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RESUMO 

 

A pesquisa propõe uma reflexão sobre os conflitos existentes entre as 
diferentes formas de participação e de representação política manifestadas 
pelas organizações comunitárias e movimento social do município de Natal/RN. 
O objetivo é compreender o processo de participação política das classes 
populares e como diferentes atores têm representado as demandas coletivas 
na luta por direitos. Para isso, realizamos um mapeamento das organizações, 
movimentos sociais e espaços de participação, o que resultou em uma 
pesquisa participante através da qual tivemos a oportunidade de vivenciar e 
estudar diferentes formas de ação coletiva e acontecimentos desencadeados 
pelas organizações comunitárias e o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e 
Favelas - MLB. A partir da contribuição teórica de autores como Maria da Glória 
Gohn, Marco Aurélio Nogueira, Virginia Fontes, Vera da Silva Telles, Roberto 
Da Matta e Carlos Montaño, bem como da pesquisa empírica realizada, o 
estudo revela que, ao representar seus segmentos e ocupar diferentes espaços 
de participação, alguns atores têm construído parcerias com o Estado, 
colocando em segundo plano as demandas coletivas. De modo contrário, 
outros atores têm se articulado em torno de demandas coletivas e manifestado 
através de ações de mobilização e reivindicações a defesa de um projeto de 
sociedade.  

Palavras-chave: Conflitos, Participação, Organizações comunitárias, 
Movimento social, Democracia. 
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ABSTRACT 

 

This study reflects on the conflicts that exist between the different forms of 

participation and the political representation manifested by community 

organizations and social movements in the city of Natal/RN. The objective is to 

better understand the process of political participation of the popular classes 

and how the different actors have represented collective demands in the 

struggle for rights. To this end, we mapped the organizations, social movements 

and participation spaces, through a type of participant research, in which we 

had the opportunity to experience and study different forms of collective action 

and events instigated by the community organizations and the Movement for 

the Struggle in the Neighborhoods, Villages and Slums  (Movimento de Luta 

nos Bairros, Vilas e Favelas) MLB. From the theoretical contributions of authors 

such as Maria da Glória Gohn, Marco Aurélio Nogueira, Virginia Fontes, Vera 

da Silva Telles, Roberto Da Matta and Carlos Montaño, as well as the empirical 

data collected, the study revealed that on representing their segments and 

occupying different spaces of participation, some actors have formed 

partnerships with the State, putting collective demands on a second plane. 

Contrarily, other actors have articulated their struggle around collective 

demands and manifested through direct action, mobilizing and asserting 

themselves in defense of a project for society.  

Keywords: Conflicts, Participation, Community Organizations, Social 

Movements, Democracy. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A PESQUISA E O PESQUISADOR 

 

No ano de 2004, ao ingressarmos no curso de Ciências Sociais e 

darmos início ao nosso processo de formação, passamos a vivenciar diferentes 

experiências tanto no campo acadêmico quanto no campo político do 

município, que resultaram no presente trabalho. 

No curso de Ciências Sociais, na medida em que nos eram 

apresentados, através das lentes teóricas e das problematizações, outras 

formas de compreender a sociedade, que não conhecíamos até então, 

passamos a nos interessar cada vez mais em ter contato conhecer 

empiricamente muitos dos temas debatidos em sala de aula.  

Foi esse interesse que nos incentivou a atuar na condição de educador 

em 2005, em um abrigo de proteção especial que buscava garantir os direitos 

de crianças e adolescentes, vítimas de diferentes tipos de violência (Casa de 

passagem III).  

No mesmo ano, em consequência das ações que desenvolvemos na 

instituição, com base nos conhecimentos adquiridos no curso de Ciências 

Sociais, fomos convidados a assumir a representação de uma organização 

social no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(COMDICA), um espaço de participação e co-gestão social do Município de 

Natal/RN. A inserção nesse espaço nos possibilitou uma interlocução com 

outros Conselhos Setoriais como os Municipais de Saúde, da Mulher, de 

Assistência social e de Educação. 

Em 2007, após ter sido aprovado em um concurso público municipal e 

receber um convite de um dos atores que participava das reuniões e plenárias 

do conselho em que atuávamos, iniciamos um trabalho em um setor da 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), denominado 

“Comunidades”. O Setor era responsável em receber as demandas das 

comunidades, por meio de seus representantes locais e, dentro do possível, as 

encaminhar para que fossem executadas por outros setores como os de 

iluminação, praças e feiras (todos da mesma secretaria). 
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Nesse espaço, tivemos a oportunidade de conhecer lideranças 

comunitárias de todas as regiões administrativas do município, negociar o 

atendimento das suas demandas e participar de algumas reuniões das 

organizações, uma vez que semanalmente visitávamos os bairros para 

negociar e monitorar a execução dos serviços da Secretaria. 

Essas experiências foram responsáveis por aquilo que acreditamos ser 

um “segundo processo de formação”, que se deu através de uma inserção nos 

campos políticos1, onde atuavam os representantes das organizações e 

movimentos sociais.  

É nesse contexto que localizamos as nossas reflexões2 e estudos 

acerca dos acontecimentos observados, entendendo que o pesquisador deve 

se reconhecer no processo de pesquisa como sujeito imbuído de valores que 

podem ser utilizados como instrumentos, capazes de introduzir um princípio de 

ordem na realidade, dela selecionando aspectos culturalmente significativos 

para o estudo (WEBER, 2005). 

Segundo Melucci (2005), existe uma importância significativa na 

definição entre o observador e o campo. Isso porque o papel do observador e a 

sua relação com o chamado objeto de pesquisa transformam-se em ponto 

crítico da reflexão sobre a pesquisa social. 

Nesse sentido, reconhecemos a importância de nos localizar no 

processo de pesquisa, visto que a nossa inserção no campo, não tem se 

limitado apenas a relação entre sujeito e objeto do conhecimento. No presente 

estudo como nos colocamos na condição de pesquisador e narrador, cujas 

interpretações buscam dar sentido aos modos nos quais os atores buscam, por 

sua vez, dar sentido às suas ações. Por isso, compreendemos que a esta  

apresentação, trata-se de relatos de sentidos ou, se queremos, de narrações 

de narrações (MELUCCI, 2005). 

Ao nos aproximarmos dos campos onde atuavam as Organizações e 

Movimentos Sociais, fomos aos poucos percebendo como se dava a dinâmica 

da participação das chamadas lideranças ou atores políticos; a forma como 

                                                           
1
 Como os Conselhos Setoriais, Conselhos Comunitários, Associações de Bairro, Fóruns, etc.  

2
 Considerando tal pensamento, passamos a compreender que não poderíamos deixar de nos 

localizar dentro do processo de apropriação do conhecimento, uma vez que partimos da ideia 
de que não existe uma neutralidade objetiva, e que não poderíamos analisar um campo de 
estudo sociológico desconsiderando a nossa condição de sujeito de intervenção. 
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representavam suas comunidades e os diferentes segmentos, negociavam 

suas demandas, interesses coletivos ou contestavam as ações do Estado. 

Em nossas observações, verificamos que as lideranças políticas, 

representantes das organizações sociais3, além de frequentarem setores 

semelhantes ao que trabalhávamos, também atuavam em outros espaços 

como no “Orçamento Participativo”, Fóruns e Conselhos Setoriais.  

Essas situações nos fizeram refletir sobre as contribuições de Duriguetto 

(2007), Gohn (1997), e Scherer-Warren (1999), relativas ao novo momento 

pelo qual estariam passando os movimentos sociais. Segundo as autoras, uma 

parcela destes teria deixado de contestar as estruturas institucionais de poder e 

o sistema político, e estariam se detendo a novas pautas, que representariam 

não mais as questões gerais (ou de classes), mas dos segmentos que estavam 

defendendo os interesses. 

No que se refere à esfera governamental, observando as ações dos 

representantes do Estado, percebemos “investidas” na tentativa de negociar, 

com os atores envolvidos nos processos, os interesses dos grupos políticos e 

econômicos que apoiavam. Em alguns momentos, ficamos sabendo de 

supostas propostas ou vantagens que seriam concedidas aos atores, caso 

“votassem” a favor do governo. Entre as muitas propostas parceiras com o 

poder público, financiamentos de projetos e serviços urbanos, apareciam como 

as mais frequentes. 

Nos conselhos e em canais de participação como o Orçamento 

Participativo, verificamos a existência de diferentes conflitos entre os atores, 

que ao procurarem representar seus interesses, acabavam por contestar as 

ações políticas dos demais, “fazer parcerias” ou se contrapor ao Estado. Essas 

situações nos fizeram refletir sobre a dinâmica política dos espaços, levando 

em consideração a relação entre os grupos sociais, representantes da 

sociedade civil e o Estado. 

Provocados por essas reflexões, passamos a nos interessar cada vez 

mais pelo campo e a buscar compreender a dinâmica dos acontecimentos que 

                                                           
3
 Essas organizações surgem deixando de lado suas antigas práticas que muito se detinham a 

apoiar as ações dos movimentos sociais e agentes de educação, e passam a participar e atuar 
mais diretamente no âmbito da sociedade, ajudando assim a formar um novo momento na 
história da participação no Brasil e uma nova configuração da sociedade civil. 
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se revelavam em cada momento da pesquisa. Para isso, iniciamos um 

mapeamento dos atores sociais e dos espaços de participação do Município de 

Natal/RN.  

Entre os anos de 2008 e 2010, a partir dos registros das entidades 

cadastradas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

(SEMURB), das organizações sociais que atuam no “Orçamento Participativo” 

e em diferentes Conselhos Setoriais do município4, e de visitas "in loco", 

verificamos a existência de quatrocentas (400) organizações de bairro 

(associações de moradores, conselhos comunitários, clubes de mães e 

idosos), cento e trinta e uma (131) ONGs em funcionamento e cadastradas nos 

Conselhos e três Movimentos Sociais Urbanos. 

No levantamento, identificamos que uma parcela das organizações (de 

bairro ou não-governamentais) estava participando de espaços reivindicativos, 

propositivos ou de diálogo com o poder público no município, como nos 

conselhos anteriormente citados e em fóruns de debates do “Orçamento 

Participativo”. No tocante aos conselhos, constatamos no município de Natal a 

existência de vinte três (23) espaços institucionalizados, que desenvolvem suas 

ações em diferentes áreas, como: habitação, saúde, saneamento básico, 

educação, cultura, controle social, assistência social, infância e juventude, 

segurança pública, etc. 

Como forma de organizar e sistematizar nossos estudos, passamos a 

fazer recortes no mapeamento que dispomos, procurando identificar as 

organizações que estavam compondo os espaços de participação. Um 

acontecimento interessante que observamos nesse momento foi por meio das 

entrevistas com os presidentes e membros de algumas organizações sociais. 

Nas falas, descobrimos que alguns deles tinham cargos comissionados na 

esfera governamental e que estes cargos foram conquistados pelo motivo de 

estarem na condição de “representantes” das comunidades ou dos segmentos. 

Alguns exemplos que podem ilustrar essa situação são os de alguns membros 

da diretoria da FECEB-RN5, todos lideranças comunitárias e alguns com 

                                                           
4
 Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM, Conselho Municipal de Saúde - CMA, 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, Conselho Municipal de Educação - CME, 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA. 
5
 Segundo Paiva (1994), a Federação das Entidades Beneficentes do Estado do Rio Grande do 

Norte (FECEB-RN) foi criada na administração do prefeito José Agripino Maia. 
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cargos considerados de confiança ou comissionados da Prefeitura. 

O Presidente da Federação, por exemplo, foi nomeado em 2007, Chefe 

do Setor de Fiscalização de Comprimento de Normas, da Secretaria Municipal 

de Serviços Urbanos (SEMSUR); em 2010, Chefe do Setor de 

Acompanhamento de Normas, da Secretaria Municipal de Relações 

Interinstitucionais e Governança Solidária (SERIG). Já o ex-presidente do 

Conselho Comunitário de Mãe Luiza e membro da mesma diretoria se tornou 

um dos assessores da atual prefeita no Município; outro membro da 

Federação, estava ocupando um cargo na Secretaria Estadual de Habitação.  

Realidades semelhantes constatamos quanto à situação de alguns 

representantes não-governamentais que atuavam nos conselhos setoriais de 

políticas públicas. Nas Secretarias Municipais, observamos também que muitos 

dos chefes que coordenavam os setores eram lideranças políticas de bairros 

ou “tinham” uma organização social que desenvolvia ações nas comunidades.  

Ao visitar algumas secretarias6 e conversar com seus representantes, 

descobrimos que, segundo suas falas, em alguns casos, para se obter cargos 

comissionados, era pré-requisito ser liderança comunitária ou estar à frente de 

uma organização social que atuasse nos bairros. Isso porque os grupos 

políticos que administravam a prefeitura precisavam das lideranças e de suas 

popularidades no período eleitoral para se manter no poder, uma vez que suas 

relações com as comunidades representavam votos no período eleitoral. E os 

“corretores de votos” - termo utilizado por um secretário, poderiam ser 

considerados tão ou mais importantes que os técnicos e servidores municipais. 

 Essas novas informações nos fizeram refletir sobre como os atores 

poderiam representar suas comunidades, negociando as demandas coletivas e 

porque não, em determinados momentos, entrando em conflito com os 

representantes da esfera governamental, se alguns destes teriam assumido 

funções ou cargos na mesma esfera. Qual segmento estariam verdadeiramente 

representando? 

Diante dessas questões, passamos a frequentar alguns encontros do 

Orçamento Participativo, de Conselhos comunitários, de Organizações e 
                                                           
6
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer – SEL, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS, 
Secretaria Municipal de Relações Interinstitucionais e Governança Solidária – SERIG, 
Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e Lazer – SEJEL. 
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Movimentos Sociais, a fim de obter novos elementos que nos possibilitassem 

compreender nosso campo de estudos.  

Em uma entrevista, discutindo assuntos referentes a parcerias entre 

governo e organizações sociais, duas lideranças (representantes de conselhos 

comunitários), afirmaram que muitos indivíduos se candidatavam para pleitear 

a diretoria das organizações comunitárias já vislumbrando a possibilidade de 

trabalharem na esfera municipal e melhorarem suas situações econômicas. 

Segundo relatos, existiam moradores das comunidades até então anônimos, 

que chegavam a criar associações (como as de rua, de quadrilhas juninas ou 

de escolas de samba) para se tornarem lideranças, e por sua vez, obterem 

uma projeção no campo político. Outra situação se dava no período eleitoral, 

em que alguns representantes reforçavam suas parcerias com os grupos 

políticos governamentais, a fim de negociar os votos das comunidades ou dos 

segmentos através das chamadas “Bocas de Urna” (BU)7, conforme entrevista: 

 

Eu tinha falado com o Secretário que precisava de 05 sacolão, 
um fogão e uma bicicleta pra fazer um bingo na associação. 
Nós vamos convidar nosso líder pra falar com a comunidade. 
Faltam três semanas pro dia; os cadastros dos títulos já estão 
quase prontos. Tenho mais de duzentas ‘BU’ (Liderança de 
Bairro)8. 

  

 De posse das informações obtidas nas entrevistas9, no que concerne 

às parcerias de alguns membros de organizações junto ao Estado, objetivando 

representar seus interesses e não os das comunidades; procuramos identificar 

quais seriam as propostas de atuação das organizações sociais que 

participavam. Ao analisar documentos como: regimentos internos, estatutos, 

etc. verificamos que, em todos os casos, as instituições e seus membros 

deveriam representar os interesses das comunidades ou dos segmentos que 

formavam, conforme ilustra as propostas de atuação no Estatuto do Círculo de 

Trabalhadores Cristãos de Mãe Luíza: 

                                                           
7
 Segundo constatado na pesquisa, as Bocas de Urna representam uma forma de remuneração 

pelo voto nos dias de eleição. 

8
 Entrevista concedida por uma liderança de Bairro, em uma reunião do Orçamento 

Participativo (Região administrativa Oeste), em junho de 2010. 

9
 As falas dos entrevistados nos fizeram refletir se esses os acontecimentos poderiam servir 

como referencias para compreender de alguma forma o quantitativo de organizações 
existentes no município (segundo o mapeamento eram mais de 531 organizações sociais). 
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II – Defender, perante as Organizações nacionais os Direitos e 
os interesses da classe trabalhadora e popular; III – Cooperar 
com o Poder Público, visando o bem estar da coletividade, 
mediante prestação de serviços, convênios, parcerias e 
contratos com a utilização de recursos humanos que se 
disponham a oferecer seus serviços em benefício da 
sociedade; IV – Promover a formação de jovens, adultos e a 
cultura; V – Promover a defesa da saúde e o amparo da 
comunidade; VI – Promover a defesa da criança e do 
adolescente; VII – Promover a defesa e os direitos dos idosos e 
dos aposentados; VIII – Promover e estimular seus sócios, 
ações que levam ao aperfeiçoamento, à solidariedade, a 
fraternidade e a harmonia; X – Participar do órgão estadual de 
trabalhadores, cujos princípios não consolidam com os seus 
(ESTATUTO DO CÍRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS 
DE MÃE LUÍZA, 2006).  

  

 Segundo essas constatações, percebemos dois novos elementos na 

pesquisa: a relação de conflito entre projetos coletivos e individuais; e, entre 

esses, um grupo de atores que tendia a escolher o segundo.  

 Em outros espaços, como na “Assembleia Popular” e no “Fórum Natal 

Cidade Sustentável”, observamos situações diferentes, por meio das ações de 

algumas organizações e movimentos sociais10. Estas ações, manifestadas 

através de reivindicações, propostas de pauta, iniciativas como o incentivo e a 

participação em campanhas contra a corrupção11 (na chamada “Operação 

Impacto12), mobilizações contra a compra de votos, monitoramento e 

participação no planejamento do Plano Diretor da Cidade, entre outras; 

pareciam representar tanto os interesses coletivos de seus segmentos, quanto, 

de maneira mais geral e democrática, os da própria sociedade. 

                                                           
10 Articulação de Mulheres Brasileiras - AMB, Centro Sócio Pastoral Nossa Senhora da 

Conceição - Mãe Luiza ,Coletivo Leila Diniz, CMP- Central dos Movimentos Populares, 
Conselho Comunitário de Ponta Negra, CUT- Central única dos Trabalhadores, DCE- Diretório 
Central de Estudantes da UFRN, Fórum Estadual de Defesa dos Direitos de Crianças e 
Adolescentes - Fórum DECA/RN, Fórum de Mulheres do RN, Fundação Fé e Alegria – RN, 
Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, PDA Caminhos do Sol/ Visão Mundial, Posse 
de Hip-Hop Lelo Melodia, Sindicado dos transportes opcionais e alternativos do RN – 
SITOPARN, SOS Mangue. 
11

 O Movimento Articulado de Combate à Corrupção – MARCCO foi lançado em dezembro de 
2007 e tem o objetivo de articular esforços de diversos órgãos públicos e privados, unidos 
mediante termo de compromisso de cooperação, que atuam, entre outros, na defesa do 
patrimônio público.  

12
 A Operação Impacto foi deflagrada em 11 de julho de 2007, pela Policia Federal no Estado 

do Rio Grande do Norte, após denúncias de que um grupo de vereadores de Natal teria 
recebido propina de empresas ligadas à construção civil, em troca de votos para derrubar 
alguns vetos do prefeito Carlos Eduardo Alves a emendas do Plano Diretor. O objetivo seria 
facilitar as construções em determinadas áreas da cidade. 
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 A partir de um conjunto de informações empíricas sobre os espaços 

considerados democráticos como: problemas referentes à representação 

política, ações de negociação/contestação junto ao Estado; conflitos entre 

projetos coletivos e individuais; entendemos que não somente os atores sociais 

e suas práticas deveriam ser tomados como elementos interpretativos em 

nossa pesquisa, mas também, algumas discussões de orientação teórica sobre 

as questões relativas ao papel dos movimentos sociais e a sociedade civil na 

construção ou na efetivação dos espaços de participação no Município de 

Natal/RN. 

