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RESUMO 
 

 

A dinâmica das lutas locais no bairro Santa Maria em Aracaju compreende neste estudo o 

processo de busca de esclarecimento e análise sobre as articulações dos movimentos sociais, 

suas conquistas e formas de fazer política. Propõe-se portanto, buscar explicações e refletir 

sobre algumas questões que se apresentam, dentre elas: qual é a dinâmica das lutas sociais e 

conquistas dos movimentos sociais populares no bairro Santa Maria? Como eles operam na 

resolução de problemas e demandas junto às instituições responsáveis pelas políticas públicas 

no bairro? Com as respostas a essas e outras questões far-se-á uma análise da luta da 

população através da mobilização dos movimentos sociais locais. A compreensão das lutas da 

população faz-se dentro da perspectiva histórico-crítica dos movimentos sociais inseridos no 

contexto da totalidade da vida social, optando por uma abordagem qualitativa com realização 

de entrevistas semi-estruturadas junto a observadores privilegiados da realidade do bairro e 

análise de conteúdo de notícias publicadas em dois jornais de Aracaju em anos anteriores, e 

especialmente, nos anos de 2004 a 2008. Em face do material estudado sobre as notícias 

veiculadas pelos jornais e o conteúdo refletido nas entrevistas, evidencia-se que os 

movimentos populares locais se iniciaram numa forma nova de fazer política caracterizada 

por uma prática reprodutora do status quo.  À população do bairro Santa Maria, resta uma 

perspectiva de cobrança aos movimentos e lideranças locais diante do refluxo na sua dinâmica 

de lutas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Espaços políticos. Movimentos sociais. Lutas sociais. 
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ABASTRACT 
  

 

The dynamics of social fights in Santa Maria district, Aracaju, represents, in this study, the 

search process for understanding and analyzing the articulations of the social movements, 

their victories, and their ways of practicing politics, it proposes, therefore, a search for 

explanations and to reflect upon some issues such as: what are the dynamics of social fights 

and victories of the popular social movements is Santa Maria District? How do they work to 

solve their problems and to answer the demands along with the institutions that are 

responsible for the public policies in the district? With the answers to these and other 

questions, an analysis of the population‟s fights with the support of local social movements 

will be conducted. It will be done based on the historical-critical perspective of the social 

movements within the context of social live, through a qualitative approach based on 

semi=structured interviews applied to people who are close observers of the district‟s reality, 

and on the analysis of News contents that were published in two newspapers from Aracaju in 

previous years, especially from 2004 to 2008. In face of the material studied about the News 

from newspapers and the contents of magazines, it is evident that the local popular 

movements began as a new way of practicing politics that was characterized by a reproductive 

practice of the status quo. There is one perspective left for the population from Santa Maria 

District, that they demand the local leadership to take actions in face of their dynamic of 

fights. 

 

Key words: Political spaces. Social movements. Social fights. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

A dinâmica das lutas locais no bairro Santa Maria em Aracaju compreende neste 

estudo, o processo de busca de esclarecimento e análise sobre as articulações dos movimentos 

sociais, suas conquistas e formas de fazer política naquela localidade. 

 

Tomou-se como uma das referências no bairro para este estudo, o Movimento de 

Defesa da Prainha, localizado entre os Conjuntos residenciais Augusto Franco, Santa Teresa, 

Orlando Dantas e o aeroporto Santa Maria. 

 

Sabe-se que o bairro Santa Maria, assim denominado a partir da Lei Municipal nº 

2811 de 08 de maio de 2000, até então conhecido por Terra Dura, situa-se em área antes 

formada por sítios pertencentes ao limite geográfico do município de São Cristóvão.  

 

Até àquela data chamava-se “Terra Dura” pela população dos municípios em 

virtude dos comentários sobre o tipo do solo duro quando da oportunidade de retificação da 

abertura do canal o Santa Maria – no ano de 1932, para facilitar o transporte de produtos 

agrícolas e industriais de São Cristóvão, Itaporanga d‟Ajuda e Estância.  

 

Situado na zona sul de Aracaju, vinha sendo habitado desde 1932, mas recebeu a 

partir da década de 1980, um grande contingente populacional procedente de outros bairros da 

capital. No final da década já contava com certa de 2.500 pessoas, sendo que nos anos 

noventa, acelerou-se a ocupação daquele espaço urbano, impondo aos seus moradores as 

conseqüências previsíveis de uma constituição urbana precária: sem água tratada, sem luz 

elétrica, área inóspita, sem infra-estrutura e planejamento habitacional.  

 

Além das invasões e conjuntos habitacionais populares que sucederam-se no 

bairro formados por moradores transferidos de favelas e alojamentos do bairro América, do 

conjunto residencial Almirante Tamandaré, do parque da cidade, do bairro Siqueira Campos, 

do Conjunto Médici, etc., emergiu a denominada “lixeira da Terra Dura” que serviu de 

suporte a uma parte da população -os catadores de lixo- para tirar dali o seu sustento e de sua 

família, incluindo nessa força de trabalho, as crianças.  
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Essa situação desalentadora ainda persiste, mesmo após atuação do ministério 

público no sentido de afastar as crianças da lixeira. Esporadicamente a imprensa ainda noticia 

o trabalho de crianças na área da lixeira. 

 

Diante desse cenário social caótico, o poder público municipal reconhecia em 

documento da Secretaria de Planejamento, as condições de exclusão em que vivia aquela 

população. “A área do bairro Santa Maria é o grande vetor de expansão urbana do sudoeste da 

cidade de Aracaju com elevado índice de exclusão social” (SEPLAN – PMA, 2004, p.50). 

 

Por sua vez, tratar sobre os novos espaços de política em relação a população do 

bairro Santa Maria, significa optar também em conhecer a sua realidade,  estabelecida a partir 

das várias remoções de famílias espalhadas por outras localidades de Aracaju, principalmente 

nos anos 1990, o que significa dizer, enfrentando uma situação acumulativa de problemas 

antes em invasões espalhadas por vários bairros, e depois na readaptação e enfrentamento a 

outras dificuldades na área geográfica em estudo. 

 

Observa-se que mesmo com a contribuição de instituições públicas e da sociedade 

civil para auxiliar na luta pela sobrevivência daqueles primeiros anos, o clamor da população, 

denunciado por suas organizações sociais, se faz recorrente nas áreas sociais de 

responsabilidade do Estado: saúde, saneamento básico, educação, segurança pública e 

moradia popular.  

 

É da natureza das Ciências Sociais trabalhar sobre o conjunto de fatos e dados que 

se apresentem para poder apreender melhor os sintomas da realidade social, pois, como afirma 

Lowy (2008, p.123): 

 

 
O que define ciência como tal é a tentativa de conhecimento da verdade. Nesse 

sentido, há uma relação entre ciência e conhecimento da verdade. Porém, a verdade 

absoluta jamais será conhecida, todo o processo de conhecimento é um processo de 

acercamento, de aproximação a verdade. Dentro do conhecimento científico há 

níveis maiores ou menores de aproximação à verdade. 

 

A busca de explicações e reflexão sobre o problema, tenta responder, a algumas 

questões que se apresentam: qual a dinâmica das lutas e conquistas dos movimentos sociais 

populares no bairro Santa Maria? Como eles operam na resolução de problemas e demandas 

junto às instituições responsáveis pelas políticas públicas no bairro? Quais são os canais e 
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formas de articulação, reivindicação e proposição junto aos órgãos de governo para atender 

suas demandas? Quais as conquistas reais operadas pelos movimentos em relação às áreas de 

atuação social do Estado? 

 

As respostas para essas e outras questões foram buscadas, além de uma análise da 

luta da população através da representação dos movimentos sociais locais, suas conquistas e 

perspectivas em face das demandas, reivindicações e proposições dos problemas do bairro. 

 

Dentro dessa perspectiva de estudo pretende-se discutir as razões pelas quais se 

apresentam os aspectos relevantes para a feitura desta pesquisa num bairro periférico de 

Aracaju. 

 

Ao se falar de movimentos sociais sugere-se a discussão em torno das relações 

estabelecidas e em processo, da sociedade civil e o Estado. Isso é o que ocorre 

continuadamente nesses espaços de conflitos de interesses que não mais limitam-se às 

tradicionais lutas de classes. Elas passam a existir sob a forma problematizações em torno da 

construção e consolidação da cidadania e da democracia participativa, assumiram outros 

contornos na amplitude dos complexos modos de pensar e agir dos atores sociais. Scherer-

Warren percebe, inclusive, que esses movimentos evoluíram na forma de atuação superando a 

fase de organização de base (grassroots organizations) para a condição ampla de articulações, 

intercâmbios e formação de redes (network organization). Ela assevera também que a 

realidade desses movimentos por ser „multifacetária, sabe-se também que será cenário para 

uma diversidade de investigações e perspectivas analíticas‟ (2005, p.9) 

 

O caso em estudo no bairro Santa Maria apresenta-se dentro da perspectiva de 

análise e discussão da dinâmica das lutas dos movimentos locais, ressaltando-se sua 

contribuição para a consquista de direitos e demandas outras que podem fortalecer o espectro 

de uma sociedade mais justa e democrática.  

 

A conjuntura democrática brasileira define-se no momento pelo Estado de direito 

que sugere o funcionamento regular das instituições, as liberdades democráticas e os direitos 

civis conferidos pela Carta Magna e a disposição da sociedade para a consolidação da 

democracia. Mas é preciso esclarecer como o faz Vieira (2004, p.134): 
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Porém nem toda a sociedade é sociedade democrática. Sociedade democrática é 

aquela na qual ocorre real participação de todos os indivíduos nos mecanismos de 

controle das decisões, havendo portanto real participação deles nos rendimentos de 

produção. 

 

Portanto, ao considerar esses aspectos relativos à emancipação social dos grupos 

populacionais populares, entende-se ser fundamental num estado como este, compreender o 

sentido da luta da população pobre e excluída do bairro por intermédio das lutas 

implementadas por seus movimentos sociais.  

 

A despeito da produção acadêmica sobre a realidade mais abrangente desta 

pesquisa, os autores das ciências sociais em âmbito nacional têm contribuído para o 

fortalecimento e renovação do conhecimento teórico
1
. A produção local ainda foi pouco 

contemplada nestes últimos anos. Fica claro que pelo menos nestes últimos anos, essa 

produção não esteve nos interesses dos estudos acadêmicos sobre os movimentos sociais. 

Observou-se em relação a esse objeto de pesquisa, a Dissertação de Mestrado: A Cidadania 

em Questão: Um estudo sobre os movimentos sociais em Aracaju (1979-1988), do autor 

Pedro Rocha dos Santos Filho, da Universidade Federal de Sergipe. 

 

Outra contribuição a esse respeito é a Dissertação de Mestrado: 0s princípios 

políticos e a prática educativa do CESEP ,de autoria de Acácio Nascimento Figueirêdo, além, 

dos trabalhos de Conclusão de Curso de Serviço Social: Inserção do Egresso da Lixeira do 

Bairro Santa Maria na Cooperativa dos agentes autônomos de Reciclagem de Aracaju – 

CARE (2003), “A Trajetória da Cooperativa de Agentes Autônomos de Reciclagem de 

Aracaju (CARE): Avanços e Recuos, (2004) das autoras Karlizete Regina Nascimento Alves 

e Maria Vilma Lima e Wilma Maria Vieira Santos, da UFS, respectivamente.  

No caso específico em estudo, delineia-se a tentativa de esclarecer a força destes 

movimentos no espaço local, suas representações, sua atuação, conquistas, expectativas e 

articulações para superar os desafios, as demandas, os conflitos e a forma como se constituem 

como atores participantes do processo de consolidação dos direitos sociais em relação aos 

bens e serviços instituídos pela sociedade. 

 

Ao buscar compreender a dinâmica das lutas locais pelos movimentos sociais no 

bairro Santa Maria, dentro desses novos espaços da política, objetiva-se esclarecer o que foi 

                                                 
1
  Entre tantos outros autores, pode-se citar a contribuição de Ammann (2008); Gohn (1997, 2003, 2007,2008); 

Peruzzo (1998). 
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empreendido por essas instituições da sociedade civil, qual o seu papel para a consolidação de 

conquistas de direitos aos bens e serviços produzidos pela coletividade e qual a sua posição 

em relação ao processo de controle social e político feito pelo Estado. 

 

Em suma, verificar a dinâmica das lutas da população do bairro sob os aspectos a 

seguir, discriminados:  

 Analisar os espaços conquistados pelos movimentos sociais locais;  

 Compreender as relações entre Sociedade e Estado refletidas nesses 

movimentos sociais; 

 Analisar a atuação dos movimentos sociais locais na atualidade; 

 Compreender as novas formas de atuação política desses movimentos 

populares locais. 

 

 

A opção por estudar a dinâmica das lutas locais implementadas pelos movimentos 

populares no bairro Santa Maria, em Aracaju, ocorreu na tentativa de esclarecer o trabalho 

organizado pela população que não se resume às simples reivindicações. Ou como afirma 

Gohn (2008, p.93): 

 
Os setores organizados da sociedade civil tiveram que requalificar sua participação, 

nos termos de um agir estratégico, voltado para a construção de seu próprio 

caminho, em parceria com os que lhe dão apoio, em práticas sociais mais 

propositivas do que reivindicativas, sem permanecer mais à espera das eternas 

promessas não realizadas. 

 

 

Esse olhar sobre a atuação desses movimentos remete a um conceito ampliado dos 

fenômenos sociais refletidos nas relações estabelecidas entre os dois pilares de organização de 

um povo: a Sociedade Civil e o Estado.  

Ora, o foco acadêmico das Ciências Sociais tem como um de seus objetos de 

pesquisa, a dimensão das relações nesses espaços políticos, a construção de nova forma de 

atuar na contrapartida do poder público, no redimensionamento da Sociedade em relação ao 

poder do Estado e a disposição para implementar um novo contrato social baseado na justiça 

social em relação à riqueza material e aos serviços provenientes da produção coletiva. 

 

Diante disso, emerge como condição primordial, a compreensão de categorias 

teórico-metodológicas dentro da perspectiva histórico-crítica, em virtude do estudo das 

experiências vividas por esses movimentos populares estarem inseridas no contexto da 
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totalidade da vida social. E portanto, atuarem com suas contradições, especialmente no que 

tange às peculiaridades de desenvolvimento  de um bairro popular.  

 

A perspectiva histórico – crítica foi privilegiada por abarcar o sistema de relações 

que contribui para a formatação do conhecimento exterior ao sujeito, como também, em face 

das representações sociais que traduzem os significados da realidade social, ou seja, de 

compreender os aspectos que norteiam as diferenças na dinâmica da vida em sociedade.  

 

Optou-se por uma abordagem qualitativa, sem desprezar o conjunto de 

informações e dados contextuais que referenciam uma melhor análise a respeito dos 

significados que os atores em questão atribuem às suas ações e à construção de uma 

consciência coletiva.  

 

O procedimento metodológico busca discutir aspectos das relações macro e micro 

desses movimentos com as instituições de poder público, destacando suas conquistas e 

perspectivas de luta em relação ao contingente de demandas sociais no bairro Santa Maria. 

 

A amostragem para este estudo redundou em 10 entrevistas semi-estruturadas com 

observadores privilegiados do cotidiano do bairro. Esses observadores são formados por 

pessoas que acompanham o desenvolvimento do bairro há pelo menos cinco anos (entre 2004 

e 2008), que servirá de base para comparação das notícias sobre as lutas estabelecidas e 

divulgadas pelo jornal semanário CINFORM em relação à divulgação feita pelo Jornal da 

Cidade em anos anteriores, período de aceleração de ocupação daquele espaço urbano.  

 

A despeito dessas buscas, pretende-se compor um quadro interpretativo dos fatos, 

sem perder de vista os indícios emergentes nos discursos dos atores sociais. Afinal, como 

aponta Goldmann (1970, p.38): 

 
Nenhum inquérito, nenhuma monografia, investigação cuja utilidade aliás não há de 

ser constatada, poderão, enquanto não forem enquadradas numa análise de conjunto 

e não abrangerem em longo período histórico, por em evidência os fatores de 

transformação e de renovação duma sociedade, sobretudo porque esses fatores se 

acumulam freqüentemente durante longos períodos sem que suas expressões 

exteriores sejam facilmente constatáveis. 

 

A escolha da entrevista semiestruturada deu-se em virtude de ser um instrumento 

de coleta informal de dados e poder facilitar a busca de esclarecimentos sobre a hipótese de 

que a sociedade atual convive com um novo modo de participação política dos movimentos 
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populares: para além das reivindicações, as proposições na forma de implementação das 

políticas públicas pelo Estado. 

 

Ela possibilita uma maior evidência dessas informações obtidas informalmente  

com esses atores sociais (líderes religiosos, líderes comunitários e outros sujeitos ligados a 

alguma atividade desenvolvida no bairro), lembrando o que ensina Laville e Dionne (1999, 

p.188) 

 
As características desse tipo de entrevista distanciam-se então daquelas de tipo 

estruturada, mas não sem inconvenientes: a flexibilidade adquirida se traduz por 

uma perda de uniformidade que atinge agora tanto as perguntas quanto as respostas 

[...] Em compreensão, sua flexibilidade possibilita um contato mais íntimo entre o 

entrevistador e o entrevistado, favorecendo assim a exploração em profundidade de 

seus saberes, bem como de suas representações, de suas crenças e valores. 

