto, para o qual se confecciona um roteiro

de  perguntas  principais,  complementadas  por  questionamentos  gerados  no  momento  da

entrevista,  o  que  proporciona  interação  com  o  informante.  As  transcrições  das  mesmas

compõem o APÊNDICE B.
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A  utilização  das  entrevistas  e  análise  documental  se  deu  no  intuito  de  gerar

compreensão em três blocos: as particularidades das associações comunitárias no município

de Teófilo Otoni, tendo em vista sua gênese na cidade, bem como sua atuação em período

mais contemporâneo;  as particularidades dos bairros escolhidos, desde sua formação até a

maneira  como a  associação comunitária  trabalha  no seu contexto,  se  relacionando  com o

poder  público  local.  Por  fim,  atendendo  ao  objetivo  geral  deste  trabalho,  compreender  a

maneira  como se  realiza  a  participação  cidadã  na  cidade  de  Teófilo  Otoni,  com vistas  à

dinâmica associativa de duas associações e também para com os processos que se configuram

como efetivação de uma esfera pública, onde essa sociedade civil possa negociar e lutar por

maiores mudanças no seu espaço urbano se relacionando com a prefeitura, diga-se através de

espaços institucionais de diálogo entre Estado e Sociedade Civil. 

Para as questões que visam gerar a mensuração (caracterização) da participação

cidadã  no  meio  urbano  de  Teófilo  Otoni  foram  considerados  os  apontamentos  teóricos

concernentes  à categoria  na análise,  os quais  levaram ao entendimento desta  na realidade

estudada.  Mais  especificamente,  as  bases  teóricas  para  tal  investigação  se  tratam  das

considerações teóricas da participação cidadã apresentados por Arnstein (1969) como tratado

no referencial teórico deste trabalho.

O  postulado  de  Arnstein  (1969)  foi  agregado  para  análise  com  intuito  de

compreender  como  a  participação  da  comunidade  se  enquadra  dentro  da  escada  de

participação  cidadã  proposta  por  aquele,  a  qual  conta  com  8  níveis,  indo  desde  a  não-

participação até o nível de deliberação do cidadão. Por meio de tal análise pretende-se se

chegar  ao entendimento  do nível  de participação cidadã na dinâmica  associativa  do meio

urbano em Teófilo Otoni.

Na análise das entrevistas foi utilizada a análise de conteúdo, a qual consiste em

um  conjunto  de  técnicas  de  análise  da  comunicação,  sendo  aplicável  à  interpretação  de

variáveis qualitativas e quantitativas em determinada pesquisa. Bardin (1977, p. 31) ressalta

que  “será  um único  instrumento,  mas  marcado  por  uma  grande  disparidade  de  formas  e

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações”.

Apesar de sua indicação a estudos que buscam investigar o texto como imóvel,

para  inferir  a  intenção  do  entrevistado,  a  análise  de  conteúdo  não  se  limita  à  palavra

estritamente  expressa,  pois  ela  “torna  possível  analisar  as  entrelinhas  das  opiniões  das

pessoas” (PERRIEN, CHÉRON e ZINS, 1984, apud FREITAS & JANISSEK, 2000, p. 37).
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Deste modo, a análise de conteúdo baseia-se na organização de ideias, que serão

analisadas posteriormente pelas bases e teorias relevantes que venham a explicar os resultados

alcançados pelo pesquisador (RICHARDSON, 2007), como realizado neste trabalho.

Ainda nessas Associações, houve pesquisa documental nos seus arquivos internos,

analisando  atas,  com  intuito  de  compreender  a  forma  de  articulação  e  dinâmica  das

respectivas associações, e como tem sido o relacionamento com o poder público municipal.

Essa análise foi dos anos de 2005 a 2012, período que correspondeu ao mandato do Partido

dos Trabalhados (PT), que, em tese, se propõe a desenvolver governo de viés mais popular.

Os  subsídios  oferecidos  pelas  entrevistas  em  conjunto  com  os  documentos

utilizados possibilitaram o alcance dos resultados do trabalho, de maneira que a história oral

esteve fortalecida, à medida que as Atas também traziam argumentos robustos para a análise.

Participaram desse estudo pessoas maiores de 18 anos de idade que concordarem

em participar da pesquisa. O recrutamento foi feito através de contato pessoal ou telefônico

pelo pesquisador que solicitou a participação voluntária dos mesmos após uma explicação em

linguagem clara,  apropriada à cultura e  condição socioeconômica  do participante,  sobre a

natureza  da  pesquisa,  seus  objetivos,  métodos,  benefícios  previstos,  potenciais  riscos  e  o

incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas

singularidades. Foi dado um tempo para que os sujeitos convidados pudessem refletir. 

Para os sujeitos convidados que aceitaram participar da pesquisa, foi agendada

uma entrevista em local escolhido pelo participante que lhe garantisse conforto e privacidade

para responder às questões propostas pelo pesquisador durante a entrevista.

Os benefícios da pesquisa podem não se dar de forma direta para os participantes.

No entanto, pretendeu-se alcançar conhecimento das Associações de Moradores na cidade, o

que pode levar a população a desenvolver maior prática participativa no seu espaço urbano,

além de levar os gestores públicos a reconhecer a importância dos espaços de participação

pública para a elaboração de políticas públicas eficazes.

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal

dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  do  Mucuri  –  CEP/UFVJM –  para  apreciação  e  aprovação

(ANEXO A). A coleta de dados iniciou somente após a aprovação do mesmo.

Os indivíduos participantes do estudo foram convidados a assinar um Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), depois de terem aceitado participar do estudo

(APÊNDICE C). O TCLE apresenta duas vias, ficando uma com o(a) entrevistado(a) e outra

arquivada com o pesquisador. O TCLE contém:
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 Os objetivos e a metodologia utilizados na pesquisa, bem como a utilização e

destinação das informações e dados coletados;

 A liberdade do participante se recusar a participar ou retirar seu consentimento,

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo de qualquer

natureza;

 A  garantia  de  sigilo,  assegurando  a  privacidade  dos  participantes  e  das

informações;

 Informações sobre isenção de gastos, despesas ou ônus por parte do participante

da pesquisa ou dela decorrentes;

 Explicitação  de  que  não  haveria  danos  ou  prejuízos  físicos  ou  materiais

decorrentes  da  pesquisa  e  que  os  riscos  envolvidos  são  de  constrangimento  e

quebra de privacidade, os quais serão minimizados pelos pesquisadores. 

 Informação do tempo da entrevista, que é de aproximadamente 1 hora, e caso haja

necessidade,  pode  ter  sua  continuidade  em  outro  dia,  de  acordo  com  as

especificidades do entrevistado.

 Esclarecimento de que os dados coletados na pesquisa são de propriedade dos

pesquisadores e os resultados serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou

não, tanto para a comunidade científica como para as instituições envolvidas;

 Esclarecimento  sobre  a  relevância  quanto  à  participação,  uma  vez  que  os

resultados contribuem para o melhor conhecimento da atuação das Associações

comunitárias na vida pública na cidade de Teófilo Otoni.

 A pesquisa garantiu total anonimato em relação aos indivíduos pesquisados e os

dados coletados não trarão risco para a integridade física dos mesmos e os riscos

de constrangimento e/ou danos morais dos mesmos serão minimizados. 

 As formas de  minimizar  os  riscos  oferecidos  de constrangimento  e  quebra  de

sigilo foi a não identificação do envolvidos, não os identificando pelo nome e/ou

pela atribuição de pseudônimos. As entrevistas poderiam ocorrer no domicílio do

indivíduo, na instituição selecionada ou outro local indicado pelo entrevistado.

Destacando que as entrevistas foram feitas pelo próprio pesquisador.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 A cidade de Teófilo Otoni e alguns de seus aspectos urbanos

Antes  de  adentrar  à  análise  dos  documentos  e  entrevistas,  que  visam  trazer

conhecimento  acerca  das  associações  comunitárias  de  Teófilo  Otoni  e  sua  dinâmica  em

direção à intervenção no espaço urbano, cabe uma breve, mas importante, caracterização de

Teófilo  Otoni,  com  vistas  a  entender  melhor  a  construção/configuração  de  seu  espaço

urbano39, bem como sua posição regional.

A cidade está localizada no estado de Minas Gerais, encontra-se na Microrregião

de Teófilo Otoni, que conta com outros doze municípios40. Com área territorial de 3.243 (três

mil e duzentos e quarenta e três) km2, apresentou em 2010, segundo IBGE, uma população de

134.745 (cento  e  trinta  e  quatro  mil  e  setecentos  e  quarenta  e  cinco),  com estimativa  de

141.943 (cento e quarenta e um mil e novecentos e quarenta e três) no ano de 2017.

Figura 1 – Cidade de Teófilo Otoni e sua localização no Brasil.

Fonte: Wikipédia (2018).

39 A  continuação  deste  tópico  conta  com  contribuições  do  trabalho  de  conclusão  de  curso  “Aspectos  do
desenvolvimento urbano brasileiro e  seu insuficiente planejamento:  Teófilo Otoni como cidade média e sua
região periférica” (SANTOS, 2015).
40 Demais municípios integrantes da microrregião de Teófilo Otoni: Ataléia; Catuji; Franciscópolis; Frei Gaspar;
Itaipé; Ladainha; Malacacheta; Novo Oriente de Minas; Ouro Verde de Minas; Pavão; Poté; Setubinha.
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O município teve seu IDH-M41 (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal)

em 0,701 no ano de 2010 (PNUD; IPEA; FJP, 2013), denotando assim um alto índice, o mais

elevado de sua microrregião42. 

No ano de 2014 apresentou PIB (produto interno Bruto) de R$2.161.826 (dois

milhões  e  cento  e  sessenta  e  um  mil  e  oitocentos  e  vinte  e  seis),  o  mais  valioso  da

microrregião.  Tendo  em  vista  que  os  municípios  nas  posições  seguintes,  Malacacheta  e

Ataléia, contam com um PIB de, respectivamente, R$165.414,00 (cento e sessenta e cinco mil

e quatrocentos e quatorze) e R$129.803,00 (cento e vinte e nove mil e oitocentos e três),

denota-se elevada discrepância para o índice nesta microrregião. 

Ao fazer uma análise de como se estrutura a população residente, Elias (2013)

observou que o meio urbano foi o espaço escolhido majoritariamente pelos habitantes  do

município para residir, destaca-se que o percentual de pessoas na cidade passou de 50,44%

em 1970 para 81, 69% em 2010, um avanço expressivo nos últimos 40 anos.

Segundo Achtschin Santos (2008), a história do Vale do Mucuri se confunde com

as mudanças da economia mineira no século XIX. A superação da crise mineradora ocorreu

através de um crescimento na produção agrícola e uma intensa mercantilização. Até o século

XVIII, o nordeste mineiro era uma densa floresta, mantida pela metrópole portuguesa para

conter o contrabando de pedras preciosas em direção à Bahia. No século XIX, ao contrário, a

região é acuada, pressionada no seu entorno para a produção agrícola. 

Teófilo Benedicto Ottoni, político e empresário, procurando desenvolver o Alto

Jequitinhonha, fundou, em 1847, a “Companhia de Comércio e Navegação do Rio Mucuri”. O

objetivo era diminuir o percurso entre as cidades do Serro, Diamantina e Minas Novas até a

capital do Império, o Rio de Janeiro. Com isso, lucraria com os produtos que circulavam pela

região (ACHTSCHIN SANTOS, 2008). Desse modo, criou um entreposto comercial para a

cobrança de tarifas, Nossa Senhora da Conceição de Filadélfia, em 1853. Como destaca Elias

(2013), a história dessa cidade teve seus pilares na ideia de colonização e integração dessa

região a outros estados do país, e, principalmente, no intuito de ligar o Nordeste de Minas

Gerais ao litoral.

41 O  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  Municipal,  considerando  as  mesmas  dimensões  já  adotadas
(longevidade,  educação  e  renda),  foi  uma adaptação  do  Índice  de  Desenvolvimento  Humano global  para  a
análise  dos  5.565  municípios  brasileiros.  Classificações:  (0.000  até  0.499)  muito  baixo  desenvolvimento
humano; (0.500 até 0.599) baixo desenvolvimento humano; (0.600 até 0.699) médio desenvolvimento humano;
(0.700 até 0.799) alto desenvolvimento humano; (acima de 0.800) muito alto desenvolvimento humano.
42 Teófilo Otoni apresenta um IDHM considerado alto, numa microrregião que tem o IDHM médio de 0,590 no
período, com destaque para o fato de que 8 cidades desse grupo apresentam baixo IDHM e outras 4 demonstram
um IDHM médio.
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Apesar de Filadélfia ter sido povoada por pessoas advindas de diversas partes do

país  e  por  imigrantes  europeus  (principalmente  alemães)  interessados  nas  terras  férteis  e

melhor  qualidade  de  vida  da  localidade,  seu  desenvolvimento  urbano não era  intenso  no

começo.  Essa realidade passou a ser mudada com a introdução de um novo elemento  na

história da região, que era a chegada da estrada de ferro, a qual se tornou essencial, dado o

intenso plantio de café e a exploração de madeira na época. 

A  introdução  da  Estrada  de  Ferro  Bahia-Minas  (EFBM)  possibilitaria  o

desenvolvimento das províncias de Minas e Bahia, que estavam sendo ligadas, já que a meta

era escoar produção e transportar passageiros delas. Após sua inauguração, em 3 de maio de

1898, a  estrada de ferro possibilitou  à  cidade um crescimento acentuado (LEMOS, 2013;

ACHTSCHIN SANTOS; SOREL, 2015).

Como consequência desse processo de desenvolvimento, Teófilo Otoni alcançou o

posto de 6ª maior cidade de Minas, isso apenas 60 anos após a inauguração da estrada de

ferro,  que possibilitou um salto na população de 6.259 (seis  mil e duzentos e duzentos e

cinquenta e nove) para 87.971 (oitenta e sete mil e novecentos e setenta e um) nesse intervalo

(NOVAIS, 2007 apud ELIAS, 2013, p. 65).

Nos  anos  seguintes  os  padrões  foram  mudados,  a  agricultura  foi  perdendo  a

centralidade, e, principalmente a partir da década de 1940 a criação de gado foi tomando o

posto  de  maior  atividade  do vale.  Outro  marco seria  o  fim das  atividades  da  EFBM em

meados  da  década  de  1960,  que  além  de  sentir  o  impacto  de  seu  isolamento  da  malha

ferroviária nacional, sofreu com a nova realidade vivenciada pelo Brasil, que era o gradual

fortalecimento da malha rodoviária nacional, uma vez que as indústrias de automóvel estavam

em pleno funcionamento.

Mas, Teófilo Otoni, graças às características gemológicas muito favoráveis, fica

conhecida  internacionalmente  por  desenvolver  uma  importante  exploração,  lapidação  e

comercialização de pedras  preciosas e semipreciosas.  A cidade é conhecida  como Capital

Mundial das Pedras Preciosas.

 Carvalho (2011) relata que o setor de pedras é responsável por muitos postos de

trabalho,  ainda  que  informais,  o  que  confere  a  este  mercado  a  movimentação  de  um

considerável capital na cidade, principalmente quando se consideram as principais feiras do

tipo que acontecem na região, que são: FIPP - Feira Internacional de Pedras Preciosas e a

Feira Livre de Pedras Preciosas.
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O município  ainda  é  referência  na  prestação  de  serviços  aos  seus  municípios

vizinhos,  em setores como saúde,  educação,  instituições  financeiras,  comércio de motos e

automóveis. No que diz respeito ao comércio, basicamente o varejo é que se destaca, com

empresas de pequeno, médio e grande porte43
.

Para tentar situar Teófilo Otoni dentro da rede urbana mineira, torna-se essencial

considerar as pesquisas realizadas por Amorim Filho nessa perspectiva, já que propõe uma

hierarquia para as cidades médias mineiras, as quais recebem a seguinte tipificação: Grandes

Centros Regionais, Cidades Médias de Nível Superior, Cidades Médias Propriamente Ditas e

Centros Emergentes.

Nos  dois  primeiros  estudos,  em  1982  e  1999,  a  cidade  de  Teófilo  Otoni  foi

classificada  como Cidade  Média  Propriamente  Dita,  um nível  que  a  colocava  como uma

cidade que apresentava crescimento  demográfico regular,  e que se destacava na oferta  de

serviços e comércio. Além disso, desenvolve uma importante relação com centros urbanos

maiores,  no  caso  com  Belo  Horizonte,  e  ainda  mantém  intensa  relação  com  as  cidades

menores e o espaço rural de sua microrregião (AMORIM FILHO, 2007, p. 10).

Num estudo mais recente a cidade se coloca em nível mais avançado na tipologia,

classificando-se como Cidade Média de Nível Superior (AMORIM FILHO et al., 2007). Isso

confere à Teófilo Otoni o caráter de cidade que é encarada pela população regional como

cidade grande, onde há, paralelamente à indústria, setores dinâmicos de comércio e serviços,

e, além de sua forte posição na região, começa a estender suas ligações com pontos além dos

seus domínios.

Sobre  essa  classificação  de  Teófilo  Otoni,  em  trabalho  mais  recente,  Batella

(2013) diz que isso é explicado em grande parte pela melhoria nas condições de circulação

rodoviária  regional,  impulsionado  em  grande  medida  pelos  programas  de  acessibilidade

promovidos pelo estado de Minas Gerais. Pode-se destacar o PROACESSO (Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios) e o PELT Minas (Plano

Estratégico de Logística de Transportes),  responsáveis pelo asfaltamento e recuperação da

rede rodoviária regional, os quais possibilitaram aumento nas interações espaciais de Teófilo

Otoni na esfera regional e Estadual.

43 O comércio de Teófilo Otoni é, em parte,  direcionado ao atendimento regional,  sendo muito visitado por
pessoas  de  cidades  circunvizinhas.  Destacam-se  o  comércio  de  supermercados,  farmácias,  lojas  de
eletrodomésticos, de material de construção e elétricos, feiras, bares, restaurantes, além de profissionais liberais
como: médicos, dentistas, fisioterapeutas, advogados, contadores, despachantes, psicólogos, etc.
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Para se compreender a posição de Teófilo Otoni na rede urbana brasileira, no que

diz respeito às cidades médias, podem ser destacados os estudos organizados pelo IBGE, que

para essa temática desenvolve o REGIC (Regiões de Influência das Cidades). Na primeira

REGIC, publicada em 1987, a cidade foi classificada como Capital Regional, o que reforçava

a  sua  importância  regional,  contando  que  essa  categoria  diz  respeito  a  cidades  que  tem

capacidades de comando nos seus contextos regionais. 

Em 2000, o mesmo tipo de estudo situou a cidade como Nível de Centralidade

Forte, o que se assemelha à classificação anterior, ressaltando mais uma vez a importância

regional do núcleo. Na REGIC de 2008, a cidade foi classificada como Capital Regional C, o

que a manteve como nível intermediário e importante papel regional (BATELLA, 2013, p.

88).

Em  escala  estadual  a  cidade  mostrou-se  como  uma  cidade  média  de  grande

importância regional, intermediando pequenas e grandes cidades. No entanto, como levantado

por Batella (2013), mesmo tendo permanecido como Capital Regional em escala nacional,

Teófilo Otoni não demonstrou dinâmica ascendente quando comparada às outras cidades do

país consideradas nessa hierarquia.

A cidade  organiza  um espaço  regional  com pouca  tradição  industrial  e  baixa

urbanização, pois o Vale do Mucuri apresenta significativa presença da agropecuária e do

setor de serviços.

Sobre a importância regional desempenhada por Teófilo Otoni, Carvalho (2011, p.

78) diz o seguinte:

Teófilo  Otoni  vem  aumentando,  de  forma  progressiva,  demográfica  e
economicamente, sua área de influência consolidada nas regiões nordeste de Minas,
Sul da Bahia e Vale do Jequitinhonha. A cidade reúne serviços importantes, que são
consumidos em demasia por essas  regiões  que influencia,  com destaque para  os
setores de saúde e de educação. O fato de Teófilo Otoni realizar trocas econômicas
em uma região com baixos indicadores socioeconômicos oferece a essa cidade uma
posição  de grande relevância,  que deve ser  considerada  juntamente com as  suas
especificidades. 

Na  região  de  planejamento  Jequitinhonha/Mucuri,  a  cidade  de  Teófilo  Otoni

apresenta o maior PIB, o qual é sustentado em sua maior parte pelo setor terciário, que é o

maior  gerador  de  ocupação  e  ainda  corresponde  a  cerca  de  70%  do  produto  municipal

(CARVALHO,  2011);  setor  que  é,  no  caso  desta  cidade,  representado  pela  atividade

comercial, serviços e os transportes. 
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O comércio da cidade é de caráter varejista, com empresas de pequeno, médio e

grande porte, e atende também o consumo das cidades circunvizinhas. Nessa esfera, destaca-

se  a  presença  de  supermercados,  farmácias,  lojas  de  materiais  de  construção  e

eletrodomésticos, feiras, bares.

Na prestação de serviços ela atende não apenas a região do Vale do Mucuri, mas

também o Médio e Baixo Jequitinhonha, além de cidades ao sul da Bahia e norte do Espírito

Santo, as quais vêm em busca de atendimento nos setores de saúde, educação, comércio de

automóveis e serviços bancários (CARVALHO, 2011, p. 91).

No que diz respeito aos serviços de saúde, Moraes (2013, p. 44) evidencia que:

Teófilo Otoni faz parte da Região Ampliada Nordeste, formada por 63 municípios,
917.594  usuários  e  a  Região  de  Saúde  Teófilo  Otoni/Malacacheta/Itambacuri
formada por 16 municípios, num total de 306.469 usuários. O Município de Teófilo
Otoni é sede do polo da Região Ampliada de Saúde e da Região de Saúde, ou seja, o
município deve atender aos demais municípios quanto aos casos de média e alta
complexidade do SUS (Sistema Único de Saúde)”.

O setor de saúde reforça a posição de destaque de Teófilo Otoni na rede urbana

mineira, e de maneira primordial na região em que se localiza. Esta posição seria ratificada

quando acessados os dados do DATASUS (Banco de Dados do Sistema Único de Saúde –

2012) onde se constava que, dos 1.047 (um mil e quarenta e sete) estabelecimentos de saúde

existentes na macrorregião, 397 (trezentos e noventa e sete), 38% do total, estão instalados em

Teófilo Otoni (BATELLA, 2013, p. 143).

Quanto ao setor educacional, ele vem se ampliando recentemente, principalmente

nas categorias do nível superior e tecnológico. Deve-se dar um destaque para o crescimento

na oferta de cursos de graduação. Batella (2013) demonstra que, em 2012, já existiam 17

instituições de ensino superior na cidade, com base em levantamentos de dados do Ministério

da Educação. 

Deve  se  esclarecer  que  essa  oferta  maior  se  dá  por  uma  forte  presença  de

instituições privadas, contudo, há de ressaltar  a presença de uma Universidade Federal na

cidade,  a  UFVJM (Universidade  Federal  Dos  Vales  Do Jequitinhonha e  Mucuri),  que  se

instalou na região desde 2006 e teve o Campus Avançado inaugurado em fevereiro de 2010

(BATELLA, 2013, p. 148).

Ainda neste setor, Batella (2013) expressa o seguinte pensamento:

Considerando  que  o  fenômeno  de  expansão  das  IES  demonstra  o  ritmo  e  a
intensidade das transformações do território brasileiro, observa-se que o modelo que
predomina em Teófilo Otoni reforça seu papel de cidade média na encruzilhada das
horizontalidades  e  verticalidades,  pois  a  implantação  de  um campus  da  UFVJM
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provoca  transformações  na  região,  uma  vez  que  implica  em  produção  de
informações  e  conhecimento  que  apresentam  potencial  de  subsidiar  o
desenvolvimento  regional.  Além  disso,  destaca-se  a  capacidade  de  dinamizar  o
mercado  de  trabalho  da  própria  cidade  em  função  do  aumento  do  consumo no
comércio,  no  mercado  imobiliário  e  na  geração  de  empregos,  dentre  outros
(BATELLA, 2013, p. 150).

Devido à oferta de serviços e equipamentos mais diferenciados na região, deve ser

salientado  que  um número maior  de  população  migrante  é  atraído  cada  vez  mais  para  a

cidade. Como demonstra Carvalho (2011), Teófilo Otoni apresentava, em 2000, um total de

33813 (trinta e três mil e oitocentos e treze) domicílios, já em 2010 o número de domicílios

recenseados foi de 46790, um aumento significativo.

Observa-se que Teófilo Otoni acaba se sobressaindo sobre as outras cidades de

sua  região,  pois  apresenta  uma  forte  oferta  de  comércio  varejista,  serviços  financeiros,

prestação de serviços de saúde, maior oferta na educação superior, atraindo estudantes de toda

a região, além de um grande potencial logístico, devido à sua localização.

Ela alcançou um novo patamar  na hierarquia  das  cidades  mineiras  quando foi

promovida do nível das “Cidades Médias Propriamente Ditas” para o de “Cidade Média de

Nível Superior”, e sua atuação deve destacar ainda mais sua força regional. Amorim Filho,

Rigotti e Campos (2009, p.1), ao descrever como atua esse tipo de cidade esclarecem o papel

a ser desempenhado por Teófilo Otoni:

Outra característica típica das cidades médias refere-se ao exercício de uma função
de intermediação  entre seu entorno e os grandes centros,  recebendo e emanando
fluxos  materiais  e  imateriais,  bem como fornecendo  serviços  e  produtos  que  as
pequenas  cidades  não  dispõem.  Acrescente-se  que,  cada  vez  mais,  a  mobilidade
populacional tem adquirido novos contornos, com rebatimentos sobre as estruturas
urbanas. Entre estes poderíamos destacar os movimentos pendulares, nos quais as
pessoas trabalham e/ou estudam em outras cidades. Seria de se esperar, então, que as
cidades  médias  atraiam  trabalhadores  ou  estudantes  de  áreas  vizinhas,  o  que
confirmaria o dinamismo que delas se espera na rede urbana da qual fazem parte. 

Quanto à sua morfologia, segundo Carvalho (2011), a cidade vem apresentando

características próprias de grandes centros urbanos, como o aparecimento de subcentros em

áreas periféricas da cidade; aparecimento de funções administrativas de grau hierárquico mais

alto – representações do governo estadual; e, ainda que instalados precariamente, capacidade

de fixar os migrantes. 

No que diz  respeito  a  seu espaço intraurbano,  Teófilo  Otoni  apresenta  poucas

residências  na  sua  área  central,  ficando  este  espaço  predominantemente  ocupado  por

atividades ligadas ao comércio, aos serviços bancários e à prestação de serviços.
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Passando aos aspectos socioespaciais da cidade, Batella (2013) observou que em

Teófilo Otoni a população que tem as maiores rendas tem como destino as partes centrais do

terreno urbano, enquanto as periferias são densamente ocupadas por população de baixa renda

com acesso a certas infraestruturas. Esta situação retrata uma estrutura centro-periferia, a qual

Caldeira (2000) entende como uma forma de expressar a segregação social no espaço, através

da alocação das classes média e alta nos bairros centrais, com boa organização infraestrutural,

e a classe inferior vivendo nas periferias distantes e precárias.

Carvalho  (2011)  expressa  o  seguinte  pensamento  acerca  dessa  configuração

urbana que se apresenta também na cidade de Teófilo Otoni:

No processo  de acomodação  da  população  no  espaço  urbano,  a  forma como os
indivíduos se apropriam das cidades e usufruem os seus bens tem sido objeto de
pesquisa  das  ciências  humanas.  Nota-se  que  a  questão  urbana  manifesta-se  no
desenvolvimento  desigual  do  espaço,  isto  é,  nas  desigualdades  intraurbanas.
Ademais, a concentração de renda e a ineficácia da ação do poder político, somadas
aos  grandes  contingentes  populacionais  existentes  nas  cidades,  têm  gerado
problemas urbanos cada vez mais complexos. A apropriação dos ambientes urbanos
ocorre de maneira desigual,  visto que às classes mais abastadas estão reservadas
áreas bem-dotadas de infraestrutura, enquanto a maioria da população trabalhadora
sobrevive  em  áreas  carentes  de  serviços  essenciais.  É  pertinente,  portanto,  a
existência de uma relação direta entre a infraestrutura espacial e o nível econômico
populacional no tocante à ocupação de áreas urbanas (CARVALHO, 2011, p. 141).

Observa-se  que,  apesar  da  importante  posição  na  economia  regional,  Teófilo

Otoni apresenta espaços que evidenciam características de desigualdade socioespacial44, o que

deixa parte de sua população em carência de elementos essenciais ao bem-estar coletivo.

A Zona Sul  desta  cidade  historicamente  foi  a  região  que  mais  sofreu  com as

estruturas  urbanas  precárias,  denotando  característica  socioespacial  diferenciada.  Como

destacam Achtschin Santos e Sorel (2015, p. 17), “boa parte do crescimento populacional em

Teófilo Otoni ocorreu no lado sul da cidade, acompanhando as margens da ferrovia e seu

entorno. Ao longo da estrada de ferro foram surgindo moradias e espaços de sociabilidade de

segmentos menos privilegiados”.

44 A  desigualdade  socioespacial  aqui  se  refere  à  maneira  como se  dá  a  apropriação  do  espaço  urbano,  a
espoliação da força de trabalho e em relação ao acesso desigual aos equipamentos de uso coletivo.
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Figura 2 - Divisão do tecido urbano de Teófilo Otoni - MG.

Fonte: Wagner Batella (2010).

A organização da Zona Sul no século XX, às margens da linha férrea, foi se dando

à  medida  que  contingentes  de  trabalhadores  da  ferrovia  Bahia-Minas  compunham  sua

população,  na  grande  maioria,  operários  não qualificados  e  negros.  Essa  região  então  se

trataria  de um contraposto  à  região  centro-norte,  que  contava  com o ganho de melhorias

urbanas, enquanto o sul da cidade se contentava com o descaso do poder público. O que iria

produzindo um desenho de exclusão e segregação social na cidade (ACHTSCHIN SANTOS;

SOREL, 2015).

Segundo Achtschin Santos (2016), esse último aspecto urbano, em relação à Zona

Sul da cidade, veio a fortalecer historicamente neste espaço o sentimento do enfrentamento,

com um posicionamento político de resistência, frente a sua realidade local45.

Tendo  em  vista  este  aspecto,  na  seção  seguinte  serão  abordadas  associações

comunitárias  localizadas  na Zona Sul da cidade de Teófilo  Otoni,  no intuito  de conhecer

aspectos de sua dinâmica com respeito ao espaço urbano. Além de buscar compreender  a

forma como sua atuação está ligada aos movimentos urbanos da cidade, bem como se dá o

45 Apesar de, historicamente, a Zona Sul ser conhecida como reduto onde se observou o início da criação da
periferia da cidade de Teófilo Otoni, este espaço já conta, atualmente, com bairros de classe média alta, porém, a
grande maioria dos bairros da região ainda são caracterizados por uma população empobrecida e com demandas
estruturais muito latentes. Se faz importante ressaltar que, apesar de ser uma característica ainda presente nesta
região, os bairros periféricos não ficaram restritos a ela. Com o passar do tempo houve uma pulverização dessas
condições urbanas para outras regiões da cidade.
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relacionamento com o poder público municipal,  mais especificamente na gestão petista de

2005 a 2012.

5.2 O associativismo comunitário em Teófilo Otoni – MG e suas bases

A partir  deste momento será abordado o contexto em que surge o movimento

associativo  comunitário  na  cidade  de  Teófilo  Otoni.  Para  tanto  serão  trabalhadas  as

informações contidas nas entrevistas realizadas para tal finalidade.

5.2.1 A construção histórica do associativismo comunitário em Teófilo Otoni e seus atores 

determinantes

A gênese do movimento associativo comunitário em Teófilo Otoni se insere num

contexto de efervescência de movimentos populares urbanos, no final dos anos 1970. Iniciado

por setores mais reformistas da Igreja Católica, havia a busca melhorias nas condições de vida

da população, bem como pleiteavam maiores direitos como cidadãos.

Aqui começou no final dos anos 70, 78, 79. Que começou através das Comunidades
Eclesiais  de  Bases,  que  eram  as  reuniões  que  faziam  grupos  de  reflexão,  que
reuniam pra rezar, pra cantar, pra louvar, mas que discutia também os problemas da
comunidade, e diante da realidade aí foram discutindo de que forma a gente poderia
participar  para tentar reivindicar  alguma coisa para melhorar  aquela condição de
vida do povo, né? então foi nessa reflexão do evangelho, nesse conhecimento do
compromisso do cristão no trabalho da comunidade que começou, então isso foi no
final dos anos 70 (ENTREVISTADO 4).

Para  compreender  melhor  essa  estrutura,  é  necessário  conhecer  um pouco  da

particularidade da Diocese de Teófilo Otoni.

A Diocese foi criada em 1960 pelo então Papa João XXIII, tendo sido instalada

em 1961. O destaque deve ser dado ao fato de que esta Diocese,  em seu nascimento,  se

estrutura com a chegada de padres considerados subversivos, por conta de ideais mobilizados

pela  Teologia  da  Libertação.  Esta  que  se  baseia  no  Concílio  do  Vaticano  II  e  parte  do

pressuposto que o Evangelho deve se direcionar para os pobres de maneira concreta, com

vistas a combater as injustiças sociais, políticas e econômicas.

Machado (2007) esclarece que a nova postura que a Igreja passava a assumir com

a chegada desses novos padres, movidos por ideais distantes do conservadorismo daquela

cultura local, veio a fomentar um embate no universo social de Teófilo Otoni no período. De
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um lado estava o conservadorismo da classe média e da então elite  agrária,  do outro um

modelo  eclesial  considerado  forasteiro,  que  queria  apregoar  a  busca  por  igualdade  e

distribuição de benefícios sociais aos menos favorecidos. 

Essa  postura  eclesial  gerou  um  sentimento  de  insurgência  nos  setores

tradicionalistas,  ao  ponto  de  serem  realizados  atos  cívicos  e  panfletagens  no  período,

incitando a população em geral e denunciando uma suposta infiltração comunista no clero de

então (ANEXOS B, C).

Tendo em vista esse fator, segundo o Entrevistado 5, após o Golpe de 64, ocorreu

a prisão de diversas pessoas próximas às lideranças católicas em Teófilo Otoni, levadas para

Governador Valadares46, sob a acusação de serem comunistas. A própria Igreja foi de grande

importância na libertação de parte significativa desse grupo47.

A Diocese era de um caráter tão específico que, como descreve o Entrevistado 5,

esta era considerada a “Diocese melancia”, já que se postava verde por fora, mas vermelha

por  dentro,  haja  vista  a  ligação  com  os  trabalhadores,  por  meio  das  ligas  camponesas,

sindicatos, etc.,48.

Ainda de acordo com o Entrevistado 5, com a chegada dos padres europeus, sob a

influência  daquele Concílio,  passou-se a  organizar  os trabalhadores  em Teófilo  Otoni.  Os

portugueses tenderam a estar próximos aos camponeses, enquanto os italianos estiveram mais

próximos à população urbana.

Focalizando o meio urbano, a vinda dos padres italianos  fomentou em Teófilo

Otoni  um espaço de  efervescência  social,  principalmente  à  partir  da década  de  1970.  As

Comunidades Eclesiais de Base tiveram papel crucial nessa aglutinação de forças, já que, de

acordo com os relatos, nelas se reuniam cerca de 400 a 500 pessoas numa simples reunião.

Ali, além do espaço para a reza, se discutiam os problemas da vida, havia um processo de

46 A dinâmica dos movimentos, principalmente a partir das Comunidades Eclesiais de Base, fez com que os
movimentos populares se ramificassem nos sindicatos, associações de bairro, grupos de jovens, o que, como
ressalta Machado (2007), funcionou como combustível ao incômodo do governo militar e dos grandes donos de
terra, estes últimos muito por conta do medo de uma possível motivação à reforma agrária.
47 De acordo com Achtschin Santos e Sorel (2015), o DOPS – Departamento de Ordem Política e Social - iniciou
as investigações em Teófilo Otoni em 30 de abril de 1964, em busca de identificar os comunistas, como atuavam
e qual o risco ofereciam para o governo instalado. As investigações tiveram como centro das atenções 6 nomes:
Itagiba de Castro, Secundino da Costa Lima, Nestor Antônio Medina, Francisco Onofre Pereira, Rui Metzker e
Pedro Umbelino dos Santos.
48 A Igreja Católica no Brasil, no início da década de 1960, apresentava uma divisão de pensamento, entre um
discurso  mais  conservador  e  uma  postura  que  se  aproximava  das  ideias  de  esquerda.  Enquanto  parte  dos
católicos mineiros participaram no processo de desestabilização do governo de Goulart, outros segmentos desta
Igreja aproximaram-se de movimentos em favor de reformas, se aliando aos movimentos sociais, pregando um
socialismo humanista (ACHTSCHIN SANTOS; SOREL, 2015).
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conscientização e incentivo à luta e reivindicações, contra as condições estruturais e sociais

então vividas.

Há de se ressaltar que, em meio a esse contexto, nascia e se estruturava o Partido

dos  Trabalhadores,  atrelado  às  transformações  sociais  em voga49.  E  os  líderes  sociais  de

Teófilo Otoni, mais especificamente o Padre Giovanni e correligionários, não ficavam à parte

desse processo nacional de efusão da voz dos trabalhadores e dos que buscavam espaço na

sociedade.

O  Entrevistado  5  ressaltou  que  o  Padre  Giovanni50 sempre  acompanhava  os

encontros  do  PT  pelo  país,  sempre  se  inteirando  do  debate  relativo  à  autogestão  nos

movimentos populares, nas associações e partidos. Completando, o Entrevistado 5 disse que o

PT  é  fruto  de  uma  experiência  dessa  Igreja  libertadora  e  dos  movimentos  que  a

acompanhavam.

Posto isso, os movimentos estavam lastreados nesse tipo liderança, e montou-se

uma estrutura muito organizada. Para se ter ideia, foi montada uma gráfica de alto padrão,

através da qual faziam panfletos e jornais. O Entrevistado 5 destacou que o primeiro jornal foi

feito em 1979, e intitulado de “A Voz do Povo”. Por meio deste se davam notícias, havia

conscientização política, a população fazia reivindicações e até mesmo denúncias.

Em uma das edições de um desses jornais, mais especificamente a edição número

08 do Jornal Comunidades em 1979, fica evidente o teor do que era veiculado nesses canais: 

“Que o povo se organize: Talvez seja essa a afirmação mais clara e mais prática que
saiu de nossa assembleia. Os testemunhos dos representantes são numerosíssimos a
esse respeito. Eles estão resumidos no documento, distinguindo as organizações do
povo  da  Igreja,  como  são  as  pequenas  comunidades  eclesiais  de  base,  e  as
organizações do povo dentro da sociedade, como são os sindicatos e os partidos com
os movimentos deles, por exemplo, a greve. Mais vibrante resultariam certos apelos
ouvidos na Assembleia: ‘Gritar e lutar, educação política, reforma agrária, mudar o
sistema, ação em primeiro lugar, pregar através de ações, denunciar, conscientizar,
acabar com a pirâmide social, mandar o rico viver com o salário que ele paga ao
pobre,  criar  o  centro  de  defesa,  além de sindicatos,  de  cooperativas,  de  mutirão
(MACHADO, 2007, p. 70).

Como relatado, nesse âmago era latente o desejo de mudança social,  as lutas e

reinvindicações  ganhavam  maior  teor  de  conscientização,  foi  um  momento  de  grande

49 O Partido dos Trabalhadores foi fundado no ano de 1980, tendo sido reconhecido oficialmente como partido
político  mais  tarde,  em  1982.  Suas  bases  de  formação  estão  diretamente  ligadas  aos  movimentos  dos
trabalhadores, tendo em vista que se origina dentro do movimento sindical brasileiro. No seu lançamento oficial,
ficou  clara  a  heterogeneidade  que  o partido  representava.  Rodrigues  (2009)  destaca  que entre  os  presentes
estavam  dirigentes  sindicais,  militantes  de  antigas  organizações  guerrilheiras,  ex-comunistas,  ativistas  do
movimento  estudantil  dos  anos  heroicos  de  fins  da  década  de  60,  militantes  de  organizações  católicas,  de
movimentos populares, de pequenos grupos de orientação leninista ou trotskista, intelectuais e estudantes.
50 Padre de origem italiana que, após vir da Diocese de Alba, se encontra em Teófilo Otoni desde 1977.
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organização  social.  Todo  esse  fervor  se  resumiu  mais  à  frente  na  criação  da  Casa  dos

Movimentos Populares, em 1987. Esta que foi uma espécie de central, onde se aglutinavam

todas as associações comunitárias da cidade de Teófilo Otoni, além de todas as outras formas

de organização social. Espaço que, por sinal, foi construído por meio de verbas obtidas pelos

padres italianos.

A Casa dos Movimentos Populares, como destacou o Entrevistado 2, teve papel

crucial na organização dos movimentos populares em Teófilo Otoni, e com o apoio das verbas

vindas da Itália e dos esforços dos integrantes e dos representantes da Igreja foi capaz de

montar uma estrutura interessante. 

Esse foi um período de complexa organização, onde as comunidades, permeadas

pelas  CEB’s,  estavam  bem  estruturadas  num  objetivo,  pleitear  transformação  no  seu

cotidiano, através do enfrentamento. Tanto que o Entrevistado 5 afirmou que a Diocese de

Teófilo Otoni se tornou referência como local onde a Teologia da Libertação se concretizou

realmente.  Ademais,  o movimento em Teófilo Otoni esteve ligado à Central  Nacional dos

Movimentos Populares, como relatado.

A cidade se tornou berço de diversas mobilizações51, de modo que se destacasse

como local de discussões e formação política, destacando o papel que a Zona Sul da cidade

assumiu em levar adiante esse modelo de organização e luta. O Entrevistado 4 destacou que a

população  carente  nesse  momento  era  conscientizada  de  que  havia  a  necessidade  de  se

organizar para conquistar seus direitos.

E  nesse  processo  de  conscientização  nasciam  também  lideranças,  as  quais  o

Entrevistado 4 ressaltou que foram fruto de um trabalho de formação base. Em relação ao

trabalho de base foi destacada a existência de um curso de formação chamado de Treinamento

de Animadores Populares. Este acontecia mensalmente, o qual chegou a contar com palestras

de pessoas ilustres, do mundo político e ligadas à causa dos direitos humanos, como Leonardo

Boff, Frei Betto,  Pedro Casaldágia,  Hélio Pellegrino,  Hélio Bicudo, Lula,  Patrus Ananias,

Nilmário Miranda.