 Procurando novos referencias de análise, a fim de possibilitar reflexões 

e problematizações de ordem teórica e política que pudessem contribuir de 

maneira mais significativa com os atores sociais e com o campo acadêmico, 

conforme propõe Brandão (1999); percebemos que vários autores, como 

Montaño (2002) Nogueira (2005), Carvalho (1998) Scherer-Warren (1999) e 

Gohn (1997), compreendiam os fenômenos por nós estudados a partir de 

diferentes matrizes teóricas. 

 Ao tentar localizar historicamente nossa pesquisa e compreender o 

contexto em que os atores sociais atuavam, principalmente levando em 

consideração o atual cenário em que o Brasil é considerado um país 

democrático;  passamos a entender que a busca pela compreensão da 

dinâmica da participação dos atores, deveria “dialogar” tanto com elementos do 

cotidiano, quanto com um “contexto mais macro”. Isso porque identificamos 

diferentes interpretações sobre a democracia no país, que problematizava 

ações de organizações e movimentos sociais, semelhante à proposta de 

nossos estudos. 
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CAPÍTULO 1 
APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

 
 

PARTICIPAÇÃO, DEMOCRACIA E DESIGUALDADES SOCIAIS NO BRASIL 

 

Os estudos sobre a participação social no Brasil, durante as décadas de 

80 e 90, apontam, para reflexões sobre as mudanças ocorridas nos 

movimentos sociais e na sociedade pós-redemocratização, a criação de 

espaços democráticos de participação, as conquistas sociais e as relações de 

conflitos entre os diferentes atores. 

A nossa pesquisa propõe uma reflexão sobre os conflitos existentes nos 

espaços de participação do Município de Natal, tentando compreender como se 

dá a construção ou a luta pela efetivação da participação política, através dos 

processos de negociação das demandas e interesses das comunidades e dos 

segmentos. 

Para isso, tentamos identificar quais seriam os atores que estariam 

buscando intervir no meio social, como estariam participando, e de que forma 

estaria acontecendo esses conflitos.  

O estudo insere-se em um contexto que consideramos ser de singular 

importância compreendê-lo tanto sob um ponto de vista histórico quanto 

teórico. Uma vez que ambos apontam, segundo algumas interpretações dos 

atores e dos próprios intelectuais que se propõem estudá-lo, para diferentes 

reflexões sobre como a dinâmica da participação pode manifestar conflitos, 

desigualdades, e por que não elementos que possibilitem a mudança social. 

Na tentativa de expor esses dois momentos (o contexto histórico e como 

tem se dado algumas pesquisas sobre o tema), buscamos apresentar uma 

reflexão sobre como as classes populares, enfrentando diferentes processos 

de exclusão e desigualdades sociais, e por que não de coerção por parte do 

Estado, tem se articulado em torno de um conjunto de ações de resistência e 

luta por direitos, através da participação política em diferentes contextos13. 

                                                           
13

 Localizamos essas ações em um quadro em que a democracia que vivemos hoje, apesar de 
ser considerada por alguns uma conquista histórica da luta pela participação política no Brasil, 
pode ser interpretada sob um ponto de vista mais critico, que a considera não como um algo já 
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Nessa perspectiva, compreendemos que o nosso ponto de partida não 

será o de como a participação ou outros conceitos devem ser apresentados na 

forma de categorias analíticas ou problematizadoras. Se assim o fizéssemos, 

estaríamos privilegiando as categorias e não os fatos históricos em que elas 

surgem e, por sua vez, correndo o risco de supervalorizar os conceitos e não a 

dinâmica dos acontecimentos, que é um dos principais objetivos do primeiro 

capítulo (o de evidenciar a relação entre questões sociais e ações de 

resistência por parte das classes populares). 

Por outro lado, concordando com Melucci (2005), sobre o objetivo da 

pesquisa social, quando afirma que esta não tem mais a pretensão de explicar 

uma realidade em si, independente do observador, mas se transforma em uma 

forma de tradução do sentido produzido pelo interior de um certo sistema de 

relações sobre um outro sistema de relações que é aquele da comunidade 

científica ou do público14; entendemos que as lentes teóricas ou interpretativas, 

resultado de estudos anteriores no campo das ciências sociais, bem como suas 

reflexões, são imprescindíveis para lançar luzes sobre o que procuraremos 

compreender e traduzir.  

Dessa forma, apresentaremos algumas categorias ou conceitos em um 

segundo momento, quando o próprio contexto e o cenário da nossa pesquisa 

sinalizar ou definir quais elementos interpretativos devem ser utilizados na 

busca da compreensão ou da tradução do que se há de se revelar (do que será 

apresentado).  

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                          
existente e estabelecido no meio social, mas como uma condição ou estado que se encontra 
ainda em construção por diferentes atores sociais e, segundo alguns estudos, inconcluso. 

14
 Segundo Melucci (2005) a pesquisa produz interpretações que buscam dar sentido aos 

modos nos quais os atores buscam, por sua vez, dar sentido às suas ações. Trata-se de 
relatos de sentidos, ou, se queremos, de narrações de narrações.  
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1.1 Como pensar em participação, democracia e desigualdades sociais no 

Brasil? 

 

Para responder essa pergunta, propomos uma breve reflexão sobre 

como o processo de formação social e político do Brasil tem sido marcado pela 

desigualdade social e os processos de exclusão social, que podem representar 

tanto impedimentos a participação das classes populares, quanto ações 

resistência por parte destas, que passam a se organizar em torno da luta por 

direitos e por um Estado mais democrático. 

Entendendo, desse modo, que os desafios à participação política das 

classes populares na história do Brasil representaram muito mais que apenas 

impedimentos diretos à forma como estas se organizavam; tiveram como um 

de seus principais elementos desencadeadores, os processos de exclusão e 

desigualdades sociais que se deram no curso da história do país.   

Outra reflexão que pode nos ajudar a responder esse questionamento 

pode ser identificada em alguns estudos que apontam para a relação direta 

entre a existência de desafios, manifestados através da pobreza e das 

desigualdades sociais, e as ações de contestação a esses desafios, 

considerados motores das ações das classes populares. 

Telles (1999), ao problematizar a questão dos direitos sociais no Brasil, 

destaca uma relação de conflito existente entre um país que se revela moderno 

e ao mesmo tempo pobre com diferentes problemas sociais.  

A autora afirma que os problemas sociais (identificados como o não 

acesso a direitos como habitação, saúde e educação) podem ser responsáveis 

pela reprodução de realidades formadoras de pré-cidadãos, que não participam 

efetivamente das tomadas de decisões no meio em que vivem, emergindo no 

cenário histórico como classes de desempregados, desocupados, 

subempregados, "sujeitos ao tratamento hobbesiano clássico", ou seja, “a 

repressão pura e simples, tanto privada como estatal." (TELLES, 1999. p. 90). 

Segundo algumas de suas reflexões, esse processo seria responsável 

por aquilo que Wanderley Guilherme dos Santos chamaria de cidadania 

regulada. “Um modelo de cidadania que não construiu a figura moderna do 

cidadão referida a uma noção de indivíduo como sujeito moral e soberano nas 

suas prerrogativas políticas na sociedade” (TELLES, 1999. p. 90). 
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Mesmo reconhecendo os desafios que são postos no Brasil moderno por 

esses processos às classes populares, principalmente no que se refere à 

efetivação dos seus direitos e à construção de suas cidadanias, a mesma 

autora apresenta, ainda, reflexões sobre como os atores sociais, através de 

uma dinâmica associativa, conseguem se articular politicamente em torno da 

problemática da pobreza no país e enfrentar suas realidades. Conforme 

destacamos: 

 

Estamos diante de uma sociedade que não apenas se quer 
moderna como, em alguma medida, se fez moderna: é uma 
sociedade que se industrializou e se urbanizou, que gerou 
novas classes e grupos sociais, novos padrões de mobilidade e 
de conflito social, deixando para trás o velho Brasil patriarcal; é 
uma sociedade portadora de uma dinâmica associativa que fez 
emergir novos atores e identidades, novos comportamentos, 
valores e demandas, novas formas de organização e de 
representação que teceram a face pública de um Brasil 
moderno; é uma sociedade, enfim, que fez sua entrada na 
modernidade, que proclamou direitos, montou um formidável 
aparato de Previdência Social, que passou pela experiência de 
conflitos e mobiliIzações populares e construiu mecanismos 
factíveis de negociação de interesses. Nesse caso, a 
persistência desconcertante da pobreza parece reativar velhos 
dualismos nas imagens de um atraso que ata o país às raízes 
de seu passado e resiste, tal como a força da natureza, à 
potência civilizadora do progresso (TELLES, 1999, p. 80). 

 
 

Nesse contexto, segundo as contribuições de Martins (2002), a própria 

ideia de “processos de exclusão e desigualdades sociais”, emerge no campo 

acadêmico como uma nova forma de compreender as questões sociais no 

Brasil e os processos organizativos das classes populares. 

O autor busca criticar a exclusão social apenas como um conceito (em 

nossa interpretação de maneira fatalista), considerando-o como fenômeno 

equivalente à pobreza e a diversos processos sociais.  

Segundo suas reflexões, a ideia generalizadora de exclusão social 

negava à História, à práxis e às vítimas a possibilidade de construir 

historicamente seu próprio destino, a partir de sua própria vivência. Para o 

autor, a ideia de exclusão pressupunha uma sociedade acabada, cujo 

acabamento não seria por inteiro acessível a todos e que esta, por sua vez, 

seria responsável por gerar os verdadeiros “excluídos”  
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Martins (2002) sustenta a tese de que não existe exclusão, mas 

contradições, pois “no interior do que parece forte e dominante” cria-se “o nicho 

de ação eficaz dos frágeis”, e as reações, as condições de exclusão, passam a 

fazer parte do sistema econômico e de poder, mesmo que ele os negue, 

conforme destacamos: 

 

não existe exclusão: existe contradição, existem vítimas de 
processos sociais, políticos e econômicos excludentes; existe o 
conflito pelo qual a vítima dos processos excludentes proclama 
seu inconformismo, seu mal-estar, sua revolta, sua esperança, 
sua força reivindicatória e sua reivindicação corrosiva 
(WANDERLEY apud MARTINS, 1997, p. 134).  

 
 

Kowarick (2000) em sua obra “escritos urbanos”, tratando de questões 

semelhantes, destaca que, no país, tais problemas poderiam ser considerados 

como formas de espoliação, que representariam a somatória de extorsões que 

se operam pela inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivo, 

que juntamente ao acesso à terra e à moradia apresentam-se como 

socialmente necessários para a reprodução das condições sociais e políticas 

vividas pelos  trabalhadores. 

Na mesma obra, talvez considerando que esse processo de espoliação 

não poderia ser compreendido apenas sob o ponto de vista generalizante ou 

inerte, mas como elementos que possibilitam a própria resistência social15, 

tratando da questão urbana, descreve que 

 

espoliação urbana não é apenas outra faceta do trabalhador 
pauperizado. Ela decorre, convém insistir, do processo de 
acumulação do capital mas também da dinâmica das lutas e 
reivindicações em relação ao acesso à terra, habitação e bens 
de consumo. Dessa forma, a questão fundamental reside na 
capacidade dos vários grupos e camadas sociais de pressionar 
e obter do Estado esses elementos básicos para a sua 
sobrevivência nas cidades (KOWARICK, 2000, p.23). 

 

Essas reflexões nos relevam de que forma algumas questões sociais 

brasileiras, principalmente as relativas à pobreza e à fome, decorrentes dos 

processos de exclusão e desigualdades sociais, podem ser compreendidas 

                                                           
15

 Conforme vimos nas contribuições de Martins (2002). 
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tanto como desafios à participação política, como motores de reivindicação e 

mudanças sociais.   

São essas relações que podemos observar através dos estudos de 

Bomfim (1996) e Ribeiro (1981). Ao tratarem do processo de formação do povo 

brasileiro e do Brasil nação, apontam reflexões sobre como o processo de 

colonização, as relações de dominação política e o próprio papel no país, na 

divisão internacional do trabalho, emergem na história como elementos 

formadores de um povo que tem dificuldade de mobilizar-se e lutar por seus 

interesses mais coletivos.   

Segundo Bomfim (1996), em sua obra “O Brasil Nação”, editada pela 

primeira vez em março de 1928, e, portanto, orientada através de categorias e 

argumentos que devem ser considerados em seu contexto; os brasileiros não 

haviam participado dos processos decisórios do país, porque os lusitanos, ao 

comporem a classe política, e dominante, representavam uma trava histórica 

(ou o parasitismo social) que impedia o desenvolvimento da nação e a própria 

participação política das classes populares 16.  

Para o autor, até o período das suas reflexões, das quatro revoluções que 

haviam acontecido no Brasil (Independência, Queda do primeiro império, 

Abolição e República), nenhuma contou com a participação popular, e talvez 

por isso, poderiam ser consideradas vitórias incruentas, definitivas e falhas, 

principalmente pelas suas propostas de mudanças irreformáveis e por não 

terem atingido as causas essenciais dos males que se propunham curar. 

Ao se referir à Proclamação da República, descreve que no período após 

os militares terem assumido o poder, estes, em um ato antidemocrático, 

entregaram as províncias à tirania das oligarquias, fazendo com que fossem 

reproduzidas as mesmas condições de explorações locais que se davam antes, 

mudando somente as suas denominações, de capitanias para províncias, e 

destas para estados17.  

                                                           
16

 Pais que até 1808, não havia imprensa, e que mesmo em 1820, só via imprimir-se o que era 
do gosto de D. João VI; nação em que, até então, não se reconhecia, sequer, a necessidade 
de estudar e conhecer a própria natureza; num Brasil assim formado, é milagre que a 
inteligência não tenha de todo desaparecido; “uma vez que a proclamada Independência 
consistiu em entregá-lo á mesma gente dirigente, nas mesmas formais tradições políticas.” 
(BOMFIM, 1996. p.283) 
17

 Capitanias... províncias... estados... mudança de nomes, tal se resume a evolução política do 
Brasil. E como desapareceu a corte, a que se subordinavam as províncias, ei-las despeadas 
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Ainda a respeito das revoluções, talvez reconhecendo a importância 

histórica do papel destas para as sociedades, afirma que todas as propostas de 

mudanças sociais na história do país até então, não teriam tido significativas 

realizações (pelo menos sob o ponto de vista social), pois a nação continuaria 

abafada, escravizada, pela classe dirigente, como era antes pelo governo da 

metrópole. A evolução social, termo utilizado pelo historiador, teria substituído 

apenas os dirigentes e não melhorado as condições sociais da população, 

revelando, assim, suas condições de seguidores da tradição de classe e 

continuadores da política portuguesa-bragantina. 

Dando continuidade às suas reflexões críticas sobre as revoluções 

brasileiras, e ao analisar a Revolução de 30, Bomfim (1996) escreve na 

segunda publicação de sua obra suas considerações sobre o ato que levara 

Getúlio Vargas ao poder: 

 

Que é uma revolução? Nesta não se encontra as respectivas 
características. Batizem-na como quiserem. A agitação política 
atual, por mais profunda que pareça, não realiza nenhuma das 
condições de uma legitima revolução renovadora, pois não traz 
substituição de gentes, nem de programas, nem de processos 
(BOMFIM, 1996, p. 581). 

 

Considerando a fragilidade das mudanças sociais no Brasil, Bomfim 

(1996) explica que a população não se mobilizou buscando garantir os 

interesses coletivos, tanto pela falta de um sistema educacional que 

possibilitasse a “democratização” do conhecimento, e, por sua vez, reflexões 

sobre a própria realidade em que se encontrava o país, quanto pelo fato de que 

o proletariado brasileiro mal se definia como classe, pois continuava nele o 

escravo de ontem, espoliado de tudo, sem hábito, sequer, de levantar os 

olhos18. 

                                                                                                                                                                          
legalmente para serem mais ostensivamente dos capitães-mores, oligarquias em quem se 
reconstituiu o poder central-metropolitano, agora abocanhado pelos dois grandes estados 
concluídos, em tal desplante que, de fato, nunca pesou sobre esta pátria mais mesquinha 
tirania: num Brasil de 37 milhões de habitantes, o chefe de Estado, a maioria dos ministros, 
todos os cargos e comissões superiores - até da justiça, só podem caber a politiqueiros de São 
Paulo ou de Minas; brasileiro de qualquer outra origem está, por isso mesmo, eliminado. 
(BOMFIM, 1996. p.449) 

18
 Sobre a possível mudança social, destaca Bomfim (1996): “Preparar a indispensável 

revolução seria, em vez de armar motins, formar uma opinião também incompatível com a 
injustiça, e, para tanto, não bastam palavras, mas um inteiro programa de vida, dentro da vida 
comum, sem conspirações, nem demagogias, como sem temor da iniquilidade”. 
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Darcy Ribeiro (1981), tecendo algumas reflexões sobre o processo de 

formação do Brasil, descreve que o país nasceu e cresceu como um 

proletariado externo das sociedades europeias, destinado a contribuir para o 

preenchimento das condições de sobrevivência, de conforto e de riqueza 

destas e não das suas próprias. Para o antropólogo, a classe dominante 

brasileira 

  

foi chamada a exercer desde o início, o papel de uma camada 
gerencial de interesses estrangeiros, mais atenta para as 
exigências destes do que para as condições de existência da 
população nacional (RIBEIRO, 1981, p.142). 

 

Ao descrever como se dá esse processo de defesa dos interesses de 

outros povos e não da população brasileira, Ribeiro (1981) reconhece a 

existência de uma estrutura de poder coercitiva no Brasil, destacando que em 

cada momento histórico, observa-se uma ordenação sócio-política que institui e 

garante a forma de apropriação, institucionalizando os órgãos de regência da 

vida política e os de manutenção do regime pela repressão. 

Se por um lado o autor reconhece o poder que é estabelecido por parte 

do Estado, as classes populares; por outro, menciona que mesmo diante das 

questões sociais apresentadas e do reconhecimento do poderio dos 

mecanismos de repressão, sempre surgem no curso da história conjunturas 

nas quais a oposição entre os interesses divergentes das classes dominantes e 

das oprimidas geram insurreições populares que buscam emancipação de suas 

condições sociais (RIBEIRO, 1981). 

Para ele, estas ações de contestação que considera como sendo 

tensões sócio-políticas, eram características das sociedades estratificadas, 

cujos antagonismos internos exigem a implantação de mecanismos de 

repressão prontos a operar sempre que os corpos de valores ideológicos não 

sejam capazes de condicionar as camadas oprimidas a aceitar o seu destino 

como natural e desejável; e cujas relações externas levam à criação de 

aparatos comerciais e militares para o intercâmbio, a defesa, a expansão 

externa e a colonização. 

Weffort (1984), propondo uma reflexão sobre o sentido da política no 

Brasil, destaca que 
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um de nossos equívocos habituais são, como muitos outros, o 
resultado de uma história em que a política jamais se tornou, 
verdadeiramente, democrática. São o resultado de uma história 
em que a política tem sido, quase sempre, o privilégio de uns 
quantos oligarcas e assemelhados. Uma história que, até aqui, 
mal conseguiu constituir um espaço público onde a atividade 
política, quase sempre limitada às classes dominantes, 
pudesse se diferenciar das atividades privadas dessas 
mesmas, classes dominantes. Uma história, enfim, em que os 
conservadores têm sido, desde sempre, vitoriosos (WEFFORT, 
1984, p. 25). 

 
 

Segundo o autor, tudo isso está mudando. Ainda assim, seria ingênuo 

ignorar o peso do passado.  

Weffort (1984) não querendo tratar de questões relativas, a saber, se 

estamos ou não em uma época de revolução, reconhece as mudanças pelas 

quais a sociedade estaria passando e expõe sua impressão de que “o nosso 

passado conservador, ao invés de oprimir, invade ‘o cérebro dos vivos’ sem 

cerimônia, com a maior desfaçatez”.  