 

 

O roteiro das entrevistas está constituído de dados de identificação pessoal 

seguido das perguntas subjetivas a respeito da atuação dos movimentos sociais no bairro, suas 

lideranças, e das demandas da sua população e das perspectivas das lutas locais. 

 

Foi adotado o processo de análise de conteúdo quanto à classificação dos dados 

coletados com a finalidade de verificar as questões e hipótese levantadas, além de esclarecer 

sobre as manifestações dos entrevistados (modelo em anexo). Além desta introdução, este 

estudo, portanto, compreende três capítulos que tratam das questões a serem esclarecidas sob 

o prisma da contribuição do pensamento histórico-crítico, e as considerações finais, como 

produto de conclusão diante dos dados coletados e analisados. 

 

O capítulo II trata da descrição sobre o bairro e a luta da população no 

enfrentamento dos problemas, mediados pelos movimentos populares locais, tomando-se 

como referência, a contribuição do movimento de Defesa da Prainha. 

 

O capítulo III busca na aprendizagem apreendida pelo pensamento conceitual, 

estabelecido sobre Sociedade civil e Estado, atores e novos espaços da política, cidadania e 

democracia, discutir e analisar o papel desses protagonistas na trajetória histórica da sua 

atuação na perspectiva do exercício da cidadania crítica e participativa na construção de uma 

sociedade mais democrática, justa e solidária. 
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O capítulo IV trabalha os dados e informações coletados em documentos do 

Movimento de referência e jornais de Aracaju que publicaram os diversos fatos relacionados 

às demandas do bairro e a atuação dos movimentos populares locais. Além disso, analisa-se 

todo esse conteúdo da forma como foram verificadas as questões / hipóteses levantadas sobre 

o papel desses atores sociais e suas perspectivas na dinâmica das lutas locais. 

 

Nas considerações finais são apresentadas as impressões refletidas mediante os 

resultados obtidos na coleta dos dados fornecidos pelas entrevistas e as notícias dos jornais 

pesquisados. 
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2. HISTÓRIA DE UMA LUTA: O BAIRRO E SEUS 

PROBLEMAS 
 

 

2.1 Formação do Bairro e Características Atuais  

 

 

O bairro Santa Maria, situado na zona sul de Aracaju, recebeu este nome a partir 

da Lei Municipal nº 2811 de 08 de maio de 2000. Situa-se, entretanto, em área anteriormente 

conhecida por Terra Dura nos limites do município de São Cristóvão (antiga Capital do 

Estado de Sergipe). 

 

 

A ocupação do bairro iniciou-se em 1932 com a realização de obras de retificação 

do canal Santa Maria para facilitar o transporte da produção de açúcar, coco-da-baía e a 

produção fabril dos municípios de São Cristóvão, Itaporanga d´Ajuda e Estância. 

  

O Canal Santa Maria, retificado em 1932, configura-se na área como divisor de 

classes sociais: a leste, áreas residenciais de alto status, complexos turísticos, motéis, 

restaurantes, etc., e a oeste o espaço urbano da periferia popular com habitações 

subnormais em 09 (nove) áreas de invasão, Canal Santa Maria, área do arrozal, 

invasão do morro, invasão das ruas B24, B25 e B26, invasão do Loteamento 

Marivan, Invasão do Conjunto Valadares, Invasão da água Fria e invasão da Prainha 

(SEPLAN – PMA, 2004, p. 50). 

 

Em 1989, já dispunha de um contingente em torno de 2.500 habitantes, passando a 

abrigar pessoas com mais intensidade na década de 1990. 

 

O acesso ao bairro era difícil. A ponte construída nos anos de 1980, que servia de 

ligação ao conjunto Orlando Dantas era de madeira e os moradores caminhavam por uma 

estrada de barro que passava pelo loteamento Marivan (que faz parte do mesmo bairro), sem 

água encanada e luz elétrica, sem serviço de correio e com linha de ônibus precária. Outro 

acesso ao bairro se dava por estrada de barro que margeava o canal Santa Maria e a Invasão 

da Prainha nas vizinhanças do Conjunto Augusto Franco, do Aeroporto Santa Maria e 

Conjunto Santa Tereza. 
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Os estudantes tinham que se deslocar para esses conjuntos residenciais para 

estudarem, enfrentando grande dificuldade de acesso, e o consumo de água era feito através 

de poços e chafarizes e o atendimento médico inexistente no bairro era também buscado 

naquelas outras localidades. 

 

Com o crescimento populacional do bairro, constituiu-se uma estrutura física 

desordenada, provocada pelas invasões e com danos irreparáveis ao meio ambiente, a 

exemplo do aterro do Canal Santa Maria para a construção de moradias de invasão. Com isso, 

também cresceram os problemas, inclusive de violência, gerando um preconceito contra a 

população do bairro. Prevaleceu a falta de uniformidade de ruas e casas de alvenaria na sua 

grande extensão associado à inexistência de rede de esgotos em quase toda a área do bairro. A 

população cresceu (a única pesquisa demográfica IBGE, apresentou 30639 moradores) 2 

 

e o bairro ganhou um novo nome, Santa Maria, [...] Hoje passa por problemas 

graves de infra-estrutura, pela deficiência no abastecimento de água para o consumo 

humano, baixa cobertura da rede de esgotamento sanitária que se encontra obstruída 

ou danificada, pelo intenso processo de erosão das ruas devido a falta ou deficiência 

da rede de drenagem, alem da deficiência de escolas publicas, posta de saúde, 

correios, áreas de lazer, aliados as questões socioeconômicas, o que agrava as 

condições de moradia de toda a população  (SALIMBELI, 2008:6). 

 

 

Sem água, luz elétrica, área inóspita, sem infra-estrutura e planejamento 

habitacional, sua constituição urbana precária ocorreu aceleradamente nos anos 1990, em face 

da redistribuição de moradores de outras áreas da cidade de Aracaju: do bairro América, do 

conjunto residencial Almirante Tamandaré, do Parque da Cidade, do bairro Siqueira Campos, 

do conjunto Médici e da invasão “Tieta”, atrás da Rodoviária Nova no bairro Capucho. 

 

Além das invasões que se sucederam no bairro Santa Maria aumentando as 

condições precárias de vida da população, emergiu como desaguadouro de supostas soluções 

e problema, o aterro sanitário “Lixeira da Terra Dura”. Área procurada por adultos e crianças 

em idade escolar para retirarem dali o seu sustento. A situação contrastante ainda é recorrente, 

denunciada por vezes, pela imprensa local e reconhecida pelo poder público.  

 

Com o crescimento, o bairro sofreu com o aumento da violência, das invasões e 

conseqüentemente com a poluição o que criou um preconceito com relação ao local. 

Hoje passa por problemas graves de infra-estrutura pela deficiência no 

                                                 
2
 A única pesquisa demográfica (PNAD), realizada até o momento pelo IBGE em 2007, registrou um total de 

30.639 moradores, contestado por lideranças populares do bairro que acreditam ser mais de 40.000 moradores.  
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abastecimento de água para consumo humano, baixa cobertura da rede de 

esgotamento sanitário que se encontra obstruída ou danificada, pelo intenso processo 

de erosão das ruas devido à falta ou deficiência da rede de drenagem, além da 

deficiência de escolas públicas, posto de saúde, correios, áreas de lazer, aliados às 

questões socioeconômicas, o que agrava as condições de moradia de toda a 

população. (SALIMBELI, 2008, p.6). 

 

O quadro caótico de falta de condições minimamente dignas de qualidade de vida 

de grande parte da população do bairro, aponta para uma série de agressões sociais sofridas 

por ela em decorrência da falta de moradia e sobrevivência aceitável, além, principalmente, 

dos desdobramentos causados à educação, à saúde e ao meio ambiente. 

 

Não seria exagero afirmar que a vida dos moradores nesses espaços do bairro, 

beira a tragédia humana: barracos de plástico, miséria, inexistência de rede de esgoto e 

energia elétrica, conforme figuras 1 e 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Barracos na encosta do morro no conjunto Padre Pedro 

Foto: Márcio Garcez Vieira. Em 22/11/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Rua na encosta do morro no conjunto Padre Pedro 

Foto: Márcio Garcez Vieira. Em 22/11/2008. 
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Em que pese a sociedade ter passado a viver num estado democrático de direito, 

inaugurado na segunda metade da década de 1980 no pós-ditadura militar, e em busca de 

consolidação institucional desse regime, aprende-se que há muitos obstáculos a serem 

superados na área socioeconômica do país, mormente no sentido da abertura do processo de 

dominação/ exploração,  como argumenta  Souza (2003, p.179): 

 
É apenas a partir da reconstrução opaca dessa dominação simbólica subpolítica 

incrustada no cotidiano, que se compreende como em sociedades democraticamente 

abertas como a brasileira, sob o ponto de vista formal, é possível a reprodução 

cotidiana de índices de desigualdade inéditos em todo o globo entre as sociedades 

complexas de algum tamanho. 

 

Não resta dúvida que à medida que o bairro foi recebendo um número crescente 

de moradores e fixação das famílias com o conseqüente aumento populacional durante a 

década de 1990, não obstante a atuação de órgãos públicos junto à população, é visível o 

acúmulo de problemas de toda ordem, do saneamento básico, passando pela segurança 

pública e tornando-se recorrentes nas áreas da educação e saúde. 

 

A despeito da educação no bairro, a ação do Estado e do Município revela-se pela 

construção de estabelecimentos de ensino: André Mesquita, Albano Franco, Coelho Neto, 

estes, vinculados ao Estado e Laonte Gama e Diomedes Santos Silva, ligados ao município de 

Aracaju. Além do Complexo de Educação de Primeiro e Segundo Graus Vitória de Santa 

Maria construído numa parceria público-privada sob a coordenação do Ministério Público 

Estadual. 

 

Na área da saúde a população dispõe de três unidades de saúde da família: Celso 

Daniel no conjunto Padre Pedro, Osvaldo Leite no loteamento Maria do Carmo e Elizabeth 

Pita no conjunto Antonio Carlos Valadares. 

 

Encontra-se em funcionamento na área da Assistência Social, um Conselho de 

Referência da Assistência Social – CRAS, onde é atendida parte da população ligada aos 

programas sociais, além de um Fórum de Justiça para atender os diversos processos judiciais 

do bairro e circunvizinhanças.  

 

Outras instituições de cunho religioso instalaram-se no bairro de forma crescente, 

principalmente as Igrejas evangélicas que já atingem mais de 30 estabelecimentos
3
, superior 

                                                 
3
 Informação fornecida pelo Pastor José Anselmo dos Santos Oliveira em entrevista no dia 28/ 11/2009. 
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às três Igrejas católicas construídas na Prainha e nos conjuntos residenciais Padre Pedro e 

Antonio Carlos Valadares.  

 

A organização comunitária se expressa com um número extraordinário de 

associações de moradores ,“mais de 80”
4
, que atuam como supostas defensoras dos interesses 

da população. 

 

Com o objetivo de contemplar a grande demanda de alunos que encontravam-se 

fora da escola, inclusive, de menores em flagrante situação de risco e afronta ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA, por estarem dedicando suas energias ao trabalho na “Lixeira 

da Terra Dura”, entrou em cena o Ministério Público Estadual convocando os representantes 

governamentais para várias audiências públicas no sentido de criar vagas em escolas para a 

demanda reprimida de alunos do bairro. 

 

Nesse mister, o Ministério Público passou a coordenar a realização de várias 

audiências públicas com a participação de dezenas de instituições, dentre as quais as 

Secretarias de Educação do Estado de Sergipe e do Município de Aracaju, o Juizado da 

Infância e da Juventude, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Sindicato 

dos trabalhadores em educação no Ensino de 1ª e 2º Graus da Rede Oficial do Estado de 

Sergipe (SINTESE), o Sindicato dos Professores de Ensino do Município de Aracaju 

(SINDIPEMA), o Sindicato das Escolas Particulares, a Polícia Militar do Estado de Sergipe, o 

Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, as Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, os 

Conselhos Tutelares, os Conselhos Estadual e Municipal de Educação, os Conselhos Estadual 

e Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente, a Empresa Municipal de Urbanismo da 

Cidade de Aracaju, a Empresa de Serviços Urbanos do Município de Aracaju e a Defesa Civil 

estadual. 

 

Alijados dos direitos básicos previstos em lei, esses menores passaram a ser vistos 

pelo Ministério Público Estadual como credores de uma solução de inclusão em programas 

nas escolas para retirá-los das ruas do bairro e da lixeira.  

 

A perspectiva que o Brasil conquistou a partir de 1985, passando a respeitar 

instrumentos legais como a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, e em seguida, a 

                                                 
4
 Conforme informação prestada por Joseano Santana de Lima, Coordenador de instituições da Federação das 

Associações de Bairro de Aracaju – FABAJU, em 12/01/2010. 
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Constituição Federal de 1988, além de outras leis, como o ECA,vislumbrou que a igualdade 

somente prevista na lei não é suficiente, é imprescindível o trabalho desenvolvido por 

instituições como o Ministério Público, responsável pelo Censo Escolar em Aracaju realizado 

entre os anos 2.000 e 2.004, que constatou a situação caótica de exclusão de milhares de 

alunos menores de idade fora da escola. 

 

O clamor recorrente da população, estampado na imprensa desde os anos 1990 

sobre os diversos problemas do bairro Santa Maria, denotam a sua luta por melhores 

condições de vida refletidos na educação, saúde, segurança da população, etc. 

 

A população do bairro Santa Maria encontra-se num estágio de lutas e conquistas 

baseado no redimensionamento dos movimentos sociais em observação e busca de 

sensibilização de órgãos governamentais para a solução de problemas recorrentes. Percebe-se 

nas abordagens e reuniões, que o tratamento administrativo dos recursos dos movimentos 

passaram por reveses, criando dificuldades de funcionamento e parcerias com instituições 

e/ou organizações para viabilizar a aplicação e realização de projetos sociais. 

 

Não há dúvida de que há consciência de algumas lideranças sobre o papel de 

reivindicação a exemplo das que fazem o Movimento de Defesa da Prainha, da União das 

Associações de bairro de Aracaju - UABA, da Associação de Moradores do Loteamento 

Marivan, do grupo de jovens ligados ao Projeto Escola aberta (com atividades de música, 

palestras e esportes, no fim de semana), da Associação de moradores do Conjunto Padre 

Pedro, da Associação das mulheres do Santa Maria, demonstrado na participação em eventos 

como a 1ª. Conferência Comunitária do Bairro Santa Maria, ocorrida no dia 21/03/2009, na 

Escola Municipal Laonte Gama, e que contou com representantes de outras localidades do 

bairro e de autoridades dos governos estadual e municipal, com o tema: Qualidade de vida e 

justiça social. 

 

 

2.2. Atuação dos Movimentos Sociais no Bairro Santa Maria. 

 

A intenção ao abordar sobre a atuação dos movimentos sociais é dispor de um 

quadro do conjunto das forças organizadas que a população do bairro possui para desenvolver 

suas lutas e obter suas conquistas. Portanto, mesmo com o foco principal sobre o Movimento 
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de Defesa da Prainha, entende-se que sua atuação não está isolada no contexto das lutas da 

população do Santa Maria. 

 

A partir do final de 2008 (novembro), foram estabelecidos os primeiros contatos 

com escolas estaduais e municipais, incluindo o Vitória de Santa Maria (Colégio construído 

através de parceria público-privada, sob a coordenação do Ministério Público Estadual, após o 

resultado do Censo Escolar no bairro em 2003), Unidades de Saúde da Família, sede da União 

das Associações de Bairro de Aracaju- UABA e grupo de jovens Ligados ao Projeto Escola 

Aberta, além de líderes do Movimento de Defesa da Prainha
5
. 

 

2.3 Formação de Uma Comunidade: Atuação de um Movimento 

 

A despeito da população da Prainha como é conhecida, vale ressaltar que a sua 

maioria é originária de moradores que moravam às margens de um canal divisor do bairro 

Ponto Novo e o Conjunto Médici no Bairro Luzia, próximo ao DIA- Distrito Industrial de 

Aracaju, sendo remanejada pelo poder público e assentada naquela área do bairro Santa 

Maria. Os moradores da antiga localidade do Ponto Novo, denominada Santo Antonio, 

iniciaram sua nova vida, após a construção de casas em regime de mutirão, patrocinada pela 

Fundação do Desenvolvimento Comunitário de Sergipe - FUNDESE, órgão do governo do 

Estado de Sergipe, em 1990, que distribuiu terrenos a essas pessoas que juntaram-se a outros 

moradores que já residiam na Prainha. 

 

O processo inicial de lutas e conquistas da população da Prainha em 1990, se deu 

através de Projetos de Saúde Pública e Educação Popular, implementado com o apoio de 

instituições da sociedade civil e instituições públicas, como: Movimento Popular de Saúde 

(MOPS), Centro Sergipano de Educação Popular (CESEP) e Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) e Secretaria de Estado da Saúde (SES).  Movimentos da sociedade civil mobilizaram-

se para estudar a qualidade de água consumida, proveniente de poços da localidade e 

aquisição de recursos financeiros e realização de exames laboratoriais para avaliação do 

quadro de saúde dos moradores. Vide figura 3 abaixo: 

                                                 
5
 A UABA não tem mais sede na Rua 19 do conjunto Antônio Carlos Valadares. Da mesma forma, a sede do 

Movimento de Defesa da Prainha está agora, novembro de 2009, com outra denominação: Movimento 

trabalhando pela juventude 
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Relatório de pesquisa apresentado por essas organizações, em 1991, apontou a 

imigração de famílias que vieram de Alagoas, Bahia e Pernambuco em busca de melhores 

condições de vida em Aracaju, além de outras famílias do interior do Estado de Sergipe, que 

em função do gasoduto da Petrobrás, terminaram por ocupar o lugar denominado de Prainha. 