Conhecido este aspecto, há de se destacar que uma demanda das mais urgentes

deste contexto em Teófilo Otoni era a necessidade de moradia. O Entrevistado 4 ressaltou que

51 Entre  os  principais  movimentos  organizados  que  se  articulavam  na  cidade  nesse  período  se  destacam:
Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais;  Sindicato  dos  Professores;  Sindicato  dos  Transportes;  Sindicato  das
Domésticas;  Sindicato  da  Saúde;  Sindicato  dos  Rodoviários  e  Ferroviários;  Centro  de  Defesa  dos  Direitos
Humanos; a Comissão de Justiça e Paz; Pastoral Operaria; a luta pela moradia através da luta dos 50 alqueires,
junto à associação de bairros; E, mais recentemente, foi agregado o Movimento de Mulheres Organizadas do
Mucuri, Grupo de Mulheres Organizadas do Mucuri (GMOM).
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foi feito um levantamento informal no período (década de 1980), e foi constatado que 13.000

(treze  mil)  famílias  na  cidade  precisavam de habitação.  Destaca-se que esta  demanda foi

perseguida principalmente pela Igreja, que a elegeu como prioridade52.

E à medida que os movimentos sociais foram se organizando, de acordo com o

Entrevistado 4, essa realidade passava a ser enfrentada. Foram criadas campanhas no intuito

de  requerer  espaço  urbano  com  destinação  à  construção  de  casas,  a  mais  conhecida  foi

“Campanha  dos  50  alqueires,  terra  em nossa  mão,  casa  em mutirão”.  Através  desta,  era

tentada a doação de terras junto à prefeitura, deputados e entre os mais ricos para construção

de casas em regime de mutirão, considerando-se o déficit habitacional de então.

No entanto, a campanha não teve êxito junto aos entes públicos, muito menos com

os particulares. No final das contas, ressaltou o Entrevistado 4, a Igreja, através de seus padres

mais  progressistas,  doou terreno  e  chegou  a  comprar  terras  para  a  construção  de  bairros

inteiros na cidade, assumindo papel cada vez mais preponderante na luta pela habitação53.

Mais especificamente,  o local  onde o bairro Vila  Esperança foi construído foi

fruto de doação, pois se tratava de uma terra da Diocese, então repassada para as moradias.

Posteriormente, como ressaltou o Entrevistado 5, os padres italianos captaram recursos em

seu país de origem, e assim adquiriram o terreno onde seriam construídos os bairros Taquara,

São Benedito e o Paulo Freire. Todos esses erguidos inicialmente em regime de mutirão.

 [...] então Padre Giovanni captou recurso na Itália e comprou um terra para fazer
casas em mutirão, então foram 4 bairros construídos em mutirão, primeiro foi a Vila
Esperança,  que  foi  numa  ocupação  urbana,  numa  terra  da  Diocese,  o  povo
precisando  de  terra  e  a  Diocese  com fazenda,  então  ali  a  Vila  Esperança  foi  o
primeiro bairro construído em mutirão com a terra cedida pela Diocese, depois, num
segundo momento faz a Taquara,  compra uma terra,  e aí foram 1200 casas,  Vila
Esperança 200, São Benedito são 600 casas, então ao todo seriam 2000 casas, e o
bairro  que  agora  chama  Paulo  Freire  foi  a  última  terra  que  tinham  comprado
(ENTREVISTADO 5).

Junto à construção desses bairros surgiam diversas demandas, inclusive aquela por

educação, o que foi pensado através de outras instituições criadas na época, com trabalho

direcionado a conquistas na formação de cidadãos, como o APJ (Aprender a Produzir Juntos).

O Entrevistado 4 ressaltou que o APJ se trata de uma irmã gêmea das associações

de moradores, por conta de serem de contextos próximos. Essa instituição, que desenvolve

52 Santiago (1999) destaca que a Igreja passa, a partir do final da década de 1950, a assumir a cidade como alvo
de suas preocupações, revelando-se em ações junto às populações faveladas, lutando juntamente com estas pelas
condições  de  moradia.  Desta  maneira,  a  habitação  passou  a  ser  o  elemento  perseguido  pela  Igreja,
principalmente quando se considera que a instituição tem a família como núcleo da sociedade.
53 Tendo em vista essa ligação com a habitação, cabe reforçar o aspecto com a campanha da Fraternidade da
Igreja, de 1993, que tinha como temática o slogan “Onde Moras?”.
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trabalhos desde a década de 1970 e ganhou personalidade jurídica em 1987, foi responsável

por promover trabalhos com crianças, adolescentes e jovens, tendo em vista o processo de

educação  e  profissionalização.  Ela  nasceu  do  debate  de  que  a  juventude  não  tinha

oportunidade,  sendo  necessária  a  criação  de  um espaço  que  agregasse  profissionalmente,

evitando o êxodo para centros maiores.

Este contexto, favorável à formação da cidadania e de formação de consciência

para o enfrentamento, foi no qual se deu a gênese das associações comunitárias na cidade.

Assim, foi criada uma associação geral, como um comitê popular, que contemplasse todos os

bairros da cidade, a qual, paulatinamente iria direcionar e orientar os trabalhos e a formação

de associações próprias de cada bairro. 

Essa  associação,  como  relatou  o  Entrevistado  4,  surgiu  em  1982,  porém,  se

concretizou oficialmente apenas em 1987, trabalhando em torno das demandas existentes em

cada bairro da cidade, principalmente aqueles periféricos.

 [...] foi criada uma Associação, tipo uma central, que foi criada aqui a Associação
dos bairros de Teófilo Otoni, como que ela foi  estruturada? nos bairros,  a gente
elegia lá, cada bairro elegia 3 representantes daquele bairro, 3 lideranças,  essas 3
lideranças  é  que  compunham o  Comitê  Popular  da  cidade  ...  aí  foi  criada  essa
Associação  a  nível  de  município,  Associação  dos  bairros  de  Teófilo  Otoni,  de
realmente com participação de representantes  de todos os bairros,  principalmente
das periferias. Era “geralzão” mesmo, todos os bairros (ENTREVISTADA 4).

Foram surgindo as associações de acordo com as necessidades dos bairros. E qual a
direção  da associação?  era  ir  para  o comitê,  casa  dos movimentos  populares,  lá
reunia e traçava planos em relação à prefeitura, os benefícios, né? pedidos ... reunia
ali e já saia com as ideias (ENTREVISTADO 2).

Assim, novamente destacando o pioneirismo do Padre italiano Giovanni, como foi

relatado, este procurou criar lideranças em cada bairro da cidade, de modo a organizar os

movimentos  populares.  E  foi  criada  a  Associação  dos  Bairros  de  Teófilo  Otoni,  que

funcionava como uma central.

À medida  que  os  bairros  se  organizavam,  eram criadas  as  seccionais,  que  na

verdade eram associações em cada bairro. Estas reuniam as principais demandas de seu bairro

e levavam para discussão na central, para que as demandas chegassem ao poder público com

maior robustez. Assim começaram a surgir associações comunitárias nos bairros de Teófilo

Otoni.

Deve ser destacado que, nesse contexto das décadas de 1980 e 1990, surgiram

importantes  instituições  em  Teófilo  Otoni,  principalmente  na  Zona  Sul,  fomentadas  por
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dinheiro que o Padre Giovanni angariava na Itália, esse mesmo também foi quem idealizou o

surgimento destas.

Além  da  APJ  e  da  Casa  dos  Movimentos  Populares,  esta  última  que  era  na

verdade a sede da Associação dos bairros de Teófilo Otoni (mas cedia esse espaço para que

outras  organizações,  como  sindicatos,  se  articulassem),  foi  relatado  o  surgimento  de

instituições como a AMCA e posteriormente a Casa Nazaré.

As creches da AMCA (Apoio a Mulheres, Crianças e Adolescentes) nasceram em

1992, num sistema que buscava preencher um vácuo existente na formação das crianças da

Zona Sul, como ressalta o Entrevistado 1. As crianças, quando saiam da creche aos 6 anos,

deveriam esperar até os 9 anos para então entrar nos cursos de profissionalização da APJ,

assim as creches da AMCA passaram a ser a entidade que preenchiam esse espaço de 3 anos,

acolhendo as crianças, para que não ficassem nas ruas.

A Casa Nazaré estava inserida nesse sistema de creches, e começou a atender na

Vila Esperança em 1998, chegando a agregar 120 crianças. Como explica o Entrevistado 5, “o

menino que fica na escola de manhã, a tarde ele vai pra Casa Nazaré, o que estuda a tarde, de

manhã ele tá na Casa Nazaré pra não dar tempo de ele ficar na rua perambulando”. O seu

vínculo formal com a AMCA terminou e passou a ser conhecida como UAI Brasil, apesar de

ainda se manterem parceiras.

Depois de conhecer brevemente essas instituições, na tabela 2 abaixo é feita uma

breve descrição de cada instituição fruto desse período, para efeito de sintetização.

Tabela 2 - Principais instituições que surgiram em Teófilo Otoni com incentivo e
fomento de Padre Giovanni Lisa e amigos italianos

Instituição Ano de
surgimento

oficial

Objetivo

Casa dos Movimentos 
Populares

1987 Sede da Associação dos Bairros de Teófilo Otoni e 
espaço de articulação dos mais diversos movimentos.

Associação dos Bairros de 
Teófilo Otoni

1987 Articulação e criação de associações comunitárias nos 
bairros e representante perante o executivo municipal.

APJ (Aprender a Produzir 
Juntos)

1987 Profissionalização de Jovens carentes.

AMCA (Apoio a Mulheres, 
Crianças e Adolescentes)

1992 Criação de creches para atender crianças de 6 aos 9 anos
de idade.

Casa Nazaré (UAI BRASIL) 1998 Creche da Vila Esperança para atender crianças de 6 a 9 
anos de idade.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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Apesar de a figura do Padre Giovanni ser central,  na concepção e no fomento

dessas  instituições,  pensadas  para  atender  a  sociedade  como  um  todo,  elas  não  tinham

nenhuma  hierarquização  entre  si,  como  ressalta  o  Entrevistado  4,  a  não  ser  a  Casa  dos

Movimentos Populares, que era sede da Associação dos Bairros, e a AMCA e Casa Nazaré,

que surgem de um mesmo projeto.

Quanto ao restante, elas não estavam, organizacionalmente, ligadas entre si, eram

independentes na sua maneira de atuar, o que não impedia que fizessem trabalhos em comum,

dada a proximidade que tinham com a figura do padre, fonte comum de ideal, incentivo e

fomento. A Figura 3 trata de oferecer um organograma das instituições elencadas.

Figura 3 - Organograma das instituições fomentadas pelos representantes da Igreja.

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Ressaltado  este  ponto,  retoma-se  novamente  o  objeto  das  associações

comunitárias  enquanto  instrumento  de  ação  popular.  Como  relatado,  associações  quando

criadas naquele contexto assumiam o papel de lutar por melhores condições estruturais para

os bairros. Principalmente naqueles bairros onde o processo de construção se deu de maneira

mais autônoma, sem a participação do Estado, mais especificamente na Zona Sul da cidade.

Esse  período  acima  descrito,  de  gestação  dos  movimentos  populares  e  das

associações comunitárias na cidade, é lembrado com grande orgulho por aqueles que relatam.

É visto como algo que foi crucial para a formação de mentalidade mais crítica e tomada de



93

iniciativa  para  transformar  a  realidade  vivida.  Ademais,  reverberou  em  conquistas  que

refletem na sociedade como um todo.

Pra mim, a herança deixada disso aí foi justamente o fortalecimento das associações
de bairro, os bairros ... esses bairros construídos, né?  em regime de mutirão, isso eu
considero uma herança maior, e pra mim, uma das grandes também heranças, nossa,
foi com esse trabalho de organização da sociedade, de trabalho de certa forma de
conscientização do compromisso com a construção de uma sociedade mais justa ...
eu sinto que as próprias leis que temos hoje, da municipalização da saúde, que nós
participamos de todas as conferências municipais, estaduais e nacionais, conferência
de saúde, conferência de educação, conferência ... então todas as conferências, nós
não  perdemos  uma  de  discussão,  onde  se  discutia  o  espaço  de  participação  da
sociedade nas instâncias de decisão (ENTREVISTADO 4).

Muita experiência de luta, de opção pelos pobres, né? ... para a gente não cruzar os
braços, né? ... para a gente participar sempre da Igreja, dos movimentos sociais, das
associações ... esses encontros nos deixou um legado, né? que a gente sente que, até
hoje  quando  fala  em movimentos  sociais,  na  luta  do  povo  eu  fico  emocionada
(ENTREVISTADO 2).

Apesar desse tempo de boa nostalgia em relação aos movimentos populares e o

avanço  das  associações  comunitárias,  de  acordo  com  os  relatos,  não  foi  mantida  essa

intensidade  em  tempo  mais  contemporâneo,  na  verdade,  ocorreu  um  verdadeiro

enfraquecimento na luta. 

Muito  por  conta  também  da  conjuntura  vivida  nos  últimos  anos,  que  teve  o

Partido  dos  Trabalhadores54,  antes  oposição  ao  governo,  se  postando  como  governo  de

situação.  O  que  acalentou  em  grande  medida  os  ânimos  dos  diversos  movimentos,  que,

sentindo-se  contemplados  com um governo  mais  próximo dos  seus  ideais  no  poder,  não

mantiveram a intensidade no enfrentamento.

O Entrevistado 4 descreveu o período mais recente como de acomodamento dos

movimentos sociais em geral no Brasil, o que ele viu como grande erro. Isso foi refletido

também nas associações comunitárias em Teófilo Otoni, visto que a organização e motivação

pretérita havia se perdido. 

A  questão  das  associações  comunitárias  também  envolve  o  fato  de  que  as

demandas  mais  específicas  dos  bairros  foram  atendidas,  em  grande  medida,  assim,  o

esfriamento na mobilização se relaciona ao pouco interesse em se organizar para lutar por

poucas coisas, numa perspectiva local.

[...] antigamente você chegava ne todos os bairros da cidade a Associação estava ali,
organizada e tudo, né? hoje você chega, vai encontrar uma ou outra pra cidade afora
que está organizada (ENTREVISTADO 3).

54 O Partido  dos Trabalhadores,  na  figura  de  seu  principal  expoente,  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  assume a
presidência da República no Brasil no ano de 2003.
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Hoje a dificuldade  é desânimo das pessoas  em relação  à associação,  inclusive a
nossa tá muito parada, abriu edital para novas eleições, ninguém se dispôs, vamos
abrir de novo, tá parada. Deu uma esfriada, as associações no geral, não só a nossa,
essa cidade toda tá assim, se você for olhar, poucas associações estão legalizadas e
realmente preocupadas (ENTREVISTADO 6).

Apesar disso, nesse novo contexto é relatado que o movimento associativo obteve

alguns ganhos, só que num modelo de representatividade. Houve, de acordo com os relatos,

investidas expressivas na esfera pública, lutando em âmbito nacional para que, principalmente

no campo da habitação, fossem alcançadas conquistas importantes.

O Entrevistado 4 relatou que, enquanto representantes da Associação de Teófilo

Otoni,  os  líderes  participaram do movimento  municipal,  estadual  e  nacional  de  moradia,

atuando diretamente da coleta de assinaturas para a criação do Conselho e Fundo Nacional de

Habitação55, chegando a ir 100 pessoas de Teófilo Otoni a Brasília para entregar as assinaturas

coletadas para aprovação dessa lei de iniciativa popular na época. 

Denotando  também  um  novo  delineamento,  uma  alteração  no  que  tange  ao

processo de direcionamento das ações. A mobilização por habitação que outrora era de maior

tutela  da igreja e com caráter  diretamente popular,  vai cada vez mais se aproximando do

aparato estatal, diante das políticas habitacionais existentes em período mais contemporâneo.

Uma vez conhecidos elementos da formação dos movimentos urbanos em Teófilo

Otoni  e  a  gênese  de  suas  associações  comunitárias,  bem como a  situação  destas  em um

período  mais  recente,  o  próximo  tópico  irá  abordar  as  duas  associações  comunitárias

escolhidas para o trabalho, conhecendo um pouco do histórico de seus bairros, bem como

adentrando nas suas características e dinâmica de atuação.

5.3 As associações comunitárias dos bairros Vila Esperança e Teófilo Rocha

Neste momento serão adentradas as duas associações selecionadas neste trabalho,

com vistas ao seu histórico de formação e características da sua dinâmica de trabalho. Para

tanto, foram abordadas atas de reuniões, além da utilização de relatos obtidos por meio de

entrevistas, uma construção oral dos acontecimentos.

Tendo em vista o período de 2005 a 2012, foram acessadas 29 Atas da associação

comunitária do bairro Vila Esperança, dos anos 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Quanto à

55 A lei que cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do
FNHIS é de 16 de junho de 2005.
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realização das entrevistas, foram abordadas 3 pessoas, sendo um integrante da diretoria da

associação e dois moradores do bairro.

Por sua vez, concernente ao bairro Teófilo Rocha e sua associação comunitária,

foram  realizadas  entrevistas  com  um  integrante  da  associação  e  um  morador  do  bairro.

Quanto às atas, foram abordadas 12, referentes aos anos 2009, 2010 e 2012, tendo em vista o

recorte de 2005 a 2012 para a pesquisa. Tendo sido obtidos, assim, os resultados a seguir.

5.3.1 História de surgimento dos bairros e suas associações

Neste  momento,  para  que  sejam  esclarecidos  sobre  quais  bases  surgem,  é

importante trazer um pouco da história de formação dos bairros em questão, bem como o

contexto em que surgem suas respectivas associações comunitárias.

A começar pelo bairro Vila Esperança, a gênese deste, localizado na Zona Sul da

cidade,  se deu em meados dos anos 1980, e tem estreitos laços com a presença da Igreja

Católica na cidade de Teófilo Otoni, visto que a construção desse espaço tem participação

direta de padres mais reformistas desta, mais especificamente a figura do Padre Giovanni, que

é bem marcante.

A fala do Entrevistado 1 demonstra isso:

[...] a história da minha comunidade, então aqui na Vila Esperança é história muito
bonita,  sabe? Porque quando Padre Giovanni chegou aqui no Brasil,  com aquela
vontade de trabalhar e trazer transformação pro Brasil, ele veio lá da Itália e tal,
então  ele  observou  que  tinha  muita  família  sem  casa,  muita  família,  muito
sofrimento do povo, e aí ele começou a preocupar com aquilo e ás vezes as reuniões
que ele tava, “gente nós precisamos resolver desse povo dessa cidade, o pessoal que
sofre muito” ... “eu vou ter que arrumar um jeito de organizar o povo, porque nós
temos  que  fazer  casa  para  esse  povo”  ...  e  aí  veio  CEBs  e  começou  aquele
movimento bacana, sabe? E aí adquiriu o terreno Vila Esperança, que também era só
mato  só  colonhão.  ...  começou  essa  história  toda,  era  mais  ou  menos  80
(ENTREVISTADO 1).

A falta de moradias na cidade de Teófilo Otoni, que foi ressaltado anteriormente

como uma das principais demandas na década de 1980, foi que impulsionou a ocupação do

espaço  que  seria  a  Vila  Esperança.  O Entrevistado  6  afirmou  que  o  bairro  passou a  ser

povoado por força da necessidade, a dificuldade da moradia levou à expansão que resultaria

no bairro.

O bairro nasceu da necessidade de casas populares, né? moradias populares, a partir
daí começou a movimentar para esse bairro nascer.  As construções começaram a
partir da dificuldade da moradia, né?... a partir daí começou ... surgindo esse bairro
aqui (ENTREVISTADO 6).
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Havendo a necessidade de moradias para as famílias da cidade, também existia a

dificuldade  de  encontrar  recursos  suficientes  para  sanar  tal  situação.  Anteriormente  foi

ressaltado que a Vila Esperança teve seu espaço obtido por meio de doação de terras da Igreja

para a construção de casas, no entanto, apenas o espaço não era suficiente, as famílias não

tinham recursos para viabilizar as construções. 

Posto isso, o início da construção das casas na década de 1980 só foi possível por

meio dos subsídios obtidos pelos padres italianos, que, angariando recursos em seu país de

origem,  conseguiram  meios  para  financiar  a  compra  de  sacos  de  cimento  e  até  mesmo

máquina de fazer blocos. Como relatou o Entrevistado 2, posteriormente é que foram sendo

criados meios de financiar as casas para mais famílias.

Ainda  assim,  com  recursos  materiais  em  mãos,  era  preciso  a  mão-de-obra,

problema que foi sanado através da realização das construções em regime de mutirões56. Na

Vila Esperança as casas eram construídas por todos e para todos. 

O destaque é que nenhum beneficiário/voluntário sabia qual seria a sua futura

residência.  Com vista  a  evitar  que  houvesse  maior  ou  menor  esforço  por  parte  dos  que

participavam no mutirão era feito um sorteio apenas no final das construções, assim o trabalho

era realizado com esforço imparcial na construção de todas as casas.

[...] os mutirões aconteciam todo domingo, e aí criava cada bloco com sete casas, ou
seja,  sete  famílias de cada  grupo seriam beneficiadas  ...  Todo domingo elas iam
trabalhavam em grupo ... quando já tá no ponto de cobrir, eram dois cômodos e um
banheiro, e aí fazia o sorteio, sabe? ... e aí iam mulheres grávidas e senhoras idosas e
crianças. ... cada família que mudava para aquela casinha ficava contribuindo com
5% sobre o salário mínimo, e ... e pra dali a gente ir comprando o material, né? pra
tocar,  pra  que  as  famílias  que  fossem  chegando  também  tivesse  os  tijolos
(ENTREVISTADO 1).

O mutirão foi muito bonito, né? a história do bairro é que os mutirões aconteceram e
o povo fazendo as casas; ninguém sabia qual era a casa dele, quando terminava que
fazia o sorteio e falava, olha, essa casa aqui é sua. E pessoas todas juntas mesmo,
homem, mulher, menino, tudo aí, trabalhando juntos (ENTREVISTADO 6).  

O Entrevistado 3 destacou que o mutirão foi algo marcante, digno de se lembrar,

pois, à medida que a construção de casas resolvia um problema social e particular de cada

família, estava sendo construída uma comunidade. No período, de acordo com o Entrevistado

3, foram construídas 260 casas na Vila Esperança.  Isso foi possível graças ao apoio dado

56 Os mutirões são realizados através de esforço coletivo, alicerçados na cooperação e troca de favor, e através da
autoconstrução se torna alternativa para que se obtenha a casa própria. Esse processo, de acordo com Abiko
(1992) foi bastante vivenciado no Brasil a partir da década de 1980, principalmente com o déficit habitacional
em curso.
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pelos  representantes  da  Igreja,  que  além  de  organizar  a  população,  providenciaram

inicialmente os recursos e equipamentos para tal empreitada.

No que tange à associação comunitária do bairro, apesar de toda a mobilização

dispendida na década de 1980 nas origens de formação do bairro, a criação dela não se deu de

maneira imediata à formação das estruturas do bairro. 

Após a construção das primeiras casas e à medida que o bairro crescia,  foram

surgindo outras demandas além da moradia, ou seja, a qualidade dessa habitação passava a ser

outra demanda latente. Mas, apenas na década de 1990 viria a se consolidar, juridicamente, a

associação  de  moradores  da  Vila  Esperança,  mais  especificamente  no  ano  de  1995  se

registrou em ata a criação da associação, antes disso as demandas eram levantadas por meio

de comissões.

Olha,  a  Vila  Esperança,  ela  ficou,  nós  ficamos  muito  tempo  sem  associação...
naquele período de ... 90, 92, 93 por aí, existia ali uma, era uma comissão ... cada
rua tinha um representante pra que aquilo que a gente fosse decidir não precisava o
morador da outra rua ir lá avisar o povo ... então, em cada lugar que já tinha os
pequenos grupos, as famílias já morando ... aí já começava trabalhar e todo mundo
engajava  na  luta  ali,  então  ali  era  uma  comissão  e  depois  que  a  gente  foi  se
organizando melhor aí foi ter realmente a associação. Aí com presidente, com vice-
presidente,  aí já foi  bem lá pra 95, 96, a gente já passou a ter nossa associação
(ENTREVISTADO 1).

A associação surgiu em 1995, né? A ata de fundação é de 1995. Mas antes já tinha
um grupo de pessoas que chamava de comissões, as comissões antes da associação
que corria atrás ... começa pela moradia, depois pela melhoria no bairro, né? que não
tinha água, não tinha luz, calçamento, tinha nada, simplesmente construíram as casas
(ENTREVISTADO 6).

Por fim, a Vila Esperança se estruturou em cima do trabalho popular, com grande

processo  participativo,  fomentado  também pela  associação  comunitária.  O Entrevistado  1

ressaltou que a história do bairro é totalmente alicerçada na participação popular, começando

da construção das casas em regime de mutirão até a busca por melhor estruturação depois de

prontas as casas. Assim, é permissível dizer que a organização popular proporcionou que o

bairro fosse levantado e consolidado.

Por seu turno, as bases de surgimento do bairro Teófilo Rocha, apesar deste se

encontrar geograficamente próximo do bairro supracitado, se dão de maneira diferente da Vila

Esperança, principalmente pelo fato deste ter seu surgimento em período bem remoto.

Com  base  nos  relatos  orais,  percebe-se  que  o  bairro  Teófilo  Rocha,  também

localizado na Zona Sul da cidade de Teófilo Otoni, começou a ser estruturado já na década de

1950, no espaço onde funcionava uma fazenda.
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O espaço que começaria  a dar o traçado do bairro pertencia  a uma família da

cidade, que viria a abrir suas terras para a construção de casas. Tendo sua história atrelada à

solidariedade, os lotes do bairro foram doados em sua grande maioria na época, e, quando

vendidos, eram estipulados valores irrisórios e com extensos parcelamentos. 

Nós chegamos aqui em Teófilo Otoni em 1952, e minha mãe alugou uma casa, mas
era doida para comprar um terreno, né? Aqui era o que? era uma fazenda, do... de,
como é  que  fala,  Tim Garrocho.  Tinha gado andando na rua,  lagoa.  Aqui  onde
estamos morando era só aquela, como é que chama...taboas,  e ...  tinha até peixe,
né ...  e  aí  minha mãe comprou esse  terreno  aqui  e  muitas  pessoas foram vindo
também procurar esses terrenos. Tim Garrocho e Laura Júlia, que é esposa dele, eles
não tinham ganância,  não eram gananciosos.  Vendia,  quando a pessoas tem uma
propriedade,  não quer vender,  deixar valorizar,  e eles não, venderam para minha
mãe, ela pagando pouquinho por mês, umas parcelinhas, né? (ENTREVISTADO 2).

[...] Seu Tim Garrocho mora aqui no bairro, e aqui era a fazenda do sogro dele, e aí
eles  doavam,  com  as  migrações  eles  doaram  ou  venderam,  venderam  também,
fizeram lotes para vender, e também hora que fazia os lotes eles tiravam uma parte
para doação, né? então o histórico é de solidariedade, né? que esse bairro nasceu
aqui, então era uma fazenda (ENTREVISTADO 5).

Tim Garrocho, anteriormente citado como um dos perseguidos pela ditadura, foi

até acusado de tentar fazer uma reforma urbana em Teófilo Otoni. Tendo como reduto de

atuação a Zona Sul da cidade entre os anos de 1950 e 1960, ele chegou a distribuir 300 lotes

em propriedade da família. Se tornando a liderança mais expressiva da localidade na época,

que era uma região marginalizada (ACHTSCHIN SANTOS; SOREL, 2015).

Quando se busca conhecer o público que deu início ao povoamento desse espaço,

nota-se que se tratavam, na sua grande maioria, de pessoas migrantes e pobres, não apenas de

localidades próximas a Teófilo Otoni, mas de outras regiões do país também, como relatado. 

O Entrevistado 5 relatou que a cidade, por estar no trajeto de migrantes, acabava

sendo composta por pessoas vindas do Nordeste do país, que iam em direção aos grandes

centros, mas, não completando a jornada, acabavam ficando por ali.

Assim o bairro foi ganhando sua formatação à medida que essas pessoas foram

chegando, as quais vinham também de cidades próximas ou mesmo como frutos de êxodo

rural,  através de expulsões das fazendas.  A migração tinha como objetivo a melhoria  nas

condições de vida.

O que se aproxima muito do que foi levantado no bairro Vila Esperança, é o fato

de o bairro Teófilo Rocha ter uma proximidade muito grande com os setores mais reformistas

da Igreja Católica, já que se fizeram também presentes na estruturação desse bairro.



99

O Entrevistado 2 ressaltou que o bairro também colheu os frutos do momento

mais efervescente dos movimentos populares na cidade, quando diz que o Padre Giovanni foi

essencial no desenvolvimento do bairro, já que veio a liderar trabalhos de intervenção nas

estruturas físicas e sociais do bairro, direcionando-se às famílias de baixa renda.

[...] aí a gente, eu sempre friso isso, que começou o desenvolvimento aqui com o
Padre Giovanni ... e a gente começou a visitar as famílias, nós fazíamos um trabalho
e visitávamos essas famílias e via qual era a necessidade, via crianças com pé no
chão, bebendo água de açúcar ... e aí só tínhamos uma creche. Então foi aí que esse
bairro,  o nascimento, aí veio asfalto, veio calçamento, veio desenvolvimento, né?
(ENTREVISTADO 2).

Quanto ao surgimento da associação comunitária do bairro, apesar de o bairro ter

sido criado há um longo período, existe um fator bem particular, é que a associação surgiu

apenas num período mais recente. Isso porque, como relatou o Entrevistado 5, existia uma

organização  paralela  no  bairro  que  supostamente  atuava  como  associação,  porém,  estava

atrelada  a  interesses  que  não  eram  de  compromisso  comunitário.  Tratava-se  de  um

instrumento político, inclusive as pessoas ligadas aos setores mais reformistas da igreja não se

articulavam com esta.

O Entrevistado 2 reconheceu que a falta de iniciativa foi que permitiu que isso

ocorresse.  No  entanto,  como  relatou  o  Entrevistado  5,  a  associação  surgiu  oficialmente,

voltada para atender ao interesse público do bairro, a partir de 2009. Nesse momento foram

feitas  eleições,  e  montou-se  uma  diretoria,  com  perfil  de  aproximação  aos  movimentos

populares.

[...] nós levantamos uma bandeira aí ... e aí saí de casa em casa tomando o nome de
algumas pessoas para formar a diretoria, e aí nasceu, nós começamos ... Isso foi no
ano de 2009 ... dia 23 de junho foi que nós, foi que houve a primeira eleição aqui do
bairro, o nascimento da “Ascombate”, né? Sigla da associação de moradores aqui do
bairro (ENTREVISTADO 2).

Desde  então,  as  melhorias  no  bairro  são  conquistadas  por  meio  de  demandas

levantadas e apresentadas pela associação, diante da prefeitura, buscando agregar à qualidade

de vida no bairro. 

O Entrevistado 2 ressalta que após isso é que o bairro começou a mostrar sua cara

realmente,  sem  maquiagens.  Inclusive,  ressalta  alguns  dos  benefícios  obtidos  após  essa

retomada cidadã da associação pela comunidade. São destacados os quebra-molas, a resolução

dos problemas de deslizamento de terra, o projeto de arborização do bairro, isso tudo visando

o bem comum no bairro.
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[...] nós colocamos os quebra-molas...  na época de Maria José a gente conseguiu
tirar aquela terra toda ... depois veio o sonho da arborização, projeto “verde perto”,
né? ... aí se você andar aqui você vê é ... é ... plantas lindas...espirradeira, frutas...e o
mais,  a  gente  começou  a  mostrar  a  cara  da  ...  da  ...  dos  problemas  do  bairro
(ENTREVISTADO 2).

Conhecidas algumas particularidades no processo de surgimento dos bairros Vila

Esperança e Teófilo Rocha e de suas respectivas associações, se faz importante agora traçar

uma  breve  caracterização  das  associações  e  conhecer  um  pouco  de  sua  dinâmica  num

contexto mais recente, entre os anos de 2005 a 2012.

5.3.2 Características e dinâmicas das associações comunitária dos bairros Vila Esperança e

Teófilo Rocha entre os anos de 2005 a 2012

Buscando  conhecer  alguns  aspectos  da  dinâmica  das  associações  e  suas

características, a análise aqui se propõe a estudar em paralelo as duas associações, para que

sejam notadas as diferenças entre estas. 

A associação comunitária da Vila Esperança, no início das atividades, na década

de 1990, funcionava com grande vigor, principalmente pelas demandas serem maiores e mais

significativas.

A dificuldade encontrada no período contemporâneo está na falta de organização e

articulação, principalmente considerando o fato de que a grande maioria das problemáticas do

bairro já foi resolvida, levando a população a demonstrar pouco interesse em se organizar.

Assim, vivencia-se uma espécie de acomodação.

[...]  hoje  é  bem  mais  tranquilo,  né?  bem  mais  tranquilo,  até  porque  até  as
reivindicações hoje são mais tranquilas, por exemplo, naquele tempo a comunidade
não tinha uma creche, não tinha um telefone, não tinha uma rede de esgoto, não
tinha o escadão,  não tinha luz,  não tinha água,  hoje a  gente tem, né? a luta foi
tamanha  que  nós  já  conquistamos  tudo  isso  hoje  ...  então  é  tranquila  a  Vila
Esperança, é muito bom de se viver aqui no nosso bairro (ENTREVISTADO 1).

Hoje a  dificuldade  é desânimo das pessoas  em relação  à associação,  inclusive a
nossa tá muito parada ... deu uma esfriada, as associações no geral, não só a nossa,
essa cidade toda tá assim, se você for olhar, poucas associações estão legalizadas e
realmente preocupadas (ENTREVISTADO 6).

Quanto  a  esse  aspecto,  de  desencantamento  pelos  trabalhos  realizados  pela

associação por parte dos populares, a associação comunitária do bairro Teófilo Rocha também

sofria com o mesmo diagnóstico.
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Tendo em vista que um panfleto das propostas da chapa única (ANEXO D) que

concorria  à  reeleição  para Associação Teófilo  Rocha em 2012 trazia,  como uma de  suas

propostas,  especificamente  incentivar  a  participação  da  comunidade  nas  atividades  dessa

associação, indica um cenário bem distante do ideal para o envolvimento da população do

bairro nas atividades associativas.

Passando à tentativa de encontrar uma racionalidade na organização dos trabalhos

das  associações,  percebe-se  que  a  Associação  da  Vila  Esperança  tinha  boa  organização.

Primeiro,  foi  notado  que  havia  a  busca  pela  organização  dos  trabalhos  em  temáticas

delimitadas, cada segmento tinha seu grupo específico para atuar.

 No  período  analisado,  a  associação  chegou  a  contar  com  5  grupos  para  as

seguintes questões relativas ao seu espaço urbano: Grupo geração de trabalho e renda; grupo

assistência social; grupo infraestrutura/projeto; grupo meio ambiente; grupo esporte e cultura.

Aqui não se pode analisar até que ponto esse tipo de dinâmica de organização deu certo, mas

é um indicativo da boa organização dos trabalhos (ANEXO E).

Além  disso,  há  outros  elementos  em  Ata  que  indicam  uma  procura  por

racionalizar  suas  atividades,  tendo em vista  a  criação  de  projetos  dentro  da  comunidade,

como: Projetos de horta comunitária; Projeto de comemoração do dia das mães; Projeto de

limpeza;  projeto  de  plantio  de  árvores.  Ademais,  a  associação  estava  próxima  da

Universidade,  posto  que  em 2007  houve  uma  parceria,  na  qual  estudantes  universitários

realizariam um diagnóstico no bairro (não informando de qual ordem seria esse diagnóstico),

com anuência da associação. Desta maneira, percebe-se maior racionalização nas atividades

associativas da associação do bairro Vila Esperança (ANEXOS F, G, H).

Passando  ao  diagnóstico  nas  atividades  da  associação  comunitária  do  bairro

Teófilo Rocha, percebe-se a preocupação em racionalizar as ações também. No ano de 2009

foi observada uma parceria com estudantes de Serviço Social da Universidade Federal dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, para ser feito o mapeamento do bairro. Ademais se fazem

presentes execução de projetos, como o de plantio de árvores no bairro, o Projeto “Ver De

Perto” (ANEXOS I, J).

Partindo para averiguação de como essas duas associações se relacionavam com a

prefeitura, de como era essa proximidade, ainda nas atas, percebe-se que a associação da Vila

Esperança  trabalhava  em  bastante  harmonia  com  o  executivo  municipal,  apesar  de  em

momentos bem isolados ressaltarem que havia necessidade de maior aproximação e melhores

resultados junto à prefeitura. 
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Mas, em grande medida, a articulação com a prefeitura foi forte no período. Em

algumas reuniões registradas a então prefeita (do Partido dos Trabalhadores) do município

esteve presente,  ouvindo as demandas levantadas  pelos moradores do bairro e interagindo

com os mesmos, demonstrando aspecto de aproximação entre essa associação e a prefeitura. 

[...]  continuando a mesma falou sobre o objetivo da assembleia,  de apresentar  a
proposta  de  trabalho  da  associação  de  moradores  e  ouvir  quais  as  demandas
existentes em nosso bairro. Também apresentou e agradeceu a presença da prefeita
Maria José Hauisen Freire (ANEXO K).

E mesmo com o legislativo essa aproximação também era grande:

Após o lanche o Vereador Pio de Castro foi  recebido com palmas e falou entre
outros assuntos, sobre projetos para asfalto na Rua Oscar Romero, São Vicente e
calçamento das Ruas Machacalis, Frei Hugo, Santa Luzia (ANEXO L).

Apesar de em Ata ser ressaltado que nem todas as reivindicações eram atendidas,

principalmente por falta de recursos, em grande medida, essa proximidade garantiu algumas

conquistas para o espaço urbano do bairro, além de alguns benefícios assistencialistas, como a

conquista da distribuição de leite (ANEXO M).

O que não era diferente na associação do bairro Teófilo Rocha no período. O

prosseguimento  nas  atas  mostra  a  abertura  do  poder  executivo  em  dialogar  e  receber  a

comunidade com suas respectivas  demandas,  dado o espaço concedido e a interação com

estes. O que demonstra, assim como na associação anterior, relativa proximidade oferecida

pela prefeitura, o que abriu oportunidade para exposição de demandas da estrutura do bairro.

 [...] retirada de terra da rua Teófilo Rocha; grades colocadas nas bocas dos bueiros;
capina geral na rua Amadeu Onofre; lavagem semanal da Praça Antônio Chaves;
Manutenção da rede de esgoto pela Copasa, limpeza urbana; necessidades do bairro
foram  expostas  para  a  prefeita,  junto  com  a  presidente  e  a  vice-presidente,  na
prefeitura no dia 28/07/09 (ANEXO I).

E mesmo nos períodos de festividades, a comunidade contou com a presença da

prefeita e sua equipe de secretários. “Contamos com a presença da prefeita, da secretaria de

ação social” (ANEXO N).

Percebido isso, foram trabalhados alguns assuntos discutidos em atas, para, em

meio  à  pulverização  de  temáticas  levantadas,  compreender  por  onde  estiveram  essas

discussões.

No que tange as discussões das duas associações, as demandas/pautas levantadas

nas  reuniões  delas  foram  organizadas  em  tabela,  de  modo  a  facilitar  a  visualização  e

abrangência das discussões realizadas.
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Na Tabela  3 abaixo  estão  relacionados  os  pontos  pulverizados  nas  Atas  de

reunião  do período de 2005 a 2012 na associação Vila  Esperança,  e  sua distribuição  em

frequência nas atas.

Tabela 3 - Relação de demandas/pautas levantadas e frequência nas Atas de Reunião do
Bairro Vila Esperança (2005 a 2012)

Demandas/Pautas Frequência absoluta Frequência relativa
Arborização do Bairro 2 3,51%
Asfaltamento de ruas 8 14,04%
Construção de escola 1 1,75%
Distribuição de alimentos a carentes 2 3,51%
Eleições 3 5,26%
Filme sobre a história do bairro 1 1,75%
Horta comunitária 1 1,75%
Implantação de escadões 4 7,02%
Implantação de galerias 4 7,02%
Jornal comunitário 1 1,75%
Limpeza do bairro 3 5,26%
Manutenção do campo de futebol 3 5,26%
Nomeação de Ruas em Homenagem a mártires 4 7,02%
Plebiscito popular contra privatização da Vale do Rio Doce 1 1,75%
Preservação de minas 1 1,75%
Realização de festas comunitárias 9 15,79%
Redes de esgoto 2 3,51%
Regularização de terrenos para moradia 3 5,26%
Resgate da história do bairro 4 7,02%
Total 57 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Percebe-se que as demandas/pautas levantadas no bairro, conforme levantamento

nas  Atas,  no  período  tem  grande  distribuição  entre  elementos  que  dizem  respeito  aos

instrumentos urbanos de consumo coletivo, como arborização, asfaltamento, esgoto, galerias,

limpeza de ruas, infraestrutura urbana em geral para o bairro.

No que tange à tabela  apresentada,  apesar de inúmeros assuntos colocados em

discussão no bairro, dois se destacam com grande frequência em Atas em relação aos demais.

São eles: asfaltamento de ruas e a realização de festas comunitárias, respectivamente com,

14,04% e 15,79% das observações. 

Evidencia-se assim, naquele período, uma maior preocupação com ruas que ainda

não tinham a melhor configuração para o trânsito de moradores do bairro, seja por conta das

vias serem de terra ou mesmo de paralelepípedos, o que dificultava a melhor mobilidade.

Ademais,  é  notório  que  a  associação  se  empenhava  na  realização  de  festas

relativas a datas comemorativas ou eventos tradicionais do bairro, como dia das mães, festas
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juninas e das crianças. O que denota grande empenho dela em promover encontros que levem

ao maior envolvimento dos moradores entre si, contribuindo assim para a melhor convivência

no bairro e preservação de costumes antigos.

Apesar  da  grande  preponderância  que  assuntos  locais  têm  nas  discussões  da

associação do bairro,  o  universo de ação e mobilização da associação não se limitava  às

questões do seu espaço urbano ou apenas elementos do seu dia-a-dia de bairro.  O que se

percebe  quando  nas  Atas  também  são  encontradas  pautas  de  teor  pouco  local,  como  a

possibilidade de plebiscitos contra a privatização de uma empresa, até então estatal (Vale do

Rio Doce), e mesmo as discussões sobre o trajeto de mártires nacionais e líderes locais e

como  homenageá-los.  Demonstrando  uma  orientação  mais  ampla  para  os  campos  de

discussão do grupo.