Depois de refletir sobre o processo de formação social e política no país, 

tentando compreender como os indivíduos atuam no meio em que vivem, 

enfrentando ou não os desafios que são inerentes a uma história de 

exploração, desigualdades sociais e espoliação, compreendemos que a 

participação política, em muito surge como um elemento de resistência das 

classes populares. 

Resistência esta manifestada através das lutas pelos direitos sociais e 

políticos, que tem tornado a história do Brasil, em uma história de lutas pelo 

direito de participar, e intervir na própria realidade.  

Essas lutas, podem provocar mudanças significativas no campo da 

democracia no país, principalmente no que diz respeito a forma como a 

democracia é compreendida ou materializada na vida dos indivíduos. 

 

1.2 Democracia, ditadura e participação política  

 

Dando continuidade às nossas reflexões sobre como tem se dado o 

processo de participação política na história do Brasil, principalmente levando 

em consideração os pensamentos de Telles (1999), Kowarick (2000) Martins 
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(2002) Bomfim (1996) Ribeiro (1981) e Weffort (1981), propomos uma reflexão 

sobre três momentos da história do país. 

O primeiro momento, anterior ao golpe militar de 1964, marcado por uma 

ação participativa, onde observamos a criação de espaços comunitários que 

buscavam discutir questões relativas à própria comunidade tentando resolver 

coletivamente os problemas identificados, como aconteceu na “Campanha de 

pé no chão também se aprende a ler em Natal/RN”; o segundo, pós golpe 

militar de 1964, caracterizado por um estado ditatorial que se manifestava de 

maneira autoritária e coercitiva, determinando uma forma de governo que não 

possibilitava a participação popular, e o terceiro, no qual identificamos a nossa 

pesquisa empírica, considerado por alguns como um período democrático, 

resultante de um conjunto de ações reivindicativas e contestatórias de uma 

parcela da sociedade que, representaria a retomada da democracia, 

interrompida pelo período da ditadura. Todos estes momentos, marcados pelas 

questões relativas à participação, ao enfrentamento dos processos de exclusão 

e desigualdades sociais, e à própria democracia, que surgem como elementos 

de conflitos entre diferentes grupos sociais.  

Muitos estudos, dentre eles os de Weffort (1984), Sader (1988), Doimo 

(1995), Gohn (2005), Nogueira (2005) e Montaño (2002), e Vitullo (2007) 

apontam para a importância desses conflitos como representando (ou não) 

momentos de luta por mudanças sociais e pela efetivação de uma democracia 

que historicamente fora mutilada por diferentes questões sociais. 

Nesse segundo momento, acreditamos que os debates sobre 

democracia e participação política podem nos ajudar a compreender de 

maneira mais detalhada o cenário da nossa pesquisa, tanto através dos 

acontecimentos quanto das dinâmicas que se deram a partir da ação dos 

atores sociais.  

Para tanto, procuraremos compreender como no curso da história, como 

esses atores se articulam e lutam pela participação política, procurando 

enfrentar tanto as questões sociais, quanto os grupos que se opõem a suas 

ideologias e projetos de sociedade. 

 
 



33 

 

1.3 Como definir “democracia” na história do Brasil? 

 

Antes de dar continuidade à nossa reflexão histórica, compreendemos 

que é importante definir o conceito de democracia no Brasil, levando em 

consideração os referencias teóricos e, principalmente, a dinâmica dos 

acontecimentos provocados pelos conflitos entre as classes sociais19. 

Weffort (1984), ao tratar da democracia, comenta que o 

conservadorismo brasileiro nos legou uma concepção de democracia e uma 

ideia de revolução. O problema é que nos legou uma concepção autoritária de 

democracia e por consequência disso a única ideia que pôde nos legar de 

revolução é a do golpe de Estado. 

Segundo o autor, o embaralhamento de todas as ideias que herdamos 

do passado sobre as relações entre a sociedade e o Estado, sobre as relações 

entre o poder e a liberdade, acabaram por gerar uma grande vítima de todas 

essas confusões, seria o conceito de democracia e, na sua esteira, o de 

revolução (WEFFORT, 1984). 

Essas formas de compreender ambos os conceitos são, segundo as 

reflexões do autor, talvez responsáveis pela própria forma de como os 

indivíduos atuam na história da luta pela democracia. Conforme descreve:  

 

Esta mistura complexa de ambigüidade e de cinismo nos legou 
um conceito de democracia segundo o qual esta é apenas um 
instrumento de poder. Um instrumento de poder entre outros, 
apenas um meio, uma espécie de ferramenta para se atingir o 
poder. Essa idéia está de tal modo enraizada em nossos 
hábitos políticos que ficamos, com freqüência, embaraçados 
diante da simples possibilidade de virmos a pensar a 
democracia como um fim, em si (WEFFORT, 1984, p. 34). 

 
 

                                                           
19

 A ideia não é analisar o conceito sob o ponto de vista semântico, mas perceber como um 
conjunto de ações de diferentes grupos sociais são justificadas pelo mesmo conceito. Perceber 
as ações e as suas relações com a participação e a própria ideia do que seria democracia para 
cada grupo, pode nos ajudar a compreender o terceiro momento que consideramos também 
como democrático. A partir desses elementos, e do estudo sobre o período da Ditadura militar, 
principalmente depois de identificar as ações de repressão aos grupos populares, passamos a 
construir uma reflexão sobre como a simples utilização do termo “democracia” não representa 
necessariamente a sua manifestação na sociedade. Entendemos que não é possível pensar 
em um período democrático, por mais que alguns sujeitos o declarem assim, com ações de 
violência contra os movimentos sociais, de tortura e morte (como vemos na história do Brasil). 
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Baquero (1999), ao estudar a cultura política no Brasil, afirma que o 

resultado desses processos é que o Estado passa a monopolizar as relações 

racionais de pessoas atomizadas que passam a não dispor de um referencial 

associativo de identificação ou até mesmo de democracia. 

Talvez seja essa monopolização que percebemos em nossa pesquisa, 

quando as lideranças políticas, representantes das comunidades ou dos 

segmentos, passam a receber privilégios dos grupos políticos que administram 

a prefeitura.  

A nomeação para um cargo comissionado, conforme vimos 

anteriormente, pode significar a “mudança de lado” de uma liderança, que pode 

não representar mais sua comunidade como anteriormente em consequência 

do trabalho conquistado no serviço público.   

Segundo o autor, o problema é que nesse quadro de mudança da 

interpretação do conceito se estabelece uma relação assimétrica entre cidadão 

e Estado. Para ele: 

 

Por um lado, o cidadão vê o Estado como o único capaz de 
resolver suas necessidades mais básicas (saúde, educação, 
emprego e habitação), porém, ao mesmo tempo, sua 
identidade é nebulosa por ele ser tratado burocraticamente. A 
informação que ele recebe sobre os acontecimentos no país 
ocorre via meios de massa, sem a mediação ou decodificação 
por agências intermediárias - os partidos - colocando-o numa 
situação de dependência, que Paulo Freire (1979) denomina de 
consciência transitiva ingênua (as pessoas têm consciência do 
que se passa ao seu redor e da sua condição de excluído, 
porém não dispõem de instrumentos para avaliar, criticar e criar 
mecanismos de alteração dessa situação). Nessas 
circunstâncias, os fatores estruturais que moldam a política se 
fazem presentes na estruturação de uma cultura política, como: 
o populismo, o personalismo, o clientelismo e a ênfase no 
imediatismo e emocionalismo (BAQUERO, 1999, p.18). 

 

Sob o ponto de vista de cultura política, podemos perceber, que a forma 

como se dá a interpretação sobre a relação entre cidadão e Estado no país, 

pode gerar desafios à própria ação política das pessoas. Uma vez que a 

naturalização de conceitos, como atraso, miséria, fome, clientelismo, 

personalismo, patrimonialismo, geram, no campo da política, uma cultura 

passiva, silenciosa e pouco participativa (BAQUERO, 1999). 
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Nos estudos de Weffort (1984), observamos que não há como não 

dissociar as lutas sociais da ideia de democracia no Brasil. Segundo algumas 

de suas reflexões, a ação surge como motor definidor da própria categoria 

conceitual, considerando que o sentido das lutas no Brasil está em contribuir 

para a criação da democracia. 

Defendendo uma interpretação da democracia não apenas como um dos 

instrumentos, mas como um direito em si, ele afirma que apesar da sociedade 

ter herdado da tradição conservadora uma visão que condena a democracia a 

uma função meramente instrumental, esta precisa ser reinterpretada como um 

direito em si, que possibilite aos indivíduos condições de lutar pela sua 

realização enquanto estado ou condição a ser vivenciada e não como um mero 

mecanismo a ser utilizado. Conforme defende o autor: 

 

A luta política no Brasil, hoje, é tanto uma luta pelo poder 
quanto uma luta em torno do significado da democracia. Em 
outras palavras: a democracia é o terreno onde grupos e 
partidos que representam interesses e ideologias diversas 
lutam pelo poder. É por isso que todos (ou quase todos) têm de 
incluir entre seus objetivos a conquista da democracia ou, para 
os setores mais ligados ao regime, o aprimoramento da 
democracia. É evidente que, na medida que aparece como um 
instrumento para o poder, a democracia é concebida como um 
instrumento. Mas também me parece evidente que, na medida 
que se constitui no terreno da luta, a democracia passa a ser 
um objetivo comum geral, do conjunto das forças políticas. A 
luta política no Brasil, hoje, é tanto uma luta pela democracia 
quanto uma luta pela hegemonia dentro da democracia 
(WEFFORT, 1984, p. 59). 

 

Segundo essas considerações e observando os estudos dos autores, 

entendemos que a forma como os indivíduos estariam participando ou atuando 

em um determinado período histórico, motivados pelas suas compreensões 

conceituais críticas e não naturalizadas sobre conceitos relacionados ao campo 

político, poderia definir o estado ou uma condição considerada democrática ou 

não.  

Em outras palavras, trazendo essas reflexões para nosso estudo, 

consideramos que a participação consciente do processo político poderia ser 

um dos mais importantes referencias que definiria a luta pelos direitos sociais, 

a democracia, e suas próprias ideias sobre os conceitos. 
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Nesse sentido, passamos a identificar outra forma de compreender a 

democracia no país, que não se manifesta apenas no campo da cultura 

política; e sim na própria ação de participar e intervir no meio social. É essa 

ação, que consideramos ser carregada de sentido, e que pode ou não definir o 

que entendemos por democracia em diferentes momentos históricos.  

É essa ação, que em muito se manifesta na participação dos indivíduos 

e na intervenção destes em diferentes espaços, que passamos a considerar 

como sendo uma espécie de “práxis” da democracia. 

E como se daria essa “práxis” da democracia? Através da ação de 

participar? Se assim o fosse, como poderíamos compreender esse processo de 

definição da democracia a partir da ação de “participar”? De que forma essa 

participação se daria? E por que essa participação estaria diretamente 

relacionada à ideia de democracia, ou poderia contribuir na definição do que 

viria a ser democracia no Brasil? 

Bordenave (1994) destaca que a participação se daria principalmente 

através do diálogo. Diálogo este que não significa somente conversa, mas sim, 

se colocar no lugar do outro para compreender seu ponto de vista; respeitar a 

opinião alheia; aceitar a vitória da maioria; por em comum as experiências 

vividas, sejam boas ou ruins; partilhar a informação disponível; tolerar longas 

discussões para chegar a um consenso satisfatório para todos.  

Esse diálogo ajudaria a definir essa participação uma vez que seria 

através dele que o grupo passaria a se conhecer bem e se manter informado 

sobre o que acontece dentro e fora de si. Para o autor: 

 

a qualidade da participação fundamenta-se na informação 
veraz e oportuna. Isto implica num contínuo processo de 
criação de conhecimento pelo grupo, tanto sobre si mesmo 
como sobre seu ambiente, processo que requer a abertura de 
canais informativos confiáveis e desobstruídos (BORDENAVE, 
1994, p. 50). 

 

Gohn (2005) descreve que esses processos de participação não 

gerariam apenas o autoconhecimento dos sujeitos envolvidos, mas uma 

consciência que levaria ao conhecimento e reconhecimento das condições de 

vida de parcelas de população, no presente e no passado. Para a autora, “este 

conhecimento leva à identificação de uma dimensão importante no cotidiano 
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das pessoas, a do ambiente construído, do espaço gerado e apropriado pelas 

classes sociais na luta cotidiana.” (GOHN, 2005, p. 20). 

Pateman (1992), por sua vez, ao tratar da democracia, a relaciona 

diretamente com a prática da participação, em que os indivíduos a exercem no 

cotidiano de suas instituições. Segundo a autora, a teoria da democracia 

participativa é construída em torno da afirmação central de que os indivíduos e 

suas instituições não podem ser considerados isoladamente. Conforme 

destaca: 

 

A existência de instituições representativas a nível nacional não 
basta para a democracia; pois o máximo de participação de 
todas as pessoas, a socialização ou ‘treinamento social’, 
precisa ocorrer em outras esferas, de modo que as atitudes e 
qualidades psicológicas necessárias possam se desenvolver. 
Esse desenvolvimento ocorre por meio do próprio processo de 
participação (PATEMAN, 1992, p. 60). 

 

Segundo Pateman (1992), para que exista uma forma de governo 

democrático, é necessária a existência de uma sociedade participativa, isto é, 

uma sociedade onde todos os sistemas políticos tenham sido democratizados, 

inclusive o local do trabalho. Ou seja, a indústria, pois é exatamente ali que a 

maioria dos indivíduos despende grande parte de suas vidas e pode propiciar 

uma educação na administração dos assuntos coletivos.  

A autora ainda destaca que a principal função dessa participação “é 

educativa; educativa no mais amplo sentido da palavra, tanto no aspecto 

psicológico quanto no de aquisição de práticas de habilidades e procedimentos 

democráticos” (PATEMAN, 1992. p. 61). 

Levando em consideração esses pensamentos, a forma como se 

constitui a cultura política no país, e as questões relativas as lutas sociais 

contra os diferentes processos de exclusão e desigualdades, passamos a 

considerar a participação política, as formas como os sujeitos sociais lutam por 

seus direitos, e se apresentam no cenário político como atores sociais, como 

um pressuposto que define a democracia em cada período da história do 

Brasil. 

Vitullo (2007), faz significativas contribuições no que se refere as 

estudos sobre o atual modelo de democracia representativa. Reconhecendo 
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que esta passou “a ser vista como um mero e desprestigiado procedimento, 

cujo único objetivo parece ser o de selecionar líderes políticos que se 

alternarão no poder” (VITULLO, 2007, p. 247). 

Tratando dessas questões, o autor revela que a democracia, na forma  

como até então vem sendo discutida pela ciência política, parece ser 

interpretada de maneira parcial, negando a sua condição de conflito. Isso 

ocorre quando esta ciência 

  

pôs e continua pondo uma ênfase exagerada na dimensão 
institucional da democracia, nas dimensões eleitoral e 
partidária, e que falta um exame mais rigoroso da ação coletiva 
protagonizada pelos movimentos alheios ao âmbito político 
institucional estabelecido e do papel que desempenham na 
expansão das fronteiras da participação popular nos processos 
de tomada de decisões e na luta por democracias com uma 
maior densidade social (VITULLO, 2007, p. 247). 

 

Segundo suas contribuições, a ênfase dada a dimensão institucional da 

democracia, bem como as dimensões eleitorais e partidárias, tendem a 

desvalorizar e a apagar as dinâmicas de mobilização e organização popular, 

manifestadas através das formas alternativas de sociabilidade e dos processos 

de invenção de outros modos de apreender a democracia (VITULLO, 2007, p. 

43). 

Essa maneira parcial de compreender a democracia parece não 

considerar, pelo menos quando esta é pensada no campo das classes 

populares, as dimensões econômicas e sociais da vida cotidiana, rompendo 

assim com a idéia de igualdade, que deveria ser uma característica desse 

sistema.  Como podemos constatar nos argumentos do autor: 

 

 [...] poderíamos dizer que nos últimos dois séculos tem se 
dado a construção de um regime que, em nome da 
democracia, busca na verdade garantir a coexistência de 
certos níveis muito reduzidos de igualdade política junto a 
crescentes desigualdades no plano econômico e social e se 
afasta assim, completamente, da noção clássica de 
democracia, da democracia entendida como sinônimo de auto-
organização e autogoverno popular (VITULLO, 2007, p. 51). 

 

O autor destaca ainda que essa redefinição da democracia, ao ser 

defendida tanto no campo da política quanto no campo cientifico, permite a 



39 

 

subsistência de um crescente poder oligárquico e estimulando ao mesmo 

tempo a dissolução do poder popular. 

Em contraposição a forma como tem se revelado a democracia, o autor 

defende que não há como pensar em um sistema democrático que se 

manifeste de maneira harmônica, em que os sujeitos envolvidos aceitem 

passivamente suas condições e não se posicionem para defender suas 

demandas. Segundo ele, democracia pressupõe conflito, e por isso, são nos 

espaços democráticos que os sujeitos ao defendem seus interesses, o 

manifestam.  

Levando em consideração esses pressupostos, e se posicionando sobre 

qual modelo que democracia se refere ao reconhecer a importância da sua 

dimensão do conflito, Vitullo (2007) entende que 

  

uma democracia muito menos institucionalista e 
"governocêntrica" e muito mais ancorada no que acontece nas 
bases sociais, prestando especial atenção às aspirações, às 
ambições, às opiniões, aos movimentos e às atitudes dos 
setores populares e à relação que estes estabelecem com as 
instituições de representação e com o universo da política num 
sentido mais amplo, mais rico, mais abrangente (VITULLO, 
2007, p. 53, grifo no original). 

 

Parecendo concordar com Vitullo (2007), no que se refere a critica ao 

modelo democrático hegemônico, Fontes (2010) destaca que a democracia, 

tem sido um terreno precioso para a investida empresarial e das agências 

internacionais do capital, com ênfase para o Banco Mundial. Para a autora: 

  

Sua pauta exigia centralizar as eleições, reforçar as garantias 
da propriedade e aprofundar o “gerenciamento”, inclusive dos 
conflitos, sendo o “alívio à pobreza” e a garantia da 
“segurança” as políticas norteadores do Banco Mundial 
(FONTES, 2010, p. 281, grifos no original). 

 

Segundo seus pensamentos, a democracia como tem sido posta a 

sociedade, não tem incentivado a participação política, e a discussão sobre as 

questões sociais. Esta, pelo contrário, passou a ser um mecanismo 

apassivador ao admitir a existência da pobreza, separada das relações sociais 

que exacerbam as desigualdades, e ao incorporar de maneira subalterna 
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entidades e associações populares, convocadas a legitimar a ordem através de 

sua participação na gestão de recursos escassos (FONTES, 2010, p. 281). 

São essas considerações que tem nos ajudado a compreender e definir 

o sentido de democracia que deverá ser tomado como referencia no presente 

estudo. Considerando-a não como um conjunto de procedimentos burocráticos 

que se limitam a uma única dimensão da vida social, limitando-se a escolha de 

um grupo de representantes; mas como um campo de participação política e 

luta entre os mais diferentes atores. Luta pelos direitos sociais e contra os 

diferentes processos de exclusão e desigualdades que são postos no cenário 

da pesquisa. 

Nesse sentido, entendemos que não há como pensar em democracia, 

sem que nesta ocorra a participação e por sua vez os conflitos que são 

inerentes a esse processo. E da mesma forma, não há como pensar na 

participação, sem que esta ocorra em um espaço minimamente democrático ou 

na luta por este.  Em outras palavras, democracia, participação política e 

conflitos, passam a ser consideradas no presente trabalho como categorias 

complementares.  