 

“A Prainha recebeu esse nome porque antigamente o Canal Santa Maria, que passa  

na frente do local, não era poluído e servia tanto para pesca quanta para o lazer nos 

finais de semana da população residente próximo ao local e de comunidades 

vizinhas” ( Salimbeli, 2008:6). 

 

Daquele período de fundação (31 de janeiro de 1991), até o presente, o 

Movimento de Defesa da Prainha, formado por moradores da localidade e pessoas de outras 

localidades, empreendeu uma incessante luta por melhores condições de vida. Foi conquistado 

no momento inicial da ocupação, a construção de mais 71 casas em regime de mutirão, além 

da promessa de instituições governamentais para implantação de água encanada e rede de 

esgotos. Verifica-se que passados todos esses anos, essa segunda promessa ainda não foi 

cumprida na sua totalidade. A área em frente ao mutirão da Prainha foi ocupada por 

Figura 03: Vala onde moradores da Prainha buscavam água para o consumo diário. 

Fonte: Jornal da Cidade – dossiê do movimento de Defesa da Prainha 
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moradores que construíram um grande número de barracos que permanecem até hoje, no que 

restou do aterro feito por toda a extensão do Canal Santa Maria. Vide as figuras 4, 5, 6 abaixo: 

 

 

Figura 4: rua do conjunto Padre Pedro 

Foto: Márcio Garcez Vieira. Em 20/11/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: área de invasão do canal Santa Maria 

Foto: Márcio Garcez Vieira. Em 20/11/2009. 
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Figura 6: rua do conjunto Antônio Carlos Valadares 

Foto: Márcio Garcez Vieira. Em 20/11/2009. 

 

Não seria exagero afirmar que a vida dos moradores nesse espaço e na encosta do 

morro no espaço compreendido entre os conjuntos residenciais Padre Pedro e Antonio Carlos 

Valadares é trágica: barracos de plástico, miséria, inexistência de rede de esgoto, etc. 

 

A atuação do Movimento de Defesa da Prainha, desde o momento de fundação, 

esteve ligado ao trabalho de instituições públicas (Universidade Federal de Sergipe e 

Secretaria de Estado da saúde) e atualmente, com a Petrobrás, com a qual se vincula através 

de recebimento de auxílio financeiro para manutenção do prédio do Movimento e de 

promoção de cursos para a população local (figuras 7 e 8). 

 

 

Figuras 7 e 8: Cursos de informática básica e de capoeira na sede do MDP. 

Fotos: arquivo do Movimento de Defesa da Prainha. 
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O trabalho educativo conduzido pelo Movimento de Defesa da Prainha destaca-se 

até 1998 através da promoção de futebol infantil e juvenil, educação infantil, alfabetização de 

jovens e adultos, grupos de música, teatro, grupo de capoeira, formação de educadores, etc. 

 

No ano de 1993 e 1994, a atividade de educação infantil na Prainha teve início nas 

dependências da Capela da Igreja Católica favorecendo, mesmo em condições impróprias, 45 

crianças de 4 a 6 anos. Essa situação provocou a elaboração de um projeto para a Associação 

de Educação Cristã – AEC, para a construção de uma escola comunitária. Essa iniciativa do 

Movimento de Defesa da Prainha se constituiu em experiência para atuação na educação de 

jovens e adultos, pois a realidade local obrigava a tais medidas, conforme Figueirêdo (2006, 

p.81): 

Foi verificado que a maioria das crianças e adolescentes estava fora dos processos  

educativos e submetida a processos desumanos como coletar lixo e restos de comida 

nas portas das casas e supermercados, tomar conta de carro, pegar frete, e muitas 

vezes, mendigar. Nesse sentido, o projeto propôs a superação dessa situação 

realizando algumas ações educativas e culturais, que possibilitasse a integração 

coletiva da comunidade, no resgate da dignidade, para que esta ação no presente 

desencadeie um processo de formação de seres humanos com potencial para serem 

sujeitos de transformação de sua realidade.
6
 

 

A atuação do Movimento de Defesa da Prainha na área da educação e da cultura 

constituiu-se numa importante contribuição para o exercício da cidadania e emancipação 

cultural dos moradores do Bairro Santa Maria, realizada mais intensamente até 1998. 

 

A Prainha possuía até 2006, conforme o Sistema de Informação e Atenção Básica-

SIAB, da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 1.500 habitantes, com 296 domicílios. Os 

equipamentos sociais da localidade são os seguintes: a sede do Movimento de Defesa da 

Prainha, (atualmente com denominação Trabalhando pela Juventude), A Igreja Católica Santa 

Edvirgens, duas Igrejas evangélicas (a metodista Wesleyana e a Assembléia Deus) e o 

instituto Alexandre Alcino. As atividades de inclusão digital que formavam um Telecentro do 

Projeto Casa Brasil (figura 07), em parceria com a Petrobrás foram transferidas para um 

espaço maior (o Gonzagão, espaço administrado pelo Governo do Estado no Conjunto 

Augusto Franco). Em relação às manifestações culturais a população da Prainha comemora 

com destaque o dia 16 de outubro dedicado à Padroeira Santa Edvirgens e os rituais da casa 

de candomblé Nossa Senhora da Conceição, além de outras comemorações eventualmente 

feitas pela população do bairro. 

 

                                                 
6
 Projeto EDUPROARTE, realizado pelo Movimento de Defesa da Prainha, 1994 com assessoria do CESEP. 
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O comércio é formado por mercearias, alguns bares e padarias, pousadas e fábrica 

de reciclagem de lixo plástico. 

 

A Prainha não dispõe de escolas da rede pública: os alunos estudam no 

Loteamento Marivan ou em Escolas do Orlando Dantas e Augusto Franco, ou ainda do 

Conjunto Padre Pedro e atualmente, também no Vitória de Santa Maria. 

 

A assistência à saúde é buscada pela população em postos de atendimento dos 

Conjuntos Orlando Dantas e Augusto Franco pela proximidade desses logradouros. É nesse 

contexto que o Movimento de Defesa da Prainha, segundo seu atual Presidente, Manoel 

Benedito Martins, vem empreendendo a reorganização político-administrativa do Movimento 

e retomando as lutas junto a outras lideranças por melhores condições de vida daquela 

população. 

 

2.3.1. Outros Movimentos Sociais: Projeto Mova-Brasil, União das Associações de 

Bairro de Aracaju- UABA, Associação das Mulheres do bairro Santa Maria, 

Associação de Moradores do Conjunto Padre Pedro  

 

O objetivo ao mostrar a atuação desses movimentos é recuperar o trabalho de 

investigação sobre a sua contribuição para as melhorias da população no bairro Santa Maria. 

 

O projeto Mova-Brasil que objetiva contribuir para a redução do analfabetismo no 

Brasil, fortalecer a cidadania e contribuir para a construção de políticas públicas para a 

educação de jovens e adultos, iniciou seu trabalho em Sergipe a partir de 2005 

 

O interesse em estudar esse movimento remete ao seu trabalho no bairro no 

sentido de atender a uma população excluída da formação escolar e com pouco conhecimento 

para vencer os obstáculos na superação dos problemas daí decorrentes para ocupar uma vaga 

no mercado de trabalho. Enfim, a tentativa de vencer mais um estágio de dificuldades vividas 

pelas populações submetidas a uma realidade hostil, contrastante com sua percepção de 

mundo, e portanto, capaz de vislumbrar uma melhor participação  dos indivíduos como 

sujeitos conscientes da sua realidade social. 

 

Apesar de não ser um movimento endógeno ao bairro, patrocinado por 

organizações-não-governamentais (Petrobrás, Federação Única dos Petroleiros e Instituto 
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Paulo Freire), sua contribuição na formação educacional de parcela da população lhe garante 

reconhecimento ao ser incorporado às lutas e conquistas por uma outra forma de viver. 

 

O projeto desenvolve suas ações no bairro por meio de 04 pólos voltados para 

Educação de Jovens e Adultos. A sua metodologia baseia-se no ideário político-pedagógico 

de Paulo Freire, com a discussão de textos e leitura do mundo do educando a partir do qual se 

identificam as nuances da sua realidade que é problematizada por meio de temas geradores, 

formando uma compreensão crítica capaz de planejar ações de intervenção social. E nesse 

processo de compreensão da realidade e atuação sobre ela, é que o educando se assume como 

sujeito da construção de um outro mundo baseado na justiça social e na solidariedade. 

 

A UABA, liderada por José Valmir Santos, o “Russo”, além das Associações de 

moradores do conjunto Padre Pedro e Loteamento Marivan e das Mulheres do Santa Maria, 

defendem através do seu discurso, maior articulação com outros movimentos e reivindicam a 

presença de ações dos governos, sugerindo, inclusive, cursos de formação política para 

conscientização da população a fim de garantir mudanças que representem mais envolvimento 

e luta sobre os direitos dos moradores do bairro.
7 

(figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________ 

 7.
 Conforme informação do Conselho Municipal de Assistência Social não há nenhum registro de qualquer 

entidade ou organização associativa referente ao bairro Santa Maria o que demonstra que elas não têm ligação 

oficial com os poderes estatais. 

Figura 9: protesto organizado pelos movimentos populares do bairro Santa Maria 

Fonte: Jornal da Cidade – Arquivo da UABA. 
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Vale ressaltar que além de José Valmir Santos “Russo”, Edi Alves, Marivanda 

Freire e Arleide Ferreira, líderes desses outros movimentos locais com os quais este estudo 

possibilitou maior contato continuam atuando. 

 
A Associação de Moradores do Padre Pedro vem atuando através das denúncias 

feitas pelo seu líder, esporadicamente nos programas de rádio sobre os problemas locais, além 

de promover campeonatos no campo de futebol local e distribuição de presentes no dia da 

criança, conforme figura 10 e 11, a seguir. 

 

 

 
Figura 10: Torcedores no campo de futebol local. 

Fonte: Arquivo da Associação do Conjunto Padre Pedro. 

 

 
Figura 11: Festa para crianças na Associação do Conjunto Padre Pedro. 

Fonte: Arquivo da Associação do Conjunto Padre Pedro. 

 

O Centro de Promoção e Desenvolvimento da Cidadania do Loteamento Marivan 

desenvolve um trabalho de produção artesanal (bordados) com um grupo de mulheres da 

localidade que vendem seus produtos em feiras livres ou para comerciantes que exportam para 

outros estados. Já a Associação das Mulheres do Santa Maria assumiu o controle 

administrativo da área onde são armadas barracas para a feira livre do bairro, além da 

vigilância noturna nas áreas circunvizinhas. 
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3. OS NOVOS ESPAÇOS POLÍTICOS: A EMERGÊNCIA DE 

ATORES SOCIAIS 

 

 

3.1 Construção dos Novos Espaços e Dinâmica dos Atores Sociais 

 

 

Ao pretender estudar a dinâmica das lutas da população de um bairro através dos 

movimentos sociais locais, toma-se como referência a atuação de um deles vislumbrando 

nesse processo, discutir as questões pertinentes à formação dos movimentos sociais num 

sentido mais amplo em relação aos aspectos que perpassam a situação nacional e a realidade 

local, no que concerne a sua contribuição para as conquistas da população do bairro. 

Objetivando evidenciar dentro da sua dinâmica de luta, novas formas de atuar nos novos 

espaços da política.  

 

Nesse contexto ressalta-se a idéia de totalidade sobre o tratamento dado por este 

estudo às relações sociais projetadas nos vínculos espaciais mais amplos e o caso específico, 

redundando num quadro de conseqüências e reflexos da ação política desses atores sociais e 

políticos. Significa dizer, a atuação desses sujeitos remete à própria relação entre Sociedade e 

Estado, com suas peculiaridades e contradições, geradas pelas condições materiais de 

sobrevivência. Assim,  

 
[...] [a] estrutura social e o Estado nascem continuamente do Processo vital de 

indivíduos determinados, porém desses indivíduos não como pode parecer à 

imaginação própria ou dos outros, mas tal e qual realmente são, isto é, tal como 

atuam e produzem materialmente e, portanto, tal como desenvolvem nas atividades 

sob determindas limitações, pressupostos e condições materiais, independentemente 

de sua vontade. (Marx: 2007, 50-51). 

 

O poder regulador do Estado se impõe às vontades individuais, apresentando-se 

como estrutura de equilíbrio sobre os interesses em conflito. Essa condição convencionada 

pelos indivíduos na sociedade é também desmistificada por Marx (idem:61) ao trazer a lume 

que:  
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O poder social, ou a força produtiva multiplicada que nasce da cooperação de vários 

indivíduos exigida pela divisão do trabalho, aparece a esses indivíduos porque sua 

cooperação não é voluntária, mas natural não como seu próprio poder unificado, mas 

como uma força alheia situada fora deles, cuja origem e destino ignoram, que não 

pode mais dominar e que, ao contrário, percorre agora uma série particular e de 

estágio de desenvolvimento, independente da vontade e do agir humano, e que, na 

verdade, dirige estes últimos. 

 

Esses pressupostos, além de caracterizarem a sociedade no que se refere à 

dissimulação das relações reais, concorre para a concretude do status quo, legitimado pelos 

aparelhos do Estado burguês que funciona como “um comitê para gerenciar os assuntos 

comuns de toda a burguesia” (MARX; ENGELS, 1998, p.13). Sob essa perspectiva, 

 

[...] [o] Estado cuida, portanto, de obscurecer o seu verdadeiro papel dentro da 

sociedade porque por ela fala, decide, executa como fiel procurador dos mais caros 

interesses e princípios voltados para a dissimulada paz social. „Assim, o Estado 

encarrega-se ininterruptamente de uma série de medidas materiais positivas para as 

massas populares, mesmo quando estas medidas refletem concessões impostas pela 

luta das classes dominadas‟ (POULANTZAS, 1985, p 36). 

 

Essa estrutura de poder se configura como representativa da hegemonia de um 

grupo, dos seus interesses, enfim: 

 
Concebido como organismo próprio de um grupo, destinado a criar as condições 

favoráveis à expansão máxima desse grupo, mas este desenvolvimento e esta 

expansão são concebidos e apresentados como a força matriz de uma expansão 

universal, de um desenvolvimento de todas as energias „nacionais‟, isto é, o grupo 

dominante é coordenado concretamente com os interesses gerais dos grupos 

subordinados e a vida estatal é concebida como uma contínua formação e superação 

de equilíbrio instáveis (no âmbito da lei) entre os interesses do grupo fundamental e 

os interesses dos grupos subordinados, equilíbrios em que os interesses do grupo 

dominante prevalecem, mas até um determinado ponto, ou seja, não até o estreito 

interesse econômico-corporativo. (GRAMSCI, 2007, p. 41-42). 

 

Vale ressaltar que basear-se no pensamento desses autores não atende 

exclusivamente à busca de sustentação teórica clássica tão cara às motivações das Ciências 

Sociais, mas porque encontra-se nas suas exposições o liame adequado ao estudo da interface 

Estado e Sociedade. 

 

A sociedade capitalista produz nos seus espaços de funcionamento as condições 

de uma práxis contraditória que reproduz as tensões, os conflitos dos grupos e classes sociais. 

Isso implica na organização da sociedade civil na busca de espaços de participação e controle 

das ações emanadas do estado. E como o estado conforme a concepção gramsciana, não se 

reduz a uma hegemonia, mas a articulação de poderes econômicos, políticos e ideológicos, 

significa a idéia ampliada sobre essa estrutura como a sensibilidade da sociedade civil 
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organizada. É nesse processo de organização social, que emergem os movimentos sociais 

como reflexo das relações numa sociedade formada por desiguais em que as condições 

materiais e a articulação de poderes respondem pela exclusão de uns e benefício de outros.  

 

É sobre essa realidade que envolve os movimentos sociais que este trabalho 

pretende tratar num estudo localizado na periferia da cidade. 

 

As experiências vividas e transmitidas pelos movimentos sociais entre as décadas 

de 1980 e 1990 apontaram perspectivas de construção de um novo campo de relações que não 

mais submete-se à violência de um determinismo hierárquico social e político. Esse fenômeno 

de reação humana ao paradoxo nas relações de exclusão e legitimação da injustiça social que 

teve início ainda na década de 1960, na Europa e América do Norte, robustece-se nas duas 

últimas décadas no Brasil. Por um lado, como luta de libertação de um período de exceção, e 

por outro, do fortalecimento do papel democrático em construção pela sociedade civil 

brasileira fomentado na organização da sociedade e atuante nos espaços diversificados de 

conflitos no funcionamento das instituições.  

 

Os acontecimentos produzidos nesses espaços revelam o significado de uma 

aprendizagem adquirida pelos atores no que se refere à operacionalização da relação política. 