Prosseguindo  falou  sobre  a  divulgação  do  Plebiscito  Popular  pela  anulação  da
privatização da Vale do Rio Doce. Os participantes, após esclarecimentos sobre a
viabilidade do movimento, decidiram mobilizar  todos os moradores  da Vila para
participarem do Plebiscito Popular fazendo panfletagem no domingo, dividindo por
ruas.
[...] retomou sobre o objetivo do encontro e que este é o segundo, depois disse que
esta  é  uma  forma  de  conhecer  a  história  de  nossas  ruas,  nossas  lutas  e  nossos
Mártires, que ajudaram a construir a Vila Esperança. (ANEXO O)

Quanto aos pontos mais ressaltados nas atas de reunião do bairro Teófilo Rocha,

observa-se,  na  Tabela  4,  que  as  demandas/pautas  também  estão  bem  distribuídas  entre

diversos  elementos,  inclusive  abordando  também  aqueles  considerados  bens  de  consumo

coletivo, como limpeza urbana, arborização, implantação de galerias, redutores de velocidade,

etc. 

Tabela 4 - Relação de demandas/pautas levantadas e frequência nas Atas de Reunião do
Bairro Teófilo Rocha (2005 a 2012)

Demandas/Pautas Frequência absoluta Frequência relativa
Arborização do bairro 2 14,29%
Capina de ruas 1 7,14%
Implantar grades em bueiros 1 7,14%
Eleições 2 14,29%
Implantação de redutores de velocidade 1 7,14%
Limpeza da Praça 1 7,14%
Manutenção de rede de esgoto 1 7,14%
Mapeamento do bairro 1 7,14%
Realização de festas comunitárias 4 28,57%
Total 14 100,00%

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).
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Observa-se  que,  na  análise  da  frequência  de  temas  nas  atas  de  reuniões,  um

elemento se destaca, que é a discussão sobre realização de festas comunitárias, com 28,57%

das observações, assim como na associação anterior, porém, com uma frequência ainda maior,

demonstrando a preocupação da associação em contemplar datas comemorativas e valorizar a

cultura no bairro. 

Além disso,  em proporções  menores,  destaca-se  a  arborização  do bairro,  com

14,29%, denotando a importância que estava sendo dada ao projeto de arborização do bairro,

no sentido de plantar  árvores e  assim elevar  o número de sombras das ruas,  por sua vez

contribuindo também para a melhor qualidade do ar.

E apesar de as Atas indicarem uma concentração da associação em questões bem

locais, as entrevistas indicaram que, assim, como a Vila Esperança, ela também se envolve em

discussões mais amplas da sociedade, em assuntos que fogem do dia-a-dia do bairro, como

coloca o Entrevistado 5:

Todas  as  associações  de  moradores,  elas  estão  presentes  nesses  espaços  de  luta
coletiva,  de  reivindicatórios,  elas  ...  a  nossa  aqui,  todos  os  líderes  dessas
comunidades eles são, além dele ser o líder da associação, ele é o coordenador de
uma  pastoral,  ele  está  na  direção  do  partido,  ele  está  na  direção  do  sindicato,
entendeu?  Então  ele  está  ajudando  a  organizar  a  sociedade  como  um  todo,  os
direitos, a cidadania, o movimento social e político ... quando tem reivindicação eles
estão juntos, se é o 1º de maio, é o grito dos excluídos, são as campanhas eleitorais,
são as várias lutas, o dia da mulher, o dia ... então eles fazem parte da organização
do todo (ENTREVISTADO 5).

Quanto às duas tabelas, pode se destacar que as intervenções propostas para os

bairros, como levantado em atas, não são de grande proporção, se tratando mais de questões

pontuais. Isso pode ser explicado pelo fato de que a luta por melhorias nos bairros vem de

muito tempo, já tendo conquistado, outrora, maiores benefícios para o bairro.

Outro elemento a se destacar é que as conquistas e pautas nos bairros analisados,

já não estão tão ligadas à questão da moradia. Isso aponta que a problemática da habitação,

levada tão a sério em outro momento pelos setores reformistas da igreja, com potencial de

construção autônoma (como na construção do bairro Vila Esperança), aos poucos se transferiu

para o Estado.

A partir  disso,  no tópico seguinte  será dada atenção à  participação cidadã nas

associações  comunitárias  da  cidade,  com  vistas  a  analisar  a  particularidade  desta  nas

instituições da cidade, tendo como basilar as considerações teóricas de Arnstein (1969) sobre

a temática.
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5.4 Análise da participação cidadã nas associações comunitárias de Teófilo Otoni

Este tópico busca, atendendo ao proposto no objetivo geral deste trabalho, analisar

como a participação cidadã se expressou no contexto das associações comunitárias de Teófilo

Otoni, haja vista o período de 2005 a 2012.

Essa análise será feita tendo em vista os postulados de Arnstein (1969), o qual,

considerando a temática bastante confusa, elaborou uma tipologia para ilustrar uma escada da

participação  cidadã,  onde  são  observados  8  níveis  da  participação,  para  facilitar  a

visualização. Esses graus vão desde a não-participação até o nível de poder do cidadão:

8 – Controle Cidadão (nível de poder cidadão)

7 – Delegação de Poder (nível de poder cidadão)

6 – Parceria (nível de poder cidadão)

5 – Pacificação (Nível de concessão mínima de poder)

4 – Consulta (Nível de concessão mínima de poder)

3 – Informação (Nível de concessão mínima de poder)

2 – Terapia (Não-Participação)

1 – Manipulação (Não-Participação)

A dinâmica  presente nas associações  e  todas as suas  relações,  com a Igreja  e

prefeitura,  serão  analisados  dentro  destes  níveis,  de  maneira  que  se  possa  chegar  ao

entendimento  do nível  de  participação cidadã  nas  políticas  do meio  urbano existentes  no

contexto das associações comunitárias em Teófilo Otoni.

5.4.1 Nível 1 - Manipulação

Começando  essa  análise  a  partir  do  primeiro  nível  da  escada  de  participação

cidadã, que é a manipulação, nível que, apesar de se vestir de participação cidadã, através de

associações  e  comitês,  se  trata  de  um simples  processo  de  educação  (manipulação)  para

atender grupos maiores.

A esse respeito, pode-se afirmar que as associações analisadas não se adequam

exatamente  a  esse  nível,  ou  seja,  nenhuma  delas  foi  manipulada  ao  ponto  de  favorecer

estritamente grupos maiores, nelas se presencia certo nível de autonomia e conscientização.
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No entanto, ainda quanto ao nível 1, pode ser feita uma observação pertinente. O

envolvimento e os trabalhos realizados pelas duas associações foram bastante marcados pela

tutela da Igreja Católica, na sua vertente próxima à Teologia da Libertação. Como relatado em

tópicos anteriores, a história de construção dos respectivos bairros das associações localizadas

na  Zona  Sul  da  cidade  teve  influência  direta  desses  setores  religiosos,  presença  que  se

perpetuou nos trabalhos e direcionamento da dinâmica destas associações. 

Para ilustrar essa presença e o viés religioso dos movimentos, é importante trazer

a consideração que o Entrevistado 4 faz, quando ressalta que o grupo se reunia “pra rezar, pra

cantar, pra louvar, mas discutia os problemas da comunidade”. 

Nesse sentido, pode-se recorrer às considerações de Libânio (1985, p. 185), o qual

afirma que as CEBs articularam utopia e luta em um contexto de expectativas de conquistas

políticas,  que seria  motivadora  de ações  políticas:  “A presença  da Igreja,  através  de seus

agentes de Pastoral, busca mostrar como a fé cristã deixa-se perfeitamente concretizar-se nos

projetos utópicos do povo”.

Ademais, além do viés sacro, nas reuniões de associação vez ou outra se faziam

presentes as figuras religiosas  que lideravam os movimentos,  como é vista  a presença do

Padre Giovanni em Ata de 2007 na Vila Esperança.

Continuando a mesma falou sobre o objetivo da assembleia de apresentar a proposta
de trabalho da associação de moradores e ouvir quais demandas existentes em nosso
bairro. Também apresentou e agradeceu a presença da prefeita Maria José Hauisen
Freire e  do Padre Giovanni B. Liza,  organizador responsável  pela construção do
bairro (ANEXO K).
Confirmou  que  após  o  encontro  teremos  um  retrato  da  Vila  Esperança  e  dos
problemas, visando uma transformação. Justificou que esse primeiro encontro seria
com a participação do Padre Giovanni falando de São João Batista (ANEXO P).

Essa prática  pode ter  retirado  um dos princípios  fundamentais  da participação

cidadã,  qual  seja,  a  autonomia  dos  grupos  organizados.  Se  não  há  uma  manipulação  no

sentido  explícito  apontado  por  Arnstein,  nota-se  uma  tendência  de  as  ações  assumirem

princípios cristãos. Ou seja, a participação não nasceu de forma espontânea, mas dentro de

valores articulados pelos religiosos católicos.

Outro aspecto que relativiza essa exclusão das Associações do nível I e que pode

ter limitado a consolidação de uma Participação-cidadã desses movimentos foi a proximidade

da Igreja com o governo municipal petista. Ligação esta evidenciada numa das atas do ano de

2007 na associação da Vila Esperança,  na qual participam juntamente de uma reunião da

associação o Padre Giovanni e a então prefeita Maria José.
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Proximidade esta que vem de muito tempo, uma vez que esses líderes da Igreja

sempre tiveram uma relação de ideal  bem próxima daquela do partido dos  trabalhadores,

acompanhando  o  partido  de  perto57.  O  Entrevistado  5  explicita  isso  quando  relata  da

existência de um caderno do Padre Giovanni, com diversas anotações feitas em encontros

junto  ao  partido  dos  trabalhadores,  em  1982,  onde  se  debatia  sobre  a  autogestão  nos

movimentos populares e nos partidos políticos.

Na verdade, Teófilo Otoni tem uma particularidade interessante, principalmente

quando se avalia a Zona Sul da cidade em sua proximidade ao Partido dos Trabalhadores e o

teor católico das intervenções. O Entrevistado 7 destacou que o trabalho que o Padre Giovanni

desenvolveu na Zona Sul, inicialmente nos bairros Teófilo Rocha e Vila Esperança (que se

expandiu no futuro), viria a criar ali algumas lideranças de movimentos populares.

 Esse  fator  transformou a  Zona Sul  da  cidade  num recinto  bem diferenciado.

Tanto que o Partido dos Trabalhadores nasce nesses movimentos na Zona Sul. O Entrevistado

7  ressalta  que,  diferente  de  outras  cidades,  onde  o  PT  nasce  na  Universidade  ou  em

movimentos  sindicais,  o  partido  em  Teófilo  Otoni  nasce  da  Igreja,  em  contato  com  os

movimentos populares.

Ele ainda destacou que Maria José era amiga muito próxima do padre Giovanni,

ela que seria a prefeita da cidade de 2005 a 2012. Essa relação aproximada entre os membros

da Igreja e o partido ficam também evidente numa edição especial do Jornal Diário de Teófilo

Otoni, de 2015, onde se enalteciam os 60 anos de ministério do Padre Giovanni (ANEXO Q).

Nessa edição foi ressaltado que o Padre:

[...] criou a Casa dos Movimentos Populares, foi junto com Maria José e Mônica no
primeiro encontro realizado no Colégio Sion em São Paulo para a criação do Partido
dos Trabalhadores. E aqui em Teófilo Otoni, a primeira reunião para criação do PT
foi no antigo seminário, hoje Casa Emaús, sob a coordenação de padre Giovanni,
Maria José e Mônica que haviam participado do primeiro encontro nacional, no qual
esteve presente 800 trabalhadores e intelectuais de todo o Brasil.

Essa contiguidade se expressou no período de 2005 a 2012, pois, de fato, havia

mesmo  uma  boa  relação  entre  as  associações  comunitárias  da  Zona  Sul  e  o  executivo

municipal em Teófilo Otoni, tanto que o Entrevistado 2 disse, “a acolhida para nós, como

57 É importante trazer a consideração de Rodrigues (2009), o qual destaca que, mesmo não sendo de maneira
oficial, a Igreja Católica e suas organizações tiveram um papel crucial na viabilização do PT no Brasil. O apoio
ocorreu desde os primeiros momentos da formação do partido, com grande adesão dos setores progressistas e
com tendências ligadas à Teologia da Libertação e às lutas populares. Apoio que, segundo observa, teria sido
estimulado pela ideia de criar um PT cristão. 
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associação, era muito boa, viu...a gente chegava lá, os secretários, né? nos recebiam muito

bem, eu acho que foi um governo muito aberto”.

Por sua vez, o Entrevistado 3, ao se expressar acerca desse período, denotou um

sentimento  de  tranquilidade  quanto  ao  relacionamento  vivenciado  entre  associações

comunitárias e prefeitura.  Foi ressaltado que, diferente de governos anteriores, onde quase

nada havia sido conquistado para as comunidades, devido ao distanciamento do executivo, o

governo da então prefeita petista Maria José, além de estar em maior proximidade, apoiou

sobremaneira o que era levantado e demandado nos bairros. Assim, era como se ela estivesse

compensando todo o tempo em que as associações e suas comunidades foram boicotadas no

governo municipal58.

Por seu turno, o Entrevistado 6, ratificou esse entendimento, quando afirmou que

os 8 anos do PT foram os melhores anos para as associações junto à prefeitura na cidade, visto

que houve maior diálogo, já que a prefeita  e seu secretariado se faziam presentes até em

reuniões das associações.

Porém,  isso  pode  não  ter  contribuído  para  a  saúde  da  cidadania  popular  no

período, já que as tensões entre associações e prefeitura diminuíram, o que se evidencia na

fala do Entrevistado 4:

Então, nós não tínhamos um relacionamento pra dizer que era difícil, que era
ruim, nós fomos daquele período que eu estou te falando, que de certa forma
foi um período onde que a gente estava coletando os frutos da luta e a gente
acabou  acomodando  um  pouco  mesmo,  porque  foi  no  período  de  Lula
presidente da república, Maria José prefeita de Teófilo Otoni, e Maria José
por  ser  prefeita  do  Partido  dos  Trabalhadores  ...  Então  aí,  a  gente  nesse
período, os movimentos sociais podem até ter ficado mais ... porque foi no
período  de  ficar  colhendo  os  frutos,  acabamos  ficando  na  ordem  pra
descansar  um tiquinho,  vamos  dar  um tempo,  eu  acho que  nós folgamos
demais (ENTREVISTADO 4).

O Entrevistado 5 deixa essa relação ainda mais evidente. Apesar de dizer que o

governo do PT (2005 a 2012) foi o melhor que a cidade já teve, deixa claro que ele não foi

popular, pois ressalta que a sociedade civil organizada ficou enfraquecida à medida que o

ímpeto  para  reivindicar  foi  tolhido.  O discurso  era  de  que  “não pode bater  que  é  nosso

governo”,  o que, segundo o Entrevistado 5, significava um equívoco, já que não se sabia

separar governo do partido e governo do movimento.
58 Essa particularidade na política de Teófilo Otoni foi melhor explicada pelo entrevistado 7. O mesmo ressaltou
que  na  cidade  há  uma  espécie  de  polarização,  quando  governos  mais  à  direita  assumem  o  executivo,  as
organizações sociais perdem ou não tem nenhum espaço, sendo, de fato afastadas de qualquer relação com o
governo municipal. Por sua vez, quando o executivo está mais à esquerda, os movimentos populares se sentem
contemplados, participando ativamente no governo, seja pelo atendimento de pautas ou mesmo assumindo papel
nas articulações do governo.
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Ademais, o Entrevistado 7 ressaltou que havia a proximidade entre a prefeitura e

as  associações  da  Zona  Sul  da  cidade,  mas  destaca  um  ponto  importante,  o  de  que  as

associações dessa região tinham maior poder de barganha. Além de estarem mais próximas

apoiando  o  governo,  algumas  pessoas  da  região  ocupavam  cargos  na  prefeitura,  não  de

primeiro escalão. No entanto, isso era suficiente para estreitar ainda mais as relações. E boa

parte da diretoria do partido era daquela região.

De  certo  modo,  dentro  desse  grau  de  participação  cidadã  não  se  chegou  a

favorecer a uma elite, mas a organização ganhou um tom religioso, além dos movimentos

populares  estarem  de  certa  maneira  esterilizados,  sem  promover  reivindicações  ou

enfrentamentos  que estimulassem qualquer  desgaste com o poder público local,  tendo em

vista o teor da aproximação. 

5.4.2 Nível 2 - Terapia

Passadas as considerações sobre o nível 1 da escada de participação cidadã, que se

passe  agora  ao  nível  2,  que  é  o  da  terapia.  Nesse  nível  da  participação  cidadã  (a  não

participação)  a  população  é  submetida  a  terapias  de  grupo,  que  pretendem  alocar  sua

disposição em temas que nada tem a ver com a transformação de sua realidade concreta.

Posto  isso,  cabe  dizer  seguramente  que  este  nível  não  pode  ser  adequado  a

nenhuma das duas comunidades, tendo em vista que os temas em debate sempre estiveram

diretamente  relacionados  às  realidades  concretas  das  duas  comunidades,  ao seu dia-a-dia.

Basta relembrar as temáticas em discussão encontradas nas atas, que na sua grande maioria se

relacionam aos bens de consumo coletivo para a população, como supracitados nas tabelas 3

e 4 deste trabalho.

Se confirmando nos relatos de entrevista e reforçado nas Atas:

[...] nossas demandas e ... a coisa que mais ... é ... por exemplo, nós colocamos os
quebra-molas, que foi a primeira demanda, porque? ... houve acidente com criança...
quando chovia  caia  barranco,  e  esses  barrancos  aqui  na  Teófilo  Rocha,  o  povo
jogava terra...  a gente conseguiu tirar aquela terra toda ... depois veio o sonho da
arborização, projeto “verde perto”, né? ... aí se você andar aqui você vê 63 é ... é ...
plantas lindas...espirradeira, frutas ... e o mais, a gente começou a mostrar a cara
da ... da ... dos problemas do bairro (ENTREVISTADO 2).
[...]  reuniram-se os  representantes  da  Associação  dos Moradores  para  discutirem
assuntos de interesse dos moradores. A pós uma breve avaliação sobre o andamento
das atividades dos grupos ficou decidido que alguns projetos como comemoração do
dia das mães, domingão de limpeza e plantio de árvores, serão organizados de forma
coletiva (ANEXO G)
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Desta maneira, as associações comunitárias se distanciam daquilo que significa o

nível 2 na escada de participação, visto que estas comunidades se mostraram bem atentas e

determinadas em transformar sua realidade concreta local, não perdendo de vista o que lhes

atinge diariamente. Logo, não sofriam influência de qualquer tipo de terapia.

Passaram-se  então  os  dois  primeiros  níveis,  que  estão  mais  ligados  à  não-

participação, pois emanam uma intenção de garantir aos tomadores de decisão maior controle

sobre os potenciais participantes, sobre a população/comunidade.

5.4.3 Nível 3 - Informação

Passa-se aqui para o nível 3 da escada de participação, a informação. Tem-se que

este nível se dá em grande medida por notícias na imprensa e panfletos da prefeitura para

informar possíveis beneficiários de uma determinada política, para que possam estar cientes

dos  espaços  existentes  para  discussão.  Este  poderia  ser  um  primeiro  passo  à  efetiva

participação cidadã. Mas, é uma informação de mão única, do Estado para com a sociedade

civil.

Quanto  a  esse  aspecto  do  nível,  pode  se  destacar  que  uma boa  comunicação

poderia  fazer  com que a população local  estivesse integrada às políticas  públicas  que lhe

atingem, no entanto, o problema em Teófilo Otoni, de acordo com os relatos, estava além de

uma informação incipiente. 

Na verdade, não ocorria nem mesmo o processo de informação de fato, para que a

população  estivesse  integrada  ao  prosseguimento  de  determinadas  políticas  públicas  na

cidade, o que deixava os integrantes de associação à parte do que acontecia no universo das

políticas públicas, como expressa o Entrevistado 6, quando ressalta sobre os conselhos:

Eu acho que o cidadão precisa ser informado, porque às vezes, vou dar o exemplo
do conselho de saúde, os postos de saúde estão todos por aí ao redor da gente, né?
Mas  você  já  viu  colado  algum cartaz  convidando  a  população  para  reunião  do
conselho de saúde?! Não existe, acho que precisam ser informados dos conselhos.
Fica muito restrito ao gestor, ao gestor ... a população fica muito desinformada, né?
Informada  já  não quer  participar,  imagina desinformada,  então,  né?  tem que ser
informada. Será que toda a população de Teófilo Otoni sabe que existe conselho de
habitação? Não. Então precisa ser informada. De que forma não sei, mas precisa ser
informada (ENTREVISTADO 6).

Desta  maneira,  o  nível  da  informação,  que  seria  um  primeiro  passo  para  se

efetivar a participação cidadã de acordo com Arnstein, não foi alcançado em sua plenitude na

cidade, de maneira que as associações comunitárias e a população em geral, dificilmente se



112

integravam às  políticas  públicas  de  maneira  satisfatória.  Isso  devido  à  falha  existente  no

processo de comunicação, algo essencial para que a população, que já não participa muito,

saiba dos espaços onde pode exercer sua cidadania.

5.4.4 Nível 4 - Consulta

Passando agora ao nível 4 da escada de participação, o da consulta. Este se realiza

por pesquisas de opinião e audiências públicas,  pode ser um passo a mais, porém, se não

estiver acompanhada de outras formas onde a população possa propor e melhor participar, não

garante que a demanda seja atendida realmente.

Nesse nível da participação, pode-se destacar que a proximidade das associações

com o executivo municipal no período permitiu que as associações e seus membros fossem

ouvidos,  naquilo  que tinham por  demandas,  principalmente  considerando o fato de que a

prefeita apreciava pessoalmente as demandas levantadas em reuniões das associações.

Isso é demonstrado em ata do ano de 2009 no bairro Teófilo Rocha (ANEXO I),

onde foram expostas as principais demandas do bairro diretamente para a prefeita da cidade,

em seu gabinete. Ademais, a prefeita e seus secretários, em alguns episódios, levantavam as

demandas e consultavam in loco, visto que se faziam presente em reuniões das associações

comunitárias.

Tanto  que  em  nossa  posse  em  2009  a  prefeita  estava  presente,  com  alguns
secretários, né? e ... a gente conseguiu sim, aí ... como os quebra-molas, arborização,
essas coisas aí, uns pedidos que a gente fazia de limpezas, né e ... e ... essa, aqueles
asfaltos do lado de lá, a gente conseguiu (ENTREVISTADO 2).

[...] todos concordaram em agendar com a prefeita Maria José para participar de uma
reunião em nossa vila com o objetivo de confirmar e garantir a conclusão das obras
já solicitadas por esta associação em reunião com a prefeita e secretários e divulgada
a todos os moradores desta Vila Esperança (ANEXO R).

Conhecido este aspecto de aproximação da prefeita, o que ajuda nos processos de

consulta  às  demandas  locais,  é  necessário  anexar  à  discussão  um  fato  ressaltado.  O

Entrevistado 4,  quando relatava  sobre as  consultas  realizadas  para  a  elaboração do plano

diretor  da  cidade  de  Teófilo  Otoni,  evidenciou  uma barreira  para  que  a  população  fosse

realmente acompanhada naquilo que ela poderia contribuir para o plano, essa barreira foi a do

conhecimento:

[...]  tivemos  várias  reuniões  na  discussão  do  plano  diretor,  sabe?  várias,  várias,
muitas pessoas participaram, muitas pessoas participaram, só que como a questão do
plano diretor  ela é  muito técnica,  aí  as pessoas falavam, colocavam as  questões,
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dificuldades,  questionamentos,  as  críticas,  as  propostas,  mas  os  técnicos  iam
coletando aquilo ali, mas não tinha muita clareza naquilo ... no início da discussão
do plano teve uma participação muito boa. O povo não entendia mesmo ... “nossa
cidade está crescendo desordenadamente, tem muita construção em área de risco” ou
“estão  cavando  ali  e  estão  jogando...”,  sabe?  ou  “estão  cortando  árvores”  essas
questões o povo sabe colocar e questionar, né? mas quem ia realmente delimitar até
onde pode ser a ocupação do espaço urbano, aí que vinham as questões técnicas
(ENTREVISTADO 4).

Desta maneira, para que a consulta seja eficaz, é preciso que a população esteja

ciente também quanto a alguns aspectos técnicos do assunto que se coloca para a consulta da

comunidade.  Considerando que o nível 4 corresponde à simples consulta, não é garantido

também que as opiniões populares serão levadas em conta para a elaboração e implementação

de determinada política, muito menos num caso como este, onde os principais interessados

não tem a total compreensão do que aquilo, tecnicamente, vai acarretar para eles.

5.4.5 Nível 5 - Pacificação

Os dois últimos níveis abordados acima são considerados como concessão mínima

de poder, no caso o poder da população de ser ouvida. O próximo, nível 5, correspondendo à

pacificação ainda se enquadra na concessão mínima de poder. Por sua vez, este nível permite

ao menos o aconselhamento por parte dos “sem-nada”, o que não tira o poder de decisão das

mãos dos mandantes. No entanto, apesar do ainda limitado acesso ao poder, pode começar a

configurar certa influência dos cidadãos em determinadas políticas.

Trazendo as  associações  para apreciação nesse nível  da participação cidadã,  é

pertinente  levantar  as  discussões  sobre  o  Conselho  de  Habitação,  que  foi  um  espaço

apropriado  para  que  a  sociedade  civil  organizada  (no  caso  as  associações)  estivesse

representando a população em geral nos anos de 2005 a 2012 em Teófilo Otoni. De fato,

houve essa presença de membros das associações ocupando espaço no conselho.

Pode  se  identificar  nos  relatos  que,  se  valendo  do  regime  paritário59,  as

associações  comunitárias  da cidade  de  Teófilo  Otoni  mantinham pessoas  nas  cadeiras  do

Conselho Municipal de Habitação, o que, em tese, significaria que a população dos bairros

interessados, teriam suas demandas representadas lá.

[...]  os  Conselhos  nós  tínhamos,  da  Habitação  inclusive  o  vice-presidente  de
associação era presidente do Conselho Municipal de Habitação ... o Conselho era

59 O Conselho de Habitação,  por lei,  realiza o controle social  de políticas  públicas  no âmbito da habitação
popular, de modo que sua estruturação é concebida por representantes do governo em mesma proporção que
representantes da sociedade civil.
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paritário, então nós tínhamos a metade com sociedade civil e metade governo, né?
então era aberto, quem quisesse participar era muito bem-vindo, com direito a voz,
só não tinha direito a voto, mas ele podia, entendeu? porque direito a voto eram só
os conselheiros, que era metade-metade ... Podia propor, fazer proposta para a lei de
criação do conselho, tinha condição de propor sim, resoluções uai ... tinha poder de
resolução ... o conselho tem, continua tendo esse poder de decisão, porque ele é um
conselho com poder de deliberação, porque ele é consultivo e é deliberativo ... ele
tinha,  tem  o  poder  deliberativo,  né?  então  as  resoluções  eram  passadas  para  o
executivo,  o  executivo  cumpria  aquilo  que  foi  deliberado  pelo  conselho,  você
entendeu? (ENTREVISTADO 4).

Tendo em vista essa disposição de cadeiras, de maneira paritária no Conselho de

Habitação,  a  participação  cidadã  supostamente  se  manifestava  de  maneira  elevada,

principalmente  considerando  o  fato  relatado  pelo  Entrevistado  4,  de  que  era  um  vice-

presidente de associação quem presidia o conselho na época. 

O Entrevistado 4 destaca que, sendo um fruto da luta das próprias associações de

bairro em Teófilo  Otoni,  nas cadeiras  do conselho havia espaço cativo reservado para os

integrantes de associações. Uma conquista que garantiu que as associações dos bairros, que se

postavam como representantes da população, tivessem sua participação assegurada no que

tange ao debate da habitação em Teófilo Otoni.

No conselho de habitação, um exemplo, quem era o representante da associação no
conselho de habitação? ... nós participamos para criar o conselho, o que que nós
propusemos? participação direta, era indicado na lei que tinha que ser da entidade X,
Y, por quê? porque ela lidava diretamente, então nós tínhamos lá as cadeiras das
associações dos bairros de Teófilo Otoni ... era mais que justo que garantisse a vaga
dela no conselho (ENTREVISTADO 4).

Isso denota um importante avanço na participação cidadã na cidade, afinal, ter

representatividade num espaço deliberativo significa um poder cidadão mais elevado. Mas é

necessário ponderar esse ponto, pois, de acordo com o Entrevistado 4, havia uma enorme

dificuldade para que a comunidade participasse das reuniões e discussões no conselho.

Segundo ele, os membros do conselho eram fiéis, mas a população, não. O que

pode  ser  também  fruto  da  falta  de  maior  comunicação  (informação)  à  população,  como

exposto na discussão do nível 3. Assim, as decisões e discussões eram conduzidas por um

número pequeno de representantes, que, suspostamente deveriam corresponder à comunidade

ausente  como  um todo.  Além disso,  os  recursos  em questão  eram federais,  previamente

estabelecidos, diminuindo a margem de negociação.

O Entrevistado 5 acalenta essa situação quando ressalta que, apesar desse aspecto

da  não  participação  da  população  geral,  no  conselho  ficaram  presentes  lideranças

comunitárias  comprometidas  com a  comunidade.  Posto  isso,  Arnstein  (1969)  ressalta  que
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nesse nível é necessário que a comunidade tenha representantes legitimados por ela mesma, o

que parece ter acontecido.

Feitas  estas  considerações  no  nível  5,  nota-se  que  este  se  aproxima  muito  da

participação cidadã vivenciada nas associações comunitárias em sua relação com as estruturas

do Conselho de Habitação, mas não se deve perder de vista o fato de não haver uma adesão

mais forte da comunidade nas discussões e reuniões, o que deixa para as lideranças a tarefa de

representá-la.

Os últimos três níveis corresponderam a uma concessão mínima de poder, o que

significa dizer que há um avanço em relação à participação cidadã, no entanto, as decisões

ainda são de fato tomadas pelos detentores do poder. A frente serão levantados os últimos três

níveis da escada de participação cidadã,  que correspondem a um grau maior  de poder do

cidadão.

5.4.6 Níveis 6, 7 e 8 – Controle Cidadão/ Delegação de Poder/ Parceria

Os níveis que se seguem, 6, 7, 8, já correspondem a um nível mais elevado de

participação cidadã. Estes são níveis considerados como o verdadeiro poder cidadão, ou seja,

há  uma  participação  efetiva,  a  comunidade  lado  a  lado  com  o  poder  público,  tendo  a

possibilidade também de gerir sozinha políticas.

O nível 6, parceria, pode se tratar efetivamente de um início da redistribuição de

poder,  já  que  a  negociação  é  maior,  e,  por  meio  de espaços  mais  paritários  de poder,  o

planejamento e as responsabilidades de tomada de decisão são melhor compartilhados.

O nível 7, delegação  de poder, também resulta em maior poder deliberativo dos

cidadãos em algum plano ou programa específico, visto que a população tem maioria de votos

e maiores atribuições, podendo atender aos anseios da comunidade.

Por  sua  vez,  o  controle  cidadão,  nível  8,  corresponderia  a  uma  corporação

comunitária que gere e comanda um programa público, podendo acessar financiamentos sem

intermediários,  além de estarem mais blindados a interferências ou possíveis alterações de

terceiros nos seus planos.

Apesar  de  serem  níveis  importantes  de  se  alcançar,  para  que  se  tenha  a

participação cidadã fortalecida, em Teófilo Otoni não se observou um maior avanço nesse

sentido. Na verdade, quando surgiram possibilidades de avançar na participação cidadã, como
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no  caso  do  orçamento  participativo,  não  se  aproveitou  a  oportunidade,  que  não  foi

devidamente ocupado pela comunidade.

Numa das atas de 2007 da associação comunitária da Vila Esperança, uma das

moradoras questiona o porquê de não estar presenciando tantas obras naquele bairro, quando

então outro morador responde que isso se deu porque a comunidade não esteve integrada às

discussões do orçamento participativo na cidade (ANEXO S).

Avritzer  (2012,  p.  392)  coloca  o  orçamento  participativo  como “uma política

participativa que gera um processo de deliberação entre sociedade civil  e Estado no nível

local. Ele inclui atores sociais, membros de associações de bairro e cidadãos comuns em um

processo de negociação e deliberação”.

O Entrevistado 5 ainda reforça que, apesar da proximidade das associações com o

executivo no período, ao orçamento participativo não foi dado o devido valor que merecia por

parte da prefeitura. Posto isso, percebe-se que essa importante ferramenta para se elevar a

participação cidadã foi negligenciada no período, deixando de contribuir assim para os ganhos

na cidadania das comunidades.

Essa dificuldade em se trabalhar com orçamento participativo foi esclarecida pelo

Entrevistado 7,  o qual destacou que aconteceram tentativas  de implantá-lo,  ganhando boa

aceitação pelas comunidades, inicialmente. Porém, o que impossibilitou sua realização plena

foi a falta de recursos, já que o financiamento vinha das receitas do IPTU, o que não era tão

significativo. 

Assim, aconteceram algumas reuniões em comunidades, havia votação de quais

obras implantar ali, mas, depois de elencadas as obras, a grande maioria não chegava a ser

terminada, então o governo municipal percebeu que isso estava levando ao desencantamento

da população,  e  era  na  verdade “uma furada”,  como expressou o  Entrevistado  7,  já  que

afetava a imagem da prefeitura.

Desta maneira, apesar da proximidade das comunidades da Zona Sul no primeiro

escalão do governo municipal, os níveis 6, 7 e 8 nunca foram alcançados no período, mesmo

tendo uma oportunidade através do Orçamento Participativo. Tão pouco se chegou a gerir

algum programa público ou acesso financeiro sem intermediação do governo, por parte da

comunidade.

Mas, para se compreender o que poderia ser o nível de controle cidadão pleno

(nível  8)  em  Teófilo  Otoni,  pode  se  recorrer  ao  histórico  de  formação  do  Bairro  Vila



117

Esperança na década de 1980, onde se deu um nível maior da participação, já que o mesmo,

como relatado em tópico específico, foi construído por meio de mutirões.

A construção  do bairro  Vila  Esperança,  que  não esteve  em nenhum plano de

governo  e  não  contou  com  um  fundo  de  financiamento  estatal,  foi  gerida  e  organizada

totalmente pela comunidade na década de 1980. Aquela realidade, ultrapassando os níveis de

parceria e delegação de poder, poderia facilmente se enquadrar no nível mais alto da escada

de participação cidadã, que é o controle cidadão, já que houve um processo complexo de

autonomia da comunidade na construção do seu espaço. A comunidade estava atrelada apenas

à igreja, que a financiava em grande medida.

Porém,  esse  modelo  de  maior  autonomia,  veio  a  transitar  para  dentro  das

estruturas estatais, onde a questão habitacional (antes fomentada pelos setores reformistas da

Igreja) passou a ser discutida em instâncias mais distantes da população (como em conselhos),

tendo  em vista  as  barreiras  existentes  para  a  maior  participação  cidadã  nas  políticas  de

habitação. A participação que outrora esteve num nível elevado nas comunidades (nível 8), no

contexto de 2005 a 2012 não passou do nível de pacificação (nível 5).

Cabe aqui levantar breve discussão acerca desse contraste.  No período em que

surgiam os bairros e associações comunitárias na Zona Sul da cidade, havia uma presença

muito forte da Igreja (por meio dos segmentos mais reformistas), fomentando, mediando e

mesmo financiando os trabalhos de articulação. Nesse âmago vivenciou-se episódio com alto

grau de participação cidadã, no quesito habitação, que foi a construção de bairros em mutirão,

sem a presença estatal e com forte atuação da comunidade.

No período mais contemporâneo,  há uma mudança de sentido.  O problema da

habitação não é discutido e resolvido mais tão próximo à comunidade, sendo agora submetido

às políticas públicas em mãos da prefeitura (Conselho de Habitação). Ao mesmo tempo se

percebe um distanciamento da comunidade em relação a esse debate, visto que os espaços não

são ocupados, em grande medida por conta do modelo de gestão municipal que não trouxe a

comunidade para esses novos espaços (baixo nível de informação), deixando, na maior parte

das vezes, apenas para as lideranças resolver isso.

Desta  maneira,  pode-se  afirmar  que  a  igreja  estimulou,  mas  com uma leitura

própria,  a  participação  cidadã.  Enquanto  a  administração  pública  municipal  retirou  das

associações a possibilidade de maior autonomia, tendo em vista o quanto as instituições foram

complacentes com o governo petista de 2005 a 2012. 
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Assim, a tutela da igreja, e a forte proximidade do executivo municipal com as

associações de 2005 a 2012 tolheram, de certa maneira, a autonomia das associações, já que o

poder do cidadão, característica fundamental da participação cidadã, ficou condicionado no

período.

Posto isso e considerando que há uma dificuldade em enquadrar a participação

cidadã num nível específico no contexto analisado, no próximo tópico será feito um exercício

que busca enquadrar as particularidades das associações comunitárias de Teófilo Otoni em um

nível próprio.

5.4.7 O Nível 5.1 – A Participação Cidadã em Teófilo Otoni

Tendo  em  vista  que  Arnstein  estabelece  os  níveis  de  Participação  Cidadã

observando uma realidade totalmente diferente do contexto local de Teófilo Otoni, já que

escreve sobre a mesma em uma realidade dos Estados Unidos da América, aqui será proposta

a criação de um grau específico para a realidade das associações em Teófilo Otoni.

Isso  porque  essa  realidade  observada,  diante  de  suas  singularidades,  não  se

encontrou especificamente em um dos graus da presente teoria. Ademais, também não pode

ser afirmado que não se vivenciou nenhuma participação cidadã nas relações, assim, aqui é

proposto um grau que agregue a particularidade das associações comunitárias analisadas da

cidade, que podem compor um grau híbrido da participação cidadã.

Tendo  em  vista  que  as  características  de  participação  cidadã  das  associações

comunitárias de Teófilo Otoni no período ficaram entre os níveis de 1 a 5, o nível proposto

será caracterizado como o nível 5.1.

O  nível  de  participação  cidadã  5.1  pode  ser  descrito  como  aquele  onde  a

comunidade desenvolve uma boa mentalidade de emancipação,  posto que se encontra  em

certo  nível  de  conscientização  e  organização,  No  entanto,  toda  a  atuação  tem  um  viés

organizacional diretamente influenciado por estruturas religiosas, tendo em vista a tutela de

líderes sacros. Assim, a luta se baseia em preceitos religiosos, prezando por um evangelho

direcionado à mudança concreta das realidades da comunidade e da sociedade.

Nesse  nível,  além da  arraigada  proximidade  com estruturas  católicas,  há  uma

tendência ao flerte com organizações políticas de ideal mais à esquerda60, como o Partido dos

60 Em linhas bem simplórias, os conceitos de esquerda e direita aqui levantados se dirigem, respectivamente, a:
governos mais ligados à defesa dos direitos de trabalhadores, minorias, igualdade entre os indivíduos; governos
que  são  de  uma  visão  mais  tradicional  e  conservadora,  na  qual  defendem  o  poder  da  elite  e  o  bem-estar
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Trabalhadores. Tendo em vista esse fator, quando partidos dessa matize assumem a estrutura

executiva do governo, a comunidade organizada tende a flexibilizar e diminuir o nível de sua

contestação,  participando,  em  grande  medida,  das  estruturas  do  governo,  de  modo  a

estabelecer uma relação recíproca de harmonia.

O ponto mais alto da comunidade que se encontra nesse nível é que ela procura

ocupar os espaços de representação em políticas públicas, como conselhos, de modo a ter os

interesses da comunidade contemplados através daqueles que a representam. Apesar dessa

participação em espaços de discussão, não se observa maiores avanços rumo à obtenção de

maior poder cidadão, até porque a comunidade, se apoiando em representantes, não ocupa

massivamente essas estruturas, chegando ao limite desse nível de participação cidadã.

Posto  isso,  o  nível  de  Participação  Cidadã  5.1  é  reflexo  da  realidade  das

associações  comunitárias  em Teófilo  Otoni,  já  que  o contexto  desta  cidade  conferiu  uma

particularidade a essa sociedade civil organizada, que, para melhor enquadramento nos níveis

de  participação,  necessita  do  estabelecimento  de  um  nível  peculiar,  adequado  às  suas

características.

individual em sociedade.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a participação cidadã na

relação entre as associações de moradores de bairro e executivo municipal de Teófilo Otoni,

entendendo a particularidade dessa participação entre os anos de 2005 e 2012.

Dentro desse objetivo pode-se observar que no período em questão as associações

comunitárias  em Teófilo  Otoni  desenvolveram um bom relacionamento  com a  prefeitura,

visto que a convivência entre Estado e sociedade civil se deu de maneira mais aproximada.

Há  de  se  considerar  que  a  gestão  petista  no  período  não  sofreu  grande

enfrentamento dos movimentos populares da cidade, por sua vez também das associações, era

um tratamento recíproco, onde os dois lados estiveram em maior harmonia. Deste modo, os

movimentos atuaram de maneira mais inibida, num contexto até mesmo de desarticulação.

Quando se analisaram as associações comunitárias de Teófilo  Otoni, tendo em

vista  a  escada  de  participação  cidadã  de  Arnstein  e  seus  8  níveis,  percebeu-se  que  as

associações,  apesar  de  não  estarem  totalmente  enquadradas  no  nível  1  da  escada

(manipulação),  podem  conter  elementos  que  as  aproxime  deste,  já  que  é  bem  forte  a

influência que os setores religiosos tiveram nessas estruturas. Além disso, a forte proximidade

com  o  governo  municipal  no  período  veio  a  apaziguar  os  movimentos  populares

contestatórios, inibindo em muitos momentos o potencial de contestação.

No  nível  2  da  escada  (terapia),  percebeu-se  uma  superação,  uma  vez  que  as

associações estão totalmente conectadas ao que se passa no seu dia-a-dia, sem sofrer qualquer

influência terápica a ponto de tirar o foco dos seus problemas vividos diariamente. 

No nível 3 (informação), postou-se uma dificuldade enfrentada, que é o da boa

comunicação, o que poderia comprometer o melhor andamento dos processos de participação

cidadã, dada a falta de clareza nos processos de divulgação e convocação da comunidade. No

nível 4, da consulta, postou-se maior avanço, visto que o executivo esteve bem próximo das

comunidades,  anotando  por  vezes  suas  demandas  de  perto.  O  que  não  significava

necessariamente o atendimento imediato das mesmas.