 

1.4 Uma experiência de democracia e participação popular 

 

Durante as décadas de 50 e 60, o Brasil passou por mudanças 

significativas no que concerne a questões políticas participativas. Alguns 

estudos descrevem que é nesse contexto que pode se perceber um avanço 

dos movimentos sociais e o surgimento de novos atores que passaram a 

intervir de maneira mais efetiva no campo político. 

Fausto (2010), fazendo uma interpretação mais crítica do período, afirma 

que a posse de João Goulart na Presidência (1961-1964) significou a volta do 

esquema populista em um contexto de mobilizações e pressões sociais muito 

maiores do que no período Vargas; e que este grupo político não tinha 

necessariamente planos de implantar uma sociedade socialista, apenas de 

modernizar o capitalismo e reduzir as profundas desigualdades sociais do país 

a partir da ação do Estado.  

Embora existam diferentes visões sobre o período, é importante destacar 

que ambas concordam quando se referem aos avanços democráticos. Isso 
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porque, segundo Fausto (2010), o esquema populista organizava-se através da 

colaboração entre o Estado, os intelectuais formadores da política, a classe 

operária organizada e a burguesia nacional, possibilitando assim uma maior 

participação aos grupos até então excluídos em outros momentos da história 

do Brasil.  

Para o historiador, o Estado seria o eixo articulador dessa aliança cuja 

ideologia era o nacionalismo e as reformas sociopolíticas que ficaram 

conhecidas como reformas de base deveriam ser implementadas com o apoio 

de todas as classes sociais. 

Populista capitalista, ou democrático socialista, não nos cabe definir, o 

que percebemos é que nesse período, como em nenhum anterior na história do 

país, a população tivera oportunidades de participar de maneira mais efetiva 

das decisões sobre a própria sociedade. Os estudantes através da UNE, 

defenderam suas ideias de transformação social e passaram a intervir 

diretamente no jogo político.  

O mesmo se deu com alguns setores da Igreja Católica. A partir da 

década de 50, muitos de seus integrantes começaram a se preocupar, 

preferencialmente, com as camadas populares, que constituíam sua base 

social. O anticomunismo cerrado foi dando lugar a uma atitude matizada: 

combatia-se o comunismo, mas reconhecia-se que os males do capitalismo 

tinham provocado a revolta e daí a expansão comunista. Segundo Fausto 

(2010): 

  

A Igreja se dividiu entre diversas posições, indo do 
ultraconservadorismo de alguns bispos às aberturas à 
esquerda, típicas da Juventude Universitária Católica (JUC). 
Tocada pelo clima de radicalização do movimento estudantil, a 
JUC foi assumindo posições socialistas e entrou em choque 
com a "hierarquia eclesiástica”. Dela nasceu em 1962 a Ação 
Popular (AP), organização com objetivos revolucionários, 
desligada da hierarquia. A AP participou ativamente das lutas 
políticas da época e foi duramente reprimida após a 
instauração do governo militar em 1964 (FAUSTO, 2010, p. 
245, grifo no original). 

 

No campo, os setores esquecidos, começaram a se mobilizar. Isso se 

deu a partir das grandes mudanças estruturais ocorridas no Brasil entre 1950 e 

1964, caracterizados pelo crescimento urbano e uma rápida industrialização. 
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Essas mudanças ampliaram o mercado para os produtores agrícolas e a 

pecuária, levando uma alteração nas formas de posse da terra e de sua 

utilização. A terra passou a ser mais rentável do que no passado, e os 

proprietários trataram de expulsar os antigos posseiros ou agravavam suas 

condições de trabalho, causando forte descontentamento entre a população 

rural e facilitando uma tomada de consciência de uma situação de extrema 

submissão por parte da gente do campo (FAUSTO, 2010, p. 244).  

Um dos movimentos rurais mais importantes do período foi o das Ligas 

Camponesas. As Ligas surgiram em fins de 1955 se propondo defender os 

camponeses contra a expulsão da terra, a elevação do preço dos 

arrendamentos e a prática do “cambão”, pela qual o morador deveria trabalhar 

um dia por semana de graça para o dono da terra. 

No espaço urbano, os movimentos sindicais atuavam rente ao Estado, 

criando organizações de participação paralelas como o Comando Geral dos 

Trabalhadores (CGT) em 1962. Nesse quadro, os sindicatos canalizaram cada 

vez mais as demandas políticas dos grupos através de movimentos grevistas e 

reivindicativos, como destacamos: 

 

Enquanto em 1958 foram registrados 31 movimentos grevistas, 
eles chegaram a 172 em 1963. Nada menos do que 80% das 
paralisações em 1958 se concentraram no setor privado; em 
1963, o setor público passou a ser majoritário (58%). O 
crescimento das greves indica. O deslocamento do setor 
privado para o publico liga-se ao caráter político de varias 
greves [...], incentivadas pelo governo para reforçar a aceitação 
das medidas de seu interesse (FAUSTO, 2010, p. 247). 

 

As experiências que se deram no município de Natal/RN podem 

representar a dimensão política em que se encontrava o Brasil no mesmo 

período. 

Na década de 60, um conjunto de ações, tanto de iniciativa comunitária, 

desenvolvidas nos comitês populares; quanto política governamental, por parte 

da administração pública, passaram a incentivar/promover na população da 

cidade um maior nível de organização social e participação nas decisões 

coletivas. 

Os comitês populares, por meio da participação em diversos setores da 

sociedade, passaram a se destacar enquanto espaços organizativos de 
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participação social, em que as iniciativas de organização e participação da 

comunidade eram movidas pelos debates relacionados a dois principais 

aspectos existentes na vida comunitária: um referente à valorização da cultura 

popular, e o outro aos problemas coletivos20.  

Segundo Germano (1989), as reuniões dos comitês não buscavam 

apenas a valorização da cultura popular; todos procuravam despertar a 

população com relação aos problemas que passavam a ser discutidos nas 

salas de aulas, nos círculos de pais e professores, nas associações de bairro. 

No período, a administração do Prefeito Djalma Maranhão é observada 

como outro importante fator da história política da cidade, principalmente a 

iniciativa da Campanha de Pé no chão também se aprende a ler, que teve um 

relevante papel tanto como uma ação de alfabetização das classes populares, 

quanto de formação política.  

Paiva (1994) destaca que as ações da campanha se tornaram, 

sobretudo, um fator mobilizador e incentivador da participação, provocando 

mudanças substanciais no espaço cultural da cidade. Para a autora, esses 

processos passaram a ser objeto de vários estudos e análises que tornaram 

visíveis novas práticas associativas que vinham sendo gestadas no interior de 

pequenos grupos, configurando-se em uma nova forma de fazer política. As 

ações coletivas21, elaboradas e manifestadas pelas “classes populares” 

pareciam trazer, em sua natureza, diferenças bastante claras em relação às 

formas tradicionais de representação: os partidos e os sindicatos.  

Essas ações foram interrompidas pelo golpe militar de 1964, que, 

segundo Fausto (2010), foi apoiado por uma classe social insatisfeita com a 

politização das classes populares, e com as propostas de reforma de base do 

governo de João Goulart. Para o historiador, o movimento de 31 de março de 

1964, tinha sido lançado, aparentemente, para livrar o país da corrupção e da 

ameaça comunista e para restaurar a democracia. 

                                                           
20

 Os comitês reuniam moradores de uma rua ou de um bairro não somente para participarem 
da campanha política, mas também para discutirem problemas, fossem locais ou não 
(GERMANO, 1989). 

21
 Entendendo ações coletivas como “[...] um conjunto de práticas sociais que envolvem 

simultaneamente certo número de indivíduos ou grupos que apresentam características 
morfológicas similares em contigüidade de tempo e espaço, implicando um campo de 
relacionamentos sociais e a capacidade das pessoas de incluir o sentido do que estão fazendo” 
(MELUCCI apud GOHN, 2000, p.154). 
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O golpe militar no Brasil, segundo as reflexões de Fontes (2010) deve 

ser compreendido dentro de um contexto mais amplo, levando em 

consideração o avanço do capital-imperialismo na América Latina. Isso porque 

o golpe traduz a forma como muitos países foram tratados de maneira violenta 

em virtude de suas resistências as imposições do sistema capitalista. Conforme 

relata: 

 

[...] na América Latina, a expansão imperialista em seu 
processo de conversão capital-imperialista, entre 1945 e 1965, 
conviveu com uma classe trabalhadora tendencialmente anti-
imperialista, e que identificava de maneira direta o imperialismo 
à atuação avassaladora dos Estados Unidos. O uso da 
violência aberta foi aqui massivo, através principalmente da 
implantação de ditaduras que exterminaram uma parcela 
importante de militantes daquela geração, favoreceram 
expropriações massivas de terras, impulsionaram o avanço do 
capital sobre as fronteiras agrícolas e a formação de 
gigantescos contingentes populacionais totalmente 
dependentes do mercado, sem que isso significasse direito ou 
acesso ao mercado de trabalho formal (FONTES, 2010, p. 
207). 

 

Para a autora, estas ditaduras apesar de expressarem de diferentes 

maneiras, resultando do amálgama com as questões sociais e históricas 

prévias de cada país, todas elas, sem exceção, tiveram o apoio do capital-

imperialismo, que por sua vez, resultaram, em formas nacionais extremamente 

desiguais, visíveis na atual configuração da América Latina (FONTES, 2010). 

Em Nata/RN, apesar do prefeito Djalma Maranhão ter resistido ao golpe, 

defendendo suas ações, como a campanha de alfabetização, afirmando 

“cumprir a sua obrigação em dizer que a prefeitura se tornaria a casa do povo 

onde se instalou, na hora do golpe, o Q. G. da legalidade e da resistência”; os 

militares puseram fim ao movimento, considerando-o contrário aos ideais 

democráticos do Brasil, e, portanto, subversivo (DIÁRIO DE NATAL, abr. 1964, 

p. 6 apud GERMANO, 1989, p. 150). 

Germano (1989) descreve que depois do comando militar informar à 

Câmara que o prefeito e o vice-prefeito estavam impedidos de exercer os seus 

“mandatos” por serem comunistas, no dia 03 de abril de 1964 a Casa 

Legislativa Municipal fazia publicar a seguinte declaração: 
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Declaramos que votamos o impeachment do prefeito e vice-
prefeito, por estarmos certos de que estamos defendendo a 
Democracia, que se define na liberdade de pensamento 
individual. Tomamos tal atitude por não estarmos coagidos por 
ninguém e reconhecermos a plena vigência da Democracia 
(GERMANO, 1989, p. 155) 

 

Nesse contexto, a ideia de democracia militar emerge no cenário político 

brasileiro como uma ideologia contrária a do governo anterior, o que nos revela 

como o conceito “democracia” tem sido utilizado por diferentes grupos sociais, 

com objetivos políticos distintos na história do Brasil. 

Essa idéia, manifestada pelos grupos que apoiaram ou promoveram o 

golpe militar, se contrapõe a concepção de democracia que temos defendido 

até então: como um campo que possibilita a participação política das classes 

populares. Para tanto, levando em consideração as propostas do golpe no 

cenário político em que ele surge, e a idéia de democracia que foi imposta à 

sociedade brasileira (mesmo não sendo considerada por nós como 

democracia), procuraremos compreender como os diferentes grupos atuarem 

no chamado período da Ditadura Militar no Brasil.   

 

1.5 A Ditadura Militar e a luta pelo consenso  

 

O período da Ditadura Militar foi marcado por uma mudança nas 

instituições através dos Atos Institucionais (AI) e por uma repressão aos 

movimentos sociais, que limitou a possibilidade de participação dos grupos 

populares tanto do ponto de vista de manifestações quanto de intervir na 

administração da própria sociedade como na proposta da Campanha de Pé no 

Chão Também se Aprende a Ler, em Natal/RN (FAUSTO, 2010, p. 259). 

No plano internacional, o Governo Castelo Branco alinhou-se claramente 

com a política estadunidense. Um fato que ilustra esse alinhamento se deu 

durante a guerra civil que aconteceu na República Dominicana em 1965. Os 

Estados Unidos interviu no conflito, com o apoio de Honduras, Paraguai e do 

Brasil. Este havia aceitado enviar tropas sob a cobertura da chamada Inter-

American Peace Force (FAUSTO, 2010, p. 261). 

Nesse contexto, por volta de 1965, a oposição passou a se articular na 

tentativa de se opor ao regime militar. Muitos membros da hierarquia da Igreja 
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se defrontaram com o governo, destacando-se no nordeste a atuação do 

arcebispo de Olinda e Recife Dom Hélder Câmara. Os estudantes22 

começaram também a se mobilizar em torno da UNE. 

Muitos foram os conflitos entre os representantes do Estado e os da 

sociedade civil. As greves operárias marcaram esse período, principalmente 

por algumas manifestações, orientadas pela influência de grupos de esquerda 

que tinham assumido a perspectiva de que só a luta armada poria fim ao 

regime militar. Estes grupos foram influenciados pelo exemplo da Revolução 

Cubana e pelo surgimento de guerrilhas em vários países da América Latina, 

como Guatemala, Colômbia, Venezuela e Peru. (FAUSTO, 2010, p. 264). 

Dentro desse clima de resistência ou de contra-revolução, os militares 

em 13 de dezembro de 1968, sob a presidência de Costa e Silva, baixaram o 

AI-5, fechando o Congresso e restringindo ainda mais os direitos sociais da 

população. 

Segundo Fausto (2010), o AI-5 foi um instrumento de uma revolução 

dentro da revolução ou de uma contra-revolução dentro da contra-revolução, 

em que os militares passaram a restringir os direitos de comunicação, cassar 

muitos professores de universidades e utilizarem a tortura como parte 

integrante dos métodos do governo.  

Sobre esse período, Weffort (1984) descreve:  

 

A decepção, mais ou mais generalizada, com o Estado abre 
caminho, depois de 1964 e, sobretudo, depois de 1968, à 
descoberta da sociedade civil. Mas nem por isso terá sido, em 
primeiro lugar, uma descoberta intelectual. Na verdade, a 
descoberta de que havia algo mais para a política alem do 
Estado começa com os fatos mais simples da vida dos 
perseguidos. Nos momentos mais difíceis, eles tinham de se 
valer dos que se encontravam à sua volta. Não havia partidos 
aos mais se pudesse recorrer, nem tribunais nos quais se 
pudesse confiar. Na hora difícil, o primeiro recurso era à 
família, depois aos amigos, em alguns casos também aos 
companheiros de trabalho. Se havia alguma chance de defesa 
havia que procurar um advogado corajoso, em geral um jovem 
recém-formado que havia feito política na Faculdade. De que 
estamos falando aqui senão da sociedade civil, embora ainda 

                                                           
22

 Com a morte do estudante Edson Luís de Lima Souto, durante um pequeno protesto 
realizado no Rio de Janeiro em 1968, a indignação cresceu entre os que representavam a 
sociedade civil. Esses fatos, entre outros, criaram condições para várias mobilizações. Os 
estudantes, os setores representativos da Igreja e uma parcela da sociedade, passaram a 
empenharem-se pela democratização (FAUSTO, 2010, p. 263). 
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no estado molecular das relações interpessoais? A única 
instituição que restava com força bastante para acolher os 
perseguidos era a Igreja Católica (WEFFORT, 1984, p. 93). 

 

A respeito do papel da Igreja no período, Doimo (1995) destaca a 

importância do processo de conscientização e mobilização do povo, através da 

intensa campanha de esclarecimento público deflagrada em 1973 sobre os 

direitos humanos no Brasil; o documento Escutai os clamores do meu povo, 

subscrito por bispos e religiosos do Nordeste; e o documento Marginalização 

de um povo dos bispos de Goiás e do Centro-Oeste. Segundo a autora, é a 

partir dessa ação, que se instaura uma espécie de "popular-

desenvolvimentismo", pelo qual se abandona a estratégia anterior, centrada no 

Estado-nação, e parte-se para a definição de metas centradas na organização 

autônoma da sociedade civil.  

Para Doimo (1995), foi nesse contexto que uma certa teologia do 

desenvolvimento, então embrionária, desabrochou sob a forma de Teologia da 

Libertação, sendo acompanhada de início pela experiência das Comunidades 

Eclesiais de Base - CEBS23, que por sua vez desencadearam em um projeto de 

“Igreja popular”, alterando profundamente a concepção de leigo, atribuindo-lhe 

um papel muito mais ativo e destacado na realização de "serviços" pastorais e 

até mesmo de "ministérios laicais". Para a autora: 

 

Como fruto desta política interna, os tradicionais apostolados 
leigos, especialmente a Ação Católica, entram em abrupta 
decadência, enquanto crescem as novas modalidades de 
reflexão teológica, especialmente a Teologia da Libertação, e 
de organização, como as CEBS e pastorais (DOIMO, 1995, p. 
82). 

 

Se por um lado a Igreja do Brasil dava inicio a uma mudança interna, 

possibilitando a participação dos leigos no campo político e social, por outro o 

Estado buscava encobrir os conflitos no País através do milagre econômico 

que se estendeu de 1969 a 1973. A ideia de que o Brasil tinha rompido com um 

estado de atraso e dava, com a ditadura militar, início a um novo tempo, fora 

                                                           
23

 Seus precursores já são por demais conhecidos: o peruano Gustavo Gutiérrez (1983) e os 
brasileiros Leonardo Boff (1972) e Frei Betto, cuja aparição pública foi mais tardia em razão de 
forçada condição de clandestinidade até 1977 (DOIMO, 1995, p. 82). 
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utilizada como ideologia para falsear a realidade e justificar as ações no 

período. 

A construção de moradias, principalmente as grandes obras como os 

estádios de futebol e as hidrelétricas, e a abertura de créditos, fizeram com que 

a população, antes sem acesso a direitos sociais básicos, considerasse 

positivas algumas ações dos grupos de direita. Essa visão de mundo sobre a 

Ditadura ajudou a própria ditadura, principalmente a combater as ideias da 

esquerda, que a consideravam, muitas vezes, como sendo contrária ao 

desenvolvimento e as conquistas econômicas do período. 

Apesar dessas ações de resistência, os aspectos negativos do milagre 

econômico, por terem sido principalmente de natureza social, privilegiando a 

acumulação de capital por parte de alguns grupos, incentivaram também ações 

de contestação. Foi nesse contexto que a oposição ganhou espaço e as 

classes populares redimensionaram as relações de força, possibilitando uma 

resistência ao poder por parte da sociedade civil. Assim, os movimentos sociais 

emergiram no cenário urbano com novas forças sociais e políticas (PAIVA, 

1994). 

Nesse período, as experiências dos movimentos de bairro se 

intensificaram, criando novas formas de fazer política e incentivando o 

surgimento de novos sujeitos políticos que passaram a se organizar, resistindo 

e contestando o poder constituído (PAIVA, 1994). 

Objetivando intervir nesse processo de politização, o Estado autoritário 

lançou mão de elementos de consenso, através do incentivo à “participação 

política”, tentando recuperar sua legitimidade e manter o controle dos setores 

populares. 

Segundo Paiva (1994), o governo militar passou a desenvolver um 

projeto de ação participativa que resultou na formação das entidades de bairro 

em Natal/RN, a partir de 1979.  Se no país as entidades de bairro se 

constituíam como espaços de oposição ao Estado, em Natal, ocorreu o 

contrário. No período, o próprio governo incentivara a criação de organizações 

através da construção dos centros e incentivo às reuniões. Muitas vezes os 

representantes do regime determinavam as coordenadorias ou presidências 



49 

 

das organizações, conseguindo impor essa representação nas comunidades e 

fazendo parcerias políticas locais24. 

Mesmo tentando construir o consenso, o Estado encontrou resistências 

dos grupos populares, principalmente porque as ideias do povo sobre 

participação política ganharam tanta significação positiva que finalmente se 

descobria que somente o povo poderia, “de baixo para cima”, produzir as 

necessárias transformações históricas (DOIMO, 1995). 