Nesses 

 

espaços de representação, de negociação e interlocução pública, operários, 

moradores pobres, famílias sem-teto, mulheres, negros e minorias discriminadas – 

são esses os personagens que fizeram seu aparecimento na cena pública brasileira 

nos últimos tempos – se fazem ver e reconhecer como sujeitos que se pronunciam 

sobre justo e injusto ao formular reivindicações e demandas e, nesses termos 

reelaboram suas condições de existência, com tudo o que estas carregam em termos 

de valores e tradições, necessidades e aspirações, como questões que dizem respeito 

ao julgamento ético e a deliberação política. (PAOLI; TELLES; 2000, p.106). 

 

Ora, o que se apresenta a partir dessas últimas décadas em relação à dinâmica dos 

movimentos e a vontade desses sujeitos proclamarem uma consciência sobre o funcionamento 

do Estado, implicaria numa nova forma de absorver e lidar com as questões sociais. Mas por 

outro lado, também adicionar a esses propósitos uma atitude de construção de uma sociedade 

mais igualitária e democrática. Portanto, menos refém do posicionamento hierárquico e estatal 

sobre as demandas sociais e políticas. A percepção sobre essa lógica de amadurecimento das 

classes subalternas ainda é rechaçado no que se refere à condição de desigualdade entendida 

por Souza (2003, p.179) 
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A meus olhos, é a circunstância da naturalização da desigualdade periférica que não 

chega à consciência de suas vítimas, precisamente porque construída segundo as 

formas impessoais e peculiarmente opacas e intransparentes, devido à ação, também 

no âmbito do capitalismo periférico, de uma ideologia espontânea do capitalismo 

que traveste do universal e neutro o que é contingente e particular. 

 

Nesse contexto de lutas no interior da sociedade molda-se a democracia 

perseguida através do exercício da cidadania. Essa conquista só pode ser alcançada na medida 

em que a realidade paradoxal, conflituosa e excludente, alimenta a indignação dos grupos 

organizados, e esses, passam a implementar sua luta em busca dos interesses e direitos da 

população negados nos espaços do Estado. 

 

Mesmo considerados cidadãos de segunda e de terceira classe (Carvalho, 2008, 

p.216), a expressão desses sujeitos se faz presente através das formas associativas de defesa 

das suas demandas e interesses. A sua articulação no seio da sociedade fortalece o processo de 

mudança na prática institucional, força o redimensionamento das deliberações, das 

negociações e das execuções de políticas públicas. O objetivo principal dessa luta configura-

se na superação da desigualdade crônica dentro da sociedade brasileira também apontada por 

Carvalho (2008, p.229) como “o novo câncer que impede a constituição de uma sociedade 

democrática. [...] A precária democracia de hoje não sobreviveria à espera tão longa para 

extirpar o câncer da desigualdade”. 

 

Mormente o empenho de organizações dentro da sociedade formada pelas classes 

intermediárias na defesa de maior participação nas deliberações do Estado, é indiscutível que 

as classes subalternas fazem maior esforço na ocupação de espaços mais democráticos como 

nos revela Buci-Glucksmann(1978, p.125):  

 

Vemos que se a classe operária parte antes de tudo da sociedade econômica e da 

civil. [...] História descontínua, história de uma relação mediata no que diz respeito 

ao estado: em síntese, história de uma autonomização dessimétrica que visa 

construir novas formas políticas (Conselhos, sindicatos e partidos). 

 

No Brasil, a constituição de uma sociedade aberta à consolidação da cidadania 

teve início, ainda, durante o regime militar, produzindo o enfrentamento ao autoritarismo 

institucional. A sociedade brasileira passou a conviver com a crescente mobilização das 

formas populares rumo a um estágio de democracia. Esses novos ares vividos pela sociedade 

brasileira são apontados por Chauí (2001, p. 297). 

 
Quando se examina o largo espectro de lutas Populares nos últimos anos pode-se 

observar que a novidade dessas lutas se localiza em dois planos principais:a) no 
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plano político, a luta não é pela tomada do poder, mas pelo direito de participar das 

decisões, rompendo a verticalidade do poder autoritário; b) no plano social, mais 

amplo, nota-se que as lutas não se concentram na defesa de certos direitos ou em 

conservação, mas na luta para conquistar o próprio direito à cidadania, pelo 

reconhecimento de novos direitos e, portanto, de novos sujeitos sociais.  

 

É interessante observar que a despeito do primeiro plano ter alcançado a retomada 

do exercício democrático da representação política, o tipo de participação popular nas 

decisões do Estado ainda é discutível.  E no que se refere ao segundo plano, as condições em 

que vivem populações periféricas dos centros urbanos sugere, de igual modo, uma longa 

caminhada a ser feita nas conquistas pela cidadania. 

 

Seja pela herança deixada pelo regime autoritário de 1964-1985, em que as elites 

sempre foram privilegiadas na defesa dos seus interesses e imposição do status quo, seja pela 

impossibilidade dessas populações pobres fazerem mais por elas mesmas diante das crises, as 

políticas públicas ainda encontram-se num estágio de problematização, especialmente no que 

se refere a educação. Nesse aspecto, a observação de Germano (1997, p.278), além de atual, é 

reveladora.  

 
Este quadro é resultado de nosso processo histórico, em que as reflexões, as 

mudança ocorridas se revestiram sempre de manobras pelo 'alto', sem movimentos 

de baixo para cima, que o subversivismo esporádico (Gramsci) das classes 

subalternas foi sempre severamente reprimido. Por isso, há quem afirme que o Brasil 

ainda não concretizou, do ponto de vista dos direitos sociais e políticas, os princípios 

básicos postos há mais de 200 anos pela Revolução Burguesa na Europa. Diante 

dessa situação, como expressa em camponês anônimo: É preciso encontrar saída 

onde não tem porta. 

 

 

Sim, por que historicamente a funcionalidade dos aparelhos está em sintonia com 

os privilégios da força hegemônica dentro do Estado, em flagrante contradição com as 

expectativas da massas destituídas de poder, como declara Offe (1984, p.273-274): 

 
Que o Estado capitalista está exposto a imperativos de ação ao que obrigam seus 

atores a contradizer-se constantemente [...] Longe de representar uma prática 

consistente de hegemonia burguesa de classe, esse modelo implica, na República 

Federal da Alemanha e em outros países ocidentais a ascensão ao poder de coalizões  

que procuram manter em equilíbrio precário interesses sociais opostos. 

 

Os reflexos da contradição capitalista aparecem também em outras áreas sociais, 

como a segurança pública, a saúde, trabalho, meio ambiente, entre outros.  

É perceptível a acumulação de problemas enfrentados pelas populações das 

periferias dos centros urbanos de economias satélites como o do Brasil, dependente de ajustes 
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e orientações e reajustes e reorientações externos na aplicação das diversas políticas públicas.  

Mantém-se na atualidade o que já asseverava Fernandes (1975, p.161): 

 

Para modificarmos essa posição relativa do Brasil e, com ela, o seu destino histórico, 

seria preciso introduzir alterações concomitantes em dois níveis distintos: o interno e 

o externo. Todavia, a organização e a orientação das forças que operam ao nível 

externo escapam ao controle de uma sociedade nacional determinada, especialmente 

se ela preenche a condição de uma sociedade satélite e dependente, especializada no 

consumo das invenções culturais e no atendimento das necessidades econômicas ou 

de outra natureza das sociedade nacionais a que se subordina. Por isso, o processo só 

 pode ser (e, de outro lado, tem de ser) desencadeado a partir de dentro: através da 

modificação das estruturas sociais, econômicas e políticas da sociedade brasileira. 

 

O comprometimento em perspectiva de um desenvolvimento nacional pelas 

vicissitudes macrossociológicas que influenciam o modo de vida das populações periféricas, 

configura um processo de controle e de imposições revelador da emergência de um contra-

movimento que redimensione a ordem estabelecida. 

 

Santos (1999, p.109), atribui a esse processo a denominada crise da 

contratualização moderna que consiste na predominância estrutural dos processos de exclusão 

sobre os processos de inclusão. Para o que se caracteriza no seu conjunto como o fascismo 

societal, esse pensador aponta: 

 

Os riscos que corremos em face da erosão do contrato social são demasiado sério 

para que ante eles cruzem-se os braços. Há, pois, que buscar alternativa de 

sociabilidade que neutralizem ou previnam esses riscos e abram o caminho a novas 

possibilidades democráticas. 

 

Os esforços de grande parcela da sociedade brasileira no sentido da conquista da 

democracia no período da ditadura civil-militar de 1964-1984, e em processo de consolidação, 

enseja nessas últimas décadas, uma vontade social voltada para o ineliminável direito de 

participação na produção coletiva da riqueza. Atualiza-se nesse sentido o pensamento de 

Coutinho (1980, p.33) 

Para o conjunto das forças populares, coloca-se assim uma tarefa de amplo alcance: 

a luta para inverter essa tendência elitista ou “prussiana” da política brasileira e para 

eliminar suas conseqüências nas várias esferas do ser social brasileiro. […] A luta 

pela eliminação do “prussianismo”
7
 confunde-se com uma profunda renovação 

democrática do conjunto da vida brasileira. 

 

 

                                                 
7
 Carlos Nelson Continho (1980:32) ao esclarecer sobre “via prussiana” trata como um conceito que emerge 

“através da conciliação entre frações das classes dominantes, de medidas aplicadas de cima para baixo, com a 

conservação de traços essenciais das relações de produção atrasadas (o latifúndio) e com a reprodução 

(ampliada) da dependência ao capitalismo internacional”. 
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Tem-se em vista a construção de uma sociedade participativa, comprovadamente 

voltada para a convivência com a diversidade, o dissenso e a composição dos valores da 

inclusão e da relação dialógica. Ou seja, uma democracia consolidada a partir dos elementos 

que a compõem, lideranças e instituições, discurso e práticas dos seus atores. Nessa 

perspectiva, Weffort (1992, p.103) é enfático em relação ao caso brasileiro: “De acordo com 

muitos conceitos de consolidação, o Brasil – que é hoje, certamente, uma democracia – não é 

uma democracia consolidada”. 

 

Não há como minimizar, a não ser de forma deliberadamente propositada, que a 

conjuntura é recorrente de conflitos no interior da Sociedade e do Estado onde forças 

populares investem seu capital político no sentido de ocupar posições de participação e 

controle nos espaços de distribuição de bens e serviços. Isso remete forçosamente à 

organização e articulação de forças de pressão social, mas também, a decisão de participação 

nos mais diversos eventos que contabilizem conquistas dentro do quadro dos seus interesses. 

Isso implica em ações que motivam socialmente a amplitude de direitos e compromissos com 

a expectativa de uma sociedade mais democrática. Da forma como defende Pateman  (1992, 

p.61): 

 

 A participação promove e desenvolve as próprias qualidades que lhe são 

necessárias; quanto mais os indivíduos participam, melhor capacitados eles se 

tornam para fazê-los [...] para que exista uma forma de governo democrática e 

necessária a existência de um sociedade participativa, isto é, uma sociedade onde 

todos os sistemas políticos tenham sido democratizados e onde a socialização por 

meio da participação pode ocorrer em todas áreas. 

 

Nessa perspectiva de ampliação da participação da sociedade civil brasileira, 

destaca-se a organização dos movimentos sociais localizados nos espaços urbanos das 

cidades. Incluídas no rol das suas demandas iniciais, a publicação de conflitos na ocupação 

espacial urbana, confere a essas organizações populares a legitimidade da defesa de direitos 

reprimidos ao longo da história resultado da desenfreada migração rural-urbana, constituindo-

se no que Scherer-Warren (2005, p.112) aponta dentro da sociedade atomizada
8
 'A segregação 

espacial urbana jogando esta população para periferias cada vez mais distantes dos seus locais 

de trabalho, juntamente com as duras lutas pela sobrevivência, não favorecem condutas 

coletivas de interação extra-econômica'. 

 

                                                 
8
 Sociedade atomizada é caracterizada por Scherer-Warren como a que se expressa através da desmobilização ou 

imobilismo social que enseja um crescente processo de individualização alienada. 
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As condutas que passam a consolidar a luta popular em defesa de uma 

sobrevivência digna nesses espaços de mobilização limitado da ação política traduzem uma 

mudança no cenário social. As manifestações por melhorar condições de vida: moradia, 

educação, saúde, segurança e transporte coletivo, sinalizam a construção de novo modelo nas 

relações dentro da sociedade e seu controle sobre as ações políticas do Estado. Estes novos 

 

espaços de sociabilidade de política constituem, junto com os sujeitos coletivos 

mencionados anteriormente, uma imensa teia de formas associativas que consolidam 

uma dimensão essencial de poder numa sociedade capitalista desenvolvida, situada 

entre a esfera econômica e o estado: a sociedade civil. (LYRA; SPINELLI, 2007, 

p.568). 

 

 

Essas organizações sociais populares ao se estabelecerem, como defensoras de 

interesses e propostas de um determinado grupo populacional traduzem para a sociedade, a 

problemática econômica e política do capitalismo. Na base da estrutura social encontram-se as 

contradições econômicas e sociais geradoras de conflitos que demandam ações práticas por 

condições dignas de vida. São elas espaços de atuação propagadoras de forças de mudanças e 

aperfeiçoamento das relações dentro da sociedade. Mas é verdade também, que a sua luta 

persistente contra formulações que negam seus interesses no interior do Estado, encontra 

resistências no sentido de neutralizar esse poder político, isto é, são dificultadas quaisquer 

mudanças no quadro de desigualdade e exclusão de parcelas significativas da população em 

relação aos bens e serviços produzidos pela coletividade. Isto reduz o potencial de força 

reivindicatória e propositiva à medida que burocratiza decisões, adia soluções e sugere 

articulações clientelistas, sem falar nas disputas internas de poder nesses movimentos, 

administrações pífias, que fazem recrudescer o ímpeto de organização e mobilização frente às 

demandas das populações pobres das periferias das cidades. As suas ações na busca dos bens 

materiais e simbólicos em conflito nos espaços institucionais do Estado, só encontram suporte 

à medida que desenvolvem a capacidade coletiva de identificação e solidariedade como 

conceitua Gohn (1997, p.252) 

 

As ações desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma 

identidade coletiva para o movimento, a partir dos interesses em comum. Esta 

identidade é amalgamada pela forca do princípio da solidariedade e construída a 

partir da base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo, 

em espaços coletivos não-institucionalizados. 

 

Fomentou-se, portanto, no seio desses movimentos a luta pela condição natural do 

exercício da cidadania na construção de uma sociedade democraticamente participativa 
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legitimamente credora de direitos, resolutamente voltada para um maior controle das ações do 

Estado. 

 

Esses dois tentáculos das relações entre os homens passaram, a partir das últimas 

décadas, a protagonizarem, apesar das lacunas no cenário de atuação, pontos de contato 

variáveis diversificados que compreendem desde funções consultivas ou deliberativas até a 

própria execução das políticas públicas, ou seja, na formação como expressa Dagnino (2002, 

p.14) 

 

Aqui a variação inclui, em relação ao Estado, os diferentes níveis do Executivo 

(Federal, Estadual e Municipal), o Legislativo e agências estatais específicas. Em 

relação a sociedade civil a diversidade de atores contempla, com ênfases 

diferenciadas, vários tipos de movimentos sociais e associações (movimentos de 

sem-terra, de mulheres, associações de bairro, movimentos populares de moradia, 

movimentos de jovens, de negros, ambientalistas). 

 

 

A saída neste período de redemocratização da sociedade e do Estado brasileiro 

vem ocorrendo pela organização dos movimentos sociais de amplitude nacional, regional e 

local. São estabelecidos por eles, perspectivas de atuação mais incisiva na aplicação de 

recursos junto à população (a exemplo do Orçamento Participativo), construção de redes de 

apoio e solidariedade às suas lutas (a exemplo de parcerias com outras entidades da sociedade 

civil), denúncia sistemática dos problemas enfrentados por determinados grupos 

populacionais, além de formação política, em alguns casos, na certeza de conquistas que 

fortalecem a sua participação no conjunto das mudanças sociais na perspectiva de uma 

democracia mais participativa em uma sociedade que se deseja mais justa e emancipada. 

 

A despeito dos movimentos sociais, o histórico perpassa por uma construção 

baseada em paradigmas que refletem a forma como eles se estabeleceram dentro de uma 

construção teórico-prática nos anos 70-80 na Europa, na América Latina, e no Brasil. 

Constata-se de imediato, que vinculadas a esses paradigmas há várias teorias explicativas, e 

nelas, uma concepção plural sobre os movimentos. Portanto, este estudo optou por relacioná-

los levando-se em consideração à denominação dada por alguns de Novos Movimentos 

Sociais que respondem por garantir novas relações e forma de fazer política. 

 

A novidade dos NMS, não reside na recusa da política mas, ao contrário, no 

alargamento da política para além do marco liberal da distinção entre Estado e 

sociedade civil [...] a idéia da obrigação política horizontal, entre cidadãos, e a idéia 

da participação e da solidariedade concreta na formulação da vontade geral são as 

únicas suscetíveis de fundar uma nova cultura política, e, em última instância, uma 
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nova qualidade de vida pessoal e coletiva assentes na autonomia e no auto-governo, 

na descentralização e na democracia participativa, no cooperativismo e na produção  

socialmente útil (SANTOS, 2008, p.263). 