O nível 5, no período de 2005 a 2012, parece ter sido o mais elevado dos quais as

associações se aproximaram, tendo em vista a ocupação do Conselho de Habitação Popular

por parte  das associações  comunitárias,  o qual tinha poder  deliberativo  e as comunidades

estavam ali devidamente representadas. 
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Porém,  apesar  de  não  atingirem  níveis  mais  altos  no  período,  quando  se

considerou o modelo de construção do bairro Vila Esperança na década de 1980, pode ser

observado o alcance do nível mais elevado nessa escala de participação cidadã, tendo em vista

o nível  de autonomia  que os  indivíduos  tiveram na construção de seu próprio  espaço de

moradia. Porém, esse modelo mais autônomo conferido à habitação chegou ao seu fim, já que

essa  política  foi  convertida  para  a  agenda  das  políticas  públicas  municipais  no  período

contemporâneo. 

Tendo em vista o objetivo geral, foram trabalhados 5 objetivos específicos, onde o

primeiro  foi  descrever  aspectos  gerais  do  processo  de  urbanização  no  Brasil  e  algumas

características do espaço urbano de Teófilo Otoni- MG. 

Neste  ponto  pôde-se observar  que o Brasil,  que já  foi  um país  de majoritária

população rural, demonstra uma grande elevação populacional no meio citadino no decorrer

dos séculos. Hoje a nação tem cerca de 84% da sua população residindo nos centros urbanos. 

No  entanto,  o  processo  de  urbanização  se  deu  de  modo  não  planejado,  e  o

crescimento rápido e desordenado das cidades, principalmente no século XX, contribuiu para

expansão de problemáticas nelas, o que compromete o gozo de uma melhor qualidade de vida

por grande parte de seus habitantes.

Essa realidade se estendeu para além das grandes metrópoles, sendo vivenciado

também nas cidades de porte médio, estas que passaram a ter papel mais preponderante no

país a partir de 1980. A cidade de Teófilo Otoni – MG, objeto deste estudo, se enquadra entre

essas cidades de porte médio. Ela é classificada como cidade média de nível superior, o que

revela seu caráter de cidade polo regional, e de acordo com a REGIC (regiões de influência

das cidades) 2008, foi classificada como capital regional C, confirmando-se como dotada de

importante papel regional.

Porém, o posto de cidade polo regional não a isentou de apresentar características

de precariedade estrutural no seu espaço urbano. Nela se encontra estrutura urbana precária,

principalmente em suas periferias, explicado, em grande medida, pela ocupação territorial da

cidade,  que foi diretamente  determinada por fatores  econômicos  e  por condições  do sítio

urbano. Deste modo, as áreas mais centrais ficaram em terrenos de topografia mais favorável,

enquanto as periferias se estabeleceram em terrenos de forte declividade e pouco favoráveis à

urbanização.

O segundo objetivo  específico  traçado  no trabalho foi  perceber  o contexto  de

desenvolvimento  da  esfera  pública  e  sociedade  civil  brasileira,  via  movimentos  sociais
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urbanos, dentre  os quais está o associativismo comunitário.  Quanto a essa indagação,  sua

explicação é estruturada tendo em vista o processo de urbanização brasileira anteriormente

descrita,  fenômeno  que  criou  território  para  a  efervescência  de  movimentos  de  todos  os

matizes no espaço urbano.

A década de 1970 foi o ápice para que a sociedade civil brasileira florescesse, não

apenas por conta da indignação quanto às condições precárias de vida no espaço urbano, mas

no enfrentamento ao regime militar então vigente. Destaca-se que a partir desse contexto o

movimento  associativista  cresceu  exponencialmente,  onde  o  associativismo  comunitário

passou a ser uma realidade de luta.

Essa sociedade civil, em grande medida organizada, pleiteava mudança no quadro

social e político nacional. Essa luta, além de reverberar na abertura política do país, foi capaz

de garantir,  legalmente  na constituição  de 1988,  que a  sociedade pudesse participar  mais

ativamente na elaboração de políticas públicas,  ou seja,  os cidadãos passaram a ter  maior

poder de voz na esfera pública, consideradas as devidas limitações desse avanço democrático.

O  terceiro  objetivo  específico  foi  compreender  a  formação  histórica  das

associações comunitárias na cidade de Teófilo Otoni e suas bases sociais e políticas. Para este

aspecto obteve-se que a cidade de Teófilo Otoni se postou, principalmente em meados da

década de 1980, como verdadeiro berço para movimentos populares, os quais se alinhavam a

uma  tendência  nacional  de  contestação,  tanto  pela  melhoria  das  condições  de  vida  das

populações mais sofridas quanto pelo fim do regime ditatorial em voga.

Destaca-se na cidade a presença dos setores mais reformistas da Igreja Católica,

que,  direcionados  pelo  ideal  da  teologia  da  libertação  e  na  figura  de  padres  italianos,

buscaram articular e organizar a população.

Esta  organização  permitiu  que  o  associativismo  comunitário  se  tornasse  uma

válvula para o enfrentamento em Teófilo Otoni, no que tange à luta por moradia e melhor

estruturação de bairros periféricos. Principalmente aqueles localizados na Zona Sul da cidade,

região  esta  que  abraçou  de  maneira  mais  firme  todo  esse  movimento.  Mas,  é  necessário

ressaltar  que atualmente este movimento que foi tão forte na década de 1980 se encontra

muito desarticulado, contando com poucas associações organizadas e em atividade na cidade.

O quarto objetivo foi levantar a origem dos bairros que foram selecionados e suas

particularidades  em  relação  ao  município  de  Teófilo  Otoni.  Tendo  sido  selecionados  os

bairros Vila Esperança e Teófilo Rocha, os dois localizados na Zona Sul da cidade.
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O bairro Vila Esperança tem suas bases de criação ainda na década de 1980, sua

configuração tem ligação direta com a forte demanda por moradia na cidade na época.  O

bairro começou a ser construído por meio de mutirões comunitários, onde todos os futuros

beneficiários das casas trabalhavam diretamente na construção destas. Deve se ressaltar o fato

de que o padre italiano Giovanni foi o principal idealizador e propulsor destas construções.

Além de elaborador, angariou recursos para que as casas fossem levantadas na época.

O  sistema  de  mutirão  chegou  ao  esgotamento,  especialmente  pelo  rápido

crescimento dos bairros e a consequente ausência de recursos para atender uma demanda mais

ampla, o que viria a cair nas mãos do Estado. Ademais, a sacralização da família pela Igreja

Católica centralizou os investimentos na casa, afastando-a de outros trabalhos de urbanização.

Por sua vez, as origens do bairro Teófilo Rocha remontam à década de 1950. A

localidade onde é o bairro foi uma fazenda, e passou a se configurar como bairro à medida

que o dono desta fazenda começou a doar e vender lotes.  A população que formava esse

bairro tinha as mais diversas origens, desde pessoas que vinham de cidades vizinhas em busca

de melhores condições de vida até imigrantes que vinham de outros estados do país.

O quinto objetivo específico foi estabelecer um nível de participação cidadã que

agregue todas as particularidades ressaltadas do nível 1 ao 5 da escada de participação cidadã

de Arnstein. Pensado para as particularidades das associações comunitárias de Teófilo Otoni,

esse nível foi batizado de nível 5.1.

Esse  nível  de  participação  cidadã  5.1  pode  ser  descrito  como  aquele  onde  a

comunidade desenvolve uma boa mentalidade de emancipação, posto que se encontra em um

certo  nível  de  conscientização,  no  entanto,  toda  a  atuação  tem  um  viés  organizacional

diretamente influenciado por estruturas religiosas, tendo em vista a tutela de líderes sacros.

Assim, a luta se baseia em preceitos religiosos, prezando por um evangelho direcionado à

mudança concreta das realidades da comunidade e da sociedade.

Nele, além da arraigada proximidade com estruturas católicas, há uma tendência

ao  flerte  com  organizações  políticas  de  ideal  mais  à  esquerda,  como  o  Partido  dos

Trabalhadores. Tendo em vista esse fator, quando partidos dessa matize assumem a estrutura

executiva do governo, a comunidade organizada tende a flexibilizar e diminuir o nível de sua

contestação,  participando,  em  grande  medida,  das  estruturas  do  governo,  de  modo  a

estabelecer uma relação recíproca de harmonia.

O ponto mais alto da comunidade que se encontra nesse nível é que ela procura

ocupar os espaços de representação em políticas  públicas,  de modo a ter  os interesses da
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comunidade contemplados através daqueles que a representam. Apesar de que nesse nível a

comunidade organizada tenha aptidão a ocupar estes espaços, não se observa maiores avanços

rumo à obtenção de maior poder cidadão, este é o limite desse nível de participação cidadã.

Posto isso, o nível é reflexo da realidade das associações comunitárias em Teófilo

Otoni,  já que o contexto desta cidade conferiu uma particularidade a essa sociedade civil

organizada,  que,  para  melhor  enquadramento  na  participação  cidadã,  necessita  do

estabelecimento de um nível peculiar, adequado às suas especificidades.

Conhecidos os diversos pontos que o trabalho abordou, tem-se que as associações

comunitárias cumprem um papel importante no que tange à mudança do seu espaço urbano, à

medida que lutam por melhorias para o seu dia-a-dia. Mas, o que se observa é a possibilidade

destas associações intervirem de maneira mais ampla na sociedade, lutando em campos mais

complexos, junto aos diversos movimentos sociais.

É de se considerar as diversas barreiras impostas, aquelas que advêm da falta de

conhecimento, das barreiras institucionais e políticas ou mesmo do peso histórico-cultural. No

entanto, a sociedade civil organizada pode acessar de maneira mais eficaz as discussões na

esfera  pública,  colocando  em  prática  a  participação  cidadã  e  pleiteando  transformar  a

sociedade através dos espaços existentes para isso dentro do regime democrático.

A cidade de Teófilo Otoni revelou uma particularidade interessante, a de que os

processos de articulação popular partiram de membros da Igreja Católica. Estes viabilizaram

uma  boa  organização  dos  movimentos  populares  na  cidade,  também  em  associações

comunitárias, principalmente a partir da década de 1980.

No entanto, apesar de uma boa tentativa, esse modelo demonstrou suas limitações.

Primeiro, condicionou a participação cidadã em um viés mais religioso, obscurecendo a maior

autonomia desses grupos. Segundo, deve se ressaltar que a Igreja sempre teve uma grande

preocupação com a família, nesse sentido, a habitação foi um objetivo muito perseguido desde

os primórdios da organização popular em Teófilo Otoni, do qual o do bairro Vila Esperança é

fruto.

Assim, a  extensão de outros elementos  pode ter  sido negligenciada,  como por

exemplo, a construção de uma cultura de maior participação cidadã pela população em geral,

que não ficasse atrelada apenas a representações. Isso ficou mais evidente na análise das duas

associações escolhidas, onde uma das grandes dificuldades era de articular trabalhos com a

população de seus bairros, estes que pouco se mobilizavam em direção às associações, com

exceção dos períodos festivos.
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Essa limitação da participação cidadã também deve figurar na conta do governo

do PT, que esteve no executivo da cidade de 2005 a 2012. Desta maneira, pode-se afirmar que

a igreja  estimulou,  mas com uma leitura  própria,  a  participação cidadã e a  administração

pública municipal retirou das associações a possibilidade de maior autonomia, tendo em vista

o quanto as instituições foram complacentes com o governo vigente na época.

Assim, a tutela da igreja, e a forte proximidade do executivo municipal com as

associações de 2005 a 2012 tolheram em grande medida a autonomia das associações, já que

o poder do cidadão, característica fundamental da participação cidadã, ficou condicionado no

período.

Assim,  repassados  os  devidos  pontos  objetivados,  tem-se  que  estes  foram

alcançados, considerando as devidas limitações de alcance do trabalho, que entre as quais se

destacam o universo da pesquisa, que, devido ao tempo e a dificuldade de encontrar pessoas,

não abordou uma quantidade maior de indivíduos. Posto isso, o estudo também frisou apenas

os trabalhos  de associações  da Zona Sul  de Teófilo  Otoni,  região que sempre apresentou

maior proximidade com setores mais reformistas da Igreja e que conta com associações em

maior nível de atividade.

Além do tempo de análise que ficou restrito aos 8 anos, de 2005 a 2012. Ademais,

as fontes de pesquisa documental para conhecimento das associações na cidade se deram de

maneira limitada,  o que pode melhorar para futuros estudos, por conta também dos frutos

desta pesquisa.

O trabalho aqui levantado se empenhou em estudar uma temática pouco explorada

no Brasil, dado que são poucas as investigações que procuram compreender o fenômeno do

associativismo comunitário, e na localidade abordada foi algo inédito. Tendo em vista esse

fator, a pesquisa se posta com grande originalidade e novidade na cidade de Teófilo Otoni, já

que  pôde  se  conhecer  mais  acerca  da  base  política  e  da  gênese  de  alguns  movimentos

populares, principalmente as associações comunitárias no espaço urbano do município.

A pesquisa sobre as associações comunitárias se colocou como um primeiro passo

para compreender acerca dos movimentos populares em Teófilo Otoni, deste modo, o campo

de pesquisa não está sendo fechado, pelo contrário, está apenas se alargando, já que a seara

dos movimentos  populares  e sua relação com o Estado pode ser investigado sob as mais

diversas  perspectivas,  ainda  mais  considerando-se  o  importante  laboratório  social  que  se

constitui a cidade em questão.
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA (QUESTIONAMENTOS)

Aos Membros de diretoria das Associações a serem abordadas:

Qual a história de surgimento e formação de seu bairro? Quais as particularidades dele em

relação à cidade de Teófilo Otoni?

Em  relação  ao  início  dos  movimentos  urbanos  da  cidade,  quem  tinha  atuação  junto  às

comunidades? Haviam grupos ou entidades que atuavam junto à população?

Quando foi e qual o papel histórico da Igreja Católica em fomentar e incentivar a participação

cidadã  das  comunidades  e  suas  associações  comunitárias  na  cidade?  Como  se  dava  a

organização e mobilização da população?

Como eram as  ações/mobilizações  realizadas  pelas  associações  na  cidade  nesse  período?

Exemplifique.

Qual a herança deixada por esse período em relação à participação?

Atualmente  a  atuação  política  da  associação  costuma  ocupar  que  tipos  de  espaços  para

reivindicar direitos para seu espaço urbano? Trabalham de modo mais organizado, para tomar

decisões, ou de modo mais expressivo, através de protestos, marchas, etc, ou são comuns as

duas práticas?

No  que  diz  respeito  ao  campo  de  discussão  nas  reuniões.  As  temáticas  levantadas  na

associação  se  restringem  aos  problemas  locais,  ou  costumam  ser  levantadas  pautas

correspondentes a temas mais amplos, como o momento político local ou mesmo nacional?

comente.

Quais  principais  dificuldades  encontradas  pela  associação  em  sua  atuação  agora?  Há

tentativas de interferência na autonomia da associação?

Considerando os anos de 2005 a 2012, as demandas sociais e estruturais levantadas no bairro

costumavam ser  facilmente  levadas  ao  conhecimento  do  poder  público  local  ou  existiam

elementos  que  dificultam  essa  comunicação?  Quais  os  principais  empecilhos?  Como

costumava ser o retorno da prefeitura?

Até que ponto a população da comunidade costumava participar ou não nas atividades das

associações?

Qual a importância da Associação comunitária para incentivar a participação da população em

espaços de discussão e criação de políticas públicas para o espaço urbano em Teófilo Otoni?

Por quê?
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Pensando num campo mais institucionalizado (espaços oficiais da prefeitura para atuação para

atuação  da  comunidade),  que  políticas  no  meio  urbano  contaram  com a  participação  da

população aqui em Teófilo Otoni, nos anos de 2005 a 2012, seja na elaboração, planejamento

ou execução?

(Houve participação da comunidade na elaboração do plano diretor participativo da cidade?)

(Em relação ao conselho de habitação, houve algum processo participativo?)

Como  você  avalia  a  participação  da  população  nesses  dois  (ou  mais)  momentos?  A

comunidade esteve por dentro dos processos decisórios, de modo que suas colocações fossem

levadas em consideração? 

Como  se  deu  essa  participação  da  comunidade  efetivamente?  Foram  realizados  debates,

conferências, audiências? Como nasciam e tramitavam as reinvindicações da população?

As informações eram claras e bem apresentadas para a comunidade?

A participação era geralmente incentivada por quem nessas políticas?

( ) comunidade ( ) órgão financiador ( ) políticos  ( ) prefeitura ( ) órgão executor ( ) outros

Assim, essa participação foi estimulada de modo vertical (de terceiros para a comunidade) ou

horizontal (da comunidade para a comunidade)?

Os  mecanismos  institucionais  (debates,  conferências,  audiências,  etc.)  utilizados  nessas

intervenções propiciaram um nível de participação (por quê):

( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo

O nível de interesse da população na participação foi (por quê):

( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo

Quais os principais entraves à participação cidadã no desenvolvimento do espaço urbano da

cidade de Teófilo Otoni?

Quais  das  características  abaixo  se  aplicam à  prefeitura  municipal  de  Teófilo  Otoni,  em

relação à condução das políticas no meio urbano, nos anos de 2005 a 2012? Por quê?

( ) Aberto à opinião e participação popular nas decisões 

( ) Pouca abertura para que a população opinasse e participasse das decisões

Por fim, quais as principais intervenções no seu espaço urbano (bairro) que foram fruto da

participação e da atuação da associação comunitária?

Aos  moradores  dos  bairros  (Associados)  que  correspondem  às  2  associações

selecionadas:

Qual a história de surgimento e formação de seu bairro? Quais as particularidades dele em

relação à cidade de Teófilo Otoni?
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Em  relação  ao  início  dos  movimentos  urbanos  da  cidade,  quem  tinha  atuação  junto  às

comunidades? Haviam grupos ou entidades que atuavam junto à população?

Quando foi e qual o papel histórico da Igreja Católica em fomentar e incentivar a participação

cidadã  das  comunidades  e  suas  associações  comunitárias  na  cidade?  Como  se  dava  a

organização e mobilização da população?

Como eram as  ações/mobilizações  realizadas  pelas  associações  na  cidade  nesse  período?

Exemplifique.

Qual a herança deixada por esse período em relação à participação?

Atualmente  a  atuação  política  da  associação  costuma  ocupar  que  tipos  de  espaços  para

reivindicar direitos para seu espaço urbano? Trabalham de modo mais organizado, para tomar

decisões, ou de modo mais expressivo, através de protestos, marchas, etc., ou são comuns as

duas práticas?

No  que  diz  respeito  ao  campo  de  discussão  nas  reuniões.  As  temáticas  levantadas  na

associação  se  restringem  aos  problemas  locais,  ou  costumam  ser  levantadas  pautas

correspondentes a temas mais amplos, como o momento político local ou mesmo nacional?

comente.

Quais  principais  dificuldades  encontradas  pela  associação  em  sua  atuação  agora?  Há

tentativas de interferência na autonomia da associação?

Considerando os anos de 2005 a 2012, as demandas sociais e estruturais levantadas no bairro

costumavam ser  facilmente  levadas  ao  conhecimento  do  poder  público  local  ou  existiam

elementos  que  dificultam  essa  comunicação?  Quais  os  principais  empecilhos?  Como

costumava ser o retorno da prefeitura?

Até que ponto a população da comunidade costumava participar ou não nas atividades das

associações?

Qual a importância da associação comunitárias para incentivar a participação da população

em espaços de discussão e criação de políticas públicas para o espaço urbano em Teófilo

Otoni? Por quê?

Pensando num campo mais institucionalizado (espaços oficiais da prefeitura para atuação para

atuação  da  comunidade),  que  políticas  no  meio  urbano  contaram  com  a  participação  da

população aqui em Teófilo Otoni, nos anos de 2005 a 2012, seja na elaboração, planejamento

ou execução?

(Houve participação da comunidade na elaboração do plano diretor participativo da cidade?)

(Em relação ao conselho de habitação, houve algum processo participativo?)
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Como  você  avalia  a  participação  da  população  nesses  dois  (ou  mais)  momentos?  A

comunidade esteve por dentro dos processos decisórios, de modo que suas colocações fossem

levadas em consideração? 

Como  se  deu  essa  participação  da  comunidade  efetivamente?  Foram  realizados  debates,

conferências, audiências? Como nasciam e tramitavam as reinvindicações da população?

As informações eram claras e bem apresentadas para a comunidade?

A participação era geralmente incentivada por quem nessas políticas?

( ) comunidade ( ) órgão financiador ( ) políticos  ( ) prefeitura ( ) órgão executor ( ) outros

Assim, essa participação foi estimulada de modo vertical (de terceiros para a comunidade) ou

horizontal (da comunidade para a comunidade)?

Os  mecanismos  institucionais  (debates,  conferências,  audiências,  etc.)  utilizados  nessas

intervenções propiciaram um nível de participação (por quê):

( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo

O nível de interesse da população na participação foi (por quê):

( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo

Quais os principais entraves à participação cidadã no desenvolvimento do espaço urbano da

cidade de Teófilo Otoni?

Quais  das  características  abaixo  se  aplicam à  prefeitura  municipal  de  Teófilo  Otoni,  em

relação  à  condução  das  políticas  no  meio  urbano,  nos  anos  de  2005  a  2012?  Por  quê?

( ) Aberto à opinião e participação popular nas decisões 

( ) Pouca abertura para que a população opinasse e participasse das decisões

Por fim, quais as principais intervenções no seu espaço urbano (bairro) que foram fruto da

participação e da atuação da associação comunitária?

Aos integrantes (secretários) do executivo municipal de 2005 a 2012:

Em  relação  ao  início  dos  movimentos  urbanos  da  cidade,  quem  tinha  atuação  junto  às

comunidades? Haviam grupos ou entidades que atuavam junto à população?

Quando foi e qual o papel histórico da Igreja Católica em fomentar e incentivar a participação

cidadã  das  comunidades  e  suas  associações  comunitárias  na  cidade?  Como  se  dava  a

organização e mobilização da população?

Como eram as  ações/mobilizações  realizadas  pelas  associações  na  cidade  nesse  período?

Exemplifique.

Qual a herança deixada por esse período em relação à participação?
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Atualmente  a  atuação política  das  associações  costuma ocupar  que tipos  de  espaços para

reivindicar direitos para seu espaço urbano? Trabalham de modo mais organizado, para tomar

decisões, ou de modo mais expressivo, através de protestos, marchas, etc., ou são comuns as

duas práticas?

No  que  diz  respeito  ao  campo  de  discussão  nas  reuniões.  As  temáticas  levantadas  nas

associações  se  restringem  aos  problemas  locais,  ou  costumam  ser  levantadas  pautas

correspondentes a temas mais amplos, como o momento político local ou mesmo nacional?

comente.

Quais  principais  dificuldades  encontradas  pelas  associações  em  sua  atuação  agora?  Há

tentativas de interferência na autonomia das associações?

Considerando  os  anos  de  2005 a  2012,  as  demandas  sociais  e  estruturais  levantadas  nos

bairros  costumavam  ser  facilmente  levadas  ao  conhecimento  do  poder  público  local  ou

existiam elementos que dificultam essa comunicação? Quais os principais empecilhos? Como

costumava ser o retorno da prefeitura?

Até que ponto a população da comunidade costumava participar ou não nas atividades das

associações?

Qual  era a proximidade da prefeitura com as associações  comunitárias no período do seu

governo, que era petista (2005 a 2012)? A prefeitura costumava ter espaço e agenda aberta

para recepcionar os representantes de associações?

Qual a importância das Associações comunitárias para incentivar a participação da população

em espaços de discussão e criação de políticas públicas para o espaço urbano em Teófilo

Otoni? Por quê?

Pensando num campo mais institucionalizado (espaços oficiais da prefeitura para atuação para

atuação  da  comunidade),  que  políticas  no  meio  urbano  contaram  com  a  participação  da

população aqui em Teófilo Otoni, nos anos de 2005 a 2012, seja na elaboração, planejamento

ou execução?

(Houve participação da comunidade na elaboração do plano diretor participativo da cidade?)

(Em relação ao conselho de habitação, houve algum processo participativo?)

Como  você  avalia  a  participação  da  população  nesses  dois  (ou  mais)  momentos?  A

comunidade esteve por dentro dos processos decisórios, de modo que suas colocações fossem

levadas em consideração? 
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Como  se  deu  essa  participação  da  comunidade  efetivamente?  Foram  realizados  debates,

conferências, audiências? Como nasciam e tramitavam as reinvindicações da população?

As informações eram claras e bem apresentadas para a comunidade?

A participação era geralmente incentivada por quem nessas políticas?

( ) comunidade ( ) órgão financiador ( ) políticos  ( ) prefeitura ( ) órgão executor ( ) outros

Assim, essa participação foi estimulada de modo vertical (de terceiros para a comunidade) ou

horizontal (da comunidade para a comunidade)?

Os  mecanismos  institucionais  (debates,  conferências,  audiências,  etc.)  utilizados  nessas

intervenções propiciaram um nível de participação (por quê):

( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo

O nível de interesse da população na participação foi (por quê):

( ) ótimo ( ) bom ( ) regular ( ) ruim ( ) péssimo

Quais os principais entraves à participação cidadã no desenvolvimento do espaço urbano da

cidade de Teófilo Otoni?

Quais  das  características  abaixo  se  aplicam à  prefeitura  municipal  de  Teófilo  Otoni,  em

relação à condução das políticas no meio urbano, nos anos de 2005 a 2012? Por quê?

( ) Aberto à opinião e participação popular nas decisões 

( ) Pouca abertura para que a população opinasse e participasse das decisões

Por fim, quais as principais intervenções no espaço urbano de Teófilo Otoni que foram fruto

da participação e da atuação das associações comunitárias?
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APÊNDICE B – TRANCRIÇÕES 

ENTREVISTADO  1  –  MORADOR  DE  BAIRRO  CORRESPONDENTE  A
ASSOCIAÇÃO VILA ESPERANÇA (28 DE MARÇO DE 2018)

JEFERSON - Qual a história  de surgimento  e formação de seu bairro? Como e por qual
público ele começou a se estruturar?
ENTREVISTADO 1 – Então ... primeiro boa tarde, né Jeferson? Prazer você vir aqui né pra
gente  tá  conversando  um pouco  sobre  a  formação  do  meu  bairro  e  a  história  da  minha
comunidade, então aqui na Vila Esperança é história muito bonita, sabe? porque quando Padre
Giovanni chegou aqui no Brasil, com aquela vontade de trabalhar e trazer transformação pro
Brasil, ele veio lá da Itália e tal, então ele observou que tinha muita família sem casa, muita
família, muito sofrimento do povo, e aí ele começou a preocupar com aquilo e ás vezes as
reuniões que ele tava, “gente nós precisamos resolver desse povo dessa cidade, o pessoal que
sofre muito”, e aí ele foi morar ali do lado no bairro Frei Júlio num que chamava “Pau do
gato”, e aí os cavalos ficavam soltos por lá, era capim mesmo e colonhão, e aí ele foi e falou
“eu vou ter que arrumar um jeito de organizar o povo, porque nós temos que fazer casa para
esse povo”, aí  começou a juntar  as pessoas da Igreja,  e aí  veio CEBs e começou aquele
movimento bacana, sabe? e aí adquiriu o terreno Vila Esperança, que também era só mato só
colonhão. “E aí como é que nós vamos fazer esse bairro? como é que a gente vai fazer? não
tem dinheiro,  o  povo não tem dinheiro,  já  sei,  ele  pensava,  né? vou juntar  o  povo”.  Ele
começou a juntar os companheiros e foram, pensaram assim “olha nós vamos começar a fazer
os  blocos  pra  fazer  esses  terrenos,  essas  casas”,  e  arranjou  um  pedreiro  lá  mesmo  na
comunidade, chamado Carlinhos, que nem tá mais aqui, já foi morar, já tá nos braços do Pai, e
foram  medindo  esses  terrenos  e  dividiram  em  mutirões,  os  mutirões  aconteciam  todo
domingo, e aí criava cada bloco com sete casas, ou seja, sete famílias de cada grupo seriam
beneficiadas, e como que essas famílias trabalhavam? Todo domingo elas iam trabalhavam
em grupo, muita dificuldade, sem água sem nada, e ali eles começaram a construir os blocos e
fizeram, começaram a cavar os alicerces, e aí quando tinham sete casas, né? já assim no ponto
do respaldo, respaldo você sabe, né? quando já tá no ponto de cobrir, eram dois cômodos e
um banheiro, e aí fazia o sorteio, sabe? cada grupo desses, sete famílias, tinha que ter um
pedreiro,  porque o pedreiro que tinha que cuidar das casas, e aí iam mulheres grávidas e
senhoras idosas e crianças, foi muito bacana, tá? pra construir esse bairro Vila Esperança.

JEFERSON – Em que ano mais ou menos era isso?
ENTREVISTADO 1 – Olha, isso foi lá nos meios de ... quando Padre Giovanni chegou e
começou essa história toda, era mais ou menos 80, 90, sabe? 80, nessa década aí, sabe? Eu
lembro que quando eu fui pra lá, meu menino mais novo, meu menino mais velho ele tava
bem pequenininho, sabe? e o do meio, eu ia com um barrigão pra lá pros mutirões, foi lá
naquele meado assim de 90, sabe? nesse período que meus meninos nasceram, com aquele
barrigão lá danado, sabe? Trabalhando, muito bonito o trabalho. 

JEFERSON – Em relação ao início dos movimentos urbanos da cidade, mais especificamente
a atuação das associações, quando começou? Como eram os movimentos no início? 
ENTREVISTADO 1 – Então, com essa chegada de Padre Giovanni e outros padres italianos,
assim que começou a organizar a Igreja, os CEBs, movimento bacana da Igreja Católica, foi
uma época assim que o povo tinha muita  alegria,  sabe? o povo era muito animado,  e  aí
começou a criar sindicatos, e aí eu lembro que a gente precisava ter um lugar pra gente reunir,
e a gente começou a reunir para formar esses sindicatos lá no salão da catedral e depois a
gente adquiriu uma casa própria, que é a casa dos movimentos populares, não sei se você já
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conhece mas você vai ter oportunidade de conhecer, e ali era o centro, que é até hoje onde os
sindicatos se organizavam, né? e ali tinha os sindicatos dos eletricitários, do qual até Piu de
Castro era presidente, tinha o Sind-Ute que a ex-prefeita Maria José, nossa saudosa prefeita,
ela também fazia parte do Sindicato de Educação, que é o Sind-Ute, e outras pessoas que
passaram por esse sindicato, muita saudade, que muitos não estão mais aqui. Sindicato dos
Enfermeiros, Sindicato das Empregadas Domésticas e Lavadeiras, era muita coisa boa, sabe?
Ali era o lugar onde esse pessoal se organizava, então Jeferson, foi assim, sabe? Foi uma
época muito bonita, sabe? E naquele tempo também, 79 antes ainda né? 79, 80 e com toda
essa  movimentação  toda,  nascia  também  o  Partido  dos  Trabalhadores,  sabe?  Foi  muito
bacana. Partido dos Trabalhadores quando nascia, meu filho mais velho nasceu em 79 e eu me
lebro que eu tinha muito medo, meu marido saia para as primeiras reuniões, ele era muito
participativo da Igreja e dos sindicatos, ele fazia parte também do Sindicato da Construção
Civil, e aí ele ia menino e eu ficava em casa com aquela barrigona esperando Juliano e eu
morria de medo, até as folhas que caiam da árvore eu tinha medo, sabe? Mas foi bacana, e a
gente nunca parou, continuamos nessa luta aí até hoje, sabe? 

JEFERSON – Quando foi e qual o papel histórico da Igreja Católica em fomentar e incentivar
a participação cidadã das comunidades e suas associações comunitárias na cidade? Como se
dava a organização e mobilização da população?
ENTREVISTADO 1 – Olha, a Igreja naquela época de CEBs, a Igreja teve uma parceria
muito grande com a transformação do nosso país, porque era o encontro, a CEBs conseguia
levar para a Igreja gente, era 400 a 500 pessoas num encontro, sabe? Daqueles encontros uns
eu ia participar outros eu ia para a cozinha, fazia almoço para 300, 400, 500 pessoas, era tudo
muito lindo, e dali esse pessoal saia incentivados, sabe? A ir pra luta, a ir para os bairros, a
lutar por, era muito bem diferente, eu fico muito à vontade com o que se retoma hoje, sabe?
Mas assim, muitos estão cansados, né? e é preciso que a gente dê um jeito de inflamar a
juventude para retomar os trabalhos. 

JEFERSON – Qual a herança deixada por esse período em relação à participação?
ENTREVISTADO 1 – Ah,  eu  acho que a  herança  que ficou foi  a  melhoria  na vida  das
pessoas, né? Existe uma herança melhor que essa? Muita coisa transformou, hoje se a gente,
pelo menos a gente tem direito de defender as coisas, né? sem ter medo de ser punido, muita
gente adquiriu sua moradia, muita gente conseguiu estudar, fazer faculdade, ah muita coisa
boa, né? ... contra a ditadura também, o pessoal passou a ter direito de ir e vir, passou a ter
direito de não ficar só escutando e se calar, né? todo mundo passou a ter direito de voz, muita
coisa, ah, antes desse período aí era muito sofrimento, o povo tinha que escutar e calar, e se
não fosse a criação e formação dos sindicatos nossa, ó a vida tá difícil hoje, mas estaria bem
pior, né? Muita gente foi transformada, transformou a vida através das lutas, muita gente ...

JEFERSON – Quando e como surgiu a associação aqui do seu bairro? Como ela atuava no
espaço urbano nesse período?
ENTREVISTADO 1  –  Olha,  a  Vila  Esperança  ela  ficou,  nós  ficamos  muito  tempo  sem
associação, ali tinha assim naquele período de ... 90, 92, 93 por aí, existia ali uma, era uma
comissão, como é que era formada essa comissão? uma pessoa de cada rua. O bairro ainda em
construção, mas já tinha umas casas em cada rua, e aí cada rua tinha um representante pra que
aquilo que a gente fosse decidir não precisava o morador da outra rua ir lá avisar o povo, toda
vida a Vila Esperança a gente foi muito inteligente, sabe? então ne cada lugar que já tinha os
pequenos grupos, as famílias já morando, quando completava as 7 casas no ponto de cobrir aí
elas entregavam, era sorteado, né? aí cada um cobria e já mudava pra sua casa, as vezes nós
mudava até sem porta, outros mudava sem piso, mas aí já começava trabalhar e todo mundo
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engajava na luta ali,  então ali era uma comissão e depois que a gente foi se organizando
melhor aí foi ter realmente a associação. Aí com presidente, com vice-presidente, aí já foi
bem lá pra 95, 96, a gente já passou a ter nossa associação, inclusive meu marido foi. O
primeiro  presidente  da  associação  da  Vila  Esperança,  eu  me  lembro  que  foi  Geraldinho,
Geraldinho é o marido de Tina, ela vai te dar entrevista, e o segundo presidente da associação
foi Gerônimo, meu marido, o segundo presidente da associação lá.

JEFERSON – E assim, nesse período que ela foi criada, como era a atuação dessa associação
no espaço urbano? 
ENTREVISTADO 1 – Ah ... aí era, a Vila Esperança igual eu te falei era, que foi com muita
luta,  né?  pra  construir,  em mutirão,  cada  família  que  mudava para  aquela  casinha  ficava
contribuindo com 5% sobre o salário mínimo, e ... e pra dali a gente ir comprando o material,
né? pra tocar, pra que as famílias que fossem chegando também tivesse os tijolos. Aí tá, a
medida que foi formando que que ia fazer com aquele bairro? não tinha água, não tinha luz,
não tinha telefone, não tinha nada, né? E aí a gente ficava atrás, e tirava comissão, ia até a
prefeitura pra ir conquistando as coisas, e aí veio água, conseguimos trazer água, não tinha
rede de esgoto, e aí cada um foi cuidando de fazer essas redes através de mutirão, foi um
bairro a vida inteira funcionou com muito mutirão, que não tinha telefone, aquela confusão,
né? aí conseguimos um orelhão pra comunidade toda, e aí o pessoal ligava de outra cidade e o
vizinho de boa vontade que morava perto do orelhão saia correndo lá na outra rua pra chamar
o povo, e tava chovendo e tinha hora que o povo não entendia, “ah liguei pra você e não
chamou”, e eles ainda ficavam com raiva, o povo tinha que ir lá chamar, era tudo mundo
engraçado, era tudo muito bom.
  
JEFERSON – Como está a associação hoje? Quais principais dificuldades encontradas pela
associação em sua atuação agora? Há tentativas de interferência na autonomia da associação?
ENTREVISTADO 1 – É ... a associação hoje na Vila Esperança ela tá até na época de refazer,
de  reeleger,  tá  vencida  a  nossa  associação,  mas  ainda  está  respondendo  por  ela  Edilei  e
Rubens, né? Rubens e Edilei, e ... e assim a gente, nós estamos nos organizando pra gente é ...
fazer  a  nova  associação,  mas  a  gente  não  tem  problema  lá  politicamente  não,  a  nossa
comunidade é muito unida, e assim é ... o que a gente agora, por exemplo, vai fazer uma nova
associação porque tem que mudar mesmo, é pessoas diferentes, até porque as pessoas cansam,
o trabalho de associação é um trabalho cansativo, desgastante, por mais que seja bairro que
não tenha perseguição política, mas é preciso que outras pessoas ocupem, né? até pra dividir
os trabalhos, isso aí é tranquilo. 

JEFERSON – E comparando o período que nasceu com hoje, como você avalia?
ENTREVISTADO 1 – Ah ... é, hoje é bem mais tranquilo, né? bem mais tranquilo, até porque
até as reivindicações hoje são mais tranquilas, por exemplo, naquele tempo a comunidade não
tinha uma creche, não tinha um telefone, não tinha uma rede de esgoto, não tinha o escadão,
não  tinha  luz,  não  tinha  água,  hoje  a  gente  tem,  né?  a  luta  foi  tamanha  que  nós  já
conquistamos tudo isso hoje. Até a creche nossa hoje lá do Vila Esperança, que atende mais
de mais ou menos 120 crianças, ela foi construída com a luta do bairro, com a associação e
mutirão  dos  moradores,  bem bacana,  depois  com o tempo a gente ainda conseguiu outro
projeto  de  Casa  Nazaré  exatamente  por  ser  uma  comunidade  organizada,  se  for  na  Vila
Esperança hoje você não vê criança na rua, as crianças estão na creche, até 6 aninhos eles vão
para a escola, ensino regular, eles chegam os que estão no ensino regular de manhã estão na
Casa Nazaré à tarde, os que estão na Casa Nazaré de manhã estão na escola de ensino regular
a tarde, então é tranquila a Vila Esperança, é muito bom de se viver aqui no nosso bairro. O
projeto da casa Nazaré sempre esteve vinculado à entidade AMCA, mas o vínculo formal foi
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desfeito. Assim, a casa Nazaré, passou a ser conhecida, já com autonomia, como UAI Brasil,
ainda há a parceria com a AMCA, mas pertence à UAI Brasil. Quanto à AMCA, as creches de
AMCA começaram em 1992.  A casa  Nazaré  foi  criada  em 1998 ...  quando os  meninos
completavam 6 anos, aí eles precisavam sair da creche e tinham que esperar de 6 até nove
anos para ir para APJ, então para que não ficasse esse buraco, com eles 3 a 4 anos na rua, aí
veio a ideia de criar a casa Nazaré. Chegou uma italiana aqui na época, a Ana Maria, e sentou
com a comunidade, e queria construir alguma coisa aqui, aí decidiu-se fazer a instituição casa
Nazaré, que teve o nome UAI Brasil e tinha seu financiamento mantido pela Itália. Chegamos
a atender até 120 crianças. 

JEFERSON –  Atualmente  a  atuação  política  da  associação  costuma ocupar  que  tipos  de
espaços  para  reivindicar  direitos  para  seu  espaço  urbano?  Trabalham  de  modo  mais
organizado, para tomar decisões, ou de modo mais expressivo, através de protestos, marchas,
etc, ou são comuns as duas práticas?
ENTREVISTADO 1 – A Vila Esperança a gente não ..., graças a Deus, a gente não chega
muito a precisar desses pontos não, até porque assim, se a gente reivindica tá com dificuldade,
a gente monta um mutirão e faz. Por exemplo, o ano de 2015, 2016 nós tivemos um problema
na Vila Esperança de ... de, na rua principal ali, se for ... a medida que chovia tava fazendo um
buraco bem enorme ali, bem enorme, bem enorme, bem enorme que não tinha mais como
ninguém passar, aí a gente mesmo organizou e tampou, sabe? porque tem hora que você fica é
... uma coisa que depende da outra, já fomos muito, já fizemos muito protesto, agora hoje a
gente não ..., a comunidade já tá mais ou menos organizada, né? então a gente não tá muito
protestando não. 

JEFERSON  –  No  que  diz  respeito  ao  campo  de  discussão  nas  reuniões.  As  temáticas
levantadas  na associação se restringem aos problemas locais,  ou costumam ser levantadas
pautas  correspondentes  a  temas  mais  amplos,  como o momento  político  local  ou mesmo
nacional? comente.
ENTREVISTADO 1 – Ah ... a Vila Esperança nunca preocupou só com a gente, né? é ... a
gente  preocupa com tudo isso,  as nossas discussões,  por  exemplo,  o  momento  atual,  que
estamos passando a nível de Brasil, levando os jovens a ajudar a gente discutir e ajudar a
buscar uma vida melhor para o povo. É bem amplo as nossas reuniões, né?