Para Gohn (1991), foi a partir dessas práticas de resistência, advindas 

da experiência cotidiana no trabalho e na moradia, que as classes populares 

construíram os elementos de um projeto futuro, que se propunha a ser 

libertador, negando as experiências clientelísticas do passado. Nesse sentido: 

 

Os oprimidos, fracos, humilhados, subalternos e outros... 
tomam o centro deste projeto e se propõem a conduzir seus 
destinos não mais guiados pela palavra da ordem do líder 
populista, do político de esquerda, monopolizador das 
verdades, ou da liderança peleguista, correia de transmissão 
dos desejos do governo autoritário então vigente (GOHN, 1991, 
p. 44). 

 

Segundo a autora, a sociedade civil teria sido a desencadeadora das 

manifestações mais significativas das classes populares, em um primeiro 

momento, através de órgãos de representação de categorias profissionais (até 

1964) e, em segundo (depois de 1978), de setores já tradicionais dentro da 

sociedade civil, como a Igreja Católica e seus movimentos de base na década 

de 70; e de setores novos, configurados pelo processo de expansão urbano-

industrial, tais como as classes populares da periferia urbana da cidade25.  

Nesse cenário, Doimo (1995) destaca a importância de dois grandes 

pensadores que incentivaram essas ações de contestação da sociedade civil: 

Gramsci e Paulo Freire.  

                                                           
24

 Segundo Fausto (2010), essas ações não foram regra geral no país, visto que os militares 
não realizaram esforços para organizar as massas em favor do governo.  
25

 O mesmo destaca Sader (1988). No Brasil, nas últimas décadas, as manifestações de 
participação popular mais expressivas originaram-se da sociedade civil. De fato, o sistema 
político-partidário apresentou precariamente institucionalizado, devido à fragilidade dos partidos 
e ao pequeno enraizamento nas bases eleitorais, à deslegitimação do sistema partidário como 
um todo (período populista) e à sua posição à margem da sociedade civil, articulado de cima 
para baixo, símbolo de uma democracia formal (após 64). 
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As influências de Gramsci junto aos intelectuais brasileiros, 

principalmente depois de conhecerem o conceito de sociedade civil e o valor 

político do senso comum contra o lado perverso do chamado centralismo 

democrático, ajudaram as classes populares a se contrapor ao populismo e a 

valorizar a sua cultura, fazendo com que essas assumissem seus novos papéis 

como sujeitos privilegiados do processo de mudança em curso.  

Contribuiu para essa nova postura no Brasil, o educador Paulo Freire, 

cuja obra Pedagogia do Oprimido, publicada pela primeira vez em 1970, 

possibilitou reflexões sobre os processos de exclusão e desigualdades sociais 

na história do país. Segundo a autora, Freire propugnava a necessidade da 

comunicação de consciências para a formação de um número crescente de 

individualidades autônomas que promovessem as suas manifestações 

políticas. 

Para Santos (2008), foi nesse contexto, que os movimentos populares 

passaram a elaborar seus projetos na prática cotidiana, no desenrolar das 

lutas, pela moradia ou pela posse da terra, por serviços de saúde, por meios de 

transportes eficientes. Em decorrência disso, os participantes dos movimentos 

descobrem seus direitos sociais, se conscientizam das causas da segregação 

socioespacial, identificam os espaços socialmente diferenciados. Assim, 

durante a luta é que vão se explicitando as diferentes formas da apropriação da 

cidade pelos diferentes grupos sociais.  

A partir disso, surgem os chamados novos sujeitos históricos. Tendo 

suas lutas travadas através do plano do consumo contra os efeitos gerados 

pela concentração da riqueza. A atuação é coletiva, com o surgimento de 

novas forças sociais do lado dos mais pobres e o fortalecimento dos partidos 

políticos mais identificados com os movimentos populares. (SANTOS, 2008). 

Sader (1988), em seus estudos sobre os movimentos sociais, reconhece 

a importância do conceito de sujeito social e histórico. Sendo este criado pelos 

próprios movimentos sociais populares: indivíduos dispersos e isolados que 

começam a se reconhecer mutuamente, quando passam a decidir e agir em 

conjunto, criando uma identidade ao se reavaliarem e se redefinirem no 

decorrer do movimento. Para o autor, o sujeito é o resultado da interação com 

outros agentes, e, embora seja coletivo, não é portador de uma visão 
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predeterminada, que serviria como fio condutor para todas as ações dos 

movimentos sociais em curso em uma dada sociedade. 

O autor ainda destaca que o impacto dos movimentos sociais em 1978 

levou a uma revalorização de práticas sociais presentes no cotidiano popular, 

que passaram a intervir na cena pública reivindicando seus direitos, a começar 

pelo primeiro: o direito de reivindicar seus direitos. O autor destaca que a partir 

de então os movimentos sociais passaram a ser vistos pelas suas linguagens, 

pelos lugares de onde se manifestavam, pelos valores que professavam, como 

indicadores da emergência de novas identidades coletivas (SADER, 1988). 

 Gohn (2008) ao tratar dos movimentos sociais, os define levando em 

consideração principalmente a forma como diferentes atores se articulam, 

lutam por interesses e compartilham uma identidade em torno dos interesses 

em comum. Para a autora: 

 

Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por 
atores sociais coletivos pertencentes a diferentes classes e 
camadas sociais, articuladas em certos cenários da conjuntura 
socioeconômica e política de um país, criando um campo 
político de força social na sociedade civil. As ações se 
estruturam a partir de repertórios criados sobre temas e 
problemas em conflitos, litígios e disputas vivenciados pelo 
grupo na sociedade. 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 força do princípio da 
solidariedade e construída a partir da base referencial de 
valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo, em 
espaços coletivos não-institucionalizados (GOHN, 2008, p. 
251). 

 

Foi nesse contexto de conflitos sociais entre os representantes dos 

movimentos da igreja, estudantes, lideranças comunitárias, e outros; que os 

militares, pressionados pela população e pela própria ausência de justificativas 

para permanecerem no poder, deram início a um processo de transição de 

regime político que terminaria com as eleições indiretas de Tancredo Neves e 

José Sarney, em 15 de janeiro de 1985. 

Nesse processo de redemocratização, por um lado mediado pelos 

próprios militares e por outro reivindicado pelos movimentos sociais e uma 

parcela da sociedade, surgiu o movimento “Diretas Já”, com adesão de 
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diferentes grupos sociais e que, apesar de não conseguir efetivar suas 

propostas de imediato, pressionou o Estado contribuindo para o término do 

governo militar.  

Segundo Fausto (2010), a transição do regime militar para a democracia 

insere-se em um contexto mais amplo, abrangendo quase todos os países da 

América do Sul. Para o autor, o Brasil havia saído na frente em relação aos 

seus vizinhos mais importantes. Propondo uma reflexão sobre o processo de 

transição e questionando por que ele teria sido tão longo e quais seriam as 

consequências da forma como se realizou, Fausto destaca que: 

 

A transição brasileira teve a vantagem de não provocar 
grandes abalos sociais. Mas teve também a desvantagem de 
não colocar em questão problemas que iam muito além da 
garantia de direitos políticos à população. Seria inadequado 
dizer que esses problemas nasceram com o regime autoritário. 
A desigualdade de oportunidades, a ausência de instituições do 
Estado confiáveis e abertas aos cidadãos, a corrupção, o 
clientelismo são males arraigados no Brasil. Certamente esses 
males não seriam curados da noite para o dia, mas poderiam 
começar a ser enfrentados no momento crucial da transição 
(FAUSTO, 2010, p. 390). 

 

Por fim, suas reflexões nos possibilita “um outro olhar” sobre esse 

processo quando destaca que o aparente acordo geral pela democracia, por 

parte de quase todos os atores políticos, pode ter facilitado a continuidade de 

práticas contrárias a uma verdadeira democracia. Desse modo, segundo suas 

reflexões, o fim do autoritarismo teria levado o país a uma “situação 

democrática” mais do que a um regime democrático consolidado. 

Nesse contexto, a sétima constituição brasileira fora elaborada 

contemplando em seus artigos muitas das reinvenções propostas pelos 

movimentos sociais. O Brasil, depois de mais vinte anos de governo ditatorial, 

daria fim um regime de opressão e iniciaria uma “democracia civil”, agora com 

espaços que possibilitavam a participação social e a livre expressão de 

diferentes grupos sociais. 
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1.6 Democracia e participação política no Brasil: conquistas e desafios 

 

O processo constituinte nesse novo momento da história brasileira, bem 

como as reformas do Estado, se deu por meio de diferentes conflitos entre as 

classes que reivindicaram uma participação mais ampla na tentativa de que 

estas pudessem intervir na redefinição dos direitos e da gestão da sociedade. 

Segundo Nogueira (1998), o processo de transição do período Ditadura 

Militar para a “Democracia” foi marcado por um “limite” que não só esteve 

despojado de sujeitos coletivos de grande envergadura política ou natureza 

mais radical, como também, em decorrência disso, esteve obrigado a 

incorporar muitos elementos do antigo regime. 

Para o autor a Constituição de 1988 não conseguiu efetivar, pelo menos 

da forma que até então vinha sendo reivindicados, os direitos sociais de todos 

os brasileiros.  Isso porque, a crise do Estado daria lugar para uma investidura 

do neoliberalismo privatista que seria responsável por uma não valorização as 

ações governamentais, principalmente as que se direcionavam aos chamados 

setores essenciais da população. Segundo ele, 

 

as atividades e os setores essenciais seriam sempre os mais 
atingidos pela distorção privatista do Estado, pela sua 
ineficiência e pelo descalabro das finanças públicas. Educação, 
ciência e tecnologia, saúde, previdência, habitação, toda uma 
gama de temas decisivos para o alcance de um patamar 
aceitável de bem-estar e de uma melhor posição em termos de 
desenvolvimento, seriam relegados a um posto subalterno e 
passariam a sofrer o principal impacto da crise do Estado. 
Tornar-se-iam, ao mesmo tempo, vítimas indiretas da 
campanha privatizante promovida pelo neoliberalismo, que 
entrará nos anos 90 em rápida ascensão e carregado de pré 
tensões hegemônicas (NOGUEIRA, 1998, p. 150). 

 

Em decorrência desses acontecimentos, aproveitando-se da insatisfação 

existente na sociedade com respeito à esfera estatal, o neoliberalismo 

banalizou a idéia clássica de que o Estado deveria estar sob o controle da 

sociedade. Para isso divulgou idéias de combate à corrupção, corte de 

funcionários e privatização. Tudo isso para reduzir os termos das crises ao 

problema do déficit público, do "gigantismo" do Estado, desvalorizando-o e 

defendendo sua diminuição (NOGUEIRA, 1998). 
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Segundo o autor, no período da transição houve um "choque liberal" que 

partiria de um pensamento engenhoso e falseador da realidade: o de que, 

esgotados os modelos de enfrentamento da crise pela via da intervenção 

estatal, teria chegado a hora do retomo à plena vigência do mercado, regulador 

ideal da economia capitalista. 

Foram esses os principais impedimentos que fizeram a transição não 

propor grandes avanços, no que se refere ao acesso aos direitos dos cidadãos. 

Se por um lado, observava-se um segmento lutando pelos direitos sociais, por 

outro, uma grande força econômica e ideológica que passou a intervir 

diretamente na forma como o país vinha se organizando. 

A reforma do Estado surgia, assim, no Brasil, como um processo amplo, 

tenso e complexo marcado por diferentes conflitos e desencadeados pelos 

diversos atores sociais que haviam lutado pelo fim do regime ditatorial, e que, 

no momento da transição, passaram a defender seus projetos de sociedade. 

Segundo o autor: 

 

Foi assim que o tema da reforma política passou a ocupar lugar 
de destaque na agenda do processo de estruturação de um 
regime democrático no Brasil. Reformar a política (o Estado, o 
sistema político, a cultura política) tomou-se sinônimo de 
construir o regime democrático de que o País necessitava 
(NOGUEIRA, 1998, p. 157). 

 

É nesse contexto de luta e de conflitos que foram criados os espaços de 

participação e de co-gestação social26. O que não necessariamente 

representava um efetivo avanço na participação popular. Visto que nestes, a 

população posteriormente enfrentaria vários desafios, entre eles, o da 

burocratização e da profissionalização da participação política. 

                                                           
26 O processo, além do mais, estava embaraçado pelas próprias características do ambiente 
político-social, em que se projetava a precariedade dos sujeitos reformadores e se podia 
constatar a presença de uma forte campanha de desqualificação do Estado e da esfera 
pública. O teor dessa campanha, sua inconfessa inspiração num neoliberalismo mal-digerido e 
o fato de que eram efetivamente graves os defeitos do Estado no Brasil acabavam por distorcer 
o plano mesmo dos valores, desfocando a crítica e carregando-a de conseqüências pouco 
construtivas. Em nome da purificação ética, da modernidade e da eficiência, os ataques 
acabavam por atingir as instituições e a própria política, aprofundando as separações entre o 
cidadão e o Estado e transformando o ajuste de contas com as práticas do velho 
patrimonialismo em mero espetáculo de mocinhos e bandidos, sem maiores desdobramentos 
virtuosos (NOGUEIRA, 1998, p. 170). 
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Esses espaços de participação foram legalmente garantidos através da 

Constituição Federal, que criou os chamados espaços democráticos. Entre 

eles, os Conselhos setoriais de políticas públicas, órgãos em que as 

organizações e movimentos sociais deveriam participar do monitoramente e do 

planejamento das ações governamentais. Para Bordenave: 

 

São nestes espaços, que os atores tem atuado em um dos 
graus de participação mais elevados que os possibilita 
intervirem gestão da própria sociedade Os conselhos setoriais 
são formados paritariamente e compostos por representantes 
governamentais e não governamentais, com diferentes 
matrizes ideológicas, sendo responsáveis por tomadas de 
decisões relativas a aplicação de recursos, monitoramento de 
políticas públicas, orçamento, etc. (BORDENAVE, 1994, p. 44). 

 

Após a Constituição Federal de 1988 ter criado mecanismos que 

possibilitassem a participação política, a gestão popular, e o exercício do poder 

popular mediante instituições representativas, deixou de ser uma bandeira de 

luta, para, aos poucos, ir se tornando realidade. 

Segundo Gohn (2005), nesse período, as ações de alguns grupos 

permaneceram intervindo diretamente no processo democrático, de modo a 

construir uma cidadania coletiva que poderia se realizar quando os sujeitos se 

organizavam em torno da elaboração de estratégias de formulação de 

demandas e táticas de enfrentamento dos oponentes. Segundo a autora:  

 

Este momento demarca uma ruptura com a postura tradicional 
de demandatários de bens de consumo coletivo: não se espera 
o cumprimento de promessas, organizam-se táticas e 
estratégias para a obtenção do bem por ser um direito social 
(GOHN, 2005, p. 18). 

 
Outros grupos, segundo a autora, que antes se manifestavam de 

maneiras contestatórias, passaram a se expressar através de reivindicações e 

negociação das demandas das comunidades ou dos segmentos.  Logo, diante 

da nova configuração do governo, aos poucos, os atores sociais precisaram 

mudar seus discursos e propostas de intervenção, para atuar nos novos 

espaços e continuar intervindo politicamente na sociedade (GOHN, 2005). 
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1.7 Algumas reflexões sobre o período 

  

 Ao analisar diferentes estudos sobre o atual período da democracia no 

Brasil, principalmente sobre a participação política da chamada sociedade civil, 

percebemos que alguns autores das ciências sociais possuem diferentes 

interpretações sobre o mesmo período. Entre outras palavras, a ideia “otimista” 

de que no período de redemocratização, ocorrido entre as décadas de 80 e 90, 

havia sido ampliada a possibilidade de participação das organizações e 

movimentos sociais, dando assim à sociedade civil condições de intervir na 

própria sociedade de maneira democrática, não surge como consenso no 

campo cientifico. 

 Um desses pontos de vista, encontramos em Carvalho (1998), quando 

afirma que as ações que surgiram nos anos 70 e 80, em uma “fase” de 

emergência muito expressiva do que se pode chamar “os novos movimentos 

sociais”, organizaram novos espaços de ações reivindicativas, que passaram a 

recusar relações subordinadas, de tutela ou de cooptação por parte do Estado, 

dos partidos ou de outras instituições. Para a autora 

 

[...] esses novos sujeitos constroem uma vigorosa cultura 
participativa e autônoma, multiplicando-se por todo o país e 
constituindo uma vasta teia de organizações populares que se 
mobilizam em torno da conquista, da garantia e da ampliação 
de direitos, tanto os relativos ao trabalho como à melhoria das 
condições de vida no meio urbano e rural, ampliando sua 
agenda para a luta contra as mais diversas discriminações 
como as de gênero e de raça (CARVALHO, 1998, p. 3).  
 
 

 Estudos como os de Nogueira (2005), apontam para outra 

interpretação desse momento, através de uma reflexão crítica sobre as 

organizações que formariam a sociedade civil. Segundo ele, alguns 

movimentos, estariam se dirigindo muito mais para gestão de políticas do que 

para oposição política, representando  

 

[…] uma visão da sociedade civil reduzida a recurso gerencial. 
Interesses, grupos, indivíduos e comunidades deveriam se 
organizar autonomamente, para transferir sustentabilidade e 
recursos as políticas públicas. Não se trataria, portanto, de uma 
organização autônoma voltada para emancipação, a 
construção de consensos e hegemonia ou a interferência 
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coletiva nos espaços em que se define as escolhas e as 
decisões fundamentais, mais de uma organização 
subalternizada, domesticada, concebida de modo técnico. A 
sociedade civil seria cooperativa, parceira: não de um campo 
de lutas ou oposições, mas um espaço de colaboração e ação 
construtiva – voluntariado (NOGUEIRA, 2005, p.59). 

 

 Em relação à sociedade civil, o autor destaca que para poder 

desempenhar uma função criativa nesse processo de reforma do Estado, ela 

precisa ser imunizada contra as operações que, falando em seu nome, a 

esvaziam de política e de funções hegemônicas positivas, que a convertem em 

correia de transmissão da hegemonia dominante. Para ele, 

 

[…] a sociedade civil que emerge dessa visão é despolitizada: 
não se dispõe como um espaço de organização de 
subjetividades, no qual pode ocorrer a elevação política dos 
interesses econômico-corporativos ou, em outros termos, a 
“catarse”, a passagem dos interesses do plano “egoístico-
passional” para o plano “ético-politico”, com a estrutura sendo 
elaborada em superestrutura na consciência dos homens 
(GRAMSCI, 1999 apud NOGUEIRA, 2005, p. 102). 

 

 Montaño (2002), ao estudar o mesmo contexto, explica que uma falsa 

visão da sociedade civil é compreendê-la como “terceiro setor”. Afirma ainda 

que no Capitalismo existe um processo de despolitização do “terceiro setor27”, 

que se dá através de uma construção de parceria com o Estado, resultando na 

fragmentação dos movimentos sociais e da sociedade civil.  Para ele, é nesse 

contexto que a sociedade dá mais um passo no histórico processo ideológico 

de despolitização das organizações e atividades populares. 

 Segundo o autor, a cilada aparece quando as mobilizações da 

sociedade civil anti ou contra-sistêmicas são abandonadas por estes autores e, 

no seu lugar, aparecem as mobilizações harmônicas com a ordem. No lugar da 

“conquista” do Estado, exalta-se a “parceria” com o Estado; em vez do conflito, 

a negociação, despolitizando-se assim as lutas sociais. 