 

Nesses movimentos emerge a politização do sujeito, a expressão da nova cultura 

que vislumbra nos projetos locais o exercício da cidadania e emancipação democrática, além 

de requalificar o compromisso com uma nova sociedade, redimensionada em novos 

propósitos de garantias e direitos sociais. “Como realizações sociais, são seres singulares e 

seres universais, que se desenvolvem por intermédio de particularidades históricas e por 

mediações”. (VIEIRA, 2004, p.1). 

 

As questões em pauta são tratadas dentro da sociedade sob um novo olhar e um 

novo modo de encará-las: mais do que apontar as mazelas sociais, emerge um comportamento 

responsável ao potencializar a força dos movimentos em relação às demandas locais, prima-se 

por organizar os movimentos no sentido propositivo para além do reinvidicativo, o que quer 

dizer, baseado numa nova cultura política da sociedade civil organizada. Sobre esse aspecto 

da vida social, Gohn chama atenção (2008, p.93) 

 
Os setores organizados da sociedade civil tiveram que requalificar sua participação 

nos termos de um agir estratégico, voltado para a construção de seu próprio 

caminho, em parceria com os que lhe dão apoio, em práticas sociais mais 

propositivas do que reivindicativas, sem permanecer mais à espera das eternas 

promessas não realizadas. 

 

 

A esse pensamento ajusta-se a perspectiva de nova atuação baseada na 

organização societária voltada para a consolidação da democracia, configurando-se na 

mudança de atitude desses atores sociais em relação ao modelo de Estado de direito em voga 

no Brasil no momento atual. Percebe-se uma nova prática a partir do viés da democracia no 

Brasil constatada por Avritzer 2005, p.571): 

 

Novas formas de ação coletiva emergiram no decorrer do processo brasileiro de 

democratização. Em nível do urbano, novas associações comunitárias surgiram, 

botando em questão o padrão disponível de relação entre Estado e sociedade e 

introduzindo elementos de renovação cultural como a organização democrática em 

nível local. 

 

Renova-se então, o entendimento sobre a amplitude desses movimentos nos 

espaços periféricos urbanos, como forma de expansão das relações democráticas entre Estado 

e Sociedade, exatamente como vislumbra o pensamento de Castells (1980, p.35) “no caso 

particular do movimento citadino realizado pela esquerda espanhola em relação a articulação 
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histórica existente entre os movimentos sociais urbanos que surgem no capitalismo avançado 

e as novas vias de transformação revolucionária dessas sociedades”. As cidades 

 

 e/ou municípios são espaços onde ocorrem uma clara mudança na forma de 

administrar nesta sociedade, em que os atores sociais atuam para torná-la mais do 

que receptora dos conflitos sociais, efetivamente aberta e participativa, nos moldes 

de experiências bem sucedidas no processo de redemocratização brasileiro, ou seja, 

“algumas prefeituras consagraram um novo estilo de negociação, por intermédio da 

discussão do orçamento municipal, que passaria a ser marca das administrações 

inovadoras no poder local” (SOARES; GONDIN, 2002, p.64). 

 

Essa construção de um modo de administrar demandas não resume-se tão somente 

à posição ideológica e conjuntural de frações hegemônicas no poder local, mas também, da 

capacidade de organização dos movimentos populares nos centros urbanos.  

 

Nesse aspecto, é preciso observar com cuidado a capacidade de empoderamento 

desses atores e reflexo das suas ações em relação ao enfrentamento das questões que 

ameaçam constantemente a sua condição de vida dentro do espaço urbano local. 

 

3.2. Do Empoderamento dos Atores Socais à Reprodução da Prática Conservadora 

 

A história de lutas dos movimentos sociais populares, mostra através da literatura 

específica, uma trajetória confirmada por fluxo e refluxo das mobilizações, articulações e 

práticas voltadas para o atendimento das demandas tradicionais e emergentes das populações 

em áreas periféricas dos centros urbanos. 

Esse processo de articulação de forças para o fortalecimento de dinâmica dos 

movimentos populares no Brasil repercute na persistência de problemas denunciados pelas 

populações periféricas nas décadas de 1970 e 1980, quando buscava-se fortalecimento das 

oposições ao regime ditatorial vigente.  

 

O momento favorecia a luta porque congregava diversos interesses populares 

contra o poder de um Estado autoritário, centralizador das ações e controlador das reações da 

sociedade submetida a um projeto ideológico-coercitivo. As ações autoritárias levaram o 

regime para um destino previsível de insustentabilidade de suas exceções como regras de 

convivência, contribuindo para uma resposta em cadeia das diversas forças de repúdio ao 

poder ditatorial.  

 



51 

 

Por sua vez, essa construção conflituosa no seio da sociedade de classes respondia 

tão somente à forma ativa de um Estado coercitivo voltado para manter ideologicamente uma 

prática conservadora inculcada numa grande parcela das classes sociais reprimidas. Com a 

superação desse período discricionário, a sociedade se insere num processo de 

redemocratização (a partir de 1985). Nele, emerge a implementação de lutas sociais 

reveladoras de um novo poder popular em busca de direitos reprimidos ao longo de duas 

décadas de ditadura. 

 

Entretanto, a viabilização do consenso buscado na década 1980 pelas classes 

populares no Brasil, vem atender aos propósitos do formato ideológico das classes burguesas 

conservadoras ao reivindicarem e denunciarem as mazelas sociais, sem contudo, romperem 

definitivamente com o modelo sócio-político e econômico conservador. 

 

Os novos espaços da política brasileira configurados pelos movimentos sociais 

populares nos locais de convivência, revelam um novo modo de pensar e atuar na 

reconstrução de um modelo de democracia e exercício da cidadania no Brasil. Situa-se 

portanto, numa forma de fazer política no contexto de uma conquista democratizante para 

atuação desses novos atores sociais. Esta 

 

correlação entre ideologia pacificadora e estrutural social hierárquica é 

perfeitamente compreensível. Não importa quão profundamente divididas e 

antagonicamente dilaceradas em seus relacionamentos estruturais básicos sejam as 

sociedades de classe, elas devem ser capazes de operar, em circunstâncias normais, 

como conjuntos integrados (e, nesse sentido, “sistemas orgânicos”), com exceção 

daqueles períodos de explosão que traçam a linha de demarcação histórica entre uma 

e outra formação social” (MÉSZÁROS, 2004, p.328). 

 

Não há dúvida que o período situado entre o final da década de 1970 e início da 

década de 1980 foi emblemático do ponto de vista das manifestações públicas, criando no 

interior da sociedade civil as condições favoráveis às mobilizações populares, sua organização 

e estruturação de possibilidades de poder, influenciando o funcionamento do Estado 

brasileiro. As organizações comunitárias articuladas a outros atores sociais fomentaram um 

sentimento de autonomia dos movimentos sociais capaz de conferir-lhes poder e controle 

sobre as ações do Estado. 
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Nessa trajetória de força da sociedade civil e de composição e reordenamento do 

papel do Estado, descentralizando suas decisões, planejamentos e ações, consolida-se o papel 

daquela, promovendo uma nova relação entre eles. 

 

Na América Latina, a reestruturação da política do governo central para superar a 

crise dos anos 80 imprimiu novo ritmo aos governos municipais e estaduais, cujo 

papel fora até então limitado pelo acentuado grau de dependência do governo 

nacional, com a importante exceção do Brasil. Os governos locais, estaduais e 

regionais do México, Brasil, Bolívia, Equador, Argentina e Chile beneficiaram-se da 

descentralização do poder e dos recursos nos anos 80 e 90, empreendendo uma série 

de reformas sociais e econômicas que vêm transformando a geografia institucional 

da América Latina (CASTELLS, 2008, p.318). 

 

A concepção estabelecida remete à idéia de Estado ampliado defendida por 

Gramsci em que a sociedade civil incorpora uma independência material que a consagra na 

interposição da estrutura econômica e o Estado-Coerção
9
. 

 

Dentro dessa concepção ampliada em que as novas condições da sociedade 

impõem uma alteração no terreno das lutas de classes, emergem os novos espaços da política 

redirecionando as práticas dos atores sociais na perspectiva do exercício de uma cidadania 

crítica na construção de uma democracia mais participativa com justiça social. Significa 

pensar e agir na perspectiva de construção de uma nova hegemonia protagonizada pelas 

classes subalternas a partir da organização de novos espaços políticos na sociedade civil. A 

operacionalização dessa mudança passa a ser feita pelos movimentos populares locais, 

regionais e nacionais identificados mutuamente num projeto de lutas ocorridas nas décadas de 

1980 e 1990 em relação às demandas das populações das periferias das cidades.  

 

A luta por bens e serviços de consumo coletivo produziram uma identidade 

imediata na ação coletiva desses movimentos nos espaços mais complexos da atualidade, 

confirmando a relação conflituosa entre atores no interior da sociedade. As características 

dessa ação na construção de um movimento social são apontadas por Melucci (2001, p.35): 

 

A ação coletiva de um movimento se manifesta através da ruptura dos limites de 

compatibilidade do sistema dentro do qual a ação mesma se situa. (...)um 

movimento não se limita, portanto, a manifestar um conflito, mas o leva para além 

dos limites do sistema de relações sociais a que a ação se destina (rompe as regras 

do jogo, propõe objetivos não negociáveis, coloca em questão a legitimidade do 

poder, e assim por diante). 

                                                 
9
 Carlos Nelson Coutinho (1981), revela didaticamente sua contribuição sobre o pensamento clássico de Marx, 

Engels e Lênin e a relação com a concepção gramsciana sobre o Estado ampliado formado pela sociedade 

política e sociedade civil. 
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Entretanto, os movimentos populares analisados neste estudo, caracterizam-se na 

atual conjuntura de hegemonia das políticas neoliberais sobre as políticas de direitos sociais 

das populações periféricas, como reprodutoras das relações sociais de manutenção do status 

quo, reforçadas pela atuação de lideranças locais baseadas na forma do agir político 

tradicional, clientelista.  

 

Nesse novo contexto se configuram ações que limitam a dinâmica das lutas da 

população local pela apropriação e usufruto dos bens e serviços coletivamente produzidos, 

tornando-a alimentada pelo processo de dominação vigente na sociedade, restando-lhe, tão 

somente, a expectativa de novas buscas de articulações e mobilizações, a serem engendradas 

no interior das próprias instituições públicas (a exemplo da representação popular nos 

conselhos gestores), que na verdade não têm contribuído para mudanças radicais, nem no 

funcionamento do Estado, muito menos nas relações sociais no interior da sociedade civil.  

 

Então, passam a atuar como coadjuvantes de interesses políticos baseados na 

determinação da espoliação e conformismo das populações pobres das periferias das cidades. 

E, portanto, na reprodução das relações sociais prevalentes na sociedade atual. 
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4. CONQUISTAS E DERROTAS: A DINÂMICA DAS LUTAS 
  

 

Este capítulo trata sobre a coleta de informações sobre os problemas do bairro 

Santa Maria e a atuação dos movimentos populares locais e analisados mediante o conteúdo 

apresentado pelos entrevistados e manchetes de um jornal semanário entre os anos de 2004 e 

2008. Optou-se por analisar nas entrevistas, dois eixos de esclarecimento sobre os problemas 

vividos pela população do bairro e a atuação dos movimentos populares locais, em face de 

oportunizarem através de um roteiro de entrevista com questões semiestruturadas, um 

conjunto de impressões reveladoras da real condição de vida dos moradores daquele espaço 

urbano e sua reação no tempo histórico aos problemas locais, especialmente nos últimos cinco 

anos (2004-2008). Além disso, procurou-se verificar através da publicação em um jornal 

semanário, os problemas mais visíveis pela população local. Somando-se a isso, notícias de 

manchetes de outro jornal (da Cidade), sobre as mobilizações, denúncias e reivindicações 

demandadas na década anterior de 1990.  

 

4.1. Da Percepção dos Problemas às Conquistas da População 

 

Os entrevistados identificados no quadro 1 abaixo, manifestaram-se 

favoravelmente sobre o roteiro de entrevista, após apresentação por escrito, e em seguida, 

foram efetuadas as gravações em fitas microcassete com lado A&B com 1:00 hora de 

duração. Dos dez entrevistados, apenas dois deles não residem no bairro, mas têm vínculo 

com a população desde o final dos anos de 1980. Um, atuando numa organização – O Centro 

Sergipano de Educação Popular – CESEP –, ligado ao trabalho de assessoria a movimentos 

populares, inclusive do Movimento de Defesa da Prainha – MDP, o outro, dirige um Centro 

de apoio religioso e social – Irmãos da Santíssima Trindade – localizado no Conjunto Antonio 

Carlos Valadares, mantido com recursos da família e amigos: “não tenho subvenção de 

governos”. 

Deve-se ressaltar que foram usados nomes fictícios para identificar no quadro 

número 1, os observadores entrevistados. De igual modo, esse tipo de identificação aparecerá 

no momento das suas verbalizações. 
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Foi adotado esse procedimento a fim de preservar a real identificação dos 

entrevistados no corpo deste trabalho. 

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS 

OBSERVADORES/ENTREVISTADOS DO SANTA MARIA 

Nome  Sexo Idade Profissão Escolaridade  Mora no 

bairro 

Não mora 

no bairro 

Data  

João  M 39 Professor Pós-

Graduação 

 X 14/10/2009 

Paulo M 42 Vigilante 1º Grau 

completo 

X  17/10/2009 

Pedro M 53 Cabeleireiro 1º Grau 

incompleto 

X  17/10/2009 

José  M 48 Vigilante  2º Grau 

completo 

X  18/10/2009 

Josué M 48 Pedreiro  2º Grau 

completo 

X  18/10/2009 

Madalena F 34 Aux. Admi.  2º Grau 

completo 

X  31/10/2009 

Moisés M 33 (Frei) 

religioso 

Superior X  16/11/2009 

Marta F 62 Aposentada  Superior  X 18/11/2009 

Maria F 51 Professora Superior X  28/11/2009 

Mateus M 32 (Pastor) 

religioso 

Superior X   28/11/2009 

Quadro 1 – identificação dos entrevistados. 

 

 

Em relação às matérias divulgadas pelo jornal semanário CINFORM e coletadas 

entre os meses de outubro e novembro de 2009 no arquivo do Instituto Histórico e Geográfico 

de Sergipe sobre os problemas no bairro Santa Maria, dez manchetes
10

 são reveladoras das 

condições de vida da população, apresentadas no quadro, a seguir: 

 

                                                 
10

 No ano de 2005 não foi encontrado nenhuma manchete no jornal Cinform sobre o bairro Santa Maria. 
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DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS NO JORNAL CINFORM SOBRE O SANTA MARIA (2004-

2008). 

Ano Pacote/trimestre Data  Manchete  Caderno/ 

Página 

2004 4º trimestre  18 a 24/10/2004 Quantas Géssicas terão de morrer até 

o governo levar segurança à Terra 

Dura?  

Cad. Nº1 p.10 

2005          -             -                                 -        - 

2006 1º trimestre  09 a 15/01/2006 Escola no Santa Maria é Projeto 

único no mundo 

Cad. Nº1 p.5 

2006 1º trimestre  20 a 26/02/2006 Mãe, filho e padrasto São 

Chacinados na Terra Dura  

Cad. Nº1 p.6 

2006 1º trimestre  02 a 05/03/2006 Na Terra Dura a Vida vale um Real  Cad. Nº1 p.10 

2006 1º trimestre  13 19/03/2006 Terra Dura é da policia  Cad. Nº1 p.10 

2006 2º trimestre  01 a 07/04/2006 Chuva de domingo derruba muitas 

casas na Terra Dura 

Cad. Nº1 p.5 

2006 3º trimestre  07 a 13/08/2006 Ruas do conjunto Padre Pedro 

sofrem com valas profundas 

Cad. Nº1 p.09 

2007 3º trimestre  26 a 01/07/2007 Criança usada pelo tráfico é baleada  Cad. Nº1 p.10 

2007 3º trimestre  02 a 08/07/2006 “vou entrar e atirar em todo mundo 

no posto” 

Cad. Nº1 p.12 

2008 4º trimestre  24 a 30/11/2007 Homem acha R$ 95 mil do 

BANESE e devolve 

Cad. Nº1 p.10 

Quadro 2 – Manchetes do Jornal Cinform sobre o Santa Maria no Período de 2004 - 2008 

Fonte: Jornal CINFORM-Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe – IHGS, 2009. 

 

A manchete chama atenção: “Homem acha R$95 mil do BANESE e devolve” 

diante do quadro socioeconômico crítico em que a população vive. Emerge nesse espaço de 

carência a superioridade moral de quem ganha com honestidade o seu sustento revelando para 

além da superação das dificuldades, a esperança e firmeza no trato social das relações. 

“Jamais eu ia ficar com o que não é meu. Só quero usar aquilo que Deus me deu com meu 

amor” (Jornal CINFORM: 24 a 30 de dezembro, em anexo). 

 

Numa lição de vida como esta, o fato encerra-se no conhecimento protocolar das 

instituições com o alcance que mereceria suscitar junto às lideranças locais. 

 

Como pode-se verificar, de início, a realidade da população do Santa Maria 

compreendida pelo destaque de mídia impressa, revela não apenas as péssimas condições de 

vida caracterizada por problemas diversos (violência, falta de pavimentação, e outros.), mas a 

luta pela sua visibilidade na expectativa de soluções para as demandas naquele microespaço 
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urbano. O quadro de matérias publicadas pelo Jornal CINFORM sobre o bairro Santa Maria, 

no período de 2004 a 2008, retrata a recorrência de acontecimentos violentos que denotam 

muito bem, como a população daquele núcleo habitacional sobrevive (vide as figuras 12, 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Manchete denunciando chacina de família na “Terra Dura” 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2009. 