JEFERSON  –  Considerando  os  anos  de  2005  a  2012,  as  demandas  sociais  e  estruturais
levantadas no bairro costumavam ser facilmente levadas ao conhecimento do poder público
local  ou  existiam  elementos  que  dificultam  essa  comunicação?  Quais  os  principais
empecilhos? Como costumava ser o retorno da prefeitura?
ENTREVISTADO 1 - Ó, a Vila Esperança e eu acho que as associações de bairro de Teófilo
Otoni, foi um período muito feliz, até porque a gente teve uma prefeita nesse período, no
governo da prefeita Maria José, de ter acessibilidade a ela, né?  até porque ela foi também
criadora dos movimentos, ela era uma pessoa Sindicalista, ela era uma pessoa de CEBs, então
eu acho que foi uma época assim que a gente teve um privilégio, sabe? e as demandas, é
lógico, nem tudo aquilo que a gente queria, que a gente buscava era de imediato, porque é
tudo muito difícil, a gente sabe, não é no estalo que você consegue as coisas, mas foi um
período muito bom, que a gente tinha acesso à prefeitura, foi um período que esse Regional
aqui, quando eu falo de Vila Esperança, eu quero dizer que a Zona Sul como todo, porque até
queria lembrar a Faculdade Federal aqui agora, que era uma luta dela, já trazer essa faculdade
desde os cinco mandatos dela de deputada, no entanto, ela não conseguiu, e foi no governo de
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prefeita que ela conseguiu, trazer a faculdade que a gente tem o privilégio de ser aqui na
porta, né? da Vila Esperança. E até para essa faculdade vir aqui para a porta foi difícil, porque
as pessoas também, tinham políticos também, que queriam que a faculdade fosse do lado de
lá, até porque aqui era uma periferia, eles achavam o lugar perigoso, né? de ... como é que a
gente fala, gente? que os estudantes não iam estudar com tranquilidade, por ser um regional
de risco, e aí queriam que essa faculdade fosse pra lá, e aí lembro que numa tarde, é ... no dia
que essa reunião, que os vereadores iam decidir isso, né? onde que seria essa faculdade, e aí já
tinha  negociação  do  terreno,  Sr.  Peroba  organizou,  fez  mais  barato,  e  aí  insistiu  que  os
políticos fossem pra lá, pro lado depois do São Cristóvão, Vila Ramos ali, e aí eu me lembro
que numa tarde a gente saiu nas escolas e pedimos os diretores que liberassem os alunos que a
gente queria ir para a câmara, né? e eu sei que aquela Câmara encheu de jovens, e a Câmara
era de assoalho, né? e aquilo chegava balançar de tanto jovem que tava lá, e aí os vereadores
acabaram votando e a faculdade nasceu aqui na Zona Sul, então foi ótimo.

JEFERSON - Até que ponto a população da comunidade costumava participar ou não nas
atividades das associações?
ENTREVISTADO 1 – Então, a Vila Esperança toda vida o pessoal participou, claro que a
gente,  em nada a gente consegue atingir  aquela totalidade 100%, mas é uma comunidade
muito participativa, né? graças a Deus, tudo que a gente quer na Vila Esperança, agora, por
exemplo, a gente tá com o projeto de casa do idoso, que quando a gente vê a história do bairro
que nasceu, que resolveu o problema das famílias, e aí tinham as famílias, “e agora, como é
que nós vamos fazer? onde é que vamos botar esses meninos pra poder trabalhar?”, e fizemos
a creche, “e agora, onde nós vamos botar os meninos, saiu da creche onde eles vão ficar?”,
tem Casa Nazaré, então se a comunidade não estiver por trás, nada disso acontece, né?  

JEFERSON – Qual a importância da Associação comunitária para incentivar a participação da
população em espaços de discussão e criação de políticas públicas para o espaço urbano em
Teófilo Otoni? Por quê?
ENTREVISTADO 1 – A importância,  é  claro,  se as pessoas,  tudo na vida pra acontecer
alguém  tem  que  incentivar,  e  como  que  se  dá  esse  incentivo?  é  através  das  pessoas
organizadas, e como se organiza? através das associações.

JEFERSON – Pensando num campo mais institucionalizado (espaços oficiais da prefeitura
para atuação para atuação da comunidade),  que políticas no meio urbano contaram com a
participação  da  população  aqui  em  Teófilo  Otoni,  nos  anos  de  2005  a  2012,  seja  na
elaboração, planejamento ou execução?
ENTREVISTADO 1 – Por exemplo, os Conselhos, esse período aí de 2005 a 2012, com a
prefeita Maria José, todos os Conselhos funcionavam nessa cidade, inclusive um Conselho
que funcionava e bem, era o Conselho de Habitação, né? que é fundamental, um Conselho
que criou, ajudou a criar os espaços, como por exemplo, naquela época construiu o bairro ...
como é que chama? lá no Viriato, as casas populares lá, então o Conselho se organizou, né? e
decidimos as regras, como seria a entrega daquelas casas, quais as famílias que iriam receber,
tudo bacaninha, só que ... fez o cadastramento, bacana, com a participação, como que era
formado esse Conselho de Habitação? era ali uma pessoa de cada Instituição, ali tinha um
pedreiro, uma pessoa da construção civil, uma pessoa doméstica, uma pessoa da educação,
uma pessoa da CEMIG, uma pessoa  da COPASA, todas,  sabe?  todas  as  categorias  tinha
alguém representado naquele Conselho, era bacana, isso é uma coisa que o povo ajudou a
decidir,  e  aí  tinham  os  outros  Conselhos  que  funcionavam  bacana,  da  Criança  e  do
Adolescente, que já é normal; do Idoso, é ... os outros Conselhos...
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JEFERSON – Houve participação popular na Política Urbana de Habitação?
ENTREVISTADO 1 – Na época como é que pensava aquilo ali, que a gente entendia, como
tem as Associações nos bairros ... Até porque hoje existe a Casa dos Movimentos Populares,
né? que é onde, que é o Comitê Popular, que é o local onde todas as Associações dos bairros
se encontram, na segunda Segunda-Feira do mês, e ali com as outras Associações que a gente
consegue ampliar, chegar mais longe, até esses espaços. Agora, por exemplo, pra formar o
Conselho de Habitação agora, aí tá ... até na gestão após Dona Maria José, esse Conselho,
principalmente o de Habitação foi destituído, e que agora também com a nova administração
agora  também  os  Conselhos  estão  retomando,  mas  assim,  foi  uma  pena,  né?  porque  na
Habitação aconteceu o que não deveria ter acontecido, a forma como foram distribuídas as
casas, porque se o Conselho tivesse ali, com certeza ... quem conhece melhor o povo? é quem
tá nos bairros, né? presidente das Associações, a Diretoria de bairro, geralmente ela conhece
todo mundo que mora ali, então é muito mais fácil você fazer essas indicações para que as
coisas sejam feitas com justiça, é diferente eu ficar do lado de lá e indicar, com todo respeito
que tenho ali as pessoas que foram, que viram, que fez entrevista, mas o dia a dia apontam as
coisas, né? 

JEFERSON – Como se deu essa participação da comunidade efetivamente? Foram realizados
debates,  conferências,  audiências?  Como  nasciam  e  tramitavam  as  reinvindicações  da
população?
ENTREVISTADO 1 – Nesse Conselho que eu estou falando que foi destituído, o Conselho de
Habitação desse período de 2005 a 2012, seria sim, o povo ia ajudar, as comunidades iam
ajudar,  as  Associações  de  bairro,  os  presidentes  das  Associações  iam ajudar  a  indicar  as
pessoas,  isso  é  bacana,  isso  é  discutido,  mas é  igual  eu  estou  te  falando o Conselho foi
destituído e ficou incompleto, inclusive eu participava desse Conselho na época e a gente nem
foi comunicado e acabou o Conselho. 

JEFERSON – Quais  os  principais  entraves  à  participação  cidadã  no  desenvolvimento  do
espaço urbano da cidade de Teófilo Otoni?
ENTREVISTADO 1 – Eu acho que aqui em Teófilo Otoni é assim, tem muita coisa aqui, é
uma cidade que muitos anos foi liderada pelas mãos de poucos, sabe? e aí você vê que muita
coisa que às vezes a gente busca desenvolver,  para o crescimento,  para trazer  emprego e
renda, para trazer inovação para essa juventude, atrapalha, sabe? as pessoas não acreditam, às
vezes, você até escuta: “ah, tem cabeça de jegue enterrada que as coisas não saem”, e quem tá
aí a frente, sabe? que poderia buscar, incentivar, criar projetos assim, e às vezes quando tem
os grupos que tentam criar acabam barrando, então, eu acho que tudo que você vai fazer assim
para as coisas desenvolverem é muito complicado, você 
sempre tem perseguição.

JEFERSON – Quais das características abaixo se aplicam à prefeitura municipal de Teófilo
Otoni, em relação à condução das políticas no meio urbano, nos anos de 2005 a 2012? Por
quê?
(X) Aberto à opinião e participação popular nas decisões 
( ) Pouca abertura para que a população opinasse e participasse das decisões
ENTREVISTADO 1 – Porque a gente era muito livre, por exemplo, hoje se uma Associação,
as  Associação quando elas  ...  A melhor  coisa que tem é a  Associação chegar,  criar  seus
projetos,  e chegar na prefeitura e falar assim: “Oi,  nós viemos aqui porque,  ô prefeito,  ô
prefeita, eu sei que você não tem condição de cuidar disso aqui agora, mas a comunidade está
aqui, nós somos parceiros”, né? então, a gente teve essas aberturas, sabe? inclusive a Vila
Esperança tinha ali uns morros que para você descer era uma loucura, com o incentivo da
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comunidade foi feito o escadão, que parou de descer lama para as baixas, através disso, se não
tivesse abertura, você não consegue.

JEFERSON – Por fim, quais as principais intervenções no seu espaço urbano (bairro) que
foram fruto da participação e da atuação da associação comunitária?
ENTREVISTADO 1 – Tudo na Vila Esperança teve participação da Associação, tudo. Pra
começar, o bairro foi calçado, às vezes quando você conseguia ... Desde a construção, foi
construído a mutirão, participação popular, depois pra calçar as ruas, uma dificuldade, não
conseguia,  aí  quando  você  conseguiu  material,  mutirão  pra  calçar  as  ruas,  tudo  era  com
participação popular. Depois, veio a ... que eu estou te contando da organização que teve as
moradias, aí veio a água, e aí, abrir fossa, aí tinha que fazer as redes de esgoto, e tirar o esgoto
de casa para a rua, aí o que que fazia? o pessoal também juntava e fazia tudo em mutirão,
comprava o material junto e dividia a conta, tudo foi assim, tudo com a participação. Aí veio a
creche, como é que foi feita a creche? A creche, me lembro que de madrugada saia aquele ...
os senhores, né? como, por exemplo, Gustavo, é ... Seu Zefirino, Gerônimo, Geraldinho, e
outros, e outros. Eles iam para a roça para tirar a madeira pra gente começar o alicerce, e as
mulheres, Dona Geralda, Dona Serafina, Tina, Dos Anjos, e outras, a gente fazia a farofa pra
esses homens levarem, e foi assim. Aí fez o alicerce, quando o alicerce tava ... foi fazendo a
casa, depois foi aparecendo as pessoas pra ajudarem, aí tivemos a ajuda de uma pessoa de
outro  país,  que  eles  não  gostam  nem  que  cita  o  nome,  que  contribuiu  pra  que  a  gente
levantasse a  creche,  quando essa creche tava pronta pra começar,  veio uma enchente  e a
prefeitura encheu a creche de desabrigados,   e depois esses desabrigados,  me lembro que
tinham 19 famílias, e as famílias saiam pra resolver os problemas de alguns, no fim restaram 7
que não tinham pra onde ir, e nós da comunidade fomos arranjar esses 7 terrenos e fazer as 7
casas, ajudar esse povo fazer as casas para que a creche funcionasse, e tudo que a gente tem
na Vila foi através da participação dos moradores, né? da Associação formada da diretoria e
dos moradores. Tudo que a gente tem. 

ENTREVISTADO  2  –  MEMBRO  DE  DIRETORIA  DA  ASSOCIAÇÃO  TEÓFILO
ROCHA (02 DE ABRIL DE 2018)

JEFERSON - Qual a história de surgimento e formação de seu bairro?
ENTREVISTADO 2 – Nós chegamos aqui em Teófilo Otoni em 1952, e minha mãe alugou
uma casa, mas era doida para comprar um terreno, né? Aqui era o que? era uma fazenda, do...
de, como é que fala, Tim Garrocho. Tinha gado andando na rua, lagoa. Aqui onde estamos
morando era só aquela,  como é que chama...taboas,  e...  tinha até  peixe,  né? quando vejo
inundar isso aqui, é porque já foi lagoa. E aí minha mãe comprou esse terreno aqui e muitas
pessoas foram vindo também procurar esses terrenos. E uma coisa bonita aqui também que eu
acho, é que Tim Garrocho e Laura Júlia, que é esposa dele, eles não tinham ganância, não
eram gananciosos. Vendia, quando a pessoas tem uma propriedade, não quer vender, deixar
valorizar,  e  eles  não,  venderam para  minha  mãe,  ela  pagando  pouquinho por  mês,  umas
parcelinhas, né? Aqui tiveram que fazer um aterro, era lagoa. E aqui, a Joaquim Moraes, não
tínhamos luz...eu e meu irmão, íamos estudar onde hoje é o Clotilde Onofre, e a gente saia
daqui do bairro no escuro, para a gente continuar os estudos, o primário, né? E não tinha água,
aqui  tinha  uma  bomba  d’água,  que  na  época  o  prefeito  trouxe  um  engenheiro  de  Belo
Horizonte que furou poço, né? E antes da bomba d’água a gente pegava água era na cisterna,
ali na grota. Colocava a lata na cabeça e enchia o tamborzão que tinha, de gasolina, que tinha
no funda da casa. Aí, era um bairro que não tinha nenhum desenvolvimento, né? ... aí a gente,
eu sempre friso isso, que começou o desenvolvimento aqui com o Padre Giovanni, a APJ
(Aprender Produzir  Juntos), a APJ,  sim; casa do adolescente.  Eu sou coordenadora desde
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1995 também do FAC (Fraterna Ajuda Cristã), que nasceu também através de Padre Giovani,
e a gente começou a visitar as famílias, nós fazíamos um trabalho e visitávamos essas famílias
e via qual era a necessidade, via crianças com pé no chão, bebendo água de açúcar...e aí só
tínhamos  uma  creche.  Então  foi  aí  que  esse  bairro,  o  nascimento,  aí  veio  asfalto,  veio
calçamento, veio desenvolvimento, né? e ... aí, quando eu olho para a pracinha ali, né? fico
lembrando que aqui era lagoa...nós temos o lugar aí para lazer para as crianças brincarem, a
comunidade sentar, né?

JEFERSON - Em relação ao início dos movimentos urbanos da cidade, mais especificamente
a atuação das associações, quando começou? Como eram os movimentos no início?
ENTREVISTADO 2 – Começou pela casa dos movimentos populares, e uma das pessoas que
foi o mentor dessas associações, que eu lembro, é o padre Giovanni...a casa dos movimentos
foi construída com dinheiro vindo da Itália. Se não me engano, foi em 1980. Foram surgindo
as associações de acordo com as necessidades dos bairros. E qual a direção da associação? era
ir  para  o  comitê,  casa  dos  movimentos  populares,  lá  reunia  e  traçava  planos  em relação
à....prefeitura, os benefícios, né? pedidos...reunia ali e já saia com as ideias, mas não era essa
coisa toda de bairro com é hoje não, que tem 40 a 50 bairros. Estávamos presentes lá, né? o
Teófilo Rocha. Tem Taquara, São Benedito, que foram lutas de Padre Giovanni, através de
mutirões lá...são bairros novos, fruto, produto da casa dos movimentos e padre Giovanni...o
recurso vinha da Itália para sacos de cimento, máquina de fazer blocos...esses dias foi apanhar
essa máquina lá na Vila Barreiros esses dias, esses tempos atrás, estava emprestada lá, padre
Giovanni reuniu com a gente...depois a máquina ficou aí e não sei pra onde foi mais.

JEFERSON - Quando foi e qual o papel histórico da Igreja Católica em fomentar e incentivar
a participação cidadã das comunidades e suas associações comunitárias na cidade? Como se
dava a organização e mobilização da população?
ENTREVISTADO 2 – Tudo ocorreu na base de 1980, foi o começo, não falava antes em
associações...  a gente tem que lembrar que foi padre Giovanni que foi o mentor...a Igreja
Católica aqui em Teófilo Otoni tem oito paróquias, e tinha um encontro de todas as paróquias
e os 8 padres...politicamente e com o PT, esses 8 padres comungavam com o PT, reunia a
casa  de  oração,  reunia  lá,  para  traçar  os  planos,  né?  de  campanha.  E também as  CEB’s
(Comunidades Eclesiais de Base), também ela tinha esse...esse contato com essas associações,
com uma grande força e incentivo, para incentivar as associações também

JEFERSON - Qual a herança deixada por esse período em relação à participação?
ENTREVISTADO 2 – Muita experiência de luta, de opção pelos pobres, né? ... para a gente
não cruzar os braços, né? ... para a gente participar sempre da Igreja, dos movimentos sociais,
das associações...esses encontros nos deixou um legado, né? que a gente sente que, até hoje
quando fala em movimentos sociais, na luta do povo eu fico emocionada.

JEFERSON - Quando e como surgiu a associação aqui do seu bairro? Como ela atuava no
espaço urbano nesse período?
ENTREVISTADO  2  –  Quando  eu  chegava  no  comitê,  onde  tinha  as  reuniões  de
associações...eu ficava constrangida quando falava em associação de bairro, e que lá nós não
tínhamos  ninguém  que  fosse  nem  entregar  um convite...a  associação  ficou  aí,  parou  no
tempo...e aí,  conversando com Joana, Padre Giovanni e Padre Pinheiro,  a gente teve uma
reunião  e  eu  coloquei  a  situação.  Não  que  eu  pretendia,  é...como  é  que  diz...participar
assim...eu  queria  era,  era  organizar  uma  associação  para  o  bairro,  Teófilo  Rocha.  E  aí,
conversando eu falei, vamos convidar algumas pessoas aí, aí saí aqui no bairro, marcamos um
dia, enchemos uma sala de pessoas... e a gente foi conversar sobre a associação. Isso foi no
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ano de 2009...dia 23 de junho foi que nós, foi que houve a primeira eleição aqui do bairro, o
nascimento da “Ascombate”, né? sigla da associação de moradores aqui do bairro...então foi
lançado meu nome, né? e a gente teve mais algumas reuniões, a gente conversou mais, né?
nós não tínhamos uma referência, assim uma...referência de uma liderança. Mas é bom falar
que,  antes  de  iniciar  essa  fase  em  2009,  tiveram  dois  que  ficaram  como  presidente  da
associação sem registrar na Receita Federal...e teve um outro policial que usou a associação,
se tornou presidente para tomar dinheiro das pessoas,  para dar  segurança no bairro,  fazia
isso...a falta de iniciativa nossa acabou deixando a associação nas mão de pessoas erradas, que
não lutavam realmente pelo bem da comunidade, mas depois nós levantamos uma bandeira
aí...e aí saí de casa em casa tomando o nome de algumas pessoas para formar a diretoria, e aí
nasceu, nós começamos. Quanto as demandas, nós fizemos um cartãozinho, o que...qual eram
nossas demandas e...a coisa que mais...é...por exemplo, nós colocamos os quebra-molas, que
foi  a  primeira  demanda,  porque?...houve  acidente  com  criança,  foi  fatal...uma  senhora
também,  uma  das  fundadoras  aqui  do  bairro  morreu  aqui  pertinho,  e  eu  falei,  “oh,  a
associação, o primeiro passo que nós vamos dar aqui no bairro é...é...é pedir isso, no governo
de Maria José nós conseguimos três quebra-molas. E ... e aí nós fomos, a rua, o moço as
demandas de...quando chovia caia barranco, e esses barrancos aqui na Teófilo Rocha, o povo
jogava terra, tudo bem que tinha tirado do fundo da casa, e colocava no meio da rua. Na época
de Maria José a gente conseguiu tirar aquela terra toda...depois veio o sonho da arborização,
projeto  “verde  perto”,  né?  ...  aí  se  você  andar  aqui  você  vê  63  é  ...  é  ...  plantas
lindas...espirradeira,  frutas...e  o  mais,  a  gente  começou a  mostrar  a  cara  da  ...  da ...  dos
problemas do bairro.

JEFERSON - Como está a associação hoje? Quais principais dificuldades encontradas pela
associação em sua atuação agora? Há tentativas de interferência na autonomia da associação?
ENTREVISTADO 2 –  Nós  temos  todos  esses  pedidos,  né?  que  agora  nesse  governo de
Daniel, né? nós estamos com muita esperança, desses pedidos que já temos ofício...esses dias
os ofícios de antes foram atualizados, algumas coisas que nós não conseguimos.

JEFERSON -  Atualmente  a  atuação  política  da  associação  costuma  ocupar  que  tipos  de
espaços  para  reivindicar  direitos  para  seu  espaço  urbano?  Trabalham  de  modo  mais
organizado, para tomar decisões, ou de modo mais expressivo, através de protestos, marchas,
etc, ou são comuns as duas práticas?
ENTREVISTADO  2  –  A  gente  participa  dos  movimentos,  né?  A  gente  vai,  junta  uma
turminha aí,  vamos para prefeitura,  secretaria,  levanta aqueles  ofícios,  mostrando que nós
estamos juntos. A gente participa também na câmara, quando vai ter votação de alguma coisa,
sempre estamos presentes lá, para a gente saber essas coisas todas que acontecem a gente tá lá
na hora lá ... a gente chega junto.

JEFERSON  -  Considerando  os  anos  de  2005  a  2012,  as  demandas  sociais  e  estruturais
levantadas no bairro costumavam ser facilmente levadas ao conhecimento do poder público
local  ou  existiam  elementos  que  dificultam  essa  comunicação?  Quais  os  principais
empecilhos? Como costumava ser o retorno da prefeitura?
ENTREVISTADO 2 – Tanto que em nossa posse em 2009 a prefeita estava presente, com
alguns secretários,  né?  e...a  gente  conseguiu sim,  aí...como os  quebra-molas,  arborização,
essas coisas aí, uns pedidos que a gente fazia de limpezas, né e...e...essa, aqueles asfalto do
lado de lá, a gente conseguiu...alguns tapa-buracos e...foi um governo difícil, porque Maria
José não conseguia as verbas, né? para calçamento, para essas coisas eram pouco isso que ela
conseguia...Mas a acolhida para nós, como associação, era muito boa, viu...a gente chegava lá,
os secretários, né? nos recebiam muito bem, eu acho que foi um governo muito aberto.
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JEFERSON - Até que ponto a população da comunidade costumava participar ou não nas
atividades das associações?
ENTREVISTADO 2 – Não, a...a comunidade participa,  nós fizemos o...uma prestação de
contas esses dias, e enchemos uma sala, aí a gente tem até as assinaturas no livro de ata aí, das
pessoas que estavam...vem, é só chamar...

JEFERSON - Qual a importância da Associação comunitária para incentivar a participação da
população em espaços de discussão e criação de políticas públicas para o espaço urbano em
Teófilo Otoni? Por quê?
ENTREVISTADO 2 – A gente convida...você sabe que tem muitas pessoas que não é muito
chegada a ir, né? ... se chamar aqui no bairro, numa sala, em uma reunião, eles participam, né?
que nós já temos levado...que a gente sempre se reúne no salão da casa Emaús, né? ... então,
mas onde a gente chamar por aqui ... agora para deslocar, eles são meio, você entendeu, né?
para chegar na câmara lá, é uma questão de ... de social, porque tem gente que não tem esses
incentivos ... para sentar ... ficar lá, tem vergonha, né?

JEFERSON- Pensando num campo mais  institucionalizado  (espaços  oficiais  da  prefeitura
para atuação para atuação da comunidade),  que políticas no meio urbano contaram com a
participação  da  população  aqui  em  Teófilo  Otoni,  nos  anos  de  2005  a  2012,  seja  na
elaboração, planejamento ou execução?
ENTREVISTADO 2 – não sei sobre isso, tem mais pessoas que podem...podem tratar sobre
coisas de políticas públicas aqui.
 
JEFERSON -  Quais  os  principais  entraves  à  participação  cidadã  no  desenvolvimento  do
espaço urbano da cidade de Teófilo Otoni?
ENTREVISTADO 2 –  Eu acho  que  eles  tinham que fazer  uma convocatória  aí,  para  as
associações... porque as associações é... é algo que, na comunidade, tem a possibilidade de ir
nas casas fazer  o convite,  deixar um convite  para a gente passar...aproxima mais...porque
quando a gente vai pedir o apoio deles, o voto, a gente vai nas casas deles, né? Então a gente
tem  mais  assim,  oh,  é...  dá  se  o  nome  de  credibilidade,  né?  que  a  gente  tem,  com  os
moradores...eu  falo  que  a  gente  se  torna  tão  conhecido,  tão  popular,  né?

JEFERSON - Quais das características abaixo se aplicam à prefeitura municipal de Teófilo
Otoni, em relação à condução das políticas no meio urbano, nos anos de 2005 a 2012? Por
quê?
(X) Aberto à opinião e participação popular nas decisões 
( ) Pouca abertura para que a população opinasse e participasse das decisões
ENTREVISTADO 2 – Mais aberto, claro... a gente teve possibilidade de opinar alguma coisa,
falar, né? ... é muito bom, sempre ele teve as portas abertas para as associações.

JEFERSON - Por fim, quais as principais intervenções no seu espaço urbano (bairro) que
foram fruto da participação e da atuação da associação comunitária?
ENTREVISTADO 2 – Acaba que é tudo que já falei aí atrás que já tem aqui no bairro.

ENTREVISTADO  3  –  MORADOR  DE  BAIRRO  CORRESPONDENTE  A
ASSOCIAÇÃO VILA ESPERANÇA (28 DE MARÇO DE 2018)

JEFERSON – Qual a história de surgimento e formação de seu bairro? Como e por qual
público ele começou a se estruturar?
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ENTREVISTADO 3 – Então, né? A Vila Esperança ela surgiu assim, que não dá pra contar a
história da Vila Esperança sem falar de Padre Giovanni, né? que Padre Giovanni quando ele
chegou da Itália, ele ... foi no ano de 1977, aí ele chegou e tinham alguns movimentos, mas
vamos dizer que eram uns movimentos  alienados,  né? inclusive,  eu fazia  parte  de alguns
movimentos, desde a minha juventude aqui na cidade, mas não era um movimento consciente
não, era um movimento um pouco alienado de ajudar, fazer campanha, tudo. Mas, quando
Padre Giovanni chegou, ele começou procurar as lideranças, quem já fazia um trabalho todo,
né? Então Padre Giovanni chegou até em mim e é ... ele visitando essas lideranças, visitando a
cidade,  conhecendo  a  realidade  da  cidade,  ele  viu  que  Teófilo  Otoni  não  tinha  nada  de
organização, não tinha organização, não existia Associação de moradores, não tinha nenhuma
Associação.  Então  ele  começou  a  chamar  essas  lideranças  pra  organizar  os  movimentos
populares e sociais, e aí é ... logo eu gostei da ideia, porque eu já estava no movimento, eu
entendia  a  proposta  dele,  dessa  organização  da  sociedade,  né?  então  ele  perguntava:  tem
alguma Associação? não, não tem, e nós não tinha nem ideia mais ou menos do que era
Associação de moradores, essa coisa toda. E, eu lembro que fui com ele em Belo Horizonte
pra gente tentar buscar lá, né? no ... (ai, esqueci qual é) ... uma entidade, nós fomos buscar lá
pra ajudar, né? orientar, e com essas orientações que fomos pegando nós fomos os pioneiros a
criar  uma Associação,  e não foi criada a  Associação da Vila  Esperança não, foi  criada  a
Associação dos bairros de Teófilo Otoni, a primeira ideia foi essa, criou-se a Associação dos
bairros e depois criou ... essa Associação dos bairros que era a Central, e depois foi criando no
Estatuto o que se chama de Seccionais, as Seccionais dos bairros, que eram as Associações de
moradores de cada bairro, né? e junto com Padre Giovanni nós fizemos esse trabalho, criamos
Associação em todos os bairros de Teófilo Otoni, inclusive na Vila Esperança, porém, na Vila
Esperança já tinha um trabalho igualzinho de uma Associação de moradores, a gente chamava
de Comissão, era uma Comissão de pessoas que trabalhavam na organização do bairro, já
existia  o  mutirão,  nós  construímos  a  Vila  Esperança  foi  num mutirão,  mas  não  era  uma
Associação,  era  essa  que  nós  chamávamos  de  Comissão,  essa  Comissão  organizava  os
trabalhos, né? as coisas. Então, quando criou ... quando se criou todas as Associações nos
bairros, criou-se também na Vila Esperança, né? porém, já em cima duma caminhada que já
tinha um bairro sendo construído em mutirão, e esse ... essa ideia da construção das casas em
mutirão,  a ideia era essa, enquanto construía a casa para resolver o problema pessoal das
famílias,  construía  também uma comunidade.  Tanto  é  que  a  Vila  Esperança  é  um bairro
diferenciado de todos os bairros de Teófilo Otoni, um pouco parecido com Vila Esperança é o
bairro Taquara que também foi construído em um mutirão dentro desse sistema de trabalho e
também o bairro São Benedito, que é bastante parecido, né? Porém, Vila Esperança é bem
diferenciada nisso aí,  é o único bairro da cidade onde a comunidade parece uma família,
Taquara é um pouco parecido, porém já é um bairro maior,  e já não teve tanto tempo de
investir nesse trabalho de formação, e São Benedito também que é a extensão do trabalho da
Vila Esperança, né? foi construído também em mutirão. Na Vila Esperança foram construídas
260 casas, no bairro Taquara 600, e no São Benedito 300, então as Associações criou-se desse
jeito  aí,  com  esse  trabalho,  né?  nós  criamos  Associações  em  todos  os  bairros,  né?  já
legalizada, né? pra todos os bairros. Isso na década de 70 pra 80.

JEFERSON – Em relação ao início dos movimentos urbanos da cidade, mais especificamente
a atuação das associações, quando começou? Como eram os movimentos no início? 
ENTREVISTADO 3 – Então, os objetivos desses movimentos, dessas Associações era tornar
esses cidadãos conscientes dos deveres, dos direitos, e aí reivindicar, né? naquela época era
uma coisa terrível, sabe? o povo não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, é ... era,
esgoto corria a céu aberto, era tudo assim, né? então, era reivindicar isso aí, reivindicar luz,
reivindicar água, reivindicar esgoto, reivindicar creche que na verdade essas creches não via
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ao poder público, elas foram acontecendo de acordo com o movimento, a nossa creche foi
construída em mutirão, que é a Creche Johann Baur na Vila Esperança, depois a gente viu que
os menininhos ainda saiam muito pequenininhos da creche, com 6 aninhos que a creche era
até 6, nós conseguimos construir uma casa onde os meninos ... que pudessem receber esses
meninos que vem das creches, né? então, a Casa Nazaré que tá lá na Vila Esperança também,
né? Na época, era um movimento assim bem ... já tava tão bem organizado chegou uma época
que tava uma maravilha, a criança entrava, e a ideia era essa, de ampliar as creches, outras
casas de acolhimento, de forma que a criança chega no primeiro ano de vida na creche e sai lá
na frente já profissionalizado, de que forma? entra na creche, dos zero aos seis anos, vai para
a Casa Nazaré dos 6 aos 12 anos, vai pra Casa do Adolescente, que tinha lá no APJ, né? dos
12 aos 18 anos, já saia com uma profissão na Casa do Adolescente, né? então, a ideia era essa,
e isso aconteceu com muitas crianças, né? mas a falta de apoio, né? a falta do Poder Público
local, né? que isso tudo acontecia com o dinheiro da Itália, via a Padre Giovanni e os amigos
de Padre Giovanni, tudo isso acontecia, esses bairros construídos em mutirão foi desse jeito,
né? a APJ, a Casa Nazaré, tudo foi dinheiro internacional.

JEFERSON – Quando foi e qual o papel histórico da Igreja Católica em fomentar e incentivar
a participação cidadã das comunidades e suas associações comunitárias na cidade? Como se
dava a organização e mobilização da população? 
ENTREVISTADO 3 – Olha, eu vou ser bem sincera, nós tivemos padres que apoiaram esse
movimento,  e a Igreja não, como Igreja não, né? tinham alguns padres que apoiaram esse
trabalho, que ajudaram e que contribuíram muito com isso aí. O primeiro bispo, na época o
bispo Dom Quirino, ele deu muito apoio, né? de local da gente reunir, e apoiava o nosso
movimento, mas em seguida entrou um bispo que até tocou nós de lá, não queria nem ... não
deixou nem a gente reunir mais nos espaços da Igreja, então nós ... não foi a Igreja, foram
alguns padres, principalmente os padres italianos. [...] Olha, as CEBs são as Comunidades
Eclesiais de Base, né? então, as CEBs, aí tinham o apoio da Igreja também, que também nem
todo padre apoiou muito as CEBs também não, né? como até hoje, nem todo padre apoia as
CEBs, as CEBs ainda existem, as Comunidades Eclesiais de Base ainda existem, mas não tem
um apoio muito grande da Igreja não, né? tem algumas alas da Igreja, as mais revolucionárias.

JEFERSON – Qual a herança deixada por esse período em relação à participação?
ENTREVISTADO 3 – Olha, o que...que aconteceu? que esse movimento quando começou,
essas associações, era muito bacana isso aí, e tava surtindo um resultado muito grande, então
teve uma interferência política, né? nisso aí, porque quando o movimento ganhou força, se
organizou, aí isso incomodou demais, então aqui em Teófilo Otoni, por exemplo, o prefeito
aqui até proibiu o nosso movimento, queria proibir da gente entrar na prefeitura, porque nós
éramos baderneiros, que era ... só vendo, então, eles não viam isso como uma organização
não, e aí começou a taxar que era o povo do PT, nós não carregávamos ...  o movimento
popular não carregava bandeiras partidárias não, mas parece até que o PT gosta muito das
coisas organizadas porque todo tipo de organização eles falavam “ah, isso é coisa do PT, é
coisa do PT”, então, o que que aconteceu? os próprios políticos, né? prefeitos e vereadores
dessa cidade começaram a organizar Associações paralelas, com gentes do perfil deles, com
gente  que  eles  pudessem  manipular,  porque  nós  não  aceitávamos  isso  aí,  né?  então
começaram a fazer Associações paralelas, né? e aí o nosso movimento perdeu a força, porque
aí  virou  bagunça,  né?  Associação  virou  os  cabides  eleitorais,  virou  essa  coisa  toda,  e  aí
bagunçou tudo.

JEFERSON – Quando e como surgiu a associação aqui do seu bairro? Como ela atuava no
espaço urbano nesse período?
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ENTREVISTADO 3 – Então, a Associação da Vila Esperança, que era o modelo de todas as
Associações de bairro, né? que era reivindicar pelos direitos, era organizar a sociedade, era
trabalhar a consciência das pessoas, isso aí sem bandeira política, e sem também é ... religião,
respeitando, né? era apartidária, né? então, e também bem light, cada um era da sua religião,
nós  não estávamos  ali  trabalhando  que,  apesar  que  a  maioria  de  nós  éramos  católicos,  a
maioria de nós também, desses movimentos acabou optando pelo Partido dos Trabalhadores,
que também chegou junto disso aí,  né? mas também tinham outras Associações ligadas a
outras  Igrejas,  gente  ligada  que  estavam nas  lideranças  ligada  a  outras  Igrejas,  a  outros
partidos, partido de esquerda em geral era, então essa Associação era pra isso, pra organizar a
sociedade, para lutar pela melhoria de qualidade de vida, é pra reivindicar não só coisas ali do
bairro, porque tinha luta que era específica do bairro, mas tinha luta que era geral, né? lutar
por um transporte de qualidade, é uma luta pra todo mundo, né? lutar por uma educação de
qualidade  também é  uma luta  de  todo mundo,  né?  lutar  por  saneamento  básico,  né?  pra
infraestrutura, essa coisa toda. Agora, tinham aquelas lutas, um bairro que tava querendo uma
creche, um outro que tava querendo um calçamento, então tinham as lutas específicas, e as
lutas gerais, né? então, e era por isso aí,  essa luta era por isso aí.  Tanto é, que com esse
movimento nosso, hoje esse projeto que é o “Minha Casa, Minha Vida” que é do Governo
Federal, né? esse foi uma luta do nosso movimento junto com outros movimentos pelo país
afora, e nós fizemos um Projeto de Lei, nós coletamos 8500 assinatura e levamos em Brasília
pedindo esse projeto de moradia, né? ele foi mudado um pouco daquilo que nós pedimos, mas
o resultado desse projeto “Minha Casa, Minha Vida” foi dessa luta aí, e desses movimentos
populares e sociais. 

JEFERSON – Você tem ideia de em qual ano foi a fundação da Associação?
ENTREVISTADO 3 – Olha, eu acho que foi em 82, 83,  por aí.  E a Associação da Vila
Esperança, ela também foi diferenciada, lá político nenhum conseguia optar as lideranças, a
liderança  muito  firme,  né?  e  tanto  é  que  nós  conseguimos  ir  adiante  e  até  hoje,  né?  a
Associação  de  moradores  lá  tem esse  caráter  mesmo de  estar  do  lado  da  comunidade  e
fortalecer as lutas populares e tudo, né? sem aceitar manipulação.

JEFERSON – Como está a associação hoje? Quais principais dificuldades encontradas pela
associação em sua atuação agora? Há tentativas de interferência na autonomia da associação?
ENTREVISTADO 3 – Lá é bem difícil essa interferência aí, né? hoje a Associação ela está
até desativada, porque todas ... a cidade quase inteira as Associações deram uma caída, sabe?
acho  que  até  porque  cansaram  demais  de  tentar  fazer  as  coisas,  de  tentar  melhorar,  de
reivindicar  e  não  conseguir  nada,  né?  então  as  Associações  desgastaram,  sabe?  hoje  ...
antigamente você chegava ne todos os bairros da cidade a Associação estava ali, organizada e
tudo, né? hoje você chega, vai encontrar uma ou outra pra cidade afora que está organizada,
inclusive a da Vila Esperança está ali com a Diretoria que já venceu há bastante tempo, né? o
pessoal tá até tentando organizar a Associação para reativar a Associação, né? mas, ainda está
bem ... não está no ponto ainda, porque tem que declarar todo ano, senão cria um débito na
Receita  Federal,  a  Associação da Vila  Esperança não tem esse débito,  né? porque tem o
cuidado,  mesmo  que  ela  não  está  atual,  mas  tá  sendo  declarado  tudo,  está  em dia  essa
Associação, né?  

JEFERSON – Atualmente  a  atuação  política  da  associação  costuma  ocupar  que  tipos  de
espaços  para  reivindicar  direitos  para  seu  espaço  urbano?  Trabalham  de  modo  mais
organizado, para tomar decisões, ou de modo mais expressivo, através de protestos, marchas,
etc, ou são comuns as duas práticas?
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ENTREVISTADO  3  –  É  um pouco  de  cada  coisa,  né?  A  Associação  ela  trabalha  com
protesto, ela trabalha, né? com a organização, ela trabalha com a mão na massa mesmo, que
nós construímos ruas em mutirão, né? pagando com o próprio bolso, né? cada um dá um saco
de cimento, fizemos isso, creche no mutirão, então né? placa nos bairros, às vezes colocar,
tanta coisa que foi feita, que era do dever do Poder Público e a gente não conseguiu mesmo,
se fez, né? festa para arrecadar dinheiro, né? e até hoje é assim, se faz festa para arrecadar
dinheiro, pra uma pra outra finalidade, né? também ela atua muito na área da Igreja, né? a
Associação lá, ela é bem ativa nisso aí, construiu uma Igreja, deu o nome a santa, que é Nossa
Senhora da Esperança, né? então é Igreja, ela é mantida pela comunidade, é uma Igreja linda,
né? faz festa religiosa pra arrecadar dinheiro, pra comprar material, fazer o que precisa da
Igreja, também pra ajudar quem tá precisando de um remédio e tudo, né? então, é isso, é um
pouco  de  cada  coisa,  entra  nas  lutas  de  tudo,  fortalece,  apoia  todo  tipo  de  luta,  né?  da
sociedade.

JEFERSON  –  No  que  diz  respeito  ao  campo  de  discussão  nas  reuniões.  As  temáticas
levantadas  na associação se restringem aos problemas locais,  ou costumam ser levantadas
pautas  correspondentes  a  temas  mais  amplos,  como o momento  político  local  ou mesmo
nacional? comente.
ENTREVISTADO 3 – Então, são os problemas locais, mas também os temas mais globais,
em geral. 

JEFERSON  –  Considerando  os  anos  de  2005  a  2012,  as  demandas  sociais  e  estruturais
levantadas no bairro costumavam ser facilmente levadas ao conhecimento do poder público
local  ou  existiam  elementos  que  dificultam  essa  comunicação?  Quais  os  principais
empecilhos? Como costumava ser o retorno da prefeitura?
ENTREVISTADO 2 – Nos anos de Maria José foi muito tranquilo, inclusive Maria José era
uma pessoa que sempre estava na luta, né? com as pessoas, era uma pessoa, vamos dizer, bem
familiar  com a gente,  né? Nos outros governos já tiveram muitas  dificuldades,  né? nosso
bairro era discriminado, o fato que eu já te falei no começo, que eles falavam que era gente do
PT, essa coisa toda, né? então, nós não conseguíamos nada, nada, antes de Maria José, com
Maria  José  já  foi  tranquilo,  inclusive  o  apoio  as  creches,  o  apoio  a  Casa  Nazaré,  as
reivindicações  do bairro,  ruas lá que estavam abandonadas completamente,  então,  isso foi
olhado, né? ela entendeu que nosso ficamos prejudicados com os governos, né? então, a gente
até de vez em quando falava com ela, “Maria José, olha, a vida inteira nós fomos boicotados
dessa prefeitura,  agora é a  hora de você fazer  alguma coisa pra nós,  né?”,  então,  com o
governo da Maria José foi muito bom.

JEFERSON – Até que ponto a população da comunidade costumava participar ou não nas
atividades das associações?
ENTREVISTADO  3  –  Olha,  isso  aí  tem  aquele  que  participa  pelo  interesse  de  ver  o
desenvolvimento, de ver a melhoria da vida das pessoas, e tem aquele que participa por causa
dos interesses pessoais, e quando conseguiu aquilo que interessava ele, ele sai fora, né? então,
isso sempre foi assim, tem aqueles ... a minoria, participa pensando no bem comum, outros
pelos interesses pessoais, infelizmente, né?