                                                           
27 A realidade social não se divide em primeiro, segundo e terceiro setor. O último estaria 
sendo fundado em um conceito abstrato sem existência real, não necessariamente pode ser 
compreendido como sociedade civil. Por outro lado, o autor ressalta que é preciso não 
descartar sumariamente o conceito de terceiro setor, mas também não o aceitar tal como é 
tratado pelos seus autores. Isto é, não partir de um conceito isolado, procurando então sua 
expressão na realidade, mas, contrariamente, partir da analise do real, como a totalidade 
histórica que é para então explorar essa categoria (MONTAÑO, 2002. p.183). 
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 A respeito dos conselhos comunitários, Gohn (1997), reconhece que 

talvez por terem sido criados ainda durante o regime militar, como espaços de 

negociação entre o movimento popular e certas áreas do poder público, teriam 

papéis mais apaziguadores do que de contestação, e, não raro, estariam 

sujeitos a políticas de cooptação de lideranças e a incorporarem apenas os 

setores organizados que apóiam a facção política que está no poder. 

 

1.8 Os desafios nos espaços de participação 

 

Esse novo momento na história do país, apesar de representar um 

conjunto de avanços no que diz respeito à garantia de direitos sociais e da 

própria livre manifestação popular, é acompanhado de novos desafios aos 

movimentos sociais, ONGs e grupos populares, principalmente quando estes 

se propõem a participar dos chamados espaços democráticos.  

Esses espaços, em muito formados por representantes de diferentes 

segmentos da sociedade, substituíram uma parcela dos campos de luta dos 

movimentos, ONGs e classes populares, manifestados através de ações 

violentas ou não, por um conjunto de procedimentos burocráticos, 

possibilidades de parcerias ou impedimentos antes não existentes, que nos 

fazem perceber alguns dos desafios do terceiro momento que temos estudado 

(Democracia civil). 

Entre alguns desafios, destacamos o processo de burocratização da 

participação política, a necessidade de formação por parte dos membros das 

organizações e a dependência de algumas organizações ou atores ao Estado, 

como sendo os mais importantes.  

Esse processo de burocratização da participação se dá em um primeiro 

momento pela substituição de alguns movimentos sociais ou classes populares 

pelas Organizações não governamentais (ONGs). Isso porque, para compor os 

espaços, a nova legislação determinava que os atores sociais deveriam 

representar organizações institucionalizadas ou legalizadas perante o Estado, 

fato este que não ocorrera com alguns movimentos sociais ou grupos 

populares.  
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Segundo Fontes (2010), a denominação de ONG, tende a confundir 

muito mais do que esclarecer o fenômeno. Uma vez que usa como critério de 

classificação o pertencimento institucional ou não de uma entidade, o que, 

segundo suas interpretações, 

 

[...] envolve dois problemas graves: esquece o fato de que a 
contraposição fundamental a governo/público é 
privado/empresa e, em seguida, decreta essa diferenciação 
unicamente por decisão nomeadora, sugerindo uma existência 
idealizada, apartada tanto da propriedade privada (mercados) 
quanto da política (FONTES, 2010, p. 230). 

 

Para a autora, a etiqueta ONG não é inocente, bem menos inocentes 

seriam os que procuraram defender tais entidades através de argumentos 

angelicais, defendendo uma condição de não conflito e de parceria com o 

poder público. 

Segundo seus estudos, ao propor parcerias com o poder público, as 

ONGs deixaram de lado à construção de uma diretriz contra-hegemônica, por 

não desejarem perder o acesso ao financiamento empresarial, e aos órgãos e 

recursos públicos. Ao depender destes financeiramente, as ONGs passariam a 

definir suas ações de modo a defender os interesses do capital-imperialismo, 

investindo em uma forma de organização popular que passou segmentar suas 

ações coletivas, educando-as, e apaziguando os possíveis conflitos. 

Esse processo foi ainda responsável pela separação entre o “assessor” 

(o técnico) e os militantes. Embora todos se apresentassem como “militantes”, 

falavam agora em nome da própria ONG. Em decorrência disso, consolidava-

se a profissionalização da assessoria prestada aos movimentos populares, 

ainda que “conservando um cunho ‘moral’ de ‘apoio’ em prol da cidadania e de 

uma sociedade transformada, ou melhor, democrática” (FONTES, 2010, p. 237, 

grifos no original). 

Segundo a autora, esses acontecimentos inquietavam algumas das 

entidades populares, que resistiam a essa “onguização”, e sua crescente 

profissionalização, temendo a tecnificação dos serviços prestados por essas 

organizações. 

Apesar dessas ações de resistência, as ONGs passaram a ampliar cada 

vez mais seu campo de atuação nas décadas de 80 e 90, assumindo assim um 
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discurso em que auto-reconhecia como “terceiro setor” e por sua vez como 

sociedade civil. 

Conforme os estudos desencadeados por Montaño (2002), podemos 

assinalar que não existe uma identificação entre a sociedade civil e o “terceiro 

setor”, visto que este, no âmbito do sistema capitalista, ao estabelecer 

parcerias com o Estado, deixa de atuar como representante dos movimentos 

sociais e das classes populares. 

Um segundo momento desse processo é provocado pela própria 

funcionalidade dos conselhos, nos quais, para debaterem temas referentes a 

políticas públicas, orçamento, etc. passou a ser pré-requisito ao conselheiro, 

conhecimentos técnicos nas diferentes áreas temáticas. Aqui a necessidade de 

formação aparece como mais um desafio a participação por parte dos 

representantes dos grupos populares.  

Dessa forma, compreendemos que a condição de compartilhar apenas 

uma ideologia, manifestada através de um projeto de sociedade ou até mesmo 

uma postura crítica frente ao Estado, passou a não ser o bastante para intervir 

na realidade da sociedade e participar politicamente dos processos decisórios 

como em outros momentos históricos.  

Gohn (2005) aponta que as próprias práticas reivindicatórias dos 

movimentos sociais nesse período, mudam quando são direcionadas a esses 

espaços: 

 

As práticas reivindicatórias dos movimentos passam por 
processos de transformação, na estrutura das máquinas 
burocráticas estatais e nos próprios movimentos sociais. A 
pressão e a resistência têm como efeitos demarcarem 
alterações nas relações entre os agentes envolvidos. Neste 
sentido, o caráter educativo é duplo: para o demandatário e 
para o agente governamental, controlador/gestor do bem 
demandado (GOHN, 2005, p. 52). 

 

Sobre a dependência de algumas organizações ao Estado, Gohn (2003) 

observa, nesse período, uma diminuição da participação das ONGs mais 

voltadas para um trabalho de militância política e um aumento de ONGs que 
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desenvolvem trabalhos de parcerias com o Estado, principalmente através de 

parcerias de financiamento de projetos sociais28. 

Outro aspecto que revela esses novos desafios da participação no Brasil 

são as chamadas ações de cooptação por parte do Estado aos representantes 

das organizações sociais ou movimentos. Na tentativa de fazer com que estes 

não defendam os interesses das suas comunidades ou segmentos, mas os do 

próprio Estado, alguns grupos políticos oferecem oportunidades as lideranças, 

que vão desde empregos através de cargos comissionados, financiamento das 

ações das organizações que representam realização de obras públicas nas 

comunidades, até pagamento de salários mensais. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Em relação às possibilidades de parcerias entre as ONGs e o Estado, destacamos os 
financiamentos de projetos de intervenção nas comunidades. Segundo algumas observações 
de campo, percebemos que muitas organizações, passaram a compor os espaços, a fim de 
obterem recursos financeiros e garantir a sua manutenção. Esses financiamentos das ações 
das organizações sociais se dão em um contexto neoliberal em que os papeis do Estado 
passam a ser terceirizadas (ou privatizadas), principalmente nas áreas de segurança pública, 
educação, saúde e assistência social. 
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CAPÍTULO 2 
O CAMPO, OS ATORES E OS ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO 

  
 

 

No capítulo anterior, propomos uma reflexão sobre como a participação 

política no Brasil se dava em diferentes contextos de exclusão e desigualdades 

sociais, e como estes contextos poderiam ser considerados desafios a ação do 

participar. 

Ainda no que se refere à participação, percebemos, segundo a 

contribuição de diferentes autores como Telles (1999), Kowarick (2000) Martins 

(2002) Bomfim (1996) Ribeiro (1981) e Weffort (1981), que as questões sociais, 

apesar de serem responsáveis por um processo de espoliação social que 

vitimizam uma parcela da sociedade, representam elementos propulsores de 

contestação por parte das classes populares, que se organizam em torno de 

suas demandas, e buscam intervir na sociedade através das ações coletivas. 

Segundo essas considerações, compreendemos que as categorias de 

exclusão, desigualdades e participação política, surgem em constante relação 

de conflito no processo de formação social brasileira, por expressarem tanto 

processos de desigualdades e exclusões sociais, gerando um grupo 

historicamente excluído; quanto ações de resistência a esses processos, 

desencadeadas pelos grupos populares, que passam a enfrentar de maneira 

articulada as questões sociais e as relações de dominação algumas vezes 

impostas na luta entre as diferentes classes sociais. 

São essas variadas formas de resistência, manifestadas pelos 

movimentos populares na cidade e no campo, que fazem surgir os sujeitos 

históricos, criados pelos próprios movimentos populares. Indivíduos que antes 

se encontravam dispersos e isolados, e que diante dos desafios comuns, 

começam a se reconhecer mutuamente, passando a decidir e agir em conjunto, 

criando uma identidade ao se reavaliarem e se redefinirem no decorrer do 

movimento (SADER, 1988). 

Por outro lado, entendemos que não existe uma força determinante que 

mobilize e conscientize todos os indivíduos que vivenciam condições de 

exclusão ou desigualdades sociais no Brasil. Entre outras palavras, as 

condições de desigualdade e exclusão vivenciadas por determinadas classes 
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populares, podem ou não ser elementos desencadeadores de sua mobilização 

e atuação política.  

Se por um lado presenciamos formas de mobilização e articulação dos 

setores populares, por outro, observamos a existência de todo um investimento 

dos setores dominantes (representantes da sociedade política) na busca da 

adesão das lideranças aos seus projetos. Segundo algumas observações, os 

representantes do Estado, buscam cooptar as lideranças de bairro, tentando 

fazer com que estas deixem de atuar de maneira contestatória, defendendo os 

interesses de seus segmentos, e passem a defender os interesses do grupo 

que anteriormente contestavam29. 

São esses diferentes interesses, ou elementos motivadores da ação das 

classes populares, que nos faz refletir sobre como os sujeitos envolvidos nos 

processos do participar, estariam se reconhecendo enquanto classe, enquanto 

grupos sociais que compartilhavam - dada suas condições de pobreza e 

exclusão, dos mesmos desafios e objetivos; e como essas formas de 

reconhecimento poderiam apontar caminhos para compreender as ações dos 

sujeitos nos diferentes espaços.  

Esses conflitos, bem como a parceria estabelecida entre os sujeitos, 

manifestadas através da cooptação ou da adesão a projetos individuais e não 

coletivos, parecem estar relacionados aos chamados processos de 

despolitização das lideranças ou indivíduos na sociedade brasileira. 

Segundo os estudos de Baquero (1999), o problema da despolitização 

da população brasileira pode ser considerado um dos elementos que dificultam 

a articulação e a mobilização das classes populares. A ideia é que o Estado, 

em diferentes campos sociais, pode monopolizar as relações racionais das 

pessoas, as tornando “atomizadas”, através de uma cultura política que 

naturaliza conceitos e realidades. 

Para o autor, esse processo de atomização, seria responsável tanto pela 

falta de interesse político por parte dos indivíduos que não fazem parte dos 

                                                           
29 O que queremos dizer é que a defesa dos interesses coletivos por parte desses sujeitos não 
pode ser considerada a única forma de ação e manifestação pelos atores coletivos. Nosso 
estudo aponta que existem outros elementos motivadores das ações, que não se encontram no 
campo das questões sociais e na defesa dos interesses coletivos, mas que se expressam na 
defesa dos interesses pessoais, objetivando a conquista de empregos, cargos comissionados, 
demandas de seus familiares, etc. 
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movimentos populares, quanto pela desarticulação dos atores que já formavam 

esses movimentos. 

Montaño (2002) e Nogueira (2005), estudando o período pós 

redemocratização na sociedade brasileira, percebe uma mudança na forma de 

agir dos Movimentos sociais e das Organizações Não Governamentais – 

ONGs, que revelam um processo de despolitização da própria sociedade civil, 

em que esta, antes palco de lutas e contestação ao Estado, passa a mudar sua 

ação e representar os interesses do próprio Estado.  

Segundo Montaño (2002), isso ocorre porque no Capitalismo existe um 

processo de despolitização do “terceiro setor30”, que se dá através de uma 

construção de parceria com o Estado, resultando na fragmentação dos 

movimentos sociais e da sociedade civil.  

Gohn (2005) aponta outros desafios à participação das classes 

populares, que não necessariamente se dão no processo de despolitização. A 

autora mesmo considerando que alguns sujeitos se articulam para intervir em 

suas realidades nos espaços democráticos, estes encontram na burocratização 

da participação, na necessidade de formação e na dependência de algumas 

organizações ao Estado, alguns dos principais desafios do participar.  

É nesse contexto que localizamos o nosso campo de pesquisa - na 

primeira década do século XXI - que pode ser considerado como uma síntese 

das condições políticas, sociais e culturais, resultantes das lutas até então 

travadas no continente latino americano. Contexto este, no qual identificamos 

diferentes processos de exclusão e desigualdades sociais, ações históricas de 

resistência, processos de despolitização, e novos desafios à participação 

popular. 

Para Nogueira (2005), quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

tomou posse, em janeiro de 2003, um misto de confiança e de desespero 

tomou conta do país. Isso se deu porque muitos achavam que o país estava 

iniciando uma espécie de reencontro consigo mesmo e caminharia 

                                                           
30 A realidade social não se divide em primeiro, segundo e terceiro setor. O último estaria 
sendo fundado em um conceito abstrato sem existência real, não necessariamente pode ser 
compreendido como sociedade civil. Por outro lado, o autor ressalta que é preciso não 
descartar sumariamente o conceito de terceiro setor, mas também não o aceitar tal como é 
tratado pelos seus autores. Isto é, não partir de um conceito isolado, procurando então sua 
expressão na realidade, mas, contrariamente, partir da analise do real, como a totalidade 
histórica que é para então explorar essa categoria (MONTAÑO, 2002. p.183). 
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rapidamente não só para a superação da agenda neoliberal e recessiva do 

governo anterior, como também para um progressivo resgate da sua histórica 

dívida social. Por outro lado, outros acreditavam que o governo não teria 

condições técnicas e políticas (quer dizer, ideias e governabilidade) para 

enfrentar o cenário econômico interno e externo no qual vivia o país. Para o 

autor:  

 

O governo, porém, surpreenderia a todos. Seus primeiros 
movimentos seriam marcados pela moderação e pela cautela. 
Não seriam poupados esforços para rebaixar a desconfiança 
dos mercados e dosar o otimismo da população. As decisões 
tomadas no terreno da gestão econômica e financeira 
desarmariam a ansiedade. Alta demais no início do ano, a 
inflação retrocederia para patamares razoáveis. As taxas de 
juros ingressariam numa marcha descendente, lenta mas firme. 
O país não cairia no "caos", como se imaginava (NOGUEIRA, 
2005, p. 26). 

 

Essas ações fariam com que os segmentos populares percebessem que 

o país não havia dado início a uma onda de transformações sociais. A euforia e 

a confiança iniciais foram sendo substituídas por indícios de perplexidade e de 

inquietação quanto à potência reformadora do novo Governo (NOGUEIRA, 

2005). 

Segundo Avritzer (2009), o “governo Lula” possibilitou mudanças 

significativas na democracia no país, ampliando experiências como o 

Orçamento Participativo, iniciado em 1989 na administração do Partido dos 

Trabalhadores na Cidade de Porto Alegre31. Para o autor, essas mudanças se 

deram principalmente em decorrência da criação de novos espaços de 

participação. Conforme destaca: 

 

O governo Lula adotou uma orientação genericamente 
participativa desde o início do seu primeiro mandato. Essa 
propensão a incrementar as políticas participativas se traduziu 
em diversos tipos de políticas: em primeiro lugar, na proposta 
pioneira de realizar consultas com entidades da sociedade civil 
para a elaboração do Plano Plurianual (PPA); em segundo 
lugar, por meio do reforço dos conselhos de políticas nas áreas 
em que eles já existiam e da criação de novos conselhos em 
áreas sem tradição de participação; em terceiro lugar, por 

                                                           
31

 Conforme verifica em estudos como os de Santos (2002), Orçamento Participativo em Porto 
Alegre: para uma democracia redistributiva (pp. 455 - 560). 
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intermédio da realização de um conjunto de conferências que 
ajudaram a estabelecer as prioridades dos diferentes 
ministérios. Nas próximas seções irei descrever principalmente 
as mudanças nos conselhos nacionais e as características das 
conferências nacionais (AVRITZER, 2009, p. 42). 

 

Para Fontes (2010) o Orçamento surge muito mais para administrar os 

conflitos promovidos através das ações de reivindicação, do que para resolver 

as questões sociais que criavam das demandas dos segmentos. 

Segundo a autora, o Orçamento Participativo seria responsável, não por 

um avanço no campo democrático, mas por uma canalização apaziguadora 

das muitas demandas das classes populares. Visto que estas não faziam 

questionamentos sobre a estrutura do orçamento, mas se limitavam a 

questionar sobre a forma de gerenciar os magros percentuais destinados às 

questões sociais. Nesse sentido a proposta da redução democrática à gestão 

de conflitos imediatos se disseminava no Brasil (FONTES, 2010). 

 Conforme podemos perceber a partir das contribuições de Avritzer 

(2009) e de Fontes (2010), o aumento do quantitativo dos espaços do 

Orçamento Participativo em todo o País, apesar de representar uma ampliação 

nos espaços de participação política das classes populares, não pode ser 

considerado um efetivo canal para a resolução das muitas questões sociais 

que agridem uma parcela da população. Isso porque nestes, a população só 

pode deliberar sobre a utilização de um percentual mínimo, definido pelos 

próprios representantes do Estado.  

É nesse cenário de conquistas de espaços de atuação e de contradições 

sobre o papel atribuído a participação popular, que localizamos o Município de 

Natal/RN como uma cidade caracterizada por seus problemas sociais, seus 

processos de exclusão, e pela ação de resistência dos mais diferentes 

segmentos. 
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2.1 O município de Natal/RN e as questões sociais 

 

O município de Natal/RN32, cujo processo de formação territorial, cultural 

e populacional remonta o período da colonização brasileira33, se insere nas 

discussões que temos apresentado até agora sobre a participação política 

como uma ação de resistência aos processos de exclusão e desigualdades 

sociais, inerentes ao próprio sistema capitalista. 

Com uma população, segundo o IBGE (2010), de aproximadamente 

803.739 habitantes, residentes em 36 bairros localizados nas quatro regiões 

administrativas (Norte, Sul, Leste e Oeste), a cidade possui, segundo estudos 

da SEMURB (2006), 66 favelas oficialmente reconhecidas, correspondentes a 

pequenos assentamentos precários, com reduzido número de domicílios, que 

não oferecem condições dignas de sobrevivência. Essas favelas estão assim 

distribuídas nas regiões Norte (18); Sul (10); Leste (14); Oeste (24). No total, 

são 18.632 domicílios, onde vivem 74.528 pessoas.  

 

 

              Gráfico 1: Favelas por região em Natal/RN. Fonte: Arquivo pessoal 
 

                                                           
32

 A cidade compõe a Região Metropolitana de Natal (RGM) juntamente com os município de 
Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, Parnamirim,  São Gonçalo do 
Amarante e São José de Mipibú (ANUÁRIO 2009). 