 

 

Figura 13: Manchete denunciando ameaça de bandidos. 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2009. 

 

 

 

 

 



58 

 

 

Para além da publicação de problemas nesse tipo de espaço de divulgação, 

confirma-se a dimensão que eles tomam no discurso dos entrevistados. A recorrência de 

problemas que existiam num período de mobilizações e denúncias mais intensas ainda 

encontra-se na ordem do dia da população (Quadro 3):  

 

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CITAÇÕES DOS PROBLEMAS DO BAIRRO 

SANTA MARIA 

Que já existiam  Que ainda não foram resolvidos 

Moradia  05 Moradia  04 

Saneamento básico  06 Saneamento básico  05 

Violência  02 Violência  03 

Educação  05 Educação  04 

Saúde 03 Saúde 01 

Drogas  02 Drogas  02 

Desemprego  02 Desemprego  02 

Esporte/lazer 03 Esporte/lazer 03 

Fome  01 Fome  01 

Pavimentação 02 Pavimentação 03 
Quadro 3 – Citações sobre os problemas do bairro 

Fonte: entrevistados – 2009 

Eventualmente há mais de uma citação para cada problema. 

 

Por outro lado, conquistas como a do Centro Educacional Vitória do Santa Maria 

devem contribuir para o fortalecimento das lutas locais, especialmente de uma nova 

compreensão das suas lideranças como multiplicadores de um novo modo de atuar sobre a 

questão social (figura 14). 

 

Figura 14: Manchete divulgando construção de Centro Educacional no Santa Maria. 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2009. 
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Se é possível uma parceria entre o poder público e o setor privado para responder 

a uma demanda social, de igual modo é possível a quem lidera as lutas da população, atuar 

com o compromisso de torná-la cada vez mais emancipada. Observa-se, nessa demonstração 

de problemas, um reflexo das relações sociais reproduzidas no contexto da ocupação do 

espaço urbano e acesso a bens e equipamentos de consumo. Como afirma Ammann (2008, 

p.62):   

 

Não resta dúvida de que a quase totalidade dos Movimentos Populares de Bairro se 

move na instância de reprodução da força de trabalho, suas reivindicações se 

dirigem à conquista de bens e serviços de consumo coletivo e não direta e 

explicitamente à mudança de modo de produção, nem de suas características 

fundamentais, como a propriedade privada, a produção da mais-valia, enfim, a 

exploração do trabalho em suas mais variadas modalidades.  

 

Desta forma, não há dúvida sobre a relação que pode ser estabelecida sobre as 

citações entre os problemas que já existiam e que ainda não foram resolvidos, em especial os 

referentes à moradia, saneamento básico e educação. 

 

Ora, o espaço é também elemento constitutivo do processo econômico e social em 

evolução, traçando um perfil nas relações no interior da sociedade, onde determinadas 

parcelas da população enfrentam as conseqüências das decisões políticas sobre a utilização 

dos recursos públicos distribuídos por um Estado burguês-conservador. Esse aspecto da 

questão social é observado por Milton Santos (1979, p.130): 

 

A presença de uma massa populacional com salários muito baixos, dependendo de 

trabalho ocasional para viver, ao lado de uma minoria com altos salários, cria na 

sociedade urbana uma distinção entre os que têm permanentemente acesso aos bens 

e serviços oferecidos e os que, mesmo apresentando necessidades similares, não 

pode satisfazê-las. 

 

O processo é de exclusão ao acesso a bens e serviços, gerador de um crescente 

conjunto de desigualdades que alcançam proporções insuportáveis na luta pela sobrevivência. 

A entrevistada Maria (09), denuncia essa realidade ao responder sobre os problemas que ainda 

não foram resolvidos no bairro: “Todos. Prá resolver, só com a emancipação”. Não resta 

dúvida quanto ao fato de ressaltar-se nas entrevistas, um maior número de citações para as 

conquistas referentes a equipamentos privados (supermercados, posto de gasolina e 

pavimentação na sua área de localização). 
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Destaca-se, então um maior número de citações (04) para as conquistas da 

população referentes a estabelecimentos privados, seguido de suas citações para as conquistas 

referentes à escola e o transporte coletivo, finalizando com uma citação para moradia e uma 

para o lazer. 

 

Na verdade, o que aparece nessas citações é o reflexo das lutas que não 

respondem satisfatoriamente ao processo de conquistas almejadas. Os movimentos não 

demonstram um grau de organização suficiente ao ponto de traçarem metas de conquistas para 

o bairro onde atuam. Configura-se, então, uma situação sintomática da atuação dos 

movimentos locais e suas lideranças, associado às decisões de governo no período. Em que 

pese a constatação do funcionamento de vários equipamentos sociais públicos a partir do 

início desta década.  

 

 

4.2. Os Movimentos Sob a Dinâmica dos Interesses Políticos Tradicionais 

 

Fica evidente que a despeito da atuação dos movimentos populares no bairro, 

tomando-se como referência o Movimento de Defesa da Prainha, as citações proferidas pelos 

observadores entrevistados, sugere o desenvolvimento de atividades em prol da população, 

proporcional às manifestações críticas. Notícias publicadas pelos jornais, dão conta de que a 

década de 1990, quando efetivamente o bairro passou a ser habitado por um grande 

contingente populacional, os movimentos populares se expressaram com persistência através 

de intensas mobilizações e denúncias sobre as condições de vida da população. No entanto, à 

medida que os problemas tornaram-se recorrentes, ao invés das lutas tornarem-se mais 

contundentes, a dinâmica dos movimentos sociais locais estranhamente refluiu para as 

denúncias esporádicas na imprensa local. 

 

A expressão da luta desses movimentos populares no bairro Santa Maria, baseia-

se portanto, num processo recorrente de denúncias em programas de rádio e na imprensa 

escrita sem uma busca de organização da população para as conquistas das reais demandas 

locais. 

 

É preciso compreender que passa-se  a configurar  a partir do início desta década 

ações pontuais de reivindicação limitadas  a denúncia esporádica na mídia, reveladoras da 
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reprodução das relações sociais determinadas pela desigualdade social a partir das explicações 

sobre as condições materiais de existência. Se por um lado, a sociedade está assentada em 

relações de dominação e espoliação, onde o Estado representa os interesses de determinação 

de interesses hegemônicos, por outro lado, o aspecto contraditório de funcionamento da 

estrutura sócio-política desses movimentos provoca o surgimento de atores em busca de outra 

história nesse cenário de contradições, emergindo uma nova atuação nos denominados 

conselhos de representação popular nos equipamentos sociais, a exemplo dos conselhos de 

saúde no bairro. 

 

Nessa emergência de lutas no interior da sociedade, a formação e atuação dos 

movimentos sociais urbanos se constituem em ações coletivas voltadas para as condições de 

qualidade de vida que demarcaram a dinâmica da sociedade capitalista. Mas não se deve 

imaginar que a exposição manifesta por esse processo dentro das relações capitalistas, seja a 

bandeira para uma mudança radical na sociedade porque paralelamente à essa reprodução da 

dominação, os movimentos populares urbanos também  não alcançaram forças suficientes 

para implementarem ações de transformação radical, limitando-se suas ações, tão somente às 

lutas reivindicatórias de forma limitada por melhores condições de vida da população. 

 

A perspectiva da luta de classe é a superação das contradições que estão no centro da 

subordinação entre os indivíduos, envolvendo mudanças radicais; a dos movimentos 

sociais urbanos parece-nos possuir objetivos mais imediatos, mas nem por isso 

subestimáveis (CARLOS, 1994, p.185). 

 

Os novos espaços de luta política engendrados na sociedade possibilitam a 

construção de uma democracia indiscutivelmente mais participativa, ainda que, contaminada 

pelas práticas discutíveis no interior desses movimentos populares urbanos.  

 

Afinal, como salienta Milton Santos (2008, p.168-169): 

 

O processo de tomada de consciência – já o vimos – não é homogêneo, nem segundo 

os lugares, nem segundo as classes sociais ou situações profissionais, nem quanto os 

indivíduos. A velocidade com que cada pessoa se apropria da verdade contida na 

história é diferente, tanto quanto a profundidade e coerência dessa apropriação. 

 

A expectativa de um novo agir social protagonizado por forças organizadas na 

sociedade, configura-se na necessidade de observar com mais atenção as mudanças que 

ocorrem celeremente na construção de um novo processo civilizatório baseado na conhecida 

universalização do modo de produção capitalista. Nesse sentido, as estruturas macro e 
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microssociais são afetadas porque essa dinâmica civilizatória ao passo que modifica a 

finalidade territorial de campo e cidade, reordena em outras bases, as relações antes 

tipificadas em cada um desses espaços. Agora, o campo é industrializado e urbanizado, 

implicando numa superação do modelo bem definido entre campo e cidade. Ianni (2001) 

interpreta que dessa forma significa a vitória definitiva da cidade sobre o campo, impondo 

uma desterritorialização das forças produtivas do capitalismo global.  

 

Assim, essa nova articulação estabelecida com a expansão do modelo produtivo 

verifica-se a perda da autonomia do Estado-nação da mesma forma que impõe-se à cidadania 

uma nova perspectiva para o seu exercício. Assim 

 

como a cidadania tem sido principalmente tutelada, regulada ou administrada, 

também a soberania nacional passa a ser crescentemente tutelada, regulada ou 

administrada, [...]. 

Vista como um todo em movimento, a sociedade global estabelece algumas das 

condições e possibilidades que podem nortear as condições e as possibilidades de 

nações e nacionalidades, assim como de indivíduos, grupos, classes, coletividades, 

povos, movimentos sociais, partidos políticos, correntes de opinião pública. (IANNI, 

2001, p.15-16) 

 

Será que a apropriação de conceitos atualizados obedientes à tônica da 

complexidade dinâmica dessa esfera não traduz em última instância o caminho em círculo já 

revelado por Marx (1988, p.343)? : “O nível do desenvolvimento das forças produtivas 

materiais e as relações de produção a ele correspondentes que determinam o caráter dos 

distintos tipos de sociedade”. Com isso, facilita-se a compreensão e a discussão em torno 

desses novos elementos que parecem ser constitutivos do conceito atual de sociedade.  

 

Mesmo diante da sua complexidade e atualidade na forma de funcionamento, as 

relações impõem-se historicamente determinadas nas suas relações de produção e reprodução 

social, confirmando modelos originários da sociedade capitalista.  

 

Esclarece-se, então, o papel dos diversos atores sociais nos espaços de atuação 

política como referente da reprodução das relações sociais capitalistas. No entanto, o que 

vislumbra-se, é se é possível através da ação consciente, esses atores romperem com esse 

legado, buscando nos espaços políticos mediados pelos movimentos populares, a esperança 

voltada para um outro projeto para uma outra sociedade. Até o presente, somente as 

incongruências históricas e políticas para um projeto alternativo sobre uma perda flagrante 
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nesse jogo de relações, tem se mantido, apesar da realidade mostrar incoerências e incertezas 

cumulativas pelo projeto hegemônico.  

Ensina Hobsbawm (2007, p.43) 

 

Tudo isso está ocorrendo na era de uma globalização dramaticamente acelerada, que 

gera crescentes disparidades regionais no nosso planeta. A globalização produz, pela 

sua própria natureza, crescimentos desequilibrados e assimétricos. Isso também põe 

em destaque a contradição entre os aspectos da vida contemporânea que estão 

sujeitos à globalização e às pressões da padronização global – a ciência, a 

tecnologia, a economia, várias infra-estruturas técnicas e, em menor medida, as 

instituições culturais e os que não estão sujeitos a ela, principalmente o Estado e a 

política. 

 

O caminho composto por dificuldades e incertezas geradas pelas razões desse 

modelo econômico, apresenta-se como desafio para o pensamento das ciências sociais numa 

conjuntura de expectativas para as populações, especialmente aquelas que ainda não cruzaram 

a fronteira do acesso fácil dos bens e a riqueza produzidas coletivamente. Insere-se nessa 

reflexão a discussão sobre os novos espaços políticos – os movimentos sociais – afetados por 

processos decisórios do paradigma hegemônico na atualidade, da forma como constata Gohn 

(2009, p.41) 

 

 

 
A discussão sobre os movimentos sociais na contemporaneidade insere-se num 

campo mais amplo, o da crise da modernidade e emergência de novas formas de 

racionalidades. Há mais de dez anos o debate teórico nas ciências humanas tem dado 

destaque à crise do paradigma dominante da modernidade, as transformações 

societárias decorrentes da globalização, às alterações nos padrões das relações 

sociais, dado o avanço das novas tecnologias, e as inovações que têm levado ao 

reconhecimento de uma transição paradigmática. 

 

As citações feitas pelos entrevistados em relação à atuação do Movimento de 

Defesa da Prainha demonstram sua fragilidade na condução das demandas locais, pois, entre 

as dez referências, verificou-se que cinco delas remetem para uma luta restrita ao espaço da 

comunidade da Prainha sem repercussão para todo o bairro. 

 

Foram consideradas nesse contexto, as respostas dos observadores em relação à 

atuação do movimento no espaço do bairro Santa Maria. 

 

De igual modo, a atuação das lideranças do bairro Santa Maria, apesar de citações 

favoráveis feitas por alguns observadores, a maioria (06 citações), apontam que elas atuam 
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voltadas para o interesse próprio, ou ainda, que necessitam de curso de formação política e de 

compreenderem o seu papel diante das demandas da população local. 

 

Significa dizer que a avaliação sobre a atuação coletiva dos movimentos sociais 

locais (seguindo o exemplo de atuação do MDP), chega a ser favorável, sugerindo o 

reconhecimento das ações nesse espaço de luta política. Mas reflete uma contradição na 

avaliação das lideranças locais ao conferirem a elas uma prática voltada para seus próprios 

interesses. É preciso indagar se essa prática está associada a um conjunto de fatores situados 

fora da vontade desses líderes e da população, como afirma Gohn (2007, p.30): 

 

O que se observa a partir dos casos analisados é que o perfil dos movimentos sociais 

se alterou na virada do novo milênio porque a conjuntura política mudou; eles 

redefiniram-se em função dessas mudanças. [...] Mas os movimentos foram também 

vítimas dessa conjuntura, que, por meio de políticas neoliberais, buscou 

desorganizar e enfraquecer os setores organizados.  

 

Ou, além desses aspectos, concorreu para o denominado refluxo desses 

movimentos populares, uma prática deliberada de negociação política feita às avessas pelas 

lideranças, com os interesses políticos de exploração do poder popular? João, o entrevistado 

nº 1, é taxativo ao afirmar: “a principal luta é contra o individualismo. [...] Essa luta ética 

precisa ser trabalhada”. Confirma-se, então, o tamanho da fragilidade dessa prática incoerente 

com os interesses coletivos do bairro em pesquisa de sua própria autoria, Figueirêdo, (2003, 

p.117):  

 

Vale ressaltar que o Centro Sergipano de Educação Popular contribuiu de forma 

significativa na sociedade civil sergipana, especificamente no campo das ONGs e 

Movimentos Sociais, haja vista a sua participação e apoio na criação desse campo no 

Estado de Sergipe, tendo como exemplo (MOPEC, Movimento de Defesa da 

Prainha, Central dos Movimentos Populares, Centro Dom José Brandão de Castro), 

entre outros. Entretanto, como qualquer outra instituição inserida no sistema 

capitalista não está ausente da lógica burocrática, do pragmatismo e individualismo 

que rege os fundamentos e valores desse sistema. Concluiu-se que, o CESEP revela-

se uma instituição sintonizada com os preceitos neoliberais, no que se refere à sua 

inserção no movimento global próprio das ONGs, não obstante, apresentar avanços 

em direção à transição de uma “educação para a cidadania”, ainda que baseada na 

concepção de direitos sociais dos moldes liberais.  

 

Ora, se o CESEP, uma organização voltada para a assessoria e formação educativa 

popular com um trabalho empreendido durante vários anos junto aos movimentos populares, 

incluindo os do bairro Santa Maria, responde por uma prática contraditória em relação ao seu 

discurso junto àqueles que necessitam de fortalecimento no seu projeto de mobilização 

consciente para o exercício da cidadania, o que se pode aquilatar para o futuro dessa 
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população formada com uma consciência subvertida? Ou que continua apaticamente 

esperando pelas promessas políticas salvadoras?    

 

Essas fragilidades em torno da consciência popular contribuem para a 

permanência de valores que contaminam o tecido social pelas determinações / naturalizações 

do status quo, focado em políticas de gerenciamento de desigualdades e conflitos e controle 

da cidadania. O que esperar de lideranças mal formadas e com forte dependência 

socioeconômica? 

 

Por intermédio da atuação dos movimentos populares na atualidade verifica-se um 

novo modo de protagonização na luta por direitos sociais. Por um lado, a instituição de uma 

cultura política que posiciona-se por mudanças quanto ao fortalecimento da democracia 

participativa. Por outro lado, a consolidação de um novo elemento nessa construção – a 

subjetividade – sobrepondo a própria cidadania na instituição dessa nova cultura política 

porque amplia o horizonte da emancipação desses novos sujeitos políticos de forma 

individual, social e cultural. Nesse sentido aponta Milton Santos (2008, p.146) 

 

As formas de exclusão e de opressão contra os quais lutam não podem ser abolidas 

apenas com a concessão de direitos, pois suas exigências não se limitam aos direitos 

abstratos e universais. Podem lutar pela abertura de uma creche, ou escola, pela 

construção de uma ponte, pelo fechamento de uma usina nuclear... são movimentos 

que ocorrem na dimensão da sociedade civil. 