JEFERSON - Qual a importância da Associação comunitária para incentivar a participação da
população em espaços de discussão e criação de políticas públicas para o espaço urbano em
Teófilo Otoni? Por quê?
ENTREVISTADO 3 – Olha,  esse é  um espaço muito importante,  só que,  infelizmente,  a
nossa cultura, quando eu falo nós brasileiros, né? é um pouco acomodado demais o brasileiro,
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né? então, é muito ... por isso se torna muito difícil fazer esse trabalho, né? esse trabalho de
conscientização  do cidadão,  tomar  conhecimento,  tomar  a  consciência  que  ele  também é
responsável, que ele também tem que ajudar pensar no futuro, haja vista que a gente faz um
trabalho preventivo contra ... no combate a prostituição infantil, né? essa coisa toda, e muita
gente custa a entrar nessa luta, né? uns “ah, eu não tenho filho, essa coisa não me interessa”,
então é aquela coisa de sempre tá olhando pro dele, né? de pensar que tem que cuidar do meio
ambiente, pensar daqui a 20 anos, pras futuras gerações, então pra ele “hoje pra mim tudo tá
bom, tem água pra mim, não tem nem um pouco preocupando com o futuro”,  então tem
sempre essa coisa aí dessa ... é muito difícil fazer esse trabalho, né? porque as pessoas, em
geral, tem gente que entra de cabeça por consciência e tem o outro que só entra querendo
saber o que que ele vai ganhar com isso, né? se ele não vê a possibilidade de ganhar nada, ele
também não entra nisso aí, né? Infelizmente.  

JEFERSON – Pensando num campo mais institucionalizado (espaços oficiais da prefeitura
para atuação da comunidade), que políticas no meio urbano contaram com a participação da
população aqui em Teófilo Otoni, nos anos de 2005 a 2012, seja na elaboração, planejamento
ou execução?
ENTREVISTADO 3 – Olha, essa participação popular, é isso que acabei de falar, só pra você
ter uma ideia, a Câmara Municipal é um espaço de discussão, eu fiz 3.000 calendários desse e
aqui você tá vendo, a marca do dia e o horário da reunião, e esse calendário foi distribuído pra
que todo mundo soubesse os dias, inclusive, hoje começa a reunião, né? a primeira semana de
cada mês, a semana cheia, e as pessoas não participam da reunião, não participam, né? Você
convida, é uma audiência pública de um assunto assim interessante pra sociedade, é muito
difícil trazer pessoas, em geral, você traz as pessoas que já tem uma consciência, né? Você
passa uma audiência pública do menor, a mesma coisa, sobre a mulher, o combate a violência,
é sempre a mesma coisa, você traz sempre as mesmas pessoas, as pessoas que já tem um nível
de consciência, é muito difícil envolver as pessoas nessa discussão do Plano Diretor, você
sabe como é isso, você pergunta para as pessoas quantos vereadores que tem na cidade, eles
não sabem quantos que são, né? e é por aí. Então, você vai lá no ... a questão partidária, a
questão política, que tem tanto a ver com a vida de cada um, mas as pessoas não estão muito
interessadas nisso não, infelizmente.

JEFERSON – Quais  os  principais  entraves  à  participação  cidadã  no  desenvolvimento  do
espaço urbano da cidade de Teófilo Otoni? 
ENTREVISTADO 3 – Eu acho também que os meios de comunicação que alienam demais as
pessoas, eu acho que é muito bom esse avanço tecnológico, né? a gente podia ter avançado
muito nisso aí,  mas eu vejo que não avançou tanto assim não, né? hoje as pessoas,  todo
mundo tem os meios de informação, mas a gente já recebe aquela informação pronta, a mídia
hoje ela é muito tendenciosa de ajudar ... de contribuir negativamente para esse trabalho, essa
consciência  e  tudo,  quanto  mais  alienado para mídia  parece  que melhor  é,  né? então,  os
alcances de fazer esse trabalho tem essa dificuldade, hoje as pessoas, às vezes com todos os
recursos  tecnológicos  que  tem,  mas  não  usa  isso  pra  um crescimento  pessoal,  por  uma
consciência mais madura, não usa isso aí, né? você que ... os celulares são usados mais para
um tanto de outras coisas aí, né? tanta coisa ... é bacana, por exemplo, esse é ... eu acho que o
WhatsApp é uma ferramenta muito boa, mas quando você pega, você recebe tanta bobagem
que você não aproveita, você fica só apagando, apagando, apagando, apagando, coisa boa não
circula muito aí,  né? então eu acho que é essa dificuldade,  acho que é da cultura mesmo,
sabe?  e  da  mídia  que  às  vezes  contribui  muito  negativamente  para  esse  trabalho  de
conscientização.    
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JEFERSON – Quais das características abaixo se aplicam à prefeitura municipal de Teófilo
Otoni, em relação à condução das políticas no meio urbano, nos anos de 2005 a 2012? Por
quê?
(X) Aberto à opinião e participação popular nas decisões 
( ) Pouca abertura para que a população opinasse e participasse das decisões
ENTREVISTADO 3 – Faltou mesmo foi a participação.

JEFERSON – Por fim, quais as principais intervenções no seu espaço urbano (bairro) que
foram fruto da participação e da atuação da associação comunitária?
ENTREVISTADO 3 – Nossa, aí tem um tanto de coisa, lá na Vila Esperança, por exemplo,
creche, Casa Nazaré, calçamento, né? tudo isso, e depois você vai no São Jacinto, a escola
Ione Lewick foi uma luta da Associação de moradores, você vai no Jardim São Paulo, o posto
de saúde foi uma luta dos moradores, né? então, tem muita coisa pela cidade afora que foi luta
de Associações,  né? Luz que chegou via Associação, calçamento,  luta, feito em mutirões,
essas coisas têm muito pela cidade afora aí, muitas conquistas. Ainda, olha, antigamente as
pessoas entravam no ônibus, ela pagava a passagem dela, pagava a trouxa de roupa que levava
para lavar,  naquele tempo tinha muita lavadeira,  na volta ela pagava a passagem dela e a
trouxa de roupa limpa pra entregar, pra devolver, então, e essa cobrança era ilegal porque o
passageiro ele tem o direito de carregar as coisas que ele tem que carregar, e isso foi uma luta
da  Associação  de  morador,  né?  que  acabou  com essa  questão  de  pagar  os  volumes  que
carregava, até a compra do supermercado você tinha que pagar, né? você tinha que pagar,
você pagava sua passagem e pagava aquilo ali, e foi uma luta da Associação de morador. Uma
outra luta, a maioria das pessoas dessa cidade era analfabeta, e aí o cartório não aceitava fazer
gratuitamente, e aí nós descobrimos que existia uma lei que quem não tem dinheiro pra pagar
o registro ele tem que ter o registro de graça, e nós fizemos valer isso aí, e o cartório era até
aqui mesmo na Câmara, né? e isso nós criamos uma briga grande com a dona do cartório, que
era Anesia Noronha, que ela não queria aceitar isso de jeito nenhum, e nós falamos não, não é
querer não, é a lei, e ela teve que aceitar, e ela começou a fazer os registros e pra economizar
tempo, e nós fazíamos a petição, mandava a coisa já prontinha, mas pra economizar tempo ela
fazia o registro e colocava ...  e não colocava o nome dos avós e ainda escrevia grátis no
registro, aí nós entramos no Ministério Público contra essa gratuidade e a forma do registro, e
aí  o promotor  de justiça mandou um documento pra ela  falando,  nós temos isso tudo no
arquivo lá da Casa Nazaré, que era pra colocar o nome dos avós, que era pra fazer um registro
igualzinho o outro, sem colocar a gratuidade, e todos aqueles que tinham o registro com essa
palavra “grátis” que escrevia, todo mundo veio trazer o registro e fazer outro, foi uma luta
bacana das Associações, uma conquista da Associação, e tem tantas outras coisas, tem tantas
outras conquistas dentro desse movimento, dessa organização.

ENTREVISTADO 4 – INTEGRANTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE 2005 A 2012
(03 DE ABRIL DE 2018)

JEFERSON – Em relação ao início dos movimentos urbanos da cidade, mais especificamente
a atuação das associações, quando começou? Como eram os movimentos no início? 
ENTREVISTADO 4 – Aqui começou no final dos anos 70, 78, 79. Que começou através das
Comunidades Eclesiais de Bases, que eram as reuniões que faziam grupos de reflexão, que
reuniam  pra  rezar,  pra  cantar,  pra  louvar,  mas  que  discutia  também  os  problemas  da
comunidade, e diante da realidade aí foram discutindo de que forma a gente poderia participar
para tentar  reivindicar  alguma coisa para melhorar  aquela condição de vida do povo, né?
então foi nessa reflexão do evangelho, nesse conhecimento do compromisso do cristão no
trabalho da comunidade que começou,  então  isso foi  no final  dos  anos 70.  Agora que a
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Associação  que  foi  fundada  mesmo,  que  viramos  Associação  em  82,  a  gente  já  estava
discutindo a criação, mas que fizemos a Associação que registrou legalmente com tudo foi em
85, mas desde 79 que essa discussão da importância,  da necessidade de se organizar  nas
comunidades  e  fazer  essa  discussão  de  organização  em  todos  os  bairros  da  cidade,
principalmente das periferias, nós começamos isso ... nós ficamos bem uns 6 a 7 anos nessa
discussão,  pra  depois  chegar  ao  ponto  de  dizer  agora  nós  já  estamos  mais  ou  menos
preparados pra criar uma Associação, pra criar uma Entidade com essa personalidade jurídica.
Em 85 foi criada uma Associação, tipo uma central,  que foi criada aqui a Associação dos
bairros de Teófilo Otoni, como que ela foi estruturada? nos bairros, a gente elegia lá, cada
bairro  elegia  3  representantes  daquele  bairro,  3  lideranças,  essas  3  lideranças  é  que
compunham o Comitê Popular da cidade, então esse Comitê Popular da cidade reunia toda
segunda-feira,  cada  um  trazendo  seus  problemas  do  bairro,  suas  experiências,  os  seus
trabalhos,  trazendo  pra  discussão  no  geral,  e  aí  foi  criada  essa  Associação  a  nível  de
município,  Associação  dos  bairros  de  Teófilo  Otoni,  de  realmente  com  participação  de
representantes de todos os bairros, principalmente das periferias. Era geralzão mesmo, todos
os  bairros,  até  hoje  ainda,  não  tão  igual  era  antigamente,  tão  forte,  mas  ainda  está
funcionando, ainda tem algumas. 

JEFERSON – Quando foi e qual o papel histórico da Igreja Católica em fomentar e incentivar
a participação cidadã das comunidades e suas associações comunitárias na cidade? Como se
dava a organização e mobilização da população?
ENTREVISTADO 4 – Na verdade não era a Igreja toda, né? alguns padres mais progressistas,
alguns  padres  que  ...  eu  digo  isso  mais  comprometidos  de  fato  com  evangelho,  com  o
ensinamento de Jesus, que é ... Jesus diz “eu vim para que todos tenham vida em plenitude”,
então vida em plenitude pra uma sociedade, uma população onde que não tem casa, onde que
não  tem  comida,  onde  que  não  escola,  então  falta  muita  coisa,  né?  então  diante  desse
ensinamento,  que nem todos os padres, como até hoje nem todos os padres abraçam essa
causa, mas aqui nós tivemos, eu digo assim o pivô, o braço forte nosso foi Padre Giovanni, os
padres italianos, na verdade, contribuíram muito, né? mas principalmente Padre Giovanni, que
Padre Giovanni ele foi arrebanhando os outros, foi atraindo os outros e trazendo com ele e
convencidos dessa importância. E aí, quem nos ajudou, quem nos apoiou mesmo foram os
padres  italianos  e  claro,  com  raríssimas  exceções,  alguns  padres  brasileiros  que  foram
ajudando, e principalmente os padres brasileiros que formaram aqui no seminário com um
padre italiano, que era Padre Domingos, que foi reitor de seminário muito tempo, e o bispo
também, Dom Quirino na época, que era um apoiador desses movimentos, pelo menos se ele
não enfrentava muito, mas ele também não atrapalhava, então também contribuiu muito com a
organização da sociedade aqui em Teófilo Otoni, não só em Associação, mas nós tínhamos
aqui Movimento de Mulheres Marginalizadas, porque aqui tinha uma zona boêmia, e que a
organização,  com apoio  de  Irmã Zoé,  acabou a  zona boêmia,  tiraram todas  as  mulheres,
inclusive aqui tem uma vila construída onde que moram essas mulheres que moravam na
zona, pra você ter uma ideia nós temos hoje lideranças importantíssimas que foram mulheres
que moravam na zona e que hoje são senhoras, famílias constituídas, você precisa de ver,
então esse trabalho também teve um grande apoio do Padre Giovanni e dos padres italianos,
que era também com as mulheres, Organização da Lavadeiras, Trabalhadoras domésticas, é ...
todas as profissões que tinham o interesse de se organizar, esses padres deram apoio, sabe?
principalmente os padres italianos, mas a referência que a gente tem mais forte era de Padre
Giovanni que tava sempre na frente de todos, mas nós temos Padre Piero, Padre Domingos
que faleceu, então esses 3 principalmente, que eram os principais da linha de frente aqui.
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JEFERSON – Em relação ao  espaço urbano,  esses  padres  apoiaram vocês  na questão da
habitação e na formação dos bairros?
ENTREVISTADO 4 – Se não fosse eles nem existiriam os bairros na verdade, que na medida
que fomos organizando,  como eu estou te falando,  os movimentos  sociais,  sindicais  e  na
Igreja também fomos preocupando com essa situação da realidade enfrentada,  e aí veio a
necessidade de construir, de fazer ... dar uma oportunidade para as pessoas morarem, porque
aqui nós tínhamos várias famílias que moravam literalmente debaixo da ponte, aquela ponte
ali  da  Manoel  Esteves  tinha  3  famílias  que  moravam  mesmo,  lá  dormiam,  cozinhavam,
viviam ali embaixo, e tínhamos também famílias que moravam debaixo de árvore no bairro
Novo Horizonte, lá em cima naquele alto, tinham 2 famílias que a morada deles era uma lona
amarrada numa ponta da árvore e a outra na outra e assim moravam com 6 filhos, 7 filhos, 5
filhos, então, aí  Padre Giovanni, mais uma vez Padre Giovanni, ele falou “gente, nós não
podemos ficar assim, vamos trabalhar, vamos pensar numa forma da gente conseguir recurso,
vamos fazer uma campanha, vamos procurar as autoridades”, e aí nós lançamos a campanha,
chamada “Campanha dos 50 alqueires, terra em nossa mão, casa em mutirão”, nosso objetivo
era conseguir com o estado, com a prefeitura, com deputado, com quem quisesse, com os
ricos que quisessem ajudar, era conseguir terreno pra gente distribuir para as famílias que não
tinham casa e  organizar,  e  construir  mutirão  pra eles  participarem diretamente,  e  daí  nós
tentamos com tudo que era autoridade, deputados, que na época também nós tínhamos uma
outra dificuldade, que nós só tínhamos deputados da direita do capitalismo, que defende o
capitalismo e o neoliberalismo, então com eles nós não conseguimos meio centímetro de terra,
então nós tivemos essa dificuldade na época de conseguir nem com o município, nem com
deputados estaduais, federais, nem nada, aí mais uma vez, a Igreja com Dom Quirino, que eu
te  falei  que era ...,  e  Padre Giovanni e outros padres italianos,  conseguimos que a Igreja
doasse  um  terreno,  que  é  o  terreno  onde  é  a  Vila  Esperança,  já  tínhamos  Associação
organizada juridicamente, aí solicitamos da Igreja, pedimos a Igreja que desse pra nós um
terreno que a gente organizava o povo e construía,  aí a Igreja deu pra Associação aquele
terreno, e a Associação organizou o povo e construiu em regime de mutirão, mais uma vez
com ajuda de amigos de Padre Giovanni que comprou pra gente as máquinas de fazer blocos,
e a gente organizava com o povo, comprava o material, comprava o cimento, fazia os blocos,
e assim foram feitas as primeiras casinhas da Vila Esperança, que inclusive o nosso prefeito, a
mãe do prefeito é da Vila Esperança, foi criado na Vila Esperança, e é um dos que tem calo na
cabeça de carregar bloco desde essa época, desde pequenininho, sabe? então a luta da ... o
apoio da Igreja na época foi muito importante pras organizações da comunidade, da sociedade
como um todo, organização como eu disse sindical, né? de Associações, associação de classe
de uma forma geral, foi muita ajuda, foi muito importante, infelizmente houve um retrocesso
muito grande, mas ainda tem sementes, ainda tem resistência, né? os sobreviventes que estão
resistindo.    

JEFERSON - As ações realizadas pelas associações na cidade nesse período aí eram mais de
reivindicação principalmente por moradias?
ENTREVISTADO  4  –  O  forte  foi,  porque  o  que  mais  atingiu  o  pessoal  na  época  era
exatamente isso, porque eram famílias muito pobres, não tinham emprego e tinham que pagar
aluguel, né? e eram muita gente, nós fizemos um levantamento simples, dentro das nossas
limitações, onde nós fizemos um levantamento que na época nós detectamos 13.000 famílias
que não tinham onde morar em Teófilo Otoni, por isso que nós pensamos “50 alqueires de
terra dá pra fazer casa”, não tinha ninguém sem casa, né? (riso) então, por isso que nós já
começamos essa campanha pensando em conseguir esse terreno, conseguir recurso pra gente
comprar, como nós, aí como eu te falei, começou foi com a Vila Esperança, mas depois veio o
Taquara e  aí,  mais  uma vez,  a ajuda da Igreja  e dos padres italianos  nós adquirimos um
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terreno, a Associação comprou, adquiriu o terreno do Taquara,  continua a organização do
mutirão, aí como a Associação também já tava bem forte, já tinha uma força política visível
pra todo mundo, e aí já começou ... as atenções já começaram a melhorar um pouco, que foi
quando nós procuramos o então deputado federal, que era Aécio Cunha, e ele contribuiu, que
ele ajudou, né? ele ajudou pra gente comprar cimento pra trabalhar também nos mutirões do
bairro Taquara, então lá nós ... dali a gente já começou, e depois veio também quando Maria
José, depois de muitas candidaturas, conseguiu se eleger a deputada estadual pelo Partido dos
Trabalhadores,  e  foi  um  outro  braço  forte  nosso,  que  ela  já  era  uma  militante  que
acompanhava esses movimentos desde o início,  porque participava ativamente da Igreja, e
aí ...  do sindicato dos professores, que é uma das fundadoras do Sind-UTE e também do
partido,  aí  ela  também  contribuiu,  ajudou  muito  na  construção,  ajudou  no  material  de
construção pra ajudar no Taquara, e o bairro São Benedito que vem depois, aí 92 depois de
uma  enchente  muito  pesada  aqui,  aí  o  bairro  São  Benedito  ela  adquiriu  o  terreno,  nós
adquirimos o terreno, aliás, através ... com recurso através de emendas por subvenção estadual
que naquela época tinha, né? através de Maria José, que passou pra Associação o recurso,
compramos o terreno e continuamos o trabalho de mutirão da forma que eu estou te falando,
mas  sempre  contando com o projeto  Teófilo  Otoni  de  Padre  Giovanni  com os  amigos  e
parentes dele lá, que nos ajudava financeiramente pra manter esses mutirões, porque, claro,
dependia de recurso pra comprar os materiais, né? porque o povo tinha mão de obra, mas e o
material?  e  a  mão  de  obra  especializada?  porque  tinha  que  fazer  planta,  precisava  do
engenheiro, precisava, né? ... precisava de mão de obra especializada, e com isso nós tivemos
esse apoio, por isso eu falo com você que aqui na Zona Sul é fruto, tem mais frutos dessa luta,
porque é  onde o  povo abraçou mais,  onde nós  tivemos  mais  oportunidade,  onde o  povo
realmente abraçou mais essa luta, não é porque nós deixamos de trabalhar não, temos outras
lutas nos outros bairros, temos construção de escolas no bairro São Jacinto, que também foi
luta de Associação da comunidade, sabe? tem muitas outras ... tem muitos outros frutos dessa
luta pela cidade afora, e na zona rural, Padre Domingos, eu trabalhava mais com o pessoal da
zona rural,  Padre  Domingos  acompanhava  mais  a  zona  rural,  na organização  da  Pastoral
Rural,  na organização do Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais,  e da Comissão Pastoral  da
Terra, e da Comissão dos Direitos Humanos, Pastoral da Terra, então Padre Domingos que
acompanhou mais esse pessoal aí da zona rural. Então com isso nós conseguimos também,
justamente através desses apoiadores nossos, a construir a sede da Associação que é ali onde
você conhece a Casa dos Movimentos Populares, né? que a chegar numa estrutura daquela foi
fruto  de  muita  participação,  de  muita  luta,  mas  principalmente  de  apoio  desses  padres
italianos,  sabe?  lógico  que  os  padres  brasileiros,  alguns  brasileiros,  que  a  gente  pode  tá
pecando em citar nomes, que ajudaram, mas foram poucos, foram poucos. Nós participamos,
enquanto representantes da Associação daqui de Teófilo Otoni, de bairros, nós participamos
também dos movimentos municipal, estadual e nacional,  nós fizemos parte do Movimento
Estadual de Moradia, do Movimento Nacional de Moradia, participamos da Anamps – criação
da Central dos Movimentos Populares, e através dessa participação desses movimentos nós
participamos da coleta de assinatura pra criação do Conselho e Fundo Nacional de Habitação,
que eu falo que nós temos a honra e a felicidade de dizer que nós contribuímos com o Minha
Casa, Minha Vida, parou e ninguém sabe se volta quando ou o que vai acontecer, mas nós
tivemos a participação ativa, nós fomos aqui de Teófilo Otoni, 100 pessoas pra entrega das
assinaturas que coletamos aqui, para Brasília na luta pra aprovação da lei que cria o Conselho
e o Fundo, que é uma lei de iniciativa popular, Nilmário Miranda foi o nosso patrono lá pra
entrar com o projeto e nós fizemos, nós participamos ativamente dessa luta pra criação do
Conselho do Fundo de Habitação.

JEFERSON – Qual a herança deixada por esse período em relação à participação?
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ENTREVISTADO 4 – Pra mim, a herança deixada disso aí foi justamente o fortalecimento
das  associações  de  bairro,  os  bairros  ...  esses  3  bairros  construídos,  né?   em regime  de
mutirão, isso eu considero uma herança maior, e pra mim, uma das grandes também heranças,
nossa,  foi  com esse trabalho de organização da sociedade,  de trabalho de certa  forma de
conscientização do compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, nós tivemos,
nós quebramos o tabu de Teófilo Otoni, e quebramos com força de gás, que nós elegemos
uma prefeita solteira, mulher, por dois mandatos consecutivos, além de deputada, né? depois
de deputada, mas se tratando diretamente de Teófilo Otoni, então eu vejo que tudo isso foi
fruto desse trabalho de conscientização sobre tudo, né? desse compromisso de construção de
uma  sociedade,  com  a  participação  direta  da  população,  então  eu  vejo  isso  que  estou
lembrando agora, como fruto e como eu te disse anteriormente ... eu sinto que as próprias leis
que temos hoje, da municipalização da saúde, que nós participamos de todas as conferências
municipais, estaduais e nacionais, conferência de saúde, conferência de educação, conferência
... então todas as conferências, nós não perdemos uma de discussão, onde se discutia o espaço
de participação da sociedade nas instâncias de decisão, então nós temos ... até hoje nós temos
pessoas das associações nos Conselhos e sempre tivemos os Conselhos, sabe? então eu acho
que tudo isso é  fruto dessa luta,  que na medida  que você vai  tomando conhecimento  da
necessidade e da importância da participação da sociedade a coisa muda, né? infelizmente pra
construir é bastante difícil, pra desmanchar às vezes é mais fácil, a gente tá percebendo aí o
que que tá, né? mas a gente ... eu vejo como fruto mesmo as resistências, as pessoas que ainda
estão aí como resistência, ou as sementes que ainda temos, eu considero como fruto dessas
lutas.

JEFERSON – Como estão as associações  hoje? Quais  principais  dificuldades  encontradas
pelas  associações  em sua atuação agora? Há tentativas  de interferência  na autonomia  das
associações?
ENTREVISTADO 4 – Oh, Jeferson, até que em relação essa interferência assim, eu não ...
hoje eu não sinto isso não, embora ficamos um tempo aí bem ... por “n” motivos nós ficamos
algum tempo aí meio desarticulados, porque de certa forma aconteceu esse acomodamento,
vamos dizer assim, pra não falar comodismo dos movimentos sociais de uma forma geral no
Brasil, o que que aconteceu conosco? que esse pra mim, na minha avaliação, foi uma falha
grave nossa, como militantes sociais, foi porque a gente se sentiu contemplado, né? Lula tá lá
fazendo  tudo,  então  vamos  ficar  aqui,  vamos  pro  berço  esplendido  conforme  diz  o  hino
nacional, e acabamos indo pro berço esplendido e pegamos foi rabo, mas eu considero que
tivemos  no Brasil  inteiro,  de certa  forma,  né? ficou um pouco ...  pelo menos ficou mais
devagar esses movimentos sociais, aqui em Teófilo Otoni não foi diferente, mas hoje a gente
percebe assim que a retomada das associações ...  eu não vejo assim tanta  interferência,  a
menos que aqueles jovens que vão chegando, que não têm muito conhecimento da história da
luta, tanto a nível municipal como estadual e nacional, que às vezes tem algumas posições
diferentes mas é natural, mas a gente percebe que o povo ainda continua, sabe? ainda tem
sementes aí firmes que continuam com os mesmos ideais de trabalhar por uma sociedade
melhor,  embora  na  conjuntura  que  nós  temos  com  mais  dificuldade,  o  que  que  ele  tá
percebendo? que o povo também está sentido a necessidade da resistência e de continuação
dessa luta pra não perder os frutos da luta que foram conquistados com tanta dificuldade, com
tanta  garra,  e  a  gente  tá  percebendo  que  ...  né?  que  tá  perdendo  com  muita  facilidade,
principalmente os direitos trabalhistas, né? quando você falou aí a luta contra a violência,
nós ... aqui, por exemplo, em Teófilo Otoni, o APJ que é uma outra irmã gêmea da associação
dos  bairros,  que  de  novo  Padre  Giovanni  fez  um  trabalho  brilhante,  sabe?  nesses  anos
anteriores  que eu te  falei  aí  nessa época,  que foi  o  auge desses  trabalhos  nosso,  fez  um
trabalho brilhante com as crianças, adolescentes e jovens, de profissionalização, na área de
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educação,  e a  gente também da associação a nossa grande preocupação,  era porque eram
famílias que não tinham onde morar, então a casa encheu de filhos, o que que seria dessas
crianças?  e  nesses  bairros  que  nós  construímos,  todos  eles,  a  primeira  coisa  que  nós
preocupamos, tem que construir escola e tem que construir creche, então nós temos escolas,
creches e posto de saúde nesses bairros, exceto Vila Esperança ... não, mas o Vila Esperança
já tem o PSF também, mas na época ... mesmo na época que construímos nós tivemos essa
preocupação que precisava, né? principalmente escolas, né? então todos eles a gente pensou
logo na  escola.  A APJ ela  fazia  um trabalho  é  ...  como eu  diria?  as  escolas  estaduais  e
municipais  cumpriam  o  seu  papel,  e  o  APJ  era  mais  um  complemento,  igual  hoje,  por
exemplo, nós continuamos com esse trabalho na Casa Nazaré, não sei se você conhece a Casa
Nazaré. A Casa Nazaré que é Uai Brasil, que eu sou secretária da associação, que é assim, a
gente está sempre ne todas, lá no Taquara tem associação Pró Casa Popular de Teófilo Otoni,
que é onde tem escola, então como já trabalhamos sempre assim integrados e juntando as
forças,  somando,  nós  temos  associação  Pró  Casa  Popular  de  Teófilo  Otoni  que  também
trabalhou nessa linha de Habitação, a associação comprou o terreno e foi dividindo com o
povo, cobrava uma parcelinha quase que insignificante mas já ajudava ...  pelo menos pra
ajudar com a legalização do terreno, e lá a associação doou o terreno, uma parte do terreno pra
associação  dos  bairros  pra  construir  a  creche  e  escola  e  a  Casa  Nazaré  pra  fazer  esse
complemento, o menino que fica na escola de manhã, a tarde ele vai pra Casa Nazaré, o que
estuda  a  tarde,  de  manhã  ele  tá  na  Casa  Nazaré  pra  não  dar  tempo  dele  ficar  na  rua
perambulando,  que  as  mães  que  trabalham  ...  o  filho  pequeno  tá  na  creche,  mas  aquele
maiorzinho tá na Casa Nazaré, então, de certa forma, é um complemento pra ajudar, né? as
famílias,  pra  tá  ajudando  aí  com  ...  segurando  as  crianças,  protegendo  pra  não  ir  pro
caminho ...  pra  não ir  tanto  pro caminho ruim,  né?  então  a  APJ fez esse  trabalho,  foi  a
primeira que fez, e também com jovem, na profissionalização, na APJ tinha todas ... tinha
oficinas de tudo que você pensar na sua vida que ali tinha de profissionalização, infelizmente,
né? hoje ainda Padre Giovanni doente, tá com mal de Alzheimer, não sei se você conhece ele,
né? Mas a APJ ainda funciona, tem alguns projetos, sabe? e nesse trabalho nosso, que eu
estou falando, tinham algumas pessoas que foram chave mesmo, que tiveram desde o início,
que é Tina, Dos Anjos Sucupira, Ildete esposa de Piu de Castro, que é uma das primeiras, uma
das fundadoras da associação, e tem um tanto que eu tenho que lembrar pra escrever pra
passar pra você que é interessante, que isso é história pra gente ver os históricos da luta. Só
para  esclarecer,  a  associação  dos  bairros  de  Teófilo  Otoni  é  a  mesma  entidade  que  é
proprietária da casa dos movimentos populares. Então a casa dos movimentos populares é a
sede  da  associação  dos  bairros.  E  essa  casa  cede  o  espaço  para  que  outros  movimentos
possam se reunir. A relação com o APJ é uma grande parceria, porque o apoio financeiro e
incentivo foi a mesma, que é o Padre Giovanni. Todos esses movimentos que tem em Teófilo
Otoni tem o dedo do Padre. O APJ é uma instituição livre, não existe uma hierarquia, apesar
de todos estarem presentes  nos  mesmos movimentos.  Nós temos também a AMCA, casa
Nazaré,  que são entidades  parceiras nessa mesma linha,  criadas  com esse apoio do Padre
Giovanni. O objetivo da APJ foi a Profissionalização de Jovens carentes, aprender produzir e
comercializar.

JEFERSON - Atualmente a atuação política das associações (daquelas ativas) costuma ocupar
que tipos de espaços para reivindicar direitos para seu espaço urbano? Trabalham de modo
mais organizado,  para tomar decisões,  ou de modo mais expressivo,  através de protestos,
marchas, etc, ou são comuns as duas práticas?
ENTREVISTADO 4 – Olha, hoje está assim meio misturado, mas não tanto, por exemplo,
nos momentos assim ... como eu diria? nos momentos de manifestação forte, principalmente
quando  ela  é  mais  abrangente,  a  gente  chama,  convida  as  associações  e  os  movimentos
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pastorais, sindicais, por exemplo, principalmente nessas épocas de manifestação e de protesto,
nós  tivemos  aqui  as  caminhadas  que  nós  fizemos  na  manifestação  contra  a  reforma
trabalhista, a reforma da previdência, do dia internacional da mulher, da violência contra a
mulher,  então  nesses  momentos  a  gente  consegue  tá  trazendo  tanto  as  associações  como
representantes de alguns sindicatos também, que são mais progressistas, e das pastorais, né?
inclusive, nós criamos um movimento que também eu falo com você que é tudo fruto dessa
luta, nós vamos olhar quem foi que criou o movimento é Liota, é Tina, é Dos Anjos, quando
você vai somar, né? então nós criamos aqui o movimento que tem a participação de uma
pessoa brilhante da UFVJM, sem desmerecer a participação dos outros, que é a Claudilene,
né? professora de Serviço Social,  que é muito ...  é  um braço forte  nosso no movimento,
Movimento  de  Mulheres  Organizadas  do  Mucuri,  chama  GMOM,  Grupo  de  Mulheres
Organizadas do Mucuri, então esse grupo também nós temos participado ne audiência pública
na Assembleia Legislativa levando os problemas da violência contra a mulher aqui em Teófilo
Otoni também é muito alto, então juntamente com o pessoal da polícia militar da patrulha de
prevenção a violência doméstica, né? que tem participado, também faz parte desse grupo, e
tantas outras pessoas, profissionais liberais que participam com a gente, e o grupo é aberto
para  as  pessoas  que  quiserem  somar  contra  toda  forma  de  violência  contra  a  mulher  e
discriminação e tudo, pode vir que a gente está tentando somar juntos, né? e continua a gente
fazendo  esse  trabalho,  aí  a  gente  consegue  envolver  as  associações  de  bairro,  mas  as
associações também têm lá suas reivindicações específicas dos bairros, tem uma que vão na
prefeitura, agora nesse mandato, nesse governo de Daniel agora, a gente tem funcionários lá
que  são  referência  pra  gente  estar  levando,  estar  agendando  reuniões,  já  fizemos  várias
reuniões lá com o prefeito, com secretários, também aqui na Casa dos Movimentos, trazendo
o prefeito, os secretários, para estar apresentando as reivindicações, as propostas também de
contribuição, né? que eu falo, nós enquanto associação, nós contribuímos muito com o poder
público  municipal  principalmente,  principalmente  nas  épocas  mais  difíceis  onde  que  o
governo municipal era completamente contra todo trabalho que nós fazíamos, né? e a gente
contribuiu  muito,  então  hoje  nós  temos  essa  abertura,  essa  facilidade  de  diálogo  com o
prefeito, com Maria José e agora com o Daniel, essa facilidade de diálogo, e eles atendem as
associações que às vezes vão individualmente lá, com um grupo procurar, e atende também
assim no coletivo, quando a gente propõe, e nas participações que eu estou te falando, os
eventos que a prefeitura promove ou nos eventos que a gente promove e convida o pessoal
eles estão participando, principal da área da assistência social, da área da saúde, pra conhecer
de perto, a gente está trazendo também pra conhecer de perto as necessidades e a luta do
povo, e o povo conhecer a realidade e a dificuldade do poder público, a gente tenta tá aí
ajudando, fazer um certo equilíbrio diante das dificuldade que estamos, né? da conjuntura
atual, mas eu não tenho dificuldade de relacionamento não, sabe? com a prefeitura, é claro
que tem suas reivindicações específicas. 

JEFERSON  –  Considerando  os  anos  de  2005  a  2012,  as  demandas  sociais  e  estruturais
levantadas nos bairros costumavam ser facilmente levadas ao conhecimento do poder público
local  ou  existiam  elementos  que  dificultam  essa  comunicação?  Quais  os  principais
empecilhos? Como costumava ser o retorno da prefeitura?
ENTREVISTADO 4 – Então, nós não tínhamos um relacionamento pra dizer que era difícil,
que era ruim, nós fomos daquele período que eu estou te falando, que de certa forma foi um
período onde que a gente estava coletando os frutos da luta e a gente acabou acomodando um
pouco mesmo, porque foi no período de Lula presidente da república, Maria José prefeita de
Teófilo Otoni, e Maria José por ser prefeita do Partido dos Trabalhadores, amiga pessoal de
Lula, Lula telefonava para Maria José no gabinete, então aquilo, os pedidos de Maria José
com Lula era de uma facilidade de acesso que era de dar gosto de se ouvir, então ... nós não
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tivemos essa dificuldade de contato porque quando a gente levava uma reivindicação, uma
solicitação  e  um pedido,  Maria  José  encaminhava  aquilo  ...  pra  você  ter  uma ideia,  nós
conseguimos muitas construções ... o projeto pra construir muitas habitações lá no Viriato
580, aqui no São Benedito, infelizmente não ganhamos o terceiro mandato, né? e aí ficou lá
do jeito que você vê, ali são 500 e tantas, no bairro Paulo Freire, primeiro acho que foram 64
depois mais 52, 64 ou 68 se não me engano agora, já entregamos prontas, e muitos projetos
que na época Maria José enquanto prefeita dava oportunidade, facilitava para as empresas
particulares pro projeto Minha Casa, Minha Vida nas várias modalidades, essas que eu estou
falando atendiam famílias de baixa renda, mas as modalidades que atendiam famílias de 3 a 6
salários mínimos, de 6 a 10, como aquele conjunto lá no Bela Vista, conjunto do Alto do
Ipiranga,  de  lá  do  Tabajaras,  então  tem  conjuntos  aqui  habitacionais  que  você  vê  esses
predinhos bonitinhos que são do Minha Casa, Minha Vida, então ... e na época de Maria José,
então ... aí veio a questão da educação que o maior sonho da vida da gente era conseguir ter
em Teófilo Otoni uma Universidade para os pobres terem direito de fazer um curso superior
gratuito,  que não era qualquer um que tinha condição de pagar,  a cidade era uma cidade
universitária mas pra quem tinha dinheiro, né? então aí também é o que eu estou falando com
você que não teve ...  a dificuldade  maior  que nós  enfrentamos  pra trazer  a  Universidade
Federal pra Teófilo Otoni foi com os adversários, os que eram contra Universidade Federal vir
pra cá argumentavam que não devia trazer pra cá, que “pra que queria Universidade Federal
aqui? trazer pra cá pra fazer nome para Maria José”, Maria José não estava preocupada com
nome, ela estava preocupada com o povo, né? ela não tinha nem filho nem nada, não estava
preocupada  em fazer  nome pra  ela  nem tinha  intenção,  ela  estava  preocupada  em trazer
melhores condições para o povo de Teófilo Otoni e região, então a dificuldade maior que eu
sinto foi essa, mas de conseguir mesmo aprovação do MEC ... a aprovação do Lula foi um
pedido público que ela fez e ele respondeu também publicamente, sabe? então aí,  a gente
nesse período, os movimentos sociais podem até ter ficado mais ... porque foi no período de
ficar colhendo os frutos, acabamos ficando na ordem pra descansar um tiquinho, vamos dar
um tempo, eu acho que nós folgamos demais.

JEFERSON – Até que ponto a população da comunidade costumava participar ou não nas
atividades das associações?
ENTREVISTADO 4 – Olha, em geral, como qualquer organização da população, do povo, é
sindicato, é associação de bairro, é associação de classe, em geral, são pastorais sociais, tudo,
têm aqueles, né? um pouquinho mais relapsos, mas tem aqueles firmes que são quem pega o
boi pelo chifre mesmo, então esses problemas aí têm, não dizer pra você, ih, mas todo mundo
assume ... tem diretoria de associação que lá tem uns 4, 5, 6 pelo menos pra segurar, os 6 que
seguram o piano, mas têm os outros que vão esporadicamente ou vão na hora que podem, isso
aí é sem dúvida, mas nos momentos fortes, é o que eu estou te falando, a gente consegue
realmente  mobilizar  o  pessoal,  né?  tem  conseguido,  mas  eles  têm  essa  ...  como  toda
organização, têm sempre aqueles da linha de frente, né? 

JEFERSON -  Qual  era  a  proximidade  da  prefeitura  com as  associações  comunitárias  no
período do seu governo, que era petista (2005 a 2012)? A prefeitura costumava ter espaço e
agenda aberta para recepcionar os representantes de associações?
ENTREVISTADO 4 –  A gente  não perturbava  tanto,  porque uai?  na  moradia  tinham os
cadastros lá de associações, a gente falava com o pessoal traz pra nós lá a lista das pessoas
que precisam, que você conhece lá como que está a situação, quem está sem casa ... que uma
das nossas maiores lutas nossas aqui no início, né? nós falamos aqui, foi da moradia, então a
gente  tinha  essa  facilidade,  se  era  pra  creche,  também,  que  Maria  José  construiu  muitas
creches, então na verdade aquilo que era da necessidade maior, mais urgente da população, o
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próprio poder público já estava conseguindo atender, então você não tinha muita necessidade
de ir pra lá para o confronto, pra manifestação, porque você só ia para conhecer melhor, a
gente ia, reunia, discutia pra conhecer melhor como é que é, como é que vai ser, os cadastros
como vão ser, a seleção das famílias, que nisso nós fizemos um trabalho de seleção de família
pra  realmente  atender  famílias  com  o  perfil  para  o  Minha  Casa,  Minha  Vida,  né?
principalmente  para as  famílias  de baixa  renda,  mas  infelizmente,  depois  que Maria  José
perdeu  a  eleição,  o  trem  começou  a  atrapalhar  e  demandou,  e  a  gente  via  aí  muitas
irregularidades, mas nós fizemos um trabalho, sabe? pelo menos tentamos fazer da melhor
forma possível pra realmente atender, e aí veio a outra coisa que eu estou te falando, foi no
período auge do bolsa família, então ninguém precisava mais ficar aqui na xicarazinha, na
canequinha,  pedindo  aqui,  pedindo  acolá,  todo  mundo,  aqueles  que  tinham  necessidade
mesmo, na maioria, tinha o dinheirinho lá pra comprar o básico da sua alimentação, então nós
tivemos  um período que  deu até  um descansozinho da  luta,  acho que  por  isso,  mas  não
tivemos dificuldade de acesso ou de relacionamento com o poder público municipal não. 

JEFERSON - Qual a importância das Associações comunitárias para incentivar a participação
da população em espaços de discussão e criação de políticas públicas para o espaço urbano
em Teófilo Otoni? Por quê?
ENTREVISTADO  4  –  Nossa,  meu  Deus,  isso  é  fundamental,  o  que  eu  te  falo,  com  a
experiência que tivemos, eu considero que todo avanço que tivemos nós podemos dizer assim,
foram  frutos  das  lutas,  dos  movimentos  populares  sociais  do  Brasil,  e  aí  nós  temos  a
felicidade de dizer que nós também participamos, né? então é fundamental, importante sim,
precisa ...  até porque a gente vai aprendendo, é a troca de experiências em uma escola, e
também a gente faz esses debates, da importância da sociedade estar lá nos Conselhos, sabe?
que temos uma dificuldade danada, você pensa que é fácil, que o pessoal participa assim com
muita  facilidade?  temos  dificuldade  sim,  então  precisamos  continuar,  inclusive  agora  nas
associações nós estamos tendo, nós fizemos um planejamento, desde o ano passado que nós
iniciamos, aliás, já fazíamos isso nos anos anteriores, depois como eu te falei, a gente acabou
parando um tempo, mas agora nós retomamos, desde o ano passado, de fazer encontro com as
lideranças, tipo encontro de formação, que nós damos o nome de Treinamento de Animadores
Populares, o que que é isso? é onde nós debatemos todas as questões do momento, então, a
conjuntura do momento, o que que nós estamos vivendo no momento? quais as causas disso?
onde que parece ou que prevê que vai chegar? então a gente faz esse debate com todo mundo
e diante dessa situação, qual a nossa parcela de responsabilidade e de compromisso pra atuar
nisso aí, pra evitar que piore ou pra contribuir que piore? conforme você achar que deve ser,
se acha que deve piorar, então ... mas se você acha que deve realmente batalhar pra melhorar,
pra não piorar, o que pode ser feito? a gente continua, inclusive nós temos agora, dia 15 de
abril, nós vamos fazer um Encontro de Lideranças, sabe? vai ser de 08 da manhã até meio-dia,
a gente faz o Encontro de Lideranças,  e a nossa pauta é a análise de conjuntura estadual,
nacional e municipal, vamos refletir um pouquinho como é que está? o que que nós estamos
vivendo aí? como é que está isso? que embora a análise de conjuntura está, de um minuto para
outro ela muda, né? mas a gente tem que estar fazendo esse debate, e nos bairros também nós
vamos fazer, inclusive dia 08 nós temos um lá no bairro São Benedito, lá na periferia, onde
que a gente vai estar indo lá, vamos ver o que que é, o povo mesmo, a massa, o povão lá da
periferia  está  entendendo  do  que  está  acontecendo,  entendeu?  então  nós  fazemos  assim,
continuamos tentando ajudar, a gente continua tentando fazer alguma coisa. 