33
 Segundo seu processo histórico, principalmente até o fim do século XIX, a cidade vivenciou a 

história do país, talvez pela presença marcante de um sistema de colonização de exploração, 
quase silenciada, assumindo um papel frente as outras capitanias ou estados brasileiros não 
menos significativo que de uma parcela da população que não participara efetivamente da sua 
história.  Bomfim (1994). No Século XX, o silêncio fora quebrado por mobilizações político-
sociais desencadeadas por setores populares, militares e outros. Entre algumas, destacamos o 
papel da Insurreição Comunista de 1935, a Campanha de pé no chão na administração do 
prefeito Djalma Maranhão, os movimentos estudantis na década de 60 e 70, etc.  
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Esse número de favelas, segundo Kowarick (2000), pode expressar as 

acirradas formas de segregação socioeconômica que se dá nos espaços 

urbanos. Formas estas que contrastam, de maneira radical, as restritas áreas 

privilegiadas, destinadas aos estratos de médio e alto poder aquisitivo, com as 

imensas zonas onde se avolumam os trabalhadores que não podem pagar o 

preço de um progresso apoiado na exclusão social e econômica daqueles que 

levam adiante as engrenagens econômicas. 

 

 
 

 

 

Concordando com o autor e considerando a habitação como uma das 

principais questões sociais que evidenciam a segregação e os processos de 

exclusão social e econômica do município34, identificamos por meio do 

mapeamento do Déficit Habitacional feito em 200635, outra problemática 

relativa ao tema, que não diz respeito apenas à questão das favelas, mas ao 

problema do não acesso a moradia e, por sua vez, aos direitos sociais, por 

parte da população de baixa renda do município. 
                                                           
34

 Nessa concepção, Martins (1997) apud Wanderley (2004. p. 136) afirma: não existe 
exclusão: existe contradição, existem vítimas de processos sociais, políticos e econômicos 
excludentes; existe o conflito pelo qual a vítima dos processos excludentes proclama seu 
inconformismo, seu mal-estar, sua revolta, sua esperança, sua força reivindicatória e sua 
reivindicação corrosiva. Essas reações, porque não se trata estritamente de exclusão, não se 
dão fora dos sistemas econômicos e dos sistemas de poder. Elas constituem o imponderável 
de tais sistemas, fazem parte deles ainda que os negando (...). De repente, essa categoria tão 
extremamente vaga (no sentido de imprecisa e vazia) que é a exclusão, substitui a idéia 
sociológica de processos de exclusão.   

35
 O déficit habitacional pode ser definido como a quantidade de moradias que deve ser 

construída para solucionar problemas sociais relacionados com a coabitação familiar, a 
moradia em domicílios improvisados ou em construções precárias e o ônus excessivo com 
aluguel. 

Figura 1: Ocupação Djalma Maranhão (Movimento 

de Luta nos Bairros vilas e favelas).  Zona Norte de 

Natal/RN. Fonte: Arquivo pessoal 
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No ano da pesquisa, a cidade apresentava um déficit básico estimado 

em 24.848 domicílios, o que a colocava no ranking do déficit habitacional 

básico relativo entre as capitais do país e o Distrito Federal, na 14ª posição, e 

entre as capitais da região Nordeste, a 3ª posição, com as menores carências 

habitacionais, perdendo somente para Salvador e Aracaju, que obtiveram 

déficit habitacional de 12,5% e 13%, respectivamente (NATAL, 2006). 

É importante notar a enorme quantidade de domicílios vagos - unidades 

que estavam desocupadas na data de referência do Censo Demográfico - que 

algumas vezes supera o número de moradias necessárias para suprir as 

carências habitacionais relacionadas com o déficit habitacional básico. Em 

Natal, eram 22.379 domicílios vagos que correspondia, em 2000, a 90% do 

total do déficit habitacional básico. Ou seja, desprezando as condições em que 

se encontravam os domicílios vagos, sua localização e a que segmento da 

sociedade se destinaria, caso fosse possível repassar os 22.379 domicílios 

vagos de Natal para as famílias com carências habitacionais ocuparem, seria 

necessário apenas construir mais 2.469 unidades para zerar o déficit 

habitacional no município. 

É nesse campo de contradições relativas ao acesso a direitos que a 

questão urbana aparece como problema político a ser enfrentado. Esse 

enfrentamento nas cidades é materializado pelas associações de bairro, juntas 

de vizinhos, clubes de mães, grupos de base - os mais díspares - que lutam 

por água, iluminação, pavimentação, saneamento, creches, postos de saúde 

ou policiamento, contra a alta dos aluguéis, pela legalização ou ocupação da 

terra (KOWARICK, 2000). 

Essas realidades revelam que, apesar da existência de uma política de 

participação no governo Lula e outras políticas voltadas para democratização 

da renda, a questão social permanece nas periferias do município como uma 

impressão marcada pela desigualdade e pobreza na história do país. 

São em torno dessas questões sociais que surgem na história do país e 

do município, através da iniciativa da própria população ou do governo, os 

espaços de participação, discussão e reivindicação de direitos, marcados pelo 

conflito de diferentes classes sociais.  

Esses conflitos ou lutas sociais surgem na história do município de 

Natal/RN como uma síntese do processo de formação político e social do 
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Brasil; das marcas deixadas pelos diferentes processos de exploração e 

repressão promovidos pelos atores políticos; pelas questões sociais, que em 

muito contribuíram no processo de despolitização de uma parcela da 

sociedade.  

É no campo dessas relações de conflito que se dão no próprio Estado, 

entre um grupo social que parece representar a chamada sociedade civil no 

município e outro que representa a sociedade política, que buscamos identificar 

quais seriam os espaços de participação no município e quem seriam esses 

atores que estariam compondo esses espaços. 

Tomando como referência os estudos de Coutinho (1989) e, por sua vez, 

a teoria de Gramsci, entendemos que o Estado de que tratamos tem um 

sentido amplo, comportando suas esferas principais: a sociedade política e a 

sociedade civil: 

 

a sociedade política (que Gramsci também chama de "Estado 
em sentido estrito" ou de "Estado-coerção"), que é formada 
pelo conjunto dos mecanismos através dos quais a classe 
dominante) detém o monopólio legal da repressão e da 
violência, e que se identifica com os aparelhos de coerção 
sob controle das  burocracias executiva e policial-militar; e a 
sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto das 
organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das 
ideologias, compreendendo o sistema escolar, as Igrejas, os 
partidos políticos, os  sindicatos, as organizações 
profissionais, a organização material da cultura (revistas, 
jornais, editorias, meios de comunicação de massa), etc. 
(COUTINHO, 1989, p. 77) 

 

É esse Estado que consideramos ser o local onde são travadas as lutas 

de resistência das classes populares frente as questões sociais, e onde são 

criados os espaços de participação que em muito representam espaços de 

conflitos.  

Em outras palavras, é neste campo que localizamos os atores sociais 

identificados em nossa pesquisa, os espaços onde atuam, e algumas reflexões 

sobre a dinâmica da participação observada no campo empírico.  
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2.1 As Organizações não Governamentais - ONGs 

 

Considerando as Organizações Não Governamentais (ONGs) como 

espaços de participação e ao mesmo tempo como atores coletivos, por se 

organizarem em torno de um colegiado diretivo e atuarem em conselhos e 

ações de mobilizações, reivindicações, etc. entendemos que suas ações 

também poderiam representar caminhos para compreender o quadro da 

participação no município. 

Nesse sentido, identificamos 131 ONGs cadastradas nos Conselhos 

municipais da Mulher e das Minorias (CMMMI), de Assistência Social (CMAS), 

e no da Criança e do Adolescente (COMDICA). Suas inserções nestes espaços 

se dão em conformidade com suas propostas de atuação, conforme o gráfico a 

seguir: 

 

 

            Gráfico 2: ONGs de Natal/RN. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Segundo Gohn (2003), no Brasil dos anos 80 e 90, a diminuição dos 

movimentos sociais organizados foi proporcional ao crescimento e ao 

surgimento de redes de Organizações Não Governamentais36, voltadas para o 

                                                           
36

 A expressão ONG foi criada pela ONU na década de 40 para designar entidades não-oficiais 

que recebiam ajuda financeira de órgãos públicos para executar projetos de interesse social, 
dentro de uma filosofia de trabalho denominada "desenvolvimento de comunidade". O recorte 
da definição da ONU é dado pela estrutura jurídica: ser ou não ser governo. As ONGs se 
localizavam na esfera do privado. Para várias ONGs contemporâneas, a conceituação das 
entidades não passa mais pelo recorte público-privado, pois teria ocorrido a emergência de 
outro setor na esfera da organização geral da sociedade que seria o público-comunitário-não-
estatal, vindo a se constituir no "terceiro setor" da economia, no plano informal. Para que 
possamos analisar estes argumentos precisamos reconstruir o processo histórico de 
desenvolvimento das ONGs nas últimas décadas e a diferenciação existente entre elas 
(GOHN, 2003, p. 54). 
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trabalho em parceria com as populações pobres ou fora do mercado formal de 

trabalho.  

Para a autora, o surgimento das ONGs se deu em consequência da 

construção de uma nova estrutura de relações sociais no cenário brasileiro a 

partir das redes de economia informal ou comunitária, caracterizadas pelas 

ações populares, baseadas em planos coletivos de baixo custo e com 

utilização do trabalho comunitário, tanto urbano como rural. A necessidade de 

mão de obra técnica e especializada, para assessorar e implementar essas 

ações, faz com que a institucionalização e a profissionalização substitua aos 

poucos os movimentos sociais pelas ONGs.  

Ao definir a categoria, Gohn (2003) utiliza o conceito de Scherer-Warren 

(1999), considerando as ONGs como 

 

agrupamentos coletivos com alguma institucionalidade, as 
quais se definem como entidades privadas com fins públicos e 
sem fins lucrativos e contando com alguma participação 
voluntária (engajamento não-remunerado, pelo menos do 
conselho-diretor). Portanto, distinguem-se do Estado/ governo, 
do mercado / empresas e se Identificam com a sociedade civil/ 
associativismo. Nesse universo incluem-se tanto organizações 
meramente recreativas ou de assistência social como as 
participantes ou atuantes nas políticas públicas e na politização 
do social'. É desse último tipo que estaremos tratando aqui 
(GOHN, 2003 apud SCHERER-WARREN, 1999, p. 31.) 
 

Segundo seus estudos, no Brasil, na década de 90, as ONGs teriam 

diminuído seu trabalho de militância política em decorrência de suas parcerias 

com o Estado (GOHN, 2003. p. 12). 

 

 

 
            

Figura 2: Assembleia no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA – 
março de 2010. Fonte: Arquivo pessoal 
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Para Montaño (2002), as ONGs, no contexto pós redemocratização, se 

tornam corresponsáveis pelo processo de despolitização do “terceiro setor”, 

defendendo não mais os interesses de classes, mas ações integradoras de 

parceria com o Estado, visando o bem comum através de suas empresas 

cidadãs e solidárias, e, por isso, não defendendo os interesses mais coletivos.  

 

Neste caso, dá-se mais um passo no histórico processo 
ideológico de despolitização das organizações e atividades 
populares. Desta forma, um primeiro passo foi a passagem e 
tentativa de substituição do "velho sindicato classista" pelos 
“novos movimentos sociais", particularistas, segmentados, por 
fora do aparelho do Estado, das contradições de classe, sem 
articulação com os partidos políticos, com os sindicatos, sem 
questionar a produção e a distribuição, mais visando ao 
consumo e à redistribuição - no entanto com demandas 
surgidas das próprias necessidades da população. O segundo 
passo é (está sendo) a atual substituição destes movimentos 
pelas ONGs; agora não apenas com identidades 
supraclassistas, pontuais e singulares, mas sobretudo em 
"parceria" e articulado com o capital e com o Estado, e çujas 
demandas não surgem diretamente das necessidades da 
população, mas das "condições" de financiamento das 
entidades e fundações financeiras (MONTAÑO, 2002, p. 148, 
grifos no original). 

 

Segundo o autor, o processo de substituição dos movimentos sociais 

pelas ONGs não se deu simplesmente sob o ponto de vista de quem 

desenvolve a ação de participação política ou reivindicativa. Este foi marcado 

pela despolitização da sociedade civil no momento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

em que as ONGs perderam sua autonomia quando passaram a ter suas ações 

financiadas pelo Estado, grupos empresariais ou das fundações internacionais. 

Esses acontecimentos mudaram a perspectiva de luta e confronto pela 

"parceria" e "acordo" entre classes, mudando também a procedência popular 

das demandas, passando agora a ser definidas pelas áreas de interesse ou de 

ação das entidades financeiras ou pelo Estado. Por fim, destaca que os "novos 

movimentos sociais" perderam a condição de identidades e lutas de classes e o 

horizonte de questionamento à ordem do capital, à contradição capital/trabalho 

e ao sistema como um todo (MONTAÑO, 2002). 
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2.3 As organizações de bairro e os movimentos sociais 

 

As organizações de Bairro se configuram em espaços de participação 

mais próximos da população do município, tanto sob o ponto de vista da 

localização geográfica das suas sedes37 quanto pela facilidade de participar 

das reuniões, que geralmente se utilizam de metodologias que possibilitam a 

participação de todos os moradores das comunidades. 

A dinâmica desses espaços em muito se dá de maneira conflituosa, isso 

porque é neles que os moradores e as lideranças, na condição de 

representantes das comunidades ou dos segmentos, debatem as demandas de 

suas comunidades, elegem prioridades e definem parcerias ou 

encaminhamentos junto aos órgãos públicos através de ofícios, abaixo 

assinados, manifestações, etc. 

No quadro abaixo, identificamos um resumo do mapeamento das 

Organizações Comunitárias do município, no qual desejamos destacar38 a 

importância de dois tipos de organizações sociais: os Conselhos Comunitários 

e as Associações de bairro. 

  

ORGANIZAÇÕES  NORTE SUL LESTE OESTE TOTAL 

CONSELHOS COMUNITÁRIOS 51 20 11 16 98 

ASSOCIAÇÕES E CENTROS 52 44 45 76 217 

CLUBE DE MÃES 22 16 7 17 62 

GRUPOS DE IDOSOS 3 2 11 7 23 

TOTAL 128 82 74 116 400 
    Tabela 1: Mapeamento das organizações comunitárias. Fonte: Pessoal 

 

Segundo o mapeamento, a Região administrativa Norte aparece como a 

que mais comporta as organizações sociais, são 128 das 400 no município;  a 

Região Leste fica em segundo lugar com 116 (29%) organizações; em terceiro, 

a Região Sul com 82 (20%); e, em último, a Região Oeste com 74 (19%) 

organizações sociais, conforme gráfico: 

                                                           
37

 Estas são construídas ou pela própria comunidade ou pelas empresas de habitação, 

conforme vimos anteriormente em Paiva (1994). 
38

 Não anulando a importância dos clubes de mães e dos grupos de idosos no município, mas 
tentando estabelecer um recorte no campo de estudos, nesse momento privilegiamos as 
discussões sobre os Conselhos e as Associações de Bairro.  
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A Região Leste é a que possui um maior número de organizações por 

área se considerarmos as variáveis: espaço geográfico e quantitativo de 

organizações.  Vale ressaltar que foi nesta região que a cidade surgiu e até a 

primeira metade do século XX os acontecimentos históricos, as mobilizações 

sociais, aconteciam entre os chamados bairros do centro - Rocas e Alecrim.  

Segundo Germano (1989), a própria Campanha de pé no chão, ocorrida da 

década de 60, contribuiu para a formação de centros comunitários, 

associações, e outros nessa região. 

No que concerne à proposta de criação desses espaços de participação, 

Gohn (2003 e 2005) descreve que nem todos os espaços podem ser 

considerados como sendo de iniciativa popular. A exemplo disso, temos os 

Conselhos Comunitários que, segundo os estudos de Gohn (2003), foram 

criados ainda durante o Regime Militar como espaços de negociação entre o 

movimento popular e certas áreas do poder público. Segundo a autora, os 

Conselhos atuam como apaziguadores e, não raro, praticam políticas de 

cooptação de lideranças e incorporam apenas os setores organizados que 

apoiam a facção política que está no poder.  

Já a origem das associações e movimentos comunitários surgem como 

forma de mobilização das classes populares, bem antes da década de 70, 

estando bastante articuladas à reformulação da Igreja Católica na América 

Latina e ao surgimento de alas dissidentes em seu interior. Segundo a autora:  

 

A dinâmica interna destas entidades ou movimentos é marcada 
pela participação direta, pelo assembleísmo e pela atuação 
contínua em vez dos grandes eventos das SABs. A maioria das 

Gráfico 3: Entidades Comunitárias de Natal/RN. Fonte: Arquivo 
pessoal 



76 

 

entidades não tem sede própria, nem estatutos e muito menos 
regimento interno. Mas existe um código de ética interno, onde 
o importante é sempre falar pelo grupo, após consultá-lo. A 
delegação da autoridade é para cada caso (GOHN, 2005, p. 
37). 

 

Segundo Paiva (1994), em Natal, especificamente, o ressurgimento das 

organizações comunitárias se dá a partir da intervenção estatal ainda na 

década de 70, por intermédio de uma política de participação, que buscou criar 

as entidades de bairro – Conselhos Comunitários e Associações de Moradores. 

Segundo a autora, a criação destes espaços de participação, aparecem como a 

forma encontrada pelo poder público para, antecipando-se a eles, prevenir os 

conflitos que porventura poderiam aparecer.  

Para a autora, nesse período, a organização e a institucionalização das 

entidades de bairro39 se tornaram no município uma exigência constante dos 

governos Estadual e Municipal, enquanto condição para manter diálogo com a 

população e atender às suas reivindicações, principalmente quando se tratava 

de programas sociais. 

Outro passo importante para essa participação controlada foi a formação 

da Federação dos Conselhos e Entidades Beneficentes do Rio Grande do 

Norte (FECEB-RN). Essa entidade foi criada em 1980 pela Prefeitura 

Municipal, num processo verticalizado no qual a população ficou de fora, não 

sendo sequer consultada sobre a sua necessidade (PAIVA, 1994). 

Todo o processo de constituição da Federação foi conduzido pelos 

órgãos agenciadores do Estado, inclusive a indicação da Presidente (sendo a 

primeira presidente uma funcionária do Gabinete do Prefeito). Dessa forma, a 

Federação dos Conselhos constituiu mais uma entidade para legitimar as 

ações do governo, na medida em que não representava as entidades 

                                                           
39 Para a criação dessas entidades, os órgãos promotores da política habitacional do Estado - 
INOCOOP E COHAB, - passam a priorizar e a enfatizar a importância da organização 
comunitária de forma tal que, embora os conjuntos habitacionais construídos durante esse 
período sejam entregues sem nenhuma infraestrutura - calçamento, escola, posto de saúde, 
etc. -, possuem, no entanto, a sede do Conselho Comunitário, cedida por aqueles órgãos. 
Estes, além disso, colocavam seus técnicos - Assistentes Sociais - à disposição da população 
para conduzir o processo de formação da diretoria da entidade e elaborar o estatuto que a 
regia. Vale salientar que todo esse processo acontecia à revelia dos moradores, ou seja, sem 
nenhuma participação da comunidade. (PAIVA, 1994. p. 31) 
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comunitárias, atuando de forma autoritária e controladora, limitando a 

participação de entidades que tentavam tornar-se independentes.  

Em nossa pesquisa, verificamos que muitos dos Conselhos e 

Associações do município ainda permanecem vinculados a FECEB-RN. Sendo 

esta responsável por criar espaços de participação nos bairros, fazer 

articulações políticas entre os conselhos, representar a categoria nos 

Conselhos institucionalizados e promover as eleições nas comunidades.  

Em relação aos movimentos sociais, destacamos o papel do Movimento 

de Luta nos Bairros Vilas e Favelas (MLB). No município, o movimento surge 

na ocupação de uma área de um bairro da periferia da cidade denominada 

pelos componentes do movimento de “leningrado”. A comunidade do 

leningrado fica localizada no bairro Guarapes, periferia do município.  

O Movimento, após articular a ocupação dos espaços urbanos, inicia um 

conjunto de ações que tem como objetivo viabilizar a construção de moradias 

de alvenaria para a população envolvida e a conquista de outros direitos.  