 

Convém salientar que as dimensões complexas da sociedade contemporânea 

revelam as fragilidades no comportamento desses novos sujeitos como espaços agregadores 

de forças individuais e grupais na luta por outra condição de vida. Vale dizer, eles constroem-

se num processo de articulação entre novos e velhos projetos envolvidos na complexidade de 

situações que os torna impuros e mal definidos, como afirma Santos (2008, p.147) 

referenciando Boaventura de Souza Santos.  

 

 

O importante a ressaltar é que, de fato, “não existe movimento social puro ou 

claramente definido”. Talvez aí esteja a diferença entre os novos e os velhos 

movimentos sociais, segundo Boaventura Santos: a impureza. Por isso não podem 

ser explicados por uma teoria única.  

Para o autor a novidade não reside na recusa à política, mas “no alargamento da 

política para além do marco liberal da distinção entre Estado e sociedade civil”, 

mesmo porque a distinção entre Estado, mercado e sociedade civil é mais aparente 

que real, havendo uma interpenetração entre Estado e as relações sociais de 

produção. 
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Outros autores entendem ser a busca por articulação de novas energias no papel 

significativo de formação de nova consciência social no espaço da comunidade
11

, dando novo 

vigor a espaços políticos de organização de uma nova sociedade com mais justiça social. 

 

Nesses microespaços surge um olhar resignado sobre a realidade e uma conduta 

ética submissa a valores sustentados na conveniência pessoal, prejudicando qualquer 

perspectiva de avanços mais comprometidos com uma sociedade participativa, justa e 

igualitária. Reflete também, uma prática nos moldes conservadores, comprometida com a 

manutenção da desigualdade e a injustiça social.  

A dinamização das lutas dessa forma desaceleram as ações que poderiam 

promover as mudanças a partir de uma realidade local já tomada por um crescente quadro de 

demandas nos mais diversos setores sociais que passam pela segurança pública, saúde 

pública, educação pública, infra-estruturara, meio ambiente (figuras 15 e 16): .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Além de Boaventura de Souza Santos (1999), as autoras Maria Luiza de Souza (2008) e Safira Bezerra 

Ammann (2003), tratam sobre a questão do desenvolvimento de comunidade e participação. 

Figura 15: Divulgação da falta de vagas em escolas do bairro Santa Maria 

Fonte: Jornal da Cidade – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (2000) 
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“A gente vê o sofrimento do povo. Quando chove, a água desce e enche tudo lá 

em baixo. A luta da população é acomodada. A comunidade é muito calada” (Paulo, 

entrevistado nº 2). Outro entrevistado (Pedro, nº 3), confirma que “a luta no bairro é só em 

época de eleição. As lideranças pedem para elas, não para o bairro”.  

 

Em face disso, pode-se atribuir o refluxo dos movimentos à heterogeneidade de 

interesses e identidades da população e suas lideranças. 

 

A dinâmica das lutas travadas pelos movimentos populares enseja 

questionamentos à medida que estimulam a busca por respostas no seio desses novos espaços 

representativos de uma nova forma de fazer política manifestadamente aberta aos propósitos 

do Estado, em relação ao protagonismo da sociedade civil, como aponta Gohn, (2008, p.14 – 

15): 

 

Primeiro – a questão social brasileira neste novo século não se localiza no rural mas 

no urbano, [...]  Segundo: a questão social no Brasil atual localiza-se em um tripé de 

problemas – violência urbana, consumo/comercialização de drogas, existência de 

poderes paralelos ao Estado, disciplinando a ordem e a organização social.  

 

Figura 16: Mobilização jovens na luta pela paz no Bairro Santa Maria. 

Fonte: Jornal da Cidade – de  

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (2005) 
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Pode-se admitir que há uma repercussão da questão social urbana focalizada pelo 

sensacionalismo midiático, mas não se deve esquecer que os efeitos dessa pressão social se 

originam também a partir do campo, com os fluxos migratórios e conseqüente processo de 

favelização nos bairros periféricos dos centros urbanos, sem comentar sobre a questão agrária, 

ainda sem solução definitiva e repercutiva pelo movimento dos sem-terra (MST). 

 

A violência, a desorganização de estruturas como a família, vitimada pela ação 

destruidora das drogas e as definições de políticas submetidas a condicionantes externos12 são 

fatores decisivos na consecução de um fazer social por esses atores, desfocado da real 

possibilidade de atingir o alvo do progresso local no sentido de construir uma consciência 

coletiva capaz de implementar uma cidadania plena, comprometida com a transformação 

social. Essa conduta singular emerge nos discursos dos entrevistados, a seguir. “É preciso que 

se faça curso de formação política (Maria, entrevistada n°09), “não têm ainda uma 

conscientização político-social. E por causa disso a atuação é defeituosa” (Marta, entrevistada 

n°08). 

A consciência cidadã deve aproximar-se do dever de sujeitos éticos responsáveis 

por um novo modo de pensar e fazer política alinhado com valores que superem o descaso 

com o outro sujeito no espaço urbano de convivência. Nesse aspecto, Nun (2000, p.102), 

chama a atenção para essa formação ao referenciar Claus Offe: “Por eso, Claus Offe tiene 

razón cuando afirma que el buen ciudadano no se define por lãs preferências que expressa 

sino por el modo em que llegó a tenerlas” 

 

O processo de atuação das lideranças locais do bairro Santa Maria em relação às 

expectativas da população sobre a atuação dos movimentos populares provoca uma 

desalentadora esperança. Seja porque seus atores não dispunham de capital político e social 

capaz de realmente influenciar as decisões no âmbito do Estado que resultem em maior 

celeridade aos projetos de bem estar esperado pela população, seja porque sua prática 

evidencia um atrelamento ético-moral à política da subordinação/exploração das populações 

pobres da periferia local aos interesses políticos externos.   

 

As manifestações dos entrevistados a respeito da atuação do Movimento de Defesa da Prainha, 

já registrado, e, do futuro do bairro em relação a atuação dos  movimentos locais, 

_____________________ 

12 
A exemplo de medidas de imposição por um Estado mínimo pelo Consenso de Washington (11/89) que 

mantém restrições para políticas sociais com o objetivo de fortalecer o projeto neoliberal. 
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reforçam a hipótese de que nesses novos espaços, a ação política encontra na heterogeneidade 

de interesses o terreno fértil para a integração/submissão dos atores ao imperativo das relações 

de exploração no interior da sociedade civil e do Estado, sem as mudanças que as demandas 

impõem. 

Em relação, especificamente, ao futuro do bairro diante da atuação dos 

movimentos populares locais, foram computadas quatro citações que refletem a necessidade 

da união para conquistar vitórias somadas às demais que ressaltam desde a perspectiva da 

consciência política sobre a realidade local, passando pela discussão ética, chegando até a 

proposição de maior diálogo com a população do bairro. 

 

A realidade local é evidenciada pela sociedade a partir d sucessão de fatos 

exibidos pela imprensa local. 

 

Compreende-se nesse processo, o papel da mídia impressa favorecendo a 

visibilidade das demandas da população através das representações dos movimentos locais na 

tentativa de influenciar a agenda governamental em relação às questões públicas.  

 

Na agenda específica de ocupação de espaço na mídia, reverbera-se, além da 

suposta ação estratégica desses atores sociais, a própria deflagração de atitudes 

sensibilizatórias junto às autoridades públicas e à sociedade como um todo. Constrói-se nessa 

relação, a busca pela ampliação das possibilidades de negociação política com os agentes 

públicos governamentais, exposição pública dos problemas e maximização dos benefícios a 

serem conquistados. 

 

Vale dizer, a forma de operacionalização da imprensa diante das questões sociais 

vividas por pessoas de um bairro podem ser tratadas de tal modo dramático que atingem a 

preocupação e solidariedade da população, contribuindo para a aceleração de medidas 

paliativas ou resolutivas dos problemas em evidência. 

 

Depreende-se dessa construção estratégica, a sinalização de reconhecimento de 

uma parceria entre os atores sociais vitimados pelas decisões nas políticas públicas e o 

trabalho dos comunicadores caracterizados como agentes irradiadores de valores morais e 

ético-políticos capazes de defendê-los e enaltecê-los junto à sociedade. Nesse aspecto, a 
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referência da mídia articulada pelos atores sociais concorre para a busca de soluções mais 

céleres dos seus problemas, como assinala Maia (2009, p.108): 

 

Os atores da sociedade civil buscam ganhar a agenda dos media, com o propósito de 

interferir nas dinâmicas de formulação e aplicação de leis, na produção de decisões 

administrativas, na configuração de políticas públicas e nos processos de prestação 

de contas, como as teorias da mobilização de recursos e da mobilização política 

deixam claro. [...] O esforço dos atores cívicos para conquistar visibilidade e(ou 

fazer com os profissionais da mídia adotem seus enquadramentos preferenciais dá-se 

em diversos tipos de lutas, como diria Cohen e Arato (1992) – lutas por identidade e 

reconhecimento; lutas para indução na esfera política; lutas por influência, para 

reforma e inovação institucional. 

 

Constata-se, desse modo, o grau de importância das relações entre os movimentos 

sociais e esse novo ator social – a mídia – que se inserem na dinâmica social com seus 

métodos e estratégias de atuação, produzindo no contexto sócio-político, reações e 

expectativas nas relações individuais e coletivas no interior da sociedade, destacando-se nesse 

processo, a lógica da dependência dos movimentos sociais em relação à mídia na tentativa da 

difusão dos seus feitos e lutas por outras conquistas como afirma Gohn (2000, p.49-50): 

 

Eles podem formatar opiniões difundidas pela mídia, assim como usar os recursos 

da mídia, para mobilizar seus seguidores. A impressa, por exemplo, pode contribuir 

para difundir os movimentos sociais para novos públicos. Novas correlações de 

forças podem ser estabelecidas. [...] Portanto, os movimentos dependem do meio 

externo, afirma Tarrow, e eles representam um contra poder à massificação da mídia 

(recuperando uma categoria de Gramsci, embora ele a utilize de forma diferente, 

pois não valoriza a questão da cultura política dos movimentos e acha que os 

movimentos têm pouco poder cultural). [...] nas análises européias sobre os novos 

movimentos sociais, Touraine, Laclau, Mouffe, Melucci e Offe também têm 

destacado o papel da mídia. Eles afirmam que os movimentos usam a mídia e as 

atividades de protesto para mobilizar a opinião pública a seu favor, como forma de 

pressão sobre os órgãos e políticas estatais. 

 

Há, na verdade, um jogo de interesses que rende muito mais dividendos para 

quem explora a notícia e sensacionaliza o escândalo. O papel da mídia na atualidade atende 

muito mais aos seus próprios objetivos de divulgação dos fatos conforme a venda da notícia. 

Não corresponde à atualidade, nem mesmo supor, que quaisquer movimentos possam 

influenciar por um tempo considerável a pauta de qualquer mídia. É indiscutível o seu poder 

porque ela atravessa as fronteiras da cultura, influenciando populações inteiras em redor do 

mundo. 

 

Pode-se pensar nas possibilidades de construção de novos caminhos que 

concorram para aprendizagem de um novo mundo a partir dessas articulações estratégicas 

entre os movimentos sociais e atores sociais externos como a imprensa que dispõe de 
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mecanismos e ferramentas capazes de mudar o rumo das idéias e ações na sociedade. A 

divulgação de matérias em jornais locais sobre o cotidiano de lutas da população ilustra as 

condições mencionadas na preparação para a mudança nas relações desta realidade social. 

Convém lembrar sobre a força potencial da sociedade brasileira, especialmente os 

contingentes organizados no processo de redemocratização na retomada da constituição de 

relações participativas diante das ações de um Estado contaminado pelo vírus conservador. 

Não imagina-se nessa trajetória, uma caminhada sem organização e articulação de variados 

esforços identificados na luta visando atingir uma nova construção social. A esse respeito 

lembra Wanderley (2000, p.220): 

 

Pelo lado da sociedade civil, esta conjuntura de tensões constantes mobiliza setores 

os mais diversos, desde a resistência sob formas múltiplas e bem localizadas até 

denunciar e irrupção de movimentos sociais e de opinião pública, que desenvolvem 

ações políticas de cunho propositivo. Ainda que as propostas sejam limitadas e, não 

raro, localizadas, indicam que a sociedade se move e que há soluções viáveis, desde 

que haja vontade política clara. 

 

Reflete-se sobre essa dinâmica de sociedade neste novo contexto sócio-político, as 

reações à sociedade do trabalho com suas questões sociais recorrentes e as emergentes na 

geração de massas sobrantes13. A população a que se reporta este estudo oferece nitidamente a 

constatação desses aspectos da questão social, basta observar as condições reais de vida no 

bairro. Vide figuras (17 e 18): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

_______________ 
13 

Para Robert Castel (2000:254) “poderiam ser chamadas sobrantes, pessoas que não têm lugar na sociedade, 

que não são integradas, e talvez não sejam integráveis no sentido forte da palavra a ela atribuído por exemplo por 

Durkheim, ou seja, estar integrado é estar inserido em relações de utilidade social, relações de interdependência 

com o conjunto da sociedade”. 
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Figura 17: rua sem pavimentação no conjunto Padre Pedro 

Foto: Márcio Garcez Vieira. Em 20/11/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: rua com esgoto a céu aberto no conjunto Antônio Carlos Valadares 

Foto: Márcio Garcez Vieira. Em 20/11/2009. 

 

Da recorrência dos problemas sociais vividos por populações periféricas dos 

centros urbanos, pode-se vislumbrar a perspectiva de resoluções no âmbito do Estado que 

volta nesses últimos tempos para garantir um crescimento do PIB, sem, no entanto, aplicar o 

critério da justiça social da forma anunciada por Kowarick (1981, p.173): 

 

Do ponto de vista da dinâmica real, a expansão do capitalismo no Brasil conseguiu, 

pelo menos até o presente, aliar uma situação de dependência a uma elevada taxa de 

crescimento do produto, contudo, resta sempre a questão do preço que tem sido pago 

por tal desenvolvimento, de caráter nitidamente excludente. 

 

O movimento de desaceleração no auge das manifestações de anos anteriores 

(1999 e 2000, por exemplo), em relação ao período de estudo (2004-2008), registradas por 

jornais da cidade de Aracaju podem sugerir práticas desmobilizadoras da pressão social local 

por melhores condições de vida no bairro.  Somente o Jornal da Cidade publicou entre 
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outubro de 1999 e fevereiro de 2000, oito matérias sobre o Santa Maria (antigo Terra Dura), 

caracterizando-se, por um lado, demandas mais emergenciais, e por outro lado, a força dos 

movimentos locais em darem visibilidade aos problemas do bairro. (Quadro 4, Figuras 19 e 

20). 

 

 

MATÉRIAS PUBLICADAS PELO JORNAL DA CIDADE SOBRE A SANTA MARIA 

(OUTUBRO DE 1999 E FEVEREIRO DE 2000) 

Frente fria causa problemas em Aracaju 15/101999 

Protesto pela água  26/11/1999 

Crianças sem escola  26/01/2000 

Sem-teto vão invadir casas  30 e 

31/01/2000 

Palácio de despachos e ocupado  02/02/2000 

Associação da Terra Dura é acusada de ser “Fantasma” 05/02/2000 

Plebiscito na Terra Dura já foi iniciado 

  

6 e 

7/02/2000   

Associações são trampolins políticos 27 e 

28/02/2000  

 

Quadro 4 – matérias publicadas pelo Jornal da Cidade. 

Fonte: Jornal da Cidade (Outubro de 1999 a Fevereiro de 2000) cópias em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Manchete denunciando a falta de legitimidade da Associação de moradores do Santa Maria 

Fonte: Jornal da Cidade – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (2000) 
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O germe do descrédito da população em relação aos movimentos e lideranças 

locais já se fazia presente há uma década devido ao desvirtuamento da atividade política 

contrária aos reais interesses da coletividade. A matéria “Associações são trampolins 

políticos” publicada no Jornal da Cidade em 27 e 28/02/2000, confirma o propósito dessas 

lideranças de bairro em fazerem carreira política, contribuindo, portanto, para o que se pode 

denominar de refluxo dos movimentos populares.  

 

Na verdade, os equívocos cometidos por lideranças que se supõem superiores ao 

poder de decisão das populações, convergem para práticas destoantes de uma convivência 

participativa em que todos devem contribuir como sujeitos da ação voltada para uma 

sociedade justa e igualitária. Peruzzo (1998, p.73-74) remete à questão da participação do 

povo brasileiro tão órfão de conscientização política e tão ingênuo em delegar poderes a 

falsos líderes: 

 

Em nosso caso, desde o período colonial, nos foi obstada ou até usurpada a 

possibilidade de avançar nessa prática. Nossas tradições  e  nossos costumes 

apontam mais para o autoritarismo e a delegação de poder do que para assumir o 

controle e a co-responsabilidade na solução dos problemas. [...] É comum, por 

exemplo, que a população de um bairro espere do dirigente da associação de 

Figura 20: Manchete denunciando a falta de legitimidade da Associação de moradores do Santa Maria 

Fonte: Jornal da Cidade – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (2000) 

 

 



75 

 

moradores eficiência na solução dos problemas – “afinal, foi eleito para isto” – ou 

que eleja um presidente da República como “salvador” da pátria.  