JEFERSON – Pensando num campo mais institucionalizado (espaços oficiais da prefeitura
para atuação da comunidade), que políticas no meio urbano contaram com a participação da
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população aqui em Teófilo Otoni, nos anos de 2005 a 2012, seja na elaboração, planejamento
ou execução?
ENTREVISTADO 4 – Nós tínhamos todos os Conselhos funcionando, nós tínhamos gente
das associações dos bairros no Conselho Municipal de Saúde, da Educação, da Assistência
Social,  da Criança  e  do Adolescente,  é  ...  ah,  eu tenho que elencar  pra você ...  todos os
Conselhos  nós  tínhamos,  todos  os  Conselhos  funcionavam  e  todos  os  Conselhos  nós
tínhamos, da Habitação inclusive o vice-presidente de associação era presidente do Conselho
Municipal  de  Habitação,  então  nós  tivemos  todos  os  Conselhos  funcionando  e  tinha
representante das associações de bairro em todos os Conselhos.

JEFERSON - Em relação ao plano local de habitação social na cidade, houve algum processo
participativo?
ENTREVISTADO 4 – Olha, o povão era difícil, como é que se dava? que o Conselho era
paritário, então nós tínhamos a metade com sociedade civil e metade governo, né? então era
aberto, quem quisesse participar era muito bem-vindo, com direito a voz, só não tinha direito
a voto,  mas ele  podia,  entendeu? porque direito  a  voto eram só os conselheiros,  que era
metade-metade,  mas direito  a voz,  quem estivesse tinha  direito  a  voz,  então era aberta  a
reunião em todos os conselhos. Uns eram paritários outros eram tripartites, o da saúde, por
exemplo, o da habitação era paritário, era não, acho que é ainda, porque a lei ... sinceramente
eu nem olhei se alteraram a lei, mas eu acho que não alterou não. Podia propor, fazer proposta
para a lei de criação do conselho, tinha condição de propor sim, resoluções uai. O conselho
reunia, discutia o que devia ser, claro que sem desrespeitar a lei, mas saia dali do conselho
resolução, tinha poder de resolução, agora acontece o seguinte, o que que acontece hoje? hoje
eu não diria não, né? mas nesse período aí depois que saiu Maria José, porque mesmo que o
conselho tem, continua tendo esse poder de decisão, porque ele é um conselho com poder de
deliberação, porque ele é consultivo e é deliberativo, a menos que alterou a lei ano passado,
mas eu acho que continua, que eu nem conferi isso agora para te falar, mas ele tinha, tem o
poder  deliberativo,  né?  então  as  resoluções  eram passadas  para  o  executivo,  o  executivo
cumpria  aquilo  que  foi  deliberado  pelo  conselho,  você  entendeu?  agora,  infelizmente,  no
governo do prefeito, com todo respeito ao trabalho deles lá no passado, de Getúlio Neiva, nem
o conselho funcionou e  nem eles  respeitavam deliberação,  nunca respeitaram,  né? mas o
nosso  tinha  poder  deliberativo,  nós  criávamos  critérios,  quem é  que  pode  baseado,  sem
desrespeitar  os  critérios  do  programa  nacional,  mas  cada  um  munícipio  tem  as  suas
diferenças,  suas  especificidades,  nós  do  município  ...  quais  os  critérios  nossos  aqui,  por
exemplo? a gente criava critérios, por exemplo, na família que tiver, vou dar um exemplo
aqui, tem 5 pessoas na família, nós não podemos na primeira construção atender as 5 pessoas
da mesma família, uai? os 5 da casa vai ganhar um casa e os outros lá da outra família? então,
por exemplo, a família com até ... nós temos que fiscalizar, investigar que se o teto é até 3
salários  mínimos  por  renda  da  família,  não  vamos  atender  família  que  tenha  mais,  nós
tínhamos dever de fazer a visita nas casas, a busca ativa, fazer a visita para conferir, não só
baseado na declaração do documento mas para ter certeza se realmente aquela família era
perfil  para  o  programa,  então  nisso  o  conselho  como  critério  mesmo,  como  regra,  com
proposta garantida pelo conselho. Por exemplo, no conselho de habitação, um exemplo, quem
era o representante da associação no conselho de habitação? e a própria lei, quando a gente
criava, a gente entrava na proposta da lei que criou o conselho, na própria lei muitos deles
para garantir, a gente participava junto do poder legislativo, inclusive quando Jorge Medina
era vereador, nós participamos para criar o conselho, o que que nós propusemos? participação
direta, era indicado na lei que tinha que ser da entidade X, Y, por quê? porque ela lidava
diretamente, então nós tínhamos lá as cadeiras das associações dos bairros de Teófilo Otoni,
da associação Pró-Casa Popular, por quê? porque se eram duas entidades que trabalhavam
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diretamente com a população, era mais que justo que garantisse a vaga dela no conselho,
porque senão podia correr o risco de chegar outro e dizer “não, vocês não”, né? então a gente
também trabalhou para isso, para garantir isso aí, e as indicações das próprias associações,
então quem a gente indicava? é o fulano da associação do bairro do Eucalipto, por exemplo,
mas que ele é um dos membros do comitê popular, é o outro lá do São Jacinto, e assim por
diante,  as associações estavam ocupando esse espaço. Agora mesmo, com a retomada dos
conselhos, nós temos no conselho de saúde, no conselho de educação, da assistência social,
nós temos pessoas de vários bairros, de diversas entidades, nós temos da Anca. Não é porque
a gente quer centralizar as coisas não, é porque para trabalhar voluntariamente para o bem,
não é fácil conseguir quem não. Não é igual uma vez, duas, três ... cinco ... dez, mas agora
cansou.

JEFERSON – As informações eram claras e bem apresentadas para a comunidade?
ENTREVISTADO 4 – Não, era claro, porque não tinha nada de esconder não, porque o que
era do estado, o que era por lei, era lei federal que você tinha acesso, principalmente hoje com
acesso  de  internet,  mesmo  naquele  tempo  com  mais  dificuldade,  mas  a  própria  Caixa
Econômica Federal que era financiadora dos programas, ela tinha que mostrar isso com muita
clareza,  fornecer  documento  e  nesse documento  a  gente  tinha  acesso,  né?  as  associações
tinham acesso e, também eu, nós ... nós que eu digo nós aqui da associação, tínhamos essa
facilidade porque eu participava, além de participar dos conselhos, na época de Maria José eu
trabalhei  como Diretora  de  divisão  de  habitação,  então  a  gente  estava  mais  junto  assim,
informado, a gente passava ... a gente tinha condições de estar passando as informações, né?
para os bairros, e o povo nos ajudava de certa forma a fiscalizar, entendeu? 

JEFERSON – A participação era geralmente incentivada por quem nessas políticas?
( ) comunidade ( ) órgão financiador ( ) políticos  ( ) prefeitura ( ) órgão executor ( ) outros
ENTREVISTADO 4 – A prefeitura também, porque exatamente por isso nós ... o que que nós
criamos?  também,  mais  uma criação,  mais  uma resolução do conselho,  de reunir  com as
famílias beneficiárias, aquelas famílias que eram cadastradas, a gente reunia mensalmente, era
o trabalho social com aquelas famílias, para discutir a questão da convivência, como é que
você vai conviver lá na sua comunidade, lá no seu bairro, você vai morar lá juntinho do outro,
então  a  gente  sentava,  fazia  rodas  de  conversa,  trabalho  em  grupos  para  a  gente  estar
trabalhando, e ali a gente descobria umas coisas interessantes e complicadas, que às vezes um
falava “ih, eu não posso ir para esse bairro tal por causa dos problemas de hoje” ou então “eu
não posso ir para o bairro tal porque lá vai ter fulano”, então o que que nós vamos fazer com
fulano para ter condições de colocar os dois no mesmo bairro, tem jeito? não tem? sabe? então
a  gente  trabalhava  tudo,  tinham  essas  dificuldades,  mas  a  gente  trabalhava  todas  essas
discussões com as famílias interessadas, com as famílias cadastradas.  

JEFERSON – Os mecanismos institucionais (debates, conferências, audiências, etc) utilizados
nessas intervenções propiciaram um nível de participação (por quê):
( ) ótimo ( ) bom (x) regular ( ) ruim ( ) péssimo
ENTREVISTADO – Olha, eu não avalio ótimo não, eu avalio regular, por que que eu avalio
regular?  é  isso que eu estou te  falando,  a  gente tinha muita  dificuldade  que a população
participasse, os membros do conselho eram fiéis, mas a população, embora sabendo que Tina
convidava, anunciava, que é aberto, não ... quer dizer, espera lá o que que eles decidirem lá,
mas tinha dificuldade de ir lá, igual esses que a gente tem hoje, né? a câmara municipal que
reúne uma vez ... uma semana no mês, mas a gente tem dificuldade de acompanhar, sabe lá o
que que está acontecendo lá, e nós tínhamos a equipe de acompanhamento a câmara, chamada
ECAM  (Equipe  de  acompanhamento  a  câmara  municipal),  nós  fazíamos  um jornalzinho
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dando nota para os vereadores, nós colocávamos no jornalzinho e mentíamos o sebo se fosse
preciso,  então  isso de  certa  forma foi  ...  Eu fico  olhando hoje  Tina  lá  sofrendo tadinha,
sozinha praticamente,  a gente quase não vai para poder acompanhar,  para dar uma força,
sabe? 

JEFERSON – O nível de interesse da população na participação foi (por quê):
( ) ótimo ( ) bom (x) regular ( ) ruim ( ) péssimo
ENTREVISTADO 4 – Como até hoje, como até hoje tem essa dificuldade de ir lá até para
conhecer,  né?  para  acompanhar,  para  conhecer  a  função  do  conselho  e  saber  se  esses
conselheiros estão realmente defendendo aquilo que é preciso, então a gente tem ... Eu avalio
a participação da sociedade, eu avalio como regular, porque se iam alguns, mas a gente não
pode falar péssimo também não, ruim, porque tinham alguns que ia, mas não era a quantidade
que a gente que devia ser, sabe? até hoje a gente tem essa dificuldade, não sei o porquê.

JEFERSON – Quando ocorreu a discussão do plano diretor na cidade?
ENTREVISTADO 4 – Eu acho que foi por aí mesmo, foi no governo de Maria José, só que
eu não em que parou esse plano, tivemos várias reuniões na discussão do plano diretor, sabe?
várias,  várias,  muitas  pessoas  participaram,  muitas  pessoas  participaram,  só  que  como  a
questão do plano diretor ela é muito técnica, aí as pessoas falavam, colocavam as questões,
dificuldades, questionamentos, as críticas, as propostas, mas os técnicos iam coletando aquilo
ali, mas não tinha muita clareza naquilo, e principalmente em plano diretor, você sabe que
tem os interesses também né? que de certa forma, aí então ... Para te ser sincera nem sei até
onde,  em  que  ficou  esse  plano  diretor,  mas  no  início  da  discussão  do  plano  teve  uma
participação muito boa. O povo não entendia mesmo, o que eu estou te falando, colocavam as
propostas,  por  exemplo,  “nossa  cidade  está  crescendo  desordenadamente,  tem  muita
construção  em área  de  risco”  ou  “estão  cavando  ali  e  estão  jogando...”,  sabe?  ou  “estão
cortando  árvores”  essas  questões  o  povo  sabe  colocar  e  questionar,  né?  mas  quem  ia
realmente  delimitar  até  onde  pode  ser  a  ocupação  do  espaço  urbano,  aí  que  vinham  as
questões técnicas, mas discutiu.

JEFERSON  –  Qual  o  nível  participação  da  comunidade  na  elaboração  do  plano  diretor
participativo da cidade?
( ) ótimo ( ) bom (x) regular ( ) ruim ( ) péssimo
ENTREVISTADO 4 – As discussões  eu vejo,  o  que eu estou  te  falando,  em matéria  de
participação eu achei regular, agora de entendimento com muita clareza eu achei que não
ficou tão bom não, porque o povo tinha dificuldade desse entendimento, o povão, eu estou
falando  de  povão,  é  lógico  que  teve  alguém  lá  que  teve  interesse  para  garantir,  né?  Eu
considero como regular, porque teve oportunidade, também às vezes falta na gente, igual eu
estou falando com você, o interesse ou não conhece a importância, como a gente não sabe
direito a importância, aí é a vida da cidade, você imagina onde que tem definido o que que
pode o quê e ficar onde. É preciso morar mais próximo da cidade, e muito pelo contrário,
constroem aonde? para você ter uma ideia, escuta o que eu estou te falando, quando foi para
construir  as  casas,  aquele  conjunto  habitacional,  olha  onde é  que  a  gente  foi  construir  o
conjunto habitacional, lá no Viriato, e na época trocamos um filé mignon por um osso de
pescoço, né? mas, infelizmente, não é só aqui, não é só Teófilo Otoni.

JEFERSON – Quais  os  principais  entraves  à  participação  cidadã  no  desenvolvimento  do
espaço urbano da cidade de Teófilo Otoni?
ENTREVISTADO 4 – Eu acho que é a falta de conhecimento,  infelizmente os meios de
comunicações e as Igrejas de uma forma geral, e aqui eu quero deixar uma crítica também
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para as Igrejas evangélicas, que são muitas e que têm muitos jovens com um futuro enorme
pela frente que só reza, grita e ora, mas não discute nada da sociedade, nem a Terra o que que
está acontecendo e nem a água o que que está acontecendo, se acabar a Terra nós ficamos no
céu, nós subimos para o céu voando, por que? a gente tem ... para mim a maior dificuldade é
do conhecimento e a falta de contribuição de quem tem condição de contribuir  para essa
formação de consciência para essas informações, que é a mídia, para mim é a maior potência
de formação chama-se mídia e Igrejas, nem com isso eles preocupam, ficam aí tudo morrendo
de sede para ir para o céu, daqui a pouco vai morrer tudo seco de sede para ir para o céu,
porque realmente gente não preocupa e a mídia não usa o espaço para esse bem, para essa
formação, para essa conscientização, quando eu vejo na televisão passando uma coisinha ou
outra eu digo “oh, meu Deus, estou falando”, não é? tinha que falar, tinha que ir lá na raiz do
mal, colocar os questionamentos, ajudar as pessoas a entenderem a importância de defender a
natureza, vamos defender aqui os espaços, é em qualquer lugar que a gente pode construir? é
em qualquer lugar, se o fulano tem dinheiro ele pode construir em qualquer lugar? olha um
exemplo aqui, quem é que construiu lá na mina do Marajoara? o Ministério Público, ali tem
uma mina, aquela lagoa é uma mina, aquela lagoa do Marajoara, olha onde construiu esse
prédio lá, então o trem não é brinquedo não, entendeu? mas você está falando aí, cadê? o
plano diretor funcionou? determinou que ali não podia construir? 

JEFERSON - Por fim, quais as principais intervenções no espaço urbano de Teófilo Otoni que
foram fruto da participação e da atuação das associações comunitárias?
ENTREVISTADO 4 – Olha,  de construção, o que que eu vejo aqui? nós temos o bairro
Taquara, o bairro São Benedito, a Vila Esperança, a própria Vila Frei Júlio por isso que falo
com você que também é na Zona Sul, teve uma participação muito grande da comunidade da
época, que era o então prefeito Getúlio Neiva, muitas escadarias, porque Teófilo Otoni tem
muitas  escadarias  que foram feitas  nesses  morros  com a participação das  associações,  da
comunidade, fazendo em regime de mutirão, fazendo festa até para fazer calçamento, para
fazer escadaria. Ah, teve uma também que teve a participação do pessoal, que muitas pessoas
trabalharam lá ajudando no mutirão, que de certa forma teve a participação da sociedade, que
é fruto dessa luta, a escola do São Jacinto e aqui onde é a esqueci o nome, ali também foi
construído, na época o promotor Doutor Marcus pediu a gente para ajudar na campanha, né?
para construir tanto em regime de mutirão como conseguir contribuição do material, APAC,
não é APAC? então, e aí eu tenho que estar lembrando mais, mas tem outras coisas mais com
certeza. Ah, e o bairro que eu estou falando com você, o bairro lá da Taquara que é o bairro
Santo Antônio que é da associação Pró-Casa, que é colado com a Taquara, que foi construído,
né? E tantas outras creches, a Anca, por exemplo, é luta dos movimentos sociais também, e
que tem várias creches construídas na cidade com a ajuda do pessoal de Francis e de Janice.

ENTREVISTADO  5  –  MORADOR  DE  BAIRRO  CORRESPONDENTE  A
ASSOCIAÇÃO TEÓFILO ROCHA (03 DE ABRIL DE 2018)

JEFERSON – Qual a história de surgimento e formação de seu bairro? Como e por qual
público ele começou a se estruturar?
ENTREVISTADO 5 – Então, eu não sou daqui, então eu não tenho toda história do início, eu
tenho a história escutada, né? até por esse tipo de coisa também, a paróquia, Padre Giovanni
sempre preocupou com a questão da identidade do lugar, então o resgate da história a gente
sempre escutou, tiveram vários momentos na paróquia que Padre Giovanni nos momentos de
celebração do padroeiro sempre resgatava,  trazia as pessoas antigas para contar a história,
então o que eu sei é desse processo, eu tenho 30 anos ... então 29 de janeiro fez 30 anos que
eu estou aqui, trabalhando com Padre Giovanni, o que a gente sabe da história do bairro é que
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aqui era uma fazenda, da família Garrocho, né? e era uma família tradicional, com Gazzinelli,
são duas famílias tradicionais, e Seu Tim Garrocho mora aqui no bairro, e aqui era a fazenda
do sogro dele,  e aí  eles doavam, com as migrações  eles  doaram ou venderam, venderam
também, fizeram lotes para vender, e também hora que fazia os lotes eles tiravam uma parte
para doação, né? então o histórico é de solidariedade, né? que esse bairro nasceu aqui, então
era  uma fazenda  e  aí  ...  quem era  esse  público  que  vinha  para  cá?  eram os  imigrantes,
migrantes,  né?  que  Teófilo  Otoni  ela  é  uma  cidade  que  quem  vem  do  Nordeste  acaba
passando por aqui, e acabava que muita gente não dava conta de chegar a São Paulo ou quem
vem de São Paulo voltando ficava  aqui,  e  também com o processo de latifúndio,  com o
processo de migração pra São Paulo, as fazendas ...  as pessoas eram expulsas da terra, então
eles vinham, acabando vindo para Teófilo Otoni em busca de melhoria de vida, então esse
público é esse povo que veio do Nordeste ou que voltou para o Nordeste e ficou aqui ou que
veio das cidades vizinhas aqui do entorno de Teófilo Otoni. O pessoal fala que foi há 50, 60
anos, por aí. Eu sei que do ponto de vista dos moradores era esse, e aqui era uma comunidade
da Catedral, e aí tinha uma capela que é lá na Escola Frei Antelmo Kropman que é uma
homenagem ao Frei, que vinha celebrar aqui, a escola, então a Escola Nossa Senhora dos
Pobres que hoje é a Escola Frei Antelmo também foi uma escola, na época criou-se uma
escola chamada Nossa Senhora dos Pobres, tudo fruto desse processo, percebia que as pessoas
não tinham onde estudar, e aí criou a escola comunitária, né? então onde a APJ está situada
foi criada, uma escola criada pela comunidade, eles construíram, Seu Tim Garrocho cedeu o
terreno, né? e aí construiu uma escola comunitária, funcionava de 1ª a 8ª série, depois com o
tempo o estado construiu uma escola e ali ficou livre, na época foi colocada em nome da
Mitra, então a propriedade é da comunidade mas legalmente é da Mitra, e aí a Mitra é quem
legalmente respondia por aquele prédio, quando a escola sai ali fica vazio, e a diretora que era
muito amiga de Padre Giovanni “Padre Giovanni temos que fazer alguma coisa”, e aí criou-se
a  APJ  que  é  fruto  desse  processo.  Aqui  tinha  uma  senhora  também  muito  importante,
chamada Dona Chiquinha, que é uma Otoni, que é uma família tradicional também de Teófilo
Otoni,  é  o  nome do fundador,  e  Dona Chiquinha  renunciou,  era  então  uma família  rica,
renunciou e veio morar aqui no bairro para ajudar os pobres, então ela ... eles faziam sopa,
faziam campanha do agasalho, e ela veio morar junto do povo, pra ajudar a cuidar do povo,
que  era  muito  pobre,  vinha  do  interior,  vinha  das  cidades,  expulsos  aí  do  campo,  e  aí
chegando aqui essas pessoas tinham as mais variadas dificuldades, econômicas e sociais de
todos os tipos,  e de saúde,  e Dona Chiquinha ficava ali  cuidando, cuidando da saúde,  da
educação, então ela ensinava os meninos escrever, e ensinando bordar, clube de mães, então
essa Dona Chiquinha foi uma pessoa muito importante na história aqui do bairro. 

JEFERSON - Quem tinha atuação junto às comunidades? Haviam grupos ou entidades que
atuavam junto à população?
ENTREVISTADO 5 – A Igreja que movimentava todas as ações de solidariedade, de cuidado
com o povo, era a Igreja.

JEFERSON – Quando foi e qual o papel histórico da Igreja Católica em fomentar e incentivar
a participação cidadã das comunidades e suas associações comunitárias na cidade? Como se
dava a organização e mobilização da população?
ENTREVISTADO 5 – Então, a Igreja, pelo que a gente sabe e historicamente, então a Igreja
sempre  teve  aquela  atuação  de  caridade,  né?  então  na  época  do  frio,  faz  campanha  do
agasalho, faz sopão para os que estão na rua, então isso sempre teve na história da Igreja,
agora como organização social e política em busca de cidadania, isso vem com a teologia da
libertação, né? então no pós ditadura, a nossa Diocese aqui foi criada em 61 ou 62, e aí já em
62 o bispo daqui quando foi na Itália e de lá trouxe o primeiro padre da Diocese de Alba pra
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cá, que veio já em 62, e aí foi trazendo, o primeiro foi esse Padre Franco e o último foi Padre
Giovanni em 77, então durou de 62 até 77, então um grupo grande de padres da Diocese de
Alba, e aí já tinha toda organização, tanto desses padres da Itália quanto de Portugal, e aí essa
turma de Portugal, os padres de Portugal, Padre Gerônimo começou a organizar o povo no
campo, na zona rural, aí criou a CPT, Pastoral da terra, né? e os padres da cidade, os italianos,
então os padres portugueses cuidavam da organização do povo no campo e os italianos aqui
na cidade, e Padre Giovanni foi o último, né? desses padres que vieram, e aí Padre Giovanni
veio todo na inspiração do Concilio Vaticano Segundo, lá na Itália Padre Giovanni já tinha
todo um trabalho de uma Igreja libertadora, de uma Igreja de autonomia, de juntar fé e vida,
quando ele ... aí ele empolgado com o Concilio Vaticano Segundo, estudo ... aí ele ficou entre
ir pra África e vir para o Brasil, ele visitou a África, visitou o Brasil, optou pelo Brasil, porque
sentiu que aqui era o lugar da possibilidade de construção desse outro mundo, dessa Igreja
comprometida com a vida, ele sentiu que na África era muito mais difícil fazer essa mudança,
essa transformação, aí ele optou por vir, chegando aqui já tinha toda uma organização, uma
base, aí ele começou, né? organizar, fazer, criar as Comunidades Eclesiais de Base, a criação
dos sindicatos, então o primeiro sindicato do estado de Minas Gerais foi criado em Teófilo
Otoni, a primeira ocupação do MST foi em Teófilo Otoni, de Minas Gerais foi em Teófilo
Otoni, então aqui ... Poté foi uma cidade que tinha Ligas Camponesas, então assim ... aqui na
época da ditadura, por exemplo, o nosso bispo, eles falavam que Teófilo Otoni era a cidade,
que  a  Diocese  era  Diocese  melancia,  verde  por  fora  e  vermelha  por  dentro,  e  aí  então
prenderam um mucado de lideranças e foram levadas para Valadares, e aí o bispo falou não, e
foi lá e lutou e trouxe todo mundo de volta, né? por isso que não chegou a ser morto e nem
torturado né? embora tiveram outros não ligados a Igreja torturados aqui em Teófilo Otoni,
então a teologia da libertação, as Comunidades Eclesiais de Base ao discutirem os problemas
da vida, aí o povo fazia as orações iluminando então o que que aquela palavra de Deus diz pra
você hoje, então aí hora que juntava aquela leitura bíblica, aquela história bíblica iluminando
hoje o homem de hoje, o que que ela nos aponta, aí dava organização, busca de cidadania,
busca de direito, e aí era todo um processo de conscientização, de tomada de consciência de
todo estado de opressão que o povo brasileiro sempre foi acometido e foi conduzido sob uma
ditadura econômica, ditadura cultural, né? e todo tipo de dominação que o povo sempre foi
submetido,  então  aí  o  povo sentia  que  tinha  que organizar  e  nasceram as  associações  de
bairro, a Casa dos Movimentos Populares foi criada, como se chama Casa dos Movimentos
Populares era o lugar onde aglutinava todas as organizações comunitárias, sindicatos, então aí
começou a animar os vários sindicatos, então o primeiro foi o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, o primeiro encontro regional, a gente tem essa foto, esses dias eu achei nas fotos de
Padre  Giovanni,  eram umas  70 pessoas,  todos homens,  só tinham 2 freiras,  o  resto  tudo
homem, pra formar os sindicatos no Vale do Mucuri, né? então aí nasceu vários, o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Professores, Sindicato dos Transportes, Sindicato das
Domésticas,  Sindicato  da  Saúde,  Sindicato  dos  Rodoviários,  dos  Ferroviários,  e  aí  toda
organização, todo mundo do trabalho foi organizado em sindicatos, tudo liderado aí por essa
Igreja, sobretudo na figura de Padre Giovanni, que era figura animadora e todo mundo aí,
cada um com seus dons, Padre Piero cuidava da gráfica, que era o homem da gráfica, eles
montaram uma gráfica  de alto  padrão para fazer  os  panfletos,  pra  fazer  os jornais,  então
tinham muitos jornais, cada comunidade tinha seu jornal, um que era então ... me parece que o
primeiro que tem, eu tenho todo esse material que Padre Giovanni tem lá na biblioteca dele,
me parece que foi de 79 o primeiro jornal de 79, o primeiro jornal “A voz do povo”, e aí ali o
povo fazia  reivindicação,  fazia  denúncia,  anunciava,  dava  notícia,  então  assim ...  foi  um
período de efervescência  mesmo,  de organização social  e política,  Teófilo  Otoni  foi  uma
referência  em  uma  Diocese  onde  que  a  teologia  da  libertação  funcionou,  em  todas  as
comunidades tinham as CEBs organizadas, e aí toda comunidade, toda categoria criava seu
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sindicato, e cada bairro tinha suas associações, Teófilo Otoni estava conectada com a Central
Nacional  dos  Movimentos  Populares,  associações  de  bairro  participaram,  mandaram
representantes  em todos  os  intereclesiais,  que  era  o  encontro  de  todas  as  lideranças  das
Comunidades Eclesiais de Base do Brasil, né? eu participei do de 97, que foi em São Luís do
Maranhão, e aqui  Teófilo Otoni mandou representante desde o primeiro até  o último que
aconteceu, acho que foi Ilhéus, e Teófilo Otoni sempre se fez representado, então Teófilo
Otoni ... Padre Giovanni conseguiu fazer com que ... Padre Giovanni e todos os padres, ele
sozinho não faria, mas ele era esse mentor, né? esse animador, esse aglutinador, ele tinha uma
capacidade  muito  grande de captação  de  recursos,  né? então,  olha esses  prédios  da APJ,
quantos prédios, a Casa dos Movimentos Populares foi fruto disso, e aí as problemáticas que
iam surgindo ele ia dando resposta, por exemplo, a APJ nasceu no debate de que a juventude
não tinha oportunidade, então tem que criar um lugar para o jovem aprender uma profissão, e
aí vai aprender a profissão e vai fazer o que? não tem emprego, então não vai resolver o
problema de ir pra São Paulo, então tem que criar cooperativas para o pessoal aprender e
trabalhar nessa cooperativa, aí a campanha de 50 alqueires que foi feita em 80 descobriu-se
que tinha uma deficiência de 8.500 famílias sem moradia, aí fez a campanha dos 50 alqueires,
então  Padre  Giovanni  captar  recurso  na  Itália  e  comprou  um terra  para  fazer  casas  em
mutirão, então foram 4 bairros construídos em mutirão, primeiro foi a Vila Esperança, que foi
numa ocupação urbana, numa terra da Diocese, o povo precisando de terra e a Diocese com
fazenda, então ali a Vila Esperança foi o primeiro bairro construído em mutirão com a terra
cedida pela Diocese, depois, num segundo momento faz a Taquara, compra uma terra, e aí
foram 1200 casas, Vila Esperança 200, São Benedito são 600 casas, então ao todo seriam
2000 casas, e o bairro que agora chama Paulo Freire foi a última terra que tinham comprado,
aí  já tinha Maria  José no governo, quando Maria  José ganha entendeu que tinha que ser
política pública, então aí a prefeitura pagou para o Comitê Popular aquele terreno e construiu
as casas, mais 150 casas, então 2150 casas construídas pela luta do povo. Esses dias eu vi o
secretário de habitação, perguntei “e aí Pastor?” é um Pastor, “oh Pastor, em 1980 tinha um
déficit de 8.500 casas, por isso fez a campanha da moradia, e agora tem quantos mil?” e ele
disse  que  tem 10.500  famílias  em Teófilo  Otoni  sem,  ou  seja,  40  anos  depois  continua
aumentando o déficit da falta de moradia, né? então é isso, então entendia que o povo tinha
que se organizar para conquistar seus direitos, na verdade era consciência crítica para busca
da cidadania que a vida inteira  não teve,  então assim, virou um boom Teófilo Otoni, são
grandes lideranças feitas aqui, então aí entendia que tinha que fazer a luta, tinha que trabalhar
formação,  então  tinha  formação  de  base,  era  todo  esse  arcabouço  de  luta,  essa  Igreja
promovendo a cidadania, promovendo a consciência, entendendo que esse Deus, que é o Deus
da vida, não nos permite silenciar diante da injustiça, e aí aqui na Casa Emaús, que é da APJ,
tinha um curso de formação mensal chamado Treinamento de animadores populares, então
mensalmente  tinha  encontro  de  formação,  nessa  Casa  já  passou  aqui,  que  veio  para  dar
palestra para o Vale do Mucuri todo, Leonardo Boff, Frei Betto, Pedro Casaldáliga, aquele
que agora está meio crítico, mas fundou o Movimento justiça e paz, Hélio Pellegrino, Hélio
Bicudo, Lula, né? Lula veio várias vezes aqui, Patrus e tantos outros, Nilmário Miranda que é
deputado e foi Ministro dos direitos humanos, Nilmário, também na época Padre Giovanni
descobriu que ele era um jornalista que tinha sido preso foi atrás, Nilmário ajudou também,
participou aqui  do movimento  dos  direitos  humanos,  né? então foi  criando tudo,  pastoral
operário, pastoral da saúde, pastoral da criança, pastoral do indígena, então tinham todas as
pastorais sociais para dar respostas aos problemas do povo.

JEFERSON - Quando e como surgiu a associação aqui do seu bairro? Como ela atuava no
espaço urbano nesse período?
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ENTREVISTADO 5 – Então, eu não tenho, 30 anos atrás quando eu cheguei aqui, tinha uma
associação,  ela  ficava  na  mão  de  um  pessoal  de  classe  média,  então  ela  não  tinha  um
compromisso com a comunidade,  era um filho de um advogado, então ela servia a outros
interesses, não era comunitária,  era uma associação de bairro, e aí ela ficou na mão dele,
depois passou para um policial que era muito politiqueiro, candidato, então as associações
aqui  do nosso bairro,  por incrível  que pareça,  é um dos bairros  que tem mais  lideranças
atuantes no sindicalismo, no partido, no PT, o PT nasceu aqui na Casa Emaús também, que
fez o primeiro encontro onde decidiu criar o PT foi aqui também, a primeira sede do PT foi
aqui na Casa Emaús, que é uma casa da APJ, então quando eu cheguei aqui nessa época essa
associação estava nas mãos de pessoas que não tinham compromisso comunitário, era como a
maioria, um instrumento político, então nós não entravámos, ficávamos só ... nós não éramos
bem-vindos na associação, mas a gente entendia que a associação de bairro era um espaço, um
instrumento importante pra ser ocupado por gente com a mesma visão que essa paróquia tem,
aí o que essa comunidade tem, e aí esse pessoal mudou, aí passou para esse policial,  esse
policial ficou vários mandatos, e a gente evitava ir para o confronto e tal, e quando saiu das
mãos de pessoas que tinham perfil mais de interesse politiqueiro, de instrumentalização da
associação e não de defesa dos interesses da comunidade, aí na penúltima, já tem 4 ... Dulce
fez o primeiro, fez o segundo, aí no caso tem uns 8 anos que a gente ... aí Leleco que foi
vereador também foi presidente dela, aí uma pessoa ... quando ela foi perdendo, as lideranças
que tutelavam a associação foram saindo, a gente entendeu ... aí um dia a associação estava, ia
ter eleição, eu falei “Dulce, nós temos que pegar essa associação e o nome que vai dar uma
balaiada é você”, ela “você tá doida?” e não deu outra, foi uma estratégia que eu encontrei,
que eu percebi que era uma forma, então Dulce era alguém que ninguém iria criar conversa, a
gente ... se nós, liderança assim, fôssemos disputar, iria ter disputa, e como Dulce, Dulce essa
pessoa, eu brinco, chamo ela de irmã Dulce de Calcutá, aí eu falei “Dulce não vai ameaçar”,
ela tomou um susto “você está doida? eu não sou nada”, e “é porque você não é nada que
você vai ocupar esse lugar aí”, e aí fizemos, organizamos a campanha e aí assim ... foi até no
posto policial a primeira eleição, e eu sei que foram quase 400 pessoas, antes não chegava a
100 votantes, foi quase 400 pessoas que vieram votar na primeira, e eu sei que ela teve 300 e
tantos votos, né? e aí assim, teve todo um outro caráter, né? ela cuida disso como uma mãe
cuida  de  um filho,  né?  e  foi  uma  estratégia  interessante,  então  ela  fala  “se  hoje  eu  sou
liderança foi você que me descobriu”, então na época eu entendi que era uma maneira de
ganhar sem criar conflito, e realmente Dulce, ninguém discutiu o nome de Dulce, e aí teve a
segunda, nem teve concorrente, não, teve, a pessoa que perdeu pra ela continuou, mas foi só
perdendo, e aí a última nem teve concorrente, aí ela pôs, eu brinco que ela continua sendo a
presidente, e aí é todo mundo compromisso de discutir os problemas do povo, de debater, e
assim, ela não avança mais porque tem as limitações de Dulce, da idade, da saúde, e também
até da visão mesmo, que é mais uma visão caritativa de cuidar, de mãe, do que esse caráter
mais político, mas tem um compromisso social que não se discute, de cuidado com o povo, de
defesa  dos  interesses  da  comunidade,  então  é  uma  das  associações  mais  comprometida,
porque infelizmente  as  associações  de bairro  viraram, elas  são instrumentos  eleitorais,  de
politicagem, porque ela é um instrumento político, mas não politiqueiro, e normalmente o
presidente de associação de bairro é cotado pelos políticos, normalmente ele é um filhote de
político, aí ele vai preparando ele, normalmente os líderes de associação de bairro são escadas
para os vereadores, aí eles pagam, né? a última eleição, a eleição para deputado, a última
eleição, um líder comunitário valia, o mais fraquinho, R$5.000,00 que davam, aí um pastor,
tem pastor que custa R$100.000,00, R$70.000,00, R$50.000,00, o pastor mais ralezinho é
R$30.000,00, infelizmente, e as lideranças comunitárias também são assim, são instrumentos
políticos para fazer carreira de deputados, enquanto que as nossas, Vila Esperança que tem
um compromisso, do Eucalipto, então dessa região aqui, são associações de fato representadas
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por líderes que têm o compromisso com cidadania, com direito, com a vida, com os interesses
da  comunidade,  e  não  sendo  instrumento  para  fortalecer  pessoas,  mas  para  fortalecer  a
comunidade.

JEFERSON – Atualmente  a  atuação  política  da  associação  costuma  ocupar  que  tipos  de
espaços  para  reivindicar  direitos  para  seu  espaço  urbano?  Trabalham  de  modo  mais
organizado, para tomar decisões, ou de modo mais expressivo, através de protestos, marchas,
etc, ou são comuns as duas práticas?
ENTREVISTADO  5  –  Todas  as  associações  de  moradores,  elas  estão  presentes  nesses
espaços  de  luta  coletiva,  de  reivindicatórios,  elas  ...  essas  dessa  região  aqui,  todos  esses
líderes são comprometidos, mas ela em si não puxa esse tipo de luta não, nenhuma da cidade,
aqui em Teófilo Otoni, todas elas trabalham mais com reivindicações pontuais, né? agora, a
nossa aqui, todos os líderes dessas comunidades eles são, além dele ser o líder da associação,
ele é o coordenador de uma pastoral, ele está na direção do partido, ele está na direção do
sindicato,  entendeu?  então  ele  está  ajudando  a  organizar  a  sociedade  como um todo,  os
direitos, a cidadania, o movimento social e político, mas a associação ele fica mais no caráter
de reivindicação local, então apresenta, ela faz a plataforma, então perguntou das reuniões,
então a nossa associação aqui, todas essas, têm reunião mensal, a do Eucalipto é muito, dessas
daqui acho que é a que é mais tem um modelo de gestão democrática, de uma atuação mais
técnica e de empoderamento da comunidade, é a do Eucalipto, do Eucalipto que Zeca foi o
presidente  umas duas  vezes,  e  agora e  Lindaura,  né? então  a  do Eucalipto  é  que  é  mais
politizada do ponto de vista de politizar a comunidade, mas todas essas aqui, elas atuam na
defesa dos interesses das problemáticas da comunidade, e não de reivindicação mais macro,
ela  trabalha  mais  no  micro  aqui,  mas  os  líderes  todos  são  articulados  e  representando  a
comunidade, então aí quando tem reivindicação eles estão juntos, se é o 1º de maio, é o grito
dos excluídos, são as campanhas eleitorais, são as várias lutas, o dia da mulher, o dia ... então
eles fazem parte da organização do todo, todos esses aqui, a Vila Esperança,  João XXIII,
Teófilo Rocha, Eucalipto, as 5 que pertencem a essa paróquia, na verdade que foram formadas
por Padre Giovanni, então para você ter uma ideia, quando era presidente do PT, eu percebi,
eu mapeei, que eu via que tinha muita, o número de filiados que participavam, então a gente
começou a regularizar  os endereços,  o endereço não chegava,  aí  eu percebi que de 800 e
poucos filiados, 190 eram da Zona Sul, e desses 190, suponhamos que a média de presença,
suponhamos não, a média de presença nos encontros  que a gente organizava,  ela  variava
como média uns 140, desses 140, 70 eram da Zona Sul, então a Zona Sul corresponde a 50%
dos líderes ativos nessa cidade. Isso é percepção, uma coisa que eu monitorei e percebi, então
está todo mundo ligado no sindicato, está todo mundo ligado no partido, e é quem sustenta o
Partido dos trabalhadores aqui na cidade, são as lideranças da Zona Sul, isso é fato. Nessa
época que eu monitorei eram 178 de 800 e pouco, então um quarto, e hora que chegava nas
reuniões eles correspondiam a 50% dos presentes, ou seja, as lideranças aqui são lideranças
ativas em todas as organizações nos movimentos na cidade, ela que segura o partido, ela que
segura as CEBs, ela que segura o sindicato, ela que segura tudo. Se tira essa turma, se essa
turma resolve,  esvazia,  isso  é  um fenômeno,  e  eu  percebi  isso  sobretudo  no partido  dos
trabalhadores aqui em Teófilo Otoni, quem sustenta, quem dá sustentação de presença, de
organização são as lideranças da Zona Sul, da Taquara até aqui na João XXIII, aí você lá e
conta, tem 50% daqui, tudo por quê? Padre Giovanni, o jeito de fazer Igreja, então na época
eles foram expulsos, Padre Giovanni foi para Roma, qual crime que cada um cometeu? o
crime de Padre Giovanni foi que ele não era o padre, ele fazia o político, esse foi o crime que
falaram, por quê? porque quem participa da comunidade, Padre Giovanni sempre dizia assim
“não é possível você ser cristão de verdade sem ser incomodado, se você não cria problema
para ninguém duvide do seu lugar de cristão”, porque o verdadeiro cristão, ele incomoda na
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família, ele incomoda no trabalho, se ele vai para escola ele incomoda, onde ele vai ele é um
problema. Então ele sempre fala assim, ele tinha algumas máximas que ele falava “o cristão
que não é incomodado, não é cristão, tem palavra e discurso e presença na Igreja, mas não é
cristão” e ele falava assim “não é possível ser rico sem roubar”, ele “todo rico é porque tirou
de alguém”, porque ele disse assim “se você fica milionário é porque alguém fez para você
ficar”. 