Para a construção de moradias, o movimento desenvolve articulações 

desde a criação de projetos que possam ser financiados por programas do 

governo federal (como os programas de habitação) a reivindicações junto às 

secretarias municipais e estaduais, a fim de que estes construam no local da 

ocupação, ou em outros locais na área urbana, as moradias e, por sua vez, 

legalizem a situação dos moradores da ocupação. 

Outra ação que surge no mesmo contexto no município e que merece 

destaque por sua iniciativa de mobilizar diferentes atores sociais (Conselhos 

Comunitários, OGNs, Movimentos sociais, etc.) em torno de uma mesma pauta 

reivindicativa, é o Fórum Natal Cidade Sustentável, iniciado em 200940.   

O Fórum discute questões relativas à Reforma Urbana, acompanhando 

a implementação do plano diretor no município; Direitos sociais, discutindo 

                                                           
40 Formado por diferentes segmentos do município, a saber: Movimento formado por diferentes 
organizações sociais como: AMB - Articulação de Mulheres Brasileiras, Centro Sócio Pastoral 
Nossa Senhora da Conceição - Mãe Luiza, Coletivo Leila Diniz, CMP- Central dos Movimentos 
Populares,Conselho Comunitário de Ponta Negra, CUT- Central única dos Trabalhadores, 
DCE- Diretório Central de Estudantes da UFRN, Fórum Estadual de Defesa dos Direitos de 
Crianças e Adolescentes - Fórum DECA/RN, Fórum de Mulheres do RN, Fundação Fé e 
Alegria – RN, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, PDA Caminhos do Sol/ Visão 
Mundial, Posse de Hip-Hop Lelo Melodia, Sindicado dos transportes opcionais e alternativos do 
RN – SITOPARN e SOS Mangue. 
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questões de gênero, acesso à moradia, à educação e à saúde; e campanhas 

contra a corrupção pelo voto consciente. 

Segundo informações obtidas junto ao Fórum, ele se reconhece como 

sendo 

 

composto por um conjunto de organizações não-
governamentais, grupos e organizações sociais 
verdadeiramente preocupados com a cidade e empenhados 
em exercer o controle social sobre as Políticas Públicas em 
Natal. Participamos de todas as etapas de formulação da 
proposta de revisão do Plano Diretor de Natal, desde as 
primeiras atividades até os momentos dramáticos de votação 
do Plano na Câmara Municipal, que desaguaram na Operação 
Impacto (FÓRUM NATAL CIDADE SUSTENTÁVEL, 2009). 

 

Levando em consideração a sua proposta de atuação e principalmente a 

sua composição, por representar uma articulação entre diferentes organizações 

sociais, o Fórum pode ser compreendido como uma das principais ações 

coletivas que surgiram no município nos últimos anos. Isso porque, segundo 

nossas observações, nenhum outro movimento conseguiu articular diferentes 

atores em torno de uma mesma proposta de atuação/pauta.  

 

2.4 Os espaços de participação 

 

A participação política no município de Natal/RN surge retratada no 

cenário desta pesquisa como um conjunto dinâmico de acontecimentos que 

envolve atores sociais, das mais diferentes matrizes ideológicas. Esses 

acontecimentos, ora provocadas pelo poder público, ora pela própria 

população, revela o quanto os espaços em que atuam os indivíduos podem ser 

considerados locais de conflitos individuais e coletivos.   

Conforme destacamos na introdução do trabalho, na tentativa de 

compreender essas dinâmicas, demos início a um mapeamento dos espaços 

de participação que posteriormente resultou em um estudo sobre a atuação 

dos sujeitos sociais nestes espaços. 

No mapeamento feito nos últimos dois anos, identificamos no município 

531 organizações sociais, sendo 400 comunitárias, correspondendo a 
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associações, conselhos e clubes, e 131 Organizações Não Governamentais 

(ONGs), que se organizam e atuam em torno de temáticas relativas aos direitos 

sociais, segurança pública, moradia, trabalho, gênero, criança e adolescência, 

etc. 

Em relação aos espaços de participação, a cidade possui 23 conselhos 

ou órgãos colegiados, criados de acordo com as determinações da 

Constituição Federal, como espaços paritários, de controle social, ou de 

proposições de política públicas.  

Para Gohn (2003), estes Conselhos Institucionalizados ou Temáticos 

 

buscam disciplinar os preceitos constitucionais após a 
Constituição brasileira de 1988. Teoricamente não dependem 
da vontade dos governantes e abrangem todos os cidadãos. 
Seu universo é composto por categorias sociais como velhos, 
crianças, mulheres, índios etc. e não por classes sociais como 
os populares. Ou seja, são conselhos dos excluídos 
socialmente ou em condições de apartheid social. Alguns deles 
têm a denominação de Conselho Tutelares, como o das 
crianças. Os Conselhos Temáticos Institucionalizados 
abrangem, além das estruturas organizadas por categorias 
sociais dos excluídos, os Conselhos por áreas de gestão e os 
conselhos tarifários. O primeiro trata de setores já tradicionais 
na administração pública: saúde, transportes, educação, lazer, 
habitação etc. O segundo busca democratizar a gestão pública 
no estabelecimento de tarifas em geral: são as Câmaras 
Técnicas Setoriais (GOHN, 2003, p. 19.). 

 

No capítulo anterior, quando tratávamos dos desafios dos espaços de 

participação, identificamos mais alguns elementos que caracterizariam os 

conselhos institucionalizados.  

No quadro a seguir, Identificamos os conselhos e suas áreas de atuação 

dentro de cada Órgão Governamental que compõe o poder público municipal.  

 

ORGÃOS GOVERNAMENTAIS ESPAÇOS DE PARTICPAÇÃO 

Gabinete do Prefeito – GAPRE 

Conselho da Cidade do Natal – 
CONCIDADE/NATAL Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente –
COMDICA 

Secretaria do Gabinete do Prefeito - SEGAP 
Conselho Tutelar da Criança e do 
Adolescente – CTCA 

Secretaria Municipal de Comunicação Social 
– SECOM 

 

Secretaria Municipal de Relações 
Interinstitucionais e Governança Solidária – 
SERIG 
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Procuradoria Geral do Município – PGM  

Controladoria Geral do Município - CGM  

Gabinete do Vice-Prefeito – GAVIPRE  

Secretaria Municipal de Planejamento, 
Fazenda e Tecnologia da Informação – 
SEMPLA 

Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - 
COMCIT 
Conselho Municipal de Saneamento Básico – 
COMSAB 

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, 
Logística e Modernização Organizacional – 
SEGELM 

Conselho Municipal de Administração e 
Remuneração – CMAR 

Secretaria Municipal de Tributação - SEMUT  

Secretaria Municipal de Educação – SME 

Conselho Municipal de Educação - CME 
Conselho Municipal de Alimentação Escolar - 
CAE 
Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação-
Conselho do FUNDEB 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS Conselho Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Trabalho e 
Assistência Social – SEMTAS 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e 
das Minorias – CMDMM 
Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS 
Conselho Municipal das Pessoas Portadoras 
de Deficiência – CMPPD 
Conselho Municipal do Trabalho – COMUT 
Conselho Municipal do Idoso – CMI 
Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas 
– COMPD 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – 
SEMOB 

Conselho Municipal de Transporte e 
Mobilização Urbana - CMTMU 
Conselho Municipal de Humanização do 
Trânsito – CMHT 

Secretaria Municipal de Defesa Social e 
Direitos do Cidadão – SEMDES 

Conselho Municipal de Segurança e Defesa 
Social – COMSEDS 

Secretaria Municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico – SETURDE 

Conselho Municipal de Turismo – CMTUR 

Secretaria Municipal da Juventude, do 
Esporte e do Lazer – SEJEL 

 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e 
Infra-Estrutura – SEMOPI 

 

Secretaria Municipal de Habitação, 
Regularização Fundiária e Projetos 
Estruturantes – SEHARPE 

Conselho Municipal de Habitação de 
Interesse Social – CONHABINS 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – 
SEMSUR 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo – SEMURB 

Conselho Municipal de Planejamento Urbano 
e Meio Ambiente – COMPLAN 

Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Natal – NATALPREV 

 

Instituto Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor de Natal – PROCON/NATAL 

Conselho Municipal de Defesa do 
Consumidor – CONDECON 

Fundação Cultural Capitania das Artes – 
FUNCARTE 

Conselho Municipal de Cultura – CMC 

Empresa de Fomento e Segurança Alimentar 
e Nutricional – ALIMENTAR 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional de Natal – CONSEA 

Tabela 2: de Conselhos Institucionalizados do Município de Natal/RN. Fonte: Prefeitura de Natal/RN 
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Conforme o quadro acima, observamos que dos 23 Conselhos 

existentes no Município de Natal/RN, 11 estão localizados em apenas quatro 

secretarias (Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e 

Projetos Estruturantes – SEHARPE – 01; Secretaria Municipal de Saúde – 

SMS – 01; Secretaria Municipal de Educação – SME – 03; Secretaria Municipal 

de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS – 06) o que nos faz refletir, 

segundo as contribuições de Gohn (2003), sobre como essas secretarias se 

configuram em espaços abertos à participação da sociedade. 

Compondo os conselhos, identificamos diferentes atores sociais que vão 

desde coordenadores de ONGs a lideranças comunitárias e representantes de 

Movimentos Sociais, conforme a composição das entidades no Conselho da 

Cidade do Natal – CONCIDADE/NATAL: 

 

URNE – União Norte-Rio-Grandense, MLB – Movimento de 
Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, UnP – Universidade 
Potiguar, UERN – Universidade do Estado do RN, UFRN – 
Universidade Federal do RN, CONAN – Confederação 
Nacional das Associações de Moradores, FECEB – Federação 
dos Conselhos Comunitários e Entidades Beneficentes do 
Estado do RN, ADEFERN – Associação dos Deficientes Físicos 
do Estado do RN, FIERN – Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Norte, SINSENAT – Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Natal, Horto Florestal 
Parque do Pitimbu, FECNAT – Federação das Entidades 
Comunitárias de Natal. (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 
NATAL, abr. 2011) 

 

Outro espaço de participação do município identificado na pesquisa é o 

Orçamento Participativo. Segundo documentos adquiridos junto à Prefeitura de 

Natal41, o Orçamento Participativo (OP) é um processo de democracia 

participativa no qual a Prefeitura compartilha com a população a 

responsabilidade pela definição de suas ações prioritárias, através da 

realização de discussões abertas aos cidadãos para definir a distribuição de 

recursos públicos municipais entre as diferentes necessidades escolhidas pela 

população. 

 

                                                           
41

 Segundo informações obtidas na pesquisa, a partir de 2009, na administração do Partido 
Democratas da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA), o Orçamento Participativo 
passou a ser chamado de Orçamento Democrático. 
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O Orçamento Participativo no município tem início no processo de 

elaboração do Plano Plurianual 2006/2009, quando a Prefeitura realizou um 

processo de consulta à Sociedade Civil, através do Seminário de Participação 

Social e da Audiência Pública do Plano Plurianual (PPA), eventos que reuniram 

diversos setores da sociedade civil organizada, bem como os agentes 

governamentais e membros da Câmara de Vereadores. As demandas trazidas 

pela sociedade civil foram contempladas no PPA e foi eleita uma comissão com 

representantes dos diversos setores que participaram do processo de consulta 

para acompanhar a votação e a execução do PPA. 

Para Santos (2002), o Orçamento Participativo é uma estrutura e um 

processo de participação comunitária baseado em três grandes princípios e em 

um conjunto de instituições que funcionam como mecanismos ou canais de 

participação popular sustentada no processo de tomada das decisões do 

governo municipal, tendo como princípios  

 
a) todos os cidadãos têm o direito de participar, sendo que as 
organizações comunitárias não detêm, a este respeito, pelo 
menos formalmente, status ou prerrogativas especiais; b) a 
participação é dirigida por uma combinação de regras de 
democracia direta e de democracia representativa, e realiza-se 
através de instituições de funcionamento regular cujo 
regimento interno é determinado pelos participantes; c) os 
recursos de investimento são distribuídos de acordo com um 
método objetivo baseado em uma combinação de "critérios 
gerais" - critérios substantivos, estabelecidos pelas instituições 
participativas com vista a definir prioridades - e de "critérios 
técnicos" - critérios de viabilidade técnica ou econômica, 
definidos pelo Executivo, e normas jurídicas federais, estaduais 
ou da própria cidade, cuja implementação cabe ao Executivo 
(SANTOS, 2002, p. 467). 

Figura 3: Reunião do Orçamento Participativo 

Região Norte – Agosto de 2010. Fonte: Arquivo 
pessoal 
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No que se refere aos princípios elencados por Santos (2002), o processo 

do Orçamento Participativo em Natal parece seguir as mesmas orientações, as 

quais, segundo a Prefeitura, podem assegurar a operacionalização do 

Orçamento numa perspectiva de construção da participação popular na 

administração municipal, quais sejam: 

 
Universalidade – a participação é um direito universal que deve 
ser assegurado a todo e qualquer cidadão e cidadã. 
Diversidade – abertura da participação no processo do OP a 
quaisquer grupos e setores da sociedade e ou indivíduos. Essa 
diversidade possibilita a presença da pluralidade de forças e 
setores existentes na sociedade, garantindo que as decisões 
sejam tomadas a partir da relevância social de determinado 
pleito ou interesse, e não pelo acesso privilegiado aos centros 
de decisão. Transparência – significa que o Poder Público 
Municipal viabiliza o acesso às informações sobre a 
administração municipal de maneira que a população possa 
entendê-las. Acordo sobre as regras – As regras que regerão o 
processo do OP deverão ser negociadas e pactuadas por todos 
os envolvidos no mesmo — agentes governamentais, 
vereadores e representantes da sociedade civil organizada —, 
criando condições para que o processo seja o mais 
democrático possível (SANTOS, 2002, p. 467). 

  
 

Entre as muitas demandas das Quatro Regiões administrativas do 

município, registramos abaixo a síntese do demonstrativo dos investimentos 

em atendimento às demandas concernentes ao saneamento ambiental eleitas 

nas plenárias do orçamento participativo 200842. 

 

 

1. SANEAMENTO AMBIENTAL 

REGIÃO OBRA SECRETARIA AÇÃO 

I 
Drenagem da Avenida Maranguape em 
Nossa Senhora da Apresentação 

SEMOV 
Drenagem, saneamento 
básico de vias públicas 

I 
Pavimentação da Rua Beatriz Cortez em 
Nossa Senhora da Apresentação. 

SEMOV 
Pavimentação de vias 
públicas. 

II 
Drenagem e Pavimentação da Rua São 
Pedro a Adjacências na comunidade Mar 
Del Plata – Potengi 

SEMOV 

Drenagem, saneamento 
básico de vias públicas 
Pavimentação de vias 
públicas 

III 

Construção de muros de arrimo da 
travessa São Paulo/ Rua São Paulo, 
Rua Atalaia, Camaragibe, travessa São 
Luiz, Travessa florestal (Mãe Luiza). 

SEMOV 
Reestruturação urbana 
em áreas públicas 

                                                           
42

 As demandas do Orçamento Participativo do ano de 2010, não foram disponibilizadas pela 
Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA, nem publicadas em Diário Oficial, conforme 
orienta a metodologia do OP.  
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VI 
Conclusão do Anel viário da Rua 
Agrestina até o conj. Bela vista no Bairro 
Planalto. 

SEMOV 
Pavimentação de vias 
públicas 

VII 
Capeamento asfáltico do Anel viário 
Ponta Negra. 

SEMOV 

Drenagem, saneamento 
básico de vias públicas 
Pavimentação de vias 
públicas 

 

 

 

Como podemos perceber no quadro síntese das demandas do 

Orçamento Participativo do ano de 2008, os serviços considerados como 

prioridade pelos participantes, são, em sua maioria destinados aos bairros 

considerados mais pobres da cidade.  

Esses bairros estão localizados nas regiões administrativas que mais 

possuem favelas no município, sendo 42, de um total de 66. Ou seja, 60% das 

favelas identificadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

– SEMURB. 

Em relação ao tipo de demandas, observamos que a sua maioria são 

relativas a infra-estrutura, priorizando a drenagem ou pavimentação das ruas. 

O que pode nos revelar o déficit desses serviços nos bairros e a importância da 

participação dos sujeitos na decisão do orçamento público, principalmente 

quando estes conseguem representar, através da participação, os interesses 

mais coletivos de suas comunidades. 

No ano de 2010, com o objetivo de conhecer a dinâmica desse espaço e 

os atores que atuavam em suas plenárias, participamos dos encontros nas 

quatro regiões administrativas do município. Nas reuniões, identificamos a 

participação de lideranças políticas de bairro, como presidentes de conselhos 

comunitários, de associações, e de Organizações Não governamentais, que se 

apresentavam como representantes dos seus bairros ou segmentos.  

 

Tabela 3: Demanda do Orçamento Participativo 2008. Fonte: pessoal 
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A pauta das reuniões do ano de 2010, era definida pelos representantes 

da secretaria, sendo publicada com antecedência a metodologia dos encontros, 

os momentos reservados para a apresentação da proposta, para o debate 

entre os participantes, e o orçamento reservado para a implementação dos 

serviços públicos eleitos em cada região administrativa. 

Apesar da importância do Orçamento Participativo, percebemos nas 

reuniões uma participação não superior a cem (100) participantes (por 

encontro), entre representantes dos segmentos e populares, mobilizados pela 

divulgação através dos carros de som em suas comunidades. 

Concordando com as reflexões de Fontes (2010) sobre a proposta do 

Orçamento Participativo (quando a autora o compreende como um mecanismo 

de canalização das demandas populares e até mesmo de apaziguamento das 

ações contestatórias), percebemos em nossas experiências empíricas que este 

espaço, apesar de se apresentar como uma estratégia ou um canal de 

participação, não necessariamente pode ser considerado como um avanço no 

campo democrático. Uma vez que nele, as ações que parecem ser mais 

freqüentes não são as de luta pela defesa das demandas mais coletivas, e sim, 

as que buscam defender os interesses dos grupos que já se encontram frente 

ao poder político municipal. 

 

 

 

Figura 4: Reunião do Orçamento Participativo – 

Região Oeste – Agosto de 2010. Fonte: Arquivo 
pessoal 
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CAPÍTULO 3 
AS AÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES NOS ESPAÇOS DE 

PARTICIPAÇÃO 
  

 

Ao observar as organizações e os movimentos sociais que atuam no 

município de Natal/RN, percebemos, através das suas reuniões e ações, que 

muitos deles, embora propusessem defender os interesses coletivos, pareciam, 

algumas vezes, não estar engajadas com tais propostas. 

Uma situação que pode servir para ilustrar essa constatação foi 

observada nas reuniões do Orçamento Participativo no ano de 2010. Tal 

situação consiste no fato de que algumas lideranças comunitárias chegaram a 

votar contra a implementação de uma unidade de saúde em seu bairro, 

atendendo a uma solicitação da própria secretaria de planejamento.  

Na mesma reunião, outra liderança se contrapondo ao voto dos 

representantes das comunidades e às intervenções dos representantes da 

prefeitura, questionou a representatividade dos presentes: se estes estavam ou 

não defendendo os interesses da população.  

Após ter presenciado esse momento, procuramos conversar com a 

liderança que havia votado “contra” a implementação de uma unidade de saúde 

e ela nos afirmou que os interesses da comunidade ficavam na comunidade, e 

não podia contrariar as determinações do amigo secretário.  

Após ter vivenciado esse momento e outros que serão abordados mais a 

frente, passamos a considerar que o simples mapeamento dos atores sociais e 

dos espaços de participação não nos possibilitaria compreender as dinâmicas e 

os conflitos entre os mais diferentes sujeitos. Nesse sentido, depois de ter 

estudado a dimensão institucional de algumas organizações, através de seus 

estatutos, encontros