 

Sendo este um problema histórico de toda a sociedade brasileira, implica discutir 

até que ponto são legítimas as denominadas lideranças carismáticas em decorrência dessa 

participação apática das populações no território brasileiro. Sabe-se, evidentemente, que a 

representação do voto em instrumento plebiscitário dessas lideranças transforma no 

movimento concebido por Losurdo (2004), de Bonapartismo. 

 

É evidente que uma população formada por sujeitos com pouca organização 

social, mergulhados num contexto de exclusão, distanciados de uma prática social de 

inclusão, só podem desenvolver uma baixa auto-estima e baixa reação à realidade excludente. 

Esporadicamente, diante de fatos inusitados que alcançam a população em sua intimidade 

(calamidade, violência, etc.), é que reagem, mesmo assim, de forma dependente ao 

publicarem suas fragilidades, suas demandas mais chocantes aos olhos da sociedade. 

Sociedade que comporta seus conflitos, suas contradições e seus controles expressos na 

prática política do Estado e, portanto, detentora das evidências e sutilezas das relações 

produzidas e reproduzidas no intercâmbio das forças de produção existentes, como Marx 

clarifica, (2007, p.63-64):   

 
A forma de intercâmbio, condicionada pelas forças de produção existentes em todas 

as fases históricas anteriores e que, por sua vez, as condiciona, é a sociedade civil; 

[...] a sociedade civil abrange toda troca material dos indivíduos dentro de uma 

determinada fase de desenvolvimento das forças produtivas. Abrange todo o 

comércio e indústria de uma determinada fase e, por isso, é mais ampla que o Estado 

e nação, se bem que, por outro lado, é necessário, frente ao exterior, afirmar-se como 

nacionalidade e organizar-se no interior como Estado. 

 

Essa sociedade é a que alimenta nas suas ramificações o germe das degradações 

humanas pela forma como excluiu contingentes populacionais importantes do acesso ao 

consumo à produção coletiva da riqueza. População como o do bairro Santa Maria, ao 

encontrar-se exposta às mazelas sociais fortalecidas pelas idiossincrasias das lideranças locais, 

torna-se presa fácil do sistema de desigualdades e manutenção do status quo. Os 

entrevistados, abaixo discriminados, atestam uma conduta já revelada por outros 

observadores: “Tem uns três ou quatro, o resto já acabou, morreu” (José, entrevistado nº4), “É 

um querendo derrubar o outro” (Josué, entrevistado nº5). “infelizmente temos um problema 

muito sério porque tem muitas lideranças; tem uns que procuram trabalhar em melhoria do 

bairro, tem outras lideranças que só querem trabalhar em benefício de si próprio” (Madalena, 

entrevistada nº 6). 
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Dentre os aspectos abordados a respeito da real situação de subalternidade a um 

modelo político conhecido pelos seus efeitos sobre a consciência das camadas populares, a 

prática das lideranças na realidade do bairro em análise, alimenta a lógica da 

dominação/resignação sobre as suas condições de vida. 

 

O que aparentemente demonstra ser da parte do poder público, uma inabilidade no 

sentido de atender as demandas das populações pobres dos centros urbanos, na verdade, se 

constitui na forma de reprodução das relações tradicionais com forte apelo demagógico. Era 

preciso que houvesse um redimensionamento na visão e na participação desses autores para se 

vislumbrar conquistas mais efetivas e duradouras. 

 

Urge a necessidade desses atores redefinirem seus papéis nos espaços de luta 

política, com vistas a reverterem o processo de banalização das condições precárias de vida 

por que passam. Somente com a consciência de participação nesses espaços políticos e a ação 

interventiva é que se pode alcançar melhores padrões de sobrevivência por essas populações 

vulneráveis e permanência nas ações praticadas pelas instituições locais. 

 

A tendência de arrefecimento na dinâmica das lutas travadas nos espaços afetados 

por essa realidade, expressa pela desigualdade e pela reprodução da mesma, obriga a repensar 

na possibilidade de ruptura de velhas formas de organização da sociedade. Mejía (2003, p.28) 

já vislumbrava novas possibilidades. 

 

Estas novas possibilidades falam-nos da transição de uma divisão política baseada 

em grupos a outra baseada em valores e temáticas, determinando o aparecimento de 

comunidades de vida preocupadas com uma base social sólida onde seja possível 

fundar uma reflexão e um pensamento sobre a problemática. A ideia é, assim, passar 

a conceito de bens de organização descentralizada aberta e democrática, com 

experiências comunitárias que entrelacem profundamente a educação popular e a 

construção dos movimentos sociais. 

 

Ora, vale lembrar que alguns dos observadores entrevistados referem-se à posição 

dos líderes locais atribuindo a eles uma prática submetida à lógica da conveniência pessoal. 

Então, é intrigante essa postura de reprodução das relações tradicionalmente conhecidas, uma 

vez que esses sujeitos não deixam de vivenciarem as conseqüências das suas opções, além de 

contribuírem para a continuidade desses efeitos sobre as gerações seguintes. 
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A constituição desses espaços políticos encontraram ao longo do período de 

redemocratização do Brasil, uma projeção para qual não se fez na mesma proporção a 

consciência política de sujeitos comprometidos com o futuro de suas reivindicações. Sader 

(1988:315), já refletia sobre essa perspectiva que se apresenta na atualidade. 

 

Eles foram projetados para enfrentamentos decisivos quando ainda mal se haviam 

constituído como sujeitos políticos. O ritmo de suas histórias não era o mesmo que o 

da política instituída, e foi esta que fixou as datas. Levadas “precocemente” aos 

embates políticos, expressaram sua imaturidade enquanto alternativas de poder no 

plano da representação política. [...] Suas promessas, inscritas numa memória 

coletiva, podem ser reatualizadas. E elas são, mesmo, condição para uma efetiva 

democracia entre nós. 

 

Esse trabalho de reprodução de injustiças e descompromisso como valores éticos 

capazes de gerar uma nova consciência popular, serve de instrumento para travar os anseios 

de uma população atormentada por carências cotidianamente recorrentes.  

 

O processo de superação do projeto estabelecido pela hegemonia burguesa, gerador 

das mais diversas formas de exclusão às populações periféricas, só pode acontecer 

pelo caminho básico de uma consciência crítica e participativa ativa, nos moldes do 

que propunha Gramsci, revelado por Duriguetto (2007:63): 

 

Assim, em Gramsci (2000), a formação de uma consciência crítica, assim como a 

participação ativa são os alicerces de uma ação política que procura conquistar a hegemonia, 

uma vez que, se não é a consciência que determina o ser social, é por meio desta que os 

sujeitos sociais podem construir sua “eticidade” e sua própria história. A práxis política 

constitui, desse modo, o campo particular de mediação e formação da cultura, do consenso e 

da construção de uma nova hegemonia.  

 

A população do bairro Santa Maria, incluindo os movimentos populares e suas 

lideranças, atravessa historicamente um longo período de mais de duas décadas, 

confrontando-se com uma dinâmica de lutas que ao mesmo tempo em que obteve algumas 

conquistas em relação às reivindicações por bens e equipamentos sociais de consumo, vê-se 

refém de problemas situados dentro dessa mesma perspectiva na alçada do Estado e de 

condutas eticamente reprováveis de suas lideranças. Não há dúvida sobre a sua vontade de 

melhorar as condições de vida no bairro, registro feito pelo Moisés, entrevistado nº 7: “O 

poder público, a Igreja, o setor empresarial estão apostando no bairro. O povo tem criado uma 
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consciência de cidadania sem depender das lideranças, junto a essas instituições, que têm se 

preocupado com a questão social do bairro.”  

 

O que se percebe diante de todo esse conteúdo esboçado pelos entrevistados e a 

publicação das matérias jornalísticas em períodos de organização e estudo dos movimentos 

populares no bairro é que, para além do dimensionamento e redimensionamento do fluxo e 

refluxo das lutas, a sua dinâmica está entranhada na vida de população possibilitando-lhe 

novas experiências e novas formas de lutas nesses novos espaços da política rumo a outro 

mundo social, aceitavelmente confiável. Pois, no que se refere ao posicionamento conflituoso 

das classes sociais na busca por seus interesses dentro de Estado, vale ressaltar o ensinamento 

de Poulantzas (1985, p.169): 

 

É um lugar e um centro de exercício do poder, mas que não possui poder próprio. Eu 

insistia no fato de que as lutas políticas, que se referem ao Estado e que atuam sobre 

ele (pois as lutas populares não se esgotam nunca no Estado) não lhes são exteriores 

mas estão inscritas em seu arcabouço, motivando conclusões políticas. 

 

As condições de luta continuam presentes no cotidiano dessas populações e de 

seus movimentos, sinalizando o direcionamento de uma prática que no momento não é 

coerente com os anseios da população mas que pode ser capaz de protagonizar as mudanças 

desejadas para o bairro. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A compreensão inicial sobre este estudo, revela que o seu objeto encontra na 

história da sociedade, uma trajetória oscilante, não obstante, a permanência das causas que 

lhes determinam como agentes das suas soluções. Da concretude de situações que configuram 

a realidade da população local de um bairro, emergem reações que refletem as relações nessa 

sociedade.  

 

No aspecto mais geral, os movimentos populares de bairro estão vinculados ao 

processo de lutas que abrange a totalidade das lutas na sociedade. Num determinado momento 

da história brasileira, essencialmente entre as décadas de 1980 e 1990, os movimentos 

populares se posicionaram como atores atuantes no cenário das lutas nacionais mais 

abrangentes, credenciando-se nessa protagonização como verdadeiros atores comprometidos 

com a perspectiva de mudanças no cenário social, inclusive com a incorporação de agendas 

nas demandas específicas das periferias dos centros urbanos. Lutas pela educação pública, 

pela moradia e contra a violência, por exemplo, estabeleceram-se no seio da sociedade como 

demandas legítimas das populações afetadas pelas políticas públicas pertinentes. 

 

De imediato, observa-se a proliferação de demandas até então reprimidas, mas que 

a redemocratização do país fomentava na organização da sociedade civil, a responsabilidade 

por uma nova forma de tratar as questões sociais. Apreende-se desse processo histórico, uma 

revelação sobre as possibilidades das articulações, das mobilizações, das denúncias e 

reivindicações. Construiu-se naquele momento da história brasileira, uma identidade nos 

diversos movimentos sociais, que facilitaram sua organização e atuação nas lutas por bens e 

equipamentos de consumo administrados pelo Estado. Primeiro, no sentido de enterrar 

definitivamente o regime ditatorial de 1964 – 1985, depois, por uma conflagração natural dos 

movimentos sociais em torno das diversas demandas pelo Brasil afora.  

 

Ora, nessa construção de uma nova forma de fazer política por esses novos 

espaços políticos, os movimentos populares, desfrutaram até o início da década de 1990, da 

identidade que lhes proporcionavam maior compromisso com seus objetivos imediatos, 

mantendo a união de frações consideráveis das classes subalternas. Entretanto, essa identidade 

formada em torno das demandas não se confirmou na homogeneidade de classes, 

imprescindível a mudanças radicais na forma relacional dentro da sociedade. Fruto da política 
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neoliberal implementada na segunda metade da década no país, com reflexos na organização 

dos movimentos populares, as ações de enquadramento do Estado remete a ações 

desmobilizadoras da sociedade civil confinando-a a uma participação diluída sob a 

responsabilidade compartilhada institucionalmente. 

 

Ao mesmo tempo que a sociedade passa a assumir responsabilidades antes 

atribuídas aos aparelhos de Estado, configurando-se um novo quadro de relações através da 

terceirização de serviços, de novas formas associativas e de outras representações forjadas 

com o objetivo de dissimular o projeto liberal, entra em cena velhos e novos atores sociais 

constituídos heterogeneamente, entre eles, os movimentos populares de bairro. As autoras 

Ammann (2008) e Gohn (2007 e 2008) tratam dessas questões evidenciando no novo cenário, 

a ampliação da sociedade civil em parceria com o Estado, corroborando com o seu caráter 

fragmentário e contraditório. 

 

Portanto, nessa nova conjuntura, além dos males imediatos gerados pelas políticas 

neoliberais, tais como: desmonte das políticas sociais no que se refere ao retardamento da 

aplicação de direitos consagrados na Carta Constitucional de 1988, substituições destas 

políticas por outras negociadas com ONGs e outras entidades do terceiro setor, ampliação do 

setor informal, descarte de contingentes importantes da força de trabalho face à 

implementação de novas tecnologias, etc., impõem um reaquecimento no interior da 

sociedade civil influenciando o processo de readaptação dos movimentos populares urbanos. 

 

Em relação à organização dos movimentos populares no bairro Santa Maria, 

observa-se que a partir da atuação do Movimento de Defesa da Prainha houve uma 

contribuição significativa até final dos anos de 1990, quando as demandas surgiram mais 

intensamente associadas às atividades de outros movimentos e entidades da sociedade civil. O 

dossiê S.O.S Prainha e algumas reportagens na imprensa local, revelam sobre uma pesquisa a 

respeito das condições de saúde da comunidade, além do trabalho educativo e cultural 

implementado até 1998, contribuindo assim, para a construção da cidadania e participação 

crítica de população da localidade.  

 

Foi nesse período também que outros movimentos pelas condições de vida do 

bairro foram empreendidas dando visibilidade dos problemas de moradia, saneamento básico, 

educação, saúde, etc., podendo-se admitir que o período foi marcado pelo empoderamento dos 
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movimentos populares locais, arrefecendo-se nos anos seguintes, seja pelos fatores da nova 

conjuntura das políticas neoliberais, seja pela tibieza dos movimentos vitimados pela 

heterogeneidade de interesses. Além disso, apresenta-se a conduta das lideranças locais 

voltada para os interesses pessoais, refletindo, portanto, um novo estilo de fazer política junto 

aos representantes do Estado. 

 

Esses movimentos expressam na sua dinâmica de lutas, uma trajetória composta 

pelos períodos relacionados ao seu fortalecimento pelas mobilizações, denúncias e 

reivindicações de bens e serviços de consumo coletivo para o bairro Santa Maria, num 

determinado momento, e noutro, caracterizado por ações eticamente duvidosas das lideranças 

locais. Nesse caso, há uma reprodução das relações de poder, próprias do modelo político 

tradicional em que são estabelecidas com naturalidade, formas políticas de manutenção do 

status quo. 

 

Nessa nova conjuntura, consolida-se um sentimento de frustração da população a 

essas práticas fortalecedoras dos interesses hegemônicas da classe burguesa que se mantém e 

repercutem na sociedade civil sob as formas de desigualdade e injustiça social crescentes.  

 

É claro que esse refluxo na dinâmica de lutas dos movimentos populares reflete 

apenas o conjunto de ações dentro de uma conjuntura atípica aos reais interesses de 

participação e apropriação pelas classes subalternas da riqueza produzida coletivamente. 

Significa dizer, que o aspecto da complexificação das sociedades atuais, terminam por 

contribuir para a manutenção da sobrevivência desses movimentos, criando novas 

possibilidades para esses novos espaços da política. 
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Anexo A: Mapa de identificação do bairro Santa Maria 

Fonte: EMURB – Aracaju (2009) 
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Anexo B: Roteiro de Entrevista 
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Anexo C: Manchete de quantas Géssicas terão de morrer até o Governo levar segurança à Terra Dura. 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2004. 
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Anexo D: Escola no Santa Maria é projeto único no mundo. 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E: Mãe, filho e padrasto são chacinados na Terra Dura. 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2006. 
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Anexo F: Na Terra Dura a vida vale um Real. 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2006. 
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Anexo G: Terra Dura é da polícia. 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2006. 
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Anexo H: Chuva de domingo derruba muitas casas na Terra Dura. 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2006. 
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Anexo I: Ruas do Conjunto Padre Pedro sofrem com valas profundas. 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2006. 
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Anexo J: Criança usada pelo tráfico é baleada. 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2007. 
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Anexo K: “vou entrar e atirar em todo mundo do posto”. 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2007. 
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Anexo L: Homem acha R$ 95 mil do BANESE e devolve. 

Fonte: Jornal CINFORM – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe,2008 
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Anexo M: Frente fria causa problemas em Aracaju. 

Fonte: Jornal da Cidade: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 1999. 
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                            Anexo N: Protesto pela água. 

                      Fonte: Jornal da Cidade: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 1999. 
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Anexo O: Crianças sem escola. 

Fonte: Jornal da Cidade: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2000. 
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Anexo P: Sem-teto vão invadir casas. 

Fonte: Jornal da Cidade – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2000. 
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Anexo Q: Palácio de despachos é ocupado. 

Fonte: Jornal da Cidade – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2000. 
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ANEXO R: Associação da Terra Dura é acusada de ser “Fantasma”    

Fonte: Jornal da Cidade – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (2000) 
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Anexo S: Plebiscito na Terra Dura já foi iniciado. 

Fonte: Jornal da Cidade – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2000. 
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Anexo T: Associações são trampolins políticos. 

Fonte: Jornal da Cidade – Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 2000. 