JEFERSON  -  Considerando  os  anos  de  2005  a  2012,  as  demandas  sociais  e  estruturais
levantadas no bairro costumavam ser facilmente levadas ao conhecimento do poder público
local  ou  existiam  elementos  que  dificultam  essa  comunicação?  Quais  os  principais
empecilhos? Como costumava ser o retorno da prefeitura?
ENTREVISTADO 5 – A gente costuma falar,  um dia no ano passado numa reunião meu
marido falou assim “a vitória do PT em Teófilo Otoni foi um prejuízo para a APJ”, porque o
fato de Maria José ser associada, ser muito ligada a APJ, era o argumento que ela usava, não
justifica, que ela ... senão ia falar que ela estava protegendo, né? e realmente foi o período que
a APJ menos recebeu apoio do poder público. Só para constar, a ideia da APJ veio desde
1974, mas apenas em 1987 é que ela ganha personalidade jurídica. Então... foi no governo de
Maria José, o bairro, o povo falava assim “gente, mas a rua, Maria José vem todo domingo
aqui na missa, a rua não está limpa”, né? porque uma das falhas de Maria José é que ela não
cuidou desse micro, dessa pequena ... um dia Maria das Graças Tomich no segundo mandato,
para  discutir  o  segundo  mandato,  ela  disse  assim  “vocês  são  ruins  demais,  vocês  ficam
fazendo essas obras,  é Universidade,  é ETE, é não sei  o que,  mas vocês não cuidam das
necessidades fundamentais, o povo não quer isso não, o povo não vê isso não, o povo quer
saber é se a rua dele está limpa, vocês não sabem fazer política”, então Maria José teve uma
dificuldade enorme de atender essas necessidades básicas do dia a dia do povo, e por isso ...
mas como Maria José foi, com todas as críticas que a gente pode fazer, mas foi o melhor
governo que essa cidade teve, ela fez obras estruturantes, né? e eu sempre citei, quando pude,
as obras estruturantes, a Universidade Federal é uma obra estruturante, a Central de ônibus é
uma obra estruturante, porque mexe na vida do povo, imagina o que é pagar duas passagens
numa cidade igual Teófilo Otoni, então é estruturante, a ETE é estruturante, a sinalização, os
semáforos são estruturantes, o restaurante popular é estruturante, então Maria José fez várias
obras estruturantes, né? mas, Maria José não soube fazer, foi um governo que eu sempre falei,
foi um governo democrático, mas não foi popular, não foi um governo popular, o povo não
tinha acesso, o povo não era ouvido e como aconteceu em todos os governos do PT, os líderes
são cooptados pro governo e aí a sociedade organizada fica enfraquecida, porque todo mundo
vai para o governo, e aí fala “mas não pode bater que é nosso governo”, então esse foi um
grande problema dos 13 anos do PT e dos 8 anos de Maria José, porque ora que está lá não
pode reivindicar porque senão vai bater e vai dar arma para inimigo e aquela coisa toda, então
você  mistura,  não  sabe  separar  o  governo  do  partido,  o  governo  do  movimento,  e  isso
aconteceu a nível nacional, e acontece onde ... quando a gente ia cantar com o governo Lula,
ia cantar a classe roceira “não pode cantar não, porque agora mudou”, gente, a terra, Lula não
fez reforma agrária, a terra não está na mão do povo, não é verdade, tem que cantar a classe
roceira sim, não está na nossa mão ainda, né? mas são os riscos, né? primeiro há a cooptação
dos líderes,  né? eu sei  que o PT aqui  sempre organizou,  sempre teve reuniões ordinárias
mensais, mas Maria José ganhou em 2005, ela começou a governar em 2005, quando era no
mês de setembro o PT não tinha feito uma reunião, aí eu fiz uma carta falei assim “eu quero o
meu PT de volta” e mandei para os militantes, aí eu sei que na primeira reunião tinham 35, e
eu apanhei, porque eles entenderam que eu estava querendo poder, eu errei no título, mas todo
mundo entendeu que o PT não podia morrer,  que tinha que organizar,  aí  marcou a outra
reunião, e eu pensei “vou mudar a estratégia”, porque eu fui na ferida, não podia falar ... aí a
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gente articulou e o partido voltou a organizar, né? porque eu sempre dizia que não podia
confundir os papeis, aí então foi o período que eu virei presidente, então foi um período que
eu reivindiquei, então assim, foi um governo que não empoderou a comunidade, o fato é o que
acontece, fez obras importantes, foi um governo que ouvia, que ... mas ele, o povo não teve
acesso a esse governo, não democratizou o poder, não fortaleceu a sociedade para a hora que
chegasse o novo governo ela estivesse pronta para não deixar regredir, que é o que aconteceu
com o governo Lula, deu comida, deu Universidade, mas não mexeu na educação de base, e aí
estamos aí perdendo, porque foi um governo que ficou articulado com elite achando que podia
caminhar, quando ela viu que essa senzala estava tendo muito acesso a casa grande “vamos
acabar com essa brincadeira”, então aqui também, então Maria José, eu sou suspeita, porque
eu briguei muito com o governo Maria José, exatamente tentando lutar, e me diziam “você é
muito idealista, uma coisa são os ideais, vem ocupar o lugar da gente para você ter ideia do
que que é, você é sonhadora demais”,  e eu falei “olha, o último livro de Paulo Freire ele
falava que o maior medo dele era quando o PT chegasse ao poder ele parasse de sonhar, e o
PT na hora que chega ao governo ele para de sonhar, eu falava isso o tempo todo, brigava,
brigava, e é tanto que no último mandato quando Maria José ... ela não queria assumir o
segundo mandato, aí ela anunciou no dia anterior pra coligação que ela não ia ser e que seria o
vice, eu fui lá e troquei minhas roupas tudo e falei “estou de luto até acabar esse mandato ou
essa derrota”, aí troquei tudo e ela “você é doida? estou falando...” mas aí todo mundo falando
“você está louca Maria José?” e ela aceitou o segundo mandato, mas não era um governo ...
não  implantou  o  orçamento  participativo,  não  foi  um  governo  democrático,  não  foi  um
governo que o povo participou, fez como Lula, né? o governo Lula cita que escutou, nos 13
anos fez mais de 70 conferências, escutou mais não sei quantas mil pessoas, no mesmo dele
viciado de caciques, então ia pra lá já tudo viciado das disputas para ir representar, então o
conceito  de  democracia  tem  que  ser  muito  aprofundado,  porque  na  verdade  mesmo  no
governo do PT, há uma abertura mas não há uma democratização do poder. É verdade que
escuta através de conferência, mas é no mesmo dele viciado de caciquismo, né? e eu falo
assim “cacique de direita ou de esquerda é cacique”, o cacique é a anulação da coletividade,
um é o senhor,  então a relação escravo e senhor vai  repetindo,  casa grande e senzala  de
maneiras bem diferenciadas, mas vai repetindo esse modelo do senhor, né? e eu falo que esse
é  o  grande desafio,  eu  acho que  nós  estamos  vivendo esse  resultado disso  tudo que  nós
estamos  vivendo  desse  golpe  tem a  ver  com as  escolhas  de  não  debater  o  que  que  é  a
democracia,  de  aprofundar  a  democracia,  de  aprofundar  a  participação,  de  promoção  da
cidadania, então Maria José acabou e aí? aí Getúlio veio, é como se ficasse na saudade de um
governo que era bom, aí o povo começou a sentir saudades de Maria José, mas se tivesse feito
um trabalho de base, de empoderamento, de utilizar o poder para fortalecer essas organizações
que já existiam aqui, Maria José não dialogou com as organizações, não dialogou com o povo,
a não ser nessa maneira de fazer Conselhos, Conselhos de todas as formas, mas tudo viciado
no modelo que a gente já está aí,  não trouxe o novo, não fortaleceu, não democratizou o
poder, usou o poder não, porque a maioria dos políticos usa o poder para si, ela não, e os
secretários usavam para fazer para o povo, mas não era com o povo, o governo Lula fez para
o povo e fez coisa que dava resultados políticos, e não resultado de transformação das pessoas
e da sociedade, não fez as reformas estruturantes, Maria José fez obras estruturantes, mas não
fez um governo estruturador de um poder do povo com o povo e para o povo, fez para o povo,
não fez com o povo, e eu apanhei demais e briguei demais, eu falei que para o fazer o terceiro
mandato que nós perdemos, eu briguei muito, quando eu vi que nós íamos perder o rumo, aí
eu consegui no ano anterior separar o partido do governo, e aí nós só não ganhamos a eleição
porque foi roubada, e aí eu fiquei durante um ano escrevendo uma carta pra ela com todos os
problemas, eu ia fazer caminhada 5 horas da manhã, ia no carro, levava lá e botava no coisa
dela uma vez na semana, aí eu falei “eu quero escrever a história do PT no livro chamado: O
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surto de uma militante”, porque quando eu falei para Maria José “você está louca? entregar
para Fátima Dantas ser a candidata do PT, PSC Maria José? que loucura” e falei “eu vou lutar,
eu vou brigar com presidente do partido, porque aqui quem manda agora Maria José, você
manda no governo, mas quem manda no processo eleitoral é o partido e eu sou a presidente e
eu vou brigar” e aí eu fui para a briga com ela, aí um dia ela falou assim “é, eu não estava na
reunião passada,  e disse que a presidente surtou na reunião”,  aí  na outra reunião eu falei
“beleza, bacana, eu vou escrever a história do PT de Teófilo Otoni, o livro vai chamar: O
surto de uma militante”, e ela “você está louca?”, e eu “não, eu vou escrever, aquelas cartas
semanais vão para um livro Maria José, só vou tirar o que faz mal, que não ajuda, vou fazer
uma cirurgia tirando o que for exagero, mas vou escrever a história do PT de Teófilo Otoni, o
livro vai chamar: O surto de uma militante”, e é verdade, vou escrever mesmo, parei, ele está
aí começado e eu falei que está na hora já de fazer uma síntese com agora, talvez esperar o
que vai dar no final de 2018, que eu quero escrever ao final de 2018, independente do que se
ganha, se não vai ter eleição, se vai ter, acho que não vai ter eleição, né? mas aí eu quero
pegar essa síntese, né? e escrever Teófilo Otoni vinculado com o todo, e vai chamar de fato “o
surto de uma militante”, mas então foi um governo que fez coisas importantes, mas não foi
um governo popular,  não foi um governo que promoveu, que elevou a cidadania,  foi  um
governo que fez obras bacanas  de cuidado com o povo, para o povo, e também assim o
governo federal, também foi um governo assim de fortalecer as instituições viciadas que já
estão aí, nós lutamos demais para ter eleição diretor, há quantos anos que eleição diretor é
corrupção total? há muito tempo, então tudo, os conselhos de saúde, tudo corrupção, não tem
nada, então nós estamos vivendo o final de um ciclo de apodrecimento dessas instituições que
a gente achou que eram democráticas,  que empoderava o povo, estão todas viciadas,  essa
corrupção lá de Brasília, isso é só uma referência do que é a sociedade, não tem corrupto lá, o
corrupto está aqui, e todas as organizações estão corrompidas, o PT ... eu sai do PT porque os
processos do PT eleitorais são corrompidos também, o PT se corrompeu na sua conduta de
gestão, né? e é lento, quando você vai ocupando o poder, eu nunca esqueço quando estava
debatendo o segundo mandato, uma companheira do partido querendo que o PT fosse vice de
Getúlio Neiva, e eu era a presidente, brigando ela disse assim “gente, nós não podemos perder
a eleição, o poder é bom demais”, foi um lapso freudiano, né? então assim, o poder pelo poder
não vale a pena, né? e o poder é tão assim que a pessoa não abre mão dele,  porque, por
exemplo, a escolha de Temer para vice, né? ali era a hora, que o PT estava na hora de, já
estava  percebendo  o  que  estava  acontecendo,  tinha  que  desvincular  ali,  poderia  fazer  as
mudanças ali para romper com esse modelo e começar o novo, mas o medo de perder o poder,
ou seja, é melhor correr o risco e correu, do que buscar, fala que é coligação, é colisão, mas
naquela hora já dava conta de ... Lula no segundo mandato já poderia ter feito a diferença, já
rompido com o modelo, mas o medo de perder o poder, e assim vai, Daniel para ganhar essa
eleição, ele tirou as cores, né? então foi vermelho, amarelo e azul, né? porque a cor vermelha
é o PT, é a origem e o PT está com problema, então a gente tira, em vez de defender o ideal,
na hora da crise eu afasto do ideal para eu garantir  a vitória.  Eu nunca defendi  vitória a
qualquer  preço,  ou  que  os  fins  justificam os  meios,  né?  você  pode  até  em determinado
momento, mas são poucos que pensam assim. 

JEFERSON – Pensando num campo mais institucionalizado (espaços oficiais da prefeitura
para atuação para atuação da comunidade),  que políticas no meio urbano contaram com a
participação  da  população  aqui  em  Teófilo  Otoni,  nos  anos  de  2005  a  2012,  seja  na
elaboração, planejamento ou execução?
ENTREVISTADO  5  –  Existiram  todos  os  conselhos,  foram  feitos  conselho  da  mulher,
conselho do trabalho e renda, todos, Maria José todas as estruturas da institucionalidade de
evolução do processo democrático, entre vírgulas, porque a democracia é muito mais que isso,
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Maria José no seu governo fez. Agora, aquilo que eu já falei anteriormente, fez dentro do
modelo ... o que que diferenciou? que nos outros, primeiro os outros não faziam todos, Maria
José fez todos, todas as políticas públicas do governo federal foram aplicadas aqui, o que
muda é o público que está lá dentro, né? o método é mais ou menos o mesmo, mas na hora de
fazer, então o processo de eleição nos outros é totalmente corrompido, no PT é aquele que eu
digo, aí se o poder está nas mãos da turma, só muda quem está governando, mas o modo vai
repetindo mais ou menos o mesmo, o que diferencia é se eu sou uma pessoa humanitária, que
acredito nas pessoas, na valorização das pessoas, no empoderamento das pessoas, é claro que
na hora que eu estou no governo eu vou fazer diferente de uma pessoa que o outro era só um
instrumento para eu exercer o poder para mim, então muda e nisso não se discute, que no
conselho  ficaram  presentes  lideranças  comunitárias  comprometidas  com  a  comunidade,
comprometidas  com  os  valores  humanitários,  então  dentro  desses  conselhos  entraram  as
lideranças  comunitárias,  então  isso  dá  um diferencial,  melhora,  as  propostas  são mais  de
compromisso com a vida, de defesa do meio ambiente, de defesa da mulher, de defesa da
criança,  de cuidado com o ser humano, não se discute que o debate também muda,  hoje
Daniel, hora que a turma dele convoca, faz uma reunião, o jeito de fazer é diferente, agora a
discussão é: essa forma de governar é com o povo ou era para o povo? então Daniel é um
governo também para o povo, né? não é um governo com o povo, agora, é possível fazer um
governo com o povo? eu acho que é possível, né? eu descobri, e sempre acho que sou muito
intuitiva e o ano passado, nas férias Daniel foi para o governo, todo mundo falava que Daniel
só estava no governo por causa da APJ, por causa de mim, aquela coisa toda, então ... Esses
dias eu fui ao banco e o gerente quando viu meu sobrenome, falou você é a amiga de Daniel, a
que ajudou Daniel governar? mas que pena que você afastou dele e tal, assim eu desconversei,
aí ele “nossa, Daniel prometeu e a gente esperava, falou que ele ia transformar Teófilo Otoni
em um laboratório de ideia novas e ele é capaz, mas ele não está conseguindo pela falta de
dinheiro”, então aí eu voltei de férias, janeiro teve a posse dele, quando eu voltei, achei um
livro, um caderninho de Padre Giovanni de quando, o caderninho que ele foi num encontro
onde estava debatendo a questão da autogestão, como promover autogestão nos movimentos
populares, nas associações, nos partidos, que o PT estava nascendo, isso foi 82, o caderninho,
num  encontro  em  Lins,  lá  em  São  Paulo  e  lá  falava  que  o  governo  do  Partido  dos
Trabalhadores  tem  que  trabalhar  sobre  dois  tripés,  a  autogestão  e  o  desenvolvimento
comunitário. E aí eu entendi que na verdade aquele encontro foi dali que a APJ nasce, porque
foi abril de 83, aí ele funda a APJ em julho de 84, e aí lá nesse caderninho, eu peguei e falei
“ah não,  essa pérola  aqui  vai ficar  comigo”,  peguei  e trouxe,  anda comigo aqui,  e aí  ele
escreve abreviado, é difícil de achar, mas eu fui entendendo lá, aí vários encontros do PT que
ele foi, em João Monlevade, em Araçuaí, em Belo Horizonte, aí esse caderninho, nossa, era de
82  esse  caderninho.  Então  é  isso,  houveram conselhos,  acabou  o  governo,  acabaram  os
conselhos, morreu, por quê? porque não eram empoderados, não eram, eram feitos para eles,
veio pronto, pacote pronto, hora que acabou, acabou, não sobrou nada, sobrou só saudade,
“por que que nós perdemos? onde que nós perdemos? o que aconteceu?” é o desafio dessa
experiência, porque o PT é fruto de uma experiência dessa Igreja, desse movimento popular,
no PT se juntaram os ex-guerrilheiros, os que sobraram, que mantiveram fiéis, juntaram os
intelectuais de todas as matizes de esquerda, todos os sindicalistas, todas as lutas políticas e
sociais de todo tipo, movimentos e associações e essa Igreja libertadora, então o PT ele é fruto
de um processo histórico e ao chegar no poder ele foi desvinculando desse processo histórico,
desse arcabouço de luta e o PT virou um transmissor, uma correia de transmissão do governo
nos movimentos populares, ele perdeu o lugar de partido, e aonde vai também Teófilo Otoni,
se confunde e não se separa, enquanto que o governo é o governo do partido, para executar os
ideais do partido, mas o partido tem que ser superior ao governo para continuar provocando o
governo para aproximar ideal de realidade, isso é o que eu entendo, tem que fortalecer as
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associações de bairro, através do partido mobilizar a sociedade para provocar o governo, Lula
no início, acho quando ele ainda estava muito ligado a raiz, ele dizia “vocês têm que lutar,
porque senão eu vou ser roubado”, mas o que que é natural do ser humano? e aí acho que a
psicologia ajuda a gente entender, que nós sempre transferimos nossa responsabilidade para o
outro, então quando Lula pedia “vocês lutem, porque senão eu vou ser roubado”, Lula foi
roubado, porque no início a gente entendeu que agora ele ia fazer por nós, qual a tendência do
ser humano? Freud já dizia isso, né? a gente está sempre apostando em alguém que faz por
mim, é mais fácil  que o outro faça,  porque se ele errar é problema dele,  eu não vou ser
cobrado,  então  na  política  acontece  isso,  então  não  podemos  dizer,  quando  eu  faço  essa
autocrítica, eu tenho muito orgulho, eu sai do PT em 2015, mas eu tenho muito orgulho, não
tenho um arrependimento, pra mim o PT cumpriu um papel importantíssimo, infelizmente
está caminhando para um ciclo de acabamento, né? de se tornar qualquer coisa, menos um
partido socialista, né? que eu acho que o PT não se fala de socialismo nem de revolução, duas
palavras que acho que tem mais de 20 anos que no PT não se discute essas palavras, essas
palavras dão medo, elas geram medo, né? então é um ciclo, né? então temos que abrir outro, a
vida é cíclica, né? então o outro que virá está em construção, não sabemos.

ENTREVISTADO  6  –  MEMBROS  DE  DIRETORIA  DA  ASSOCIAÇÃO  VILA
ESPERANÇA (04 DE ABRIL DE 2018)

JEFERSON - Qual a história de surgimento e formação de seu bairro?
ENTREVISTADO 6 – O bairro nasceu da necessidade  de casas  populares,  né? moradias
populares,  a  partir  daí  começou  a  movimentar  para  esse  bairro  nascer.  As  construções
começaram a partir da dificuldade da moradia, né? aí começou a levantar o nome de pessoas
que estavam sem moradia, inclusive na época eu era pequeno, minha mãe não sabia ler, ela
me carregava  com ela  para  cadastrar  as  pessoas  para  as  moradias,  a  partir  daí  começou,
surgindo esse bairro aqui e o bairro Taquara, isso por volta dos anos 1980.

JEFERSON - Em relação ao início dos movimentos urbanos da cidade, mais especificamente
a atuação das associações, quando começou? Como eram os movimentos no início? 
ENTREVISTADO 6 – Na verdade a partir de 1980, né? a partir do Partido dos Trabalhadores,
que começou mesmo a luta da moradia. 1970 já existia, mas bem fraco, eu tinha 5 anos, mas
minha mãe já estava na labuta aí.

JEFERSON - Quem tinha atuação junto às comunidades? Haviam grupos ou entidades que
atuavam junto à população?
ENTREVISTADO 6 – Tinha  a  casa dos  movimentos  Populares,  né?  que hoje  tem,  meio
capengando,  mas  tem.  Na  época  era  mais  efervescente,  o  povo lutava  mais.  A  casa  dos
movimentos populares era quem puxava esses movimentos e ajudava a criar associações nos
bairros. A Igreja também, através das CEB’s, reunia o povo, formava o povo, para o povo ir
para a luta. 

JEFERSON - Quando foi e qual o papel histórico da Igreja Católica em fomentar e incentivar
a participação cidadã das comunidades e suas associações comunitárias na cidade? Como se
dava a organização e mobilização da população?
ENTREVISTADO 6 - A Igreja teve um papel muito importante nessa fase, que tá meio fraco
hoje, mas na época, nesses anos aí de 1980, por aí a Igreja era mais viva, tinha preocupação
com a dificuldade do povo, hoje parece que a Igreja só quer rezar.
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JEFERSON - Quando e como surgiu a associação aqui do seu bairro? Como ela atuava no
espaço urbano nesse período?
ENTREVISTADO 6 – A associação surgiu em 1995, né? a ata de fundação é de 1995. Mas
antes  já  tinha  um  grupo  de  pessoas  que  chamava  de  comissões,  as  comissões  antes  da
associação que corria atrás, antes de criar a associação mesmo, corria atrás das coisas para
acontecer,  dessa comissão surgiu a diretoria.  Através da dificuldade do povo mesmo, né?
começa pela moradia, depois pela melhoria no bairro, né? que não tinha água, não tinha luz,
calçamento, tinha nada, simplesmente construíram as casas. O mutirão foi muito bonito, né? a
história do bairro é que os mutirões aconteceram e o povo fazendo as casas; ninguém sabia
qual era a casa dele, quando terminava que fazia o sorteio e falava, olha, essa casa aqui é sua.
E pessoas todas juntas mesmo, homem, mulher, menino, tudo aí, trabalhando juntos.  

JEFERSON - Como está a associação hoje? Quais principais dificuldades encontradas pela
associação em sua atuação agora? Há tentativas de interferência na autonomia da associação?
ENTREVISTADO 6 – Hoje a dificuldade é desânimo das pessoas em relação à associação,
inclusive a nossa tá muito parada, abriu edital para novas eleições, ninguém se dispôs, vamos
abrir de novo, tá parada. Deu uma esfriada, as associações no geral,  não só a nossa, essa
cidade toda tá  assim,  se você for olhar,  poucas associações  estão legalizadas  e  realmente
preocupadas. E o que está acontecendo hoje é que, a pessoas de linha de frente, o presidente,
ele tá preocupado em fazer o nome para vereador, isso é o que estou percebendo na cidade.
Hoje a pessoas quer trampolim.

JEFERSON -  Atualmente  a  atuação  política  da  associação  costuma  ocupar  que  tipos  de
espaços  para  reivindicar  direitos  para  seu  espaço  urbano?  Trabalham  de  modo  mais
organizado, para tomar decisões, ou de modo mais expressivo, através de protestos, marchas,
etc, ou são comuns as duas práticas?
ENTREVISTADO 6 – Hoje, para falar a verdade, a gente não está nem se reunindo direito,
mas de costume era reunir a diretoria, levantava os problemas que a gente deveria focar e
trabalhava em cima disso. Por exemplo,  a gente queria criar  uma escolinha de futebol,  aí
trabalhava em cima disso; quer fazer a festa das crianças, reunia para focar nesses assuntos.
Graças  a Deus,  através do trabalho de luta  conseguimos quase tudo aqui na comunidade,
pouca coisa tem aqui nessa comunidade para reivindicar, a maioria a gente conseguiu tudo,
até o posto de saúde aqui foi luta nossa.

JEFERSON-  No  que  diz  respeito  ao  campo  de  discussão  nas  reuniões.  As  temáticas
levantadas  na associação se restringem aos problemas locais,  ou costumam ser levantadas
pautas  correspondentes  a  temas  mais  amplos,  como o  momento  político  local  ou  mesmo
nacional? comente.
ENTREVISTADO 6 – Na verdade, a gente foca no problema local, se precisar participar de
uma  parte  mais  ampla,  igual  um  protesto,  a  associação  é  convocada,  né?  convoca  os
moradores, e também participam.

JEFERSON  -  Considerando  os  anos  de  2005  a  2012,  as  demandas  sociais  e  estruturais
levantadas no bairro costumavam ser facilmente levadas ao conhecimento do poder público
local  ou  existiam  elementos  que  dificultam  essa  comunicação?  Quais  os  principais
empecilhos? Como costumava ser o retorno da prefeitura?
ENTREVISTADO  6  –  No  governo  de  Maria  José,  foram  os  anos  melhores  para  as
associações, acho que todas, não é só a nossa não, foi uma abertura maior de diálogo, de vir
até a gente, né? foi tão facilitado que vinham até a gente, convocava uma reunião eles vinham
para cá. As outras gestões a gente tinha que ir lá, praticamente implorar para ser recebido e às
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vezes não era recebido, né? e com ela não. Ela vinha e ainda trazia o secretariado para ouvir
as demandas da comunidade, foi um período muito bom para as associações.

JEFERSON - Até que ponto a população da comunidade costumava participar ou não nas
atividades das associações?
ENTREVISTADO 6 - Na verdade no início o povo parece que estava mais efervescente com
a associação e participava muito, nas reuniões que a gente fazia, participava outras pessoas
além da diretoria, mas depois foi esfriando, foi esfriando. Acho que a expectativa deles de
uma coisa que não dava certo, né? aí chegou nesse ponto que está hoje, né?

JEFERSON - Qual a importância da Associação comunitária para incentivar a participação da
população em espaços de discussão e criação de políticas públicas para o espaço urbano em
Teófilo Otoni? Por quê?
ENTREVISTADO 6 – Eu acho que qualquer bairro precisa ter uma associação, a associação é
um grupo de pessoas  preocupado com o bem-estar  de todos,  né?  E sozinho a gente  não
consegue muita  coisa no poder  público  não. Acho que toda comunidade deveria  ter  uma
associação organizada mesmo, de verdade, nem que sejam os 12 meses, mas que sejam esses
meses comprometidos com o bem-estar e benefícios para a comunidade e até mesmo para a
cidade  né?  não  é  só  para  a  comunidade,  o  entorno  de  onde  você  mora.  Não  posso  me
preocupar só com a minha comunidade, tenho que preocupar com o todo, né? A situação do
Brasil  hoje,  né?  se eu me preocupar  só com a situação da minha comunidade e  não me
preocupar  com o Brasil,  não  tem sentido  a  associação  existir.  A associação  não pode se
preocupar só com problema daqui, interno, mas com problemas que vão trazer complicações
para o povo. Por isso acho importante uma associação ativa.

JEFERSON - Pensando num campo mais institucionalizado (espaços oficiais  da prefeitura
para atuação para atuação da comunidade),  que políticas no meio urbano contaram com a
participação  da  população  aqui  em  Teófilo  Otoni,  nos  anos  de  2005  a  2012,  seja  na
elaboração, planejamento ou execução?
ENTREVISTADO  6  -  Nessa  época,  todos  os  conselhos  todos  tinham  participação  das
associações, todos. Eu falo que a abertura que ela deu para as associações foi muito boa,
porque era convidado, as associações eram convidadas a participar  e nas outras gestões a
gente não via as associações sendo convidadas, porque para mim as associações tem que estar
inseridas nos conselhos, né? os presidentes ou que estiver na associação, que quiser participar,
nos  conselhos  que  existem,  tudo  tem  a  ver  com  a  população.  A  gente  quando  não  era
convidado, acaba nem sabendo que existia, com ela não, abria para a gente participar, a gente
sabia onde tinha a casa dos conselhos, né que era, então já tinha um lugar que, sabia, eu vou é
ali. Se precisava tratar uma questão do idoso, está lá, se da criança, está lá. Hoje não temos
referência, não sabemos onde estão os conselhos.
 
JEFERSON  -  (Houve  participação  da  comunidade  na  elaboração  do  plano  diretor
participativo da cidade?)
ENTREVISTADO 6 - Tentou-se em outras gestões, mas não estou certo se teve no governo
de Maria José.
 
JEFERSON  -  Em  relação  ao  conselho  de  habitação  na  cidade,  houve  algum  processo
participativo?
ENTREVISTADO 6 – Eu não participei dele, cheguei a participar do conselho da criança e
do  adolescente,  é,  é  ...  mas  era  bem participativo,  a  população  participava,  as  entidades
participavam, né? os presidentes e lideranças, é... mas o povo em geral não gosta de participar
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muito não, e acho que até hoje não gosta. Por isso que às vezes as coisas não andam. Tem que
arrumar um jeito de as pessoas participarem, de conhecer o que é conselho, que a partir daí
acho que a coisa vai melhorar.

JEFERSON -  Quais  os  principais  entraves  à  participação  cidadã  no  desenvolvimento  do
espaço urbano da cidade de Teófilo Otoni?
ENTREVISTADO 6 – Eu acho que o cidadão precisa ser informado, porque às vezes, vou dar
o exemplo do conselho de saúde, os postos de saúde estão todos por aí ao redor da gente, né?
Mas você já viu colado algum cartaz convidando a população para reunião do conselho de
saúde?! Não existe, acho que precisam ser informados dos conselhos. Fica muito restrito ao
gestor, ao gestor...a população fica muito desinformada, né? Informada já não quer participar,
imagina  desinformada,  então,  né?  tem que ser  informada.  Será  que  toda  a  população  de
Teófilo Otoni sabe que existe conselho de habitação? Não. Então precisa ser informada. De
que forma não sei, mas precisa ser informada.

JEFERSON - Quais das características abaixo se aplicam à prefeitura municipal de Teófilo
Otoni, em relação à condução das políticas no meio urbano, nos anos de 2005 a 2012? Por
quê?
(X) Aberto à opinião e participação popular nas decisões 
( ) Pouca abertura para que a população opinasse e participasse das decisões
ENTREVISTADO 6 – Eu a classifico como aberta, né? até porque passei pelas outras, que
foram bem fechadas.

JEFERSON - Por fim, quais as principais intervenções no seu espaço urbano (bairro) que
foram fruto da participação e da atuação da associação comunitária?
ENTREVISTRADO 6 – Tem o exemplo do posto de saúde, né? e tinha uma luta aqui na
comunidade que eram as galerias fluviais...toda vez que chovia inundava três ruas aqui, que
era a Machácalis, Santa Luzia e Santo Dias, que quando chovia inundava as casas, por falta de
vasão das galerias. No governo de Maria José foram feitas essas intervenções aqui, o que
melhorou muito. Os escadões também, das ruas que não tinham saída, né? foram feitos e o
calçamentos em geral, né? Mas a obra que acho mais importante foi essa das galerias, que
ajudou muito. A Vila Esperança foi mal planejada, né? o povo construiu de qualquer jeito, na
pressa para construir, não fizeram as ruas da forma que tinha que fazer, para dar escoamento,
né?  e  até  hoje  a  gente  sofre  com  problema  de  água,  né?  mas  melhorou  muito  com  as
intervenções das galerias que ela fez aqui. Não é puxando o saco não, mas no governo dela a
gente conseguiu, e nos outros a gente brigava, brigava, brigava e não conseguia. O que tem na
Vila Esperança, pouca coisa foi de outros governos, a grande maioria foi do governo de Maria
José.

ENTREVISTADO 7 – INTEGRANTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE 2005 A 2012
(24 DE JULHO DE 2018)

JEFERSON -  Qual  era  a  proximidade  da  prefeitura  com as  associações  comunitárias  no
período do seu governo, que era petista (2005 a 2012)? A prefeitura costumava ter espaço e
agenda aberta para recepcionar os representantes de associações?

ENTREVISTADO 7 – Logo que a gente entrou teve o Orçamento Participativo,  nele era
muito  importante  a  presença  das  associações  de  bairro.  Como funcionava,  geralmente,  a
secretaria de planejamento criava alguns projetos para cada bairro,  né. Aí a gente,  alguns
servidores,  íamos a alguns bairros em caravana e explicava os projetos...  aí  os líderes de
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associação de bairro eram responsáveis por chamar as pessoas, né, ou seja, a captação de
pessoas para escutar. A gente explicava o que era o orçamento participativo e lá as pessoas
votavam. Olha, nós temos estas três obras aqui para determinado bairro, aí as pessoas elas
votavam em uma. A única coisa que faltava no orçamento participativo era o orçamento, por
quê? Por que utilizava receita do IPTU, que é uma receita relativamente baixa. Assim, foram
feitas duas tentativas de orçamento participativo, no começo era uma novidade, teve muita
aceitação, só que depois a prefeitura não conseguiu bancar muitas das obras que tinham no
orçamento participativo,  que foram votadas, aí  ficava aquela coisa negativa.  Por exemplo,
elencamos 10 obras, faltaram 7, ou seja, em três já queimava o orçamento existente. Aí a
prefeitura percebeu que o orçamento participativo estava se tornando uma furada, por que se
criava  uma  expectativa  na  população  e  muitas  vezes  não  se  concretizava,  aí  as  pessoas
ficavam  um  pouco  decepcionadas  né.  Aí,  a  Maria  José,  pela  própria  formação  dela
(professora, conhecia muita gente, era do PT, foi muito tempo deputada estadual), ela tinha
essa abertura, então os presidentes de associação de bairro, volta e meia, eles tinham reuniões,
se encontravam, faziam as suas reivindicações e, na medida do possível essas reivindicações
eram aceitas. Então havias as vezes reuniões setorizadas, dividiu a cidade em 4 polos, aí fazia
essas reuniões setorizadas com esses presidentes. Só que chegou em um momento em que os
presidentes de associação de bairro começaram a ser influenciados muito politicamente. Nós
observamos que em período de campanha para deputado, alguns presidentes de associação de
bairro  se  tornavam  cabos  eleitorais  mesmo.  Os  políticos  perceberam  a  influência  do
presidente de associação, aí até remunerava o cargo, para o cara trabalhar para ele. Como os
presidentes  de  associação  tinham uma  presença  muito  forte  na  prefeitura,  eles  acabavam
fazendo campanha também, sem interesse, sem remuneração, mas aí depois vinham barganhar
cargo, esse era o único ponto negativo. Tem duas situações, o PT aqui de Teófilo Otoni tem
uma relação muito próxima com a APJ, aqui pode se dizer que o PT surgiu dentro da APJ ali
na Zona Sul. Ali havia alguns movimentos sociais, e se observar bem alguns bairros dessa
Zona Sul foram estruturados com muita força da APJ e da Igreja. Por conta de a APJ estar ali
naquela região e muita gente do governo ter relação com a APJ. Então aquela região tem uma
grande proximidade com a prefeitura na época de Maria José. A Zona Sul com certeza era a
que tinha mais presença. Assim a Zona Sul tinha um maior poder de barganha porque boa
parte dos cargos, não do primeiro escalão, mas do segundo escalão, eles tinham pessoas de lá,
né.  Para você ter  noção, a presidente do PT na cidade na época era cria da APJ, Daniel
Sucupira, secretário na época, era também cria da APJ, as próprias reuniões do PT aconteciam
na  APJ.  Assim,  boa  parte  da  diretoria  do  PT  era  daquela  região.  Por  conta  disso,  eles
acabaram tendo um poder de barganha mais forte. Sobre o cunho religioso nos movimentos
também, te explico trazendo a figura novamente a figura da APJ, que é uma ONG, que foi
financiada  muito  tempo  por  recursos  vindos  da  Itália.  E  o  recurso  na  Itália  era  captado
exatamente pela influência do padre Giovanni, o padre tinha esses trabalhos muito ligados à
Itália, e com o passar do tempo foram surgindo algumas lideranças lá naquela região. E a
Maria José era muito próxima de Padre Giovanni, por conta da religião também, e com essas
lideranças formadas na região, o PT surge ali. Se formos olhar a história de surgimento do PT,
percebemos que, dependendo da cidade, tem o PT que nasce nas universidades, o PT que
nasce nos movimentos sindicais e tem o PT que nasce na Igreja... o nosso foi o PT que nasceu
na Igreja, até porque a gente não tinha universidades com essa abertura, os sindicatos daqui
nunca foram muito fortes, vão muito na linha de quem está no poder. Aí o PT surge na Igreja
Católica,  muito pela  figura do padre Giovanni.  E de certa  forma,  foi  uma dificuldade  do
governo de 2005 a 2012 gerenciar isso aí,  a população e a oposição criticava muito isso,
falando que o governo era financiado pela APJ e favorece a APJ. A oposição chegou a fazer
denúncia  de  que  a  prefeitura  favorecia  a  APJ,  mas  foi  uma aproximação  natural,  pois  o
governo anterior, de Getúlio Neiva não deixava a APJ nem participar de licitações, barrava de
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alguma forma. A proximidade do governo com as associações da Zona Sul veio a diminuir a
tensão,  número  de  reivindicações  das  associações.  As  tensões,  elas  não  aconteciam  de
maneira escancarada, aí, por exemplo, quando tinha reunião do PT, aí a prefeita ia, aí o bicho
pegava  (tipo  roupa  suja  se  lava  em casa),  nesse  período  os  presidentes  de  associação,  a
maioria era do PT.
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APÊNDICE C – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E

ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Você  está  sendo  convidado  (a)  a  participar  de  uma  pesquisa  intitulada:  Os  Desafios  do

Desenvolvimento e Planejamento Urbano em uma Cidade Média: o papel das associações de

moradores de bairro na construção cidadã do espaço periférico na cidade de Teófilo Otoni –

MG, a ser realizada no município de Teófilo Otoni- MG, sob coordenação do professor Dr.

Márcio Achtschin Santos.

A  sua  participação  se  faz  importante  para  o  prosseguimento  da  pesquisa  e  alcance  dos

objetivos propostos no trabalho a ser elaborado. No entanto, a participação não é obrigatória

sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento.

Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador, com a UFVJM ou

com a Associação comunitária.

Os objetivos desta pesquisa são: Descrever aspectos gerais do processo de urbanização no

Brasil e algumas características do espaço urbano de Teófilo Otoni- MG; perceber o contexto

de desenvolvimento da esfera pública e sociedade civil  brasileira,  via movimentos sociais

urbanos, dentre os quais está o associativismo comunitário; compreender a formação histórica

das  associações  comunitárias  na cidade de Teófilo  Otoni  e suas bases  sociais  e  políticas;

levantar a origem dos bairros que foram selecionados e suas particularidades em relação ao

município de Teófilo Otoni; compreender como as Associações tem se relacionado com o

poder público municipal nas políticas urbanas de Teófilo Otoni, tendo em vista a apreciação

de demandas populares e a forma como a prefeitura de Teófilo Otoni gerenciava os canais de

diálogo com as associações de moradores no período de 2005 a 2012.

Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) ao seguinte procedimento: entrevista

semiestruturada. O tempo previsto para sua participação é de aproximadamente 1 hora, e caso

haja  necessidade,  ela  pode  continuar  em  outro  dia,  de  acordo  com  preferências  do

entrevistado.

A sua participação na pesquisa não apresenta riscos. O procedimento usado não oferece riscos

à sua dignidade e não traz complicações legais.

Os benefícios relacionados com sua participação poderão ser indiretos. Já que ao participar

desta pesquisa o senhor (a) não terá nenhum benefício direto, no entanto, espera-se que o

estudo traga informações importantes sobre a importância das Associações comunitárias no

contexto  urbano,  de forma que o conteúdo resultante  poderá  fomentar  maior  participação
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nesse  tipo  de  canal  de  participação  popular,  o  pesquisador  se  compromete  a  divulgar  os

resultados alcançados.

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares,

mas  os  dados  obtidos  por  meio  de  sua  participação  serão  confidenciais  e  sigilosos,  não

possibilitando sua identificação. A sua participação bem como a de todas as partes envolvidas

será voluntária, não havendo remuneração para tal.  Qualquer gasto financeiro da sua parte

será  ressarcido  pelo  responsável  pela  pesquisa.  Não  está  previsto  indenização  por  sua

participação,  mas  em  qualquer  momento  se  você  sofrer  algum  dano,  comprovadamente

decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em

qualquer momento.

Pesquisador Jeferson Gomes Dos Santos

Endereço Rua Antenor Alves Lorentz, 130 - Bairro Concórdia – Teófilo Otoni

Telefone (33) 998062753

Declaro  que  entendi  os  objetivos,  a  forma  de  minha  participação,  riscos  e  benefícios  da

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação.

Nome do Sujeito da Pesquisa: 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa:

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM
Rodovia MGT 367 – Km 583 – n° 5000 – Alto Jacuba –

Diamantina/ MG CEP 39100000
Tel.: (30) 3532 – 1240 –

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior
Secretária: Ana Flávia de Abreu

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
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ANEXO A - APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA
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ANEXO B – PANFLETO DE ATO CÍVICO REALIZADO EM 1979, NO QUAL SE

CONVOCA A POPULAÇÃO PARA LUTAR CONTRA OS SUPOSTOS “PADRES

SUBVERSIVOS” 

Fonte: Machado (2007).
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ANEXO C – PANFLETO DA IGREJA EM RESPOSTA AO ATO CÍVICO

CONVOCADO CONTRA OS SUPOSTOS PADRES “SUBVERSIVOS”

Fonte: Machado (2007).
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ANEXO D – PANFLETO DE 2012 DA CHAPA ÚNICA QUE CONCORRIA À

REELEIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEÓFILO ROCHA 
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ANEXO E - ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA ESPERANÇA, ANO DE

2007
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ANEXO F – ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA ESPERANÇA, ANO DE

2007
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ANEXO G – ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA ESPERANÇA, ANO DE

2007
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ANEXO H – ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA ESPERANÇA, ANO DE

2007
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ANEXO I – ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEÓFILO ROCHA, ANO DE

2009
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ANEXO J – ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEÓFILO ROCHA, ANO DE

2010
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ANEXO K - ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA ESPERANÇA, ANO DE

2007
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ANEXO L – ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA ESPERANÇA, ANO DE

2007
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ANEXO M – ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA ESPERANÇA, ANO DE

2007 
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ANEXO N – ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEÓFILO ROCHA, ANO DE

2009
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ANEXO O – ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA ESPERANÇA, ANO DE

2007
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ANEXO P - ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA ESPERANÇA, ANO DE

2007
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ANEXO Q - JORNAL DIÁRIO DE TEÓFILO OTONI – 19 DE OUTUBRO DE 2015
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ANEXO R – ATA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VILA ESPERANÇA, ANO DE

2008
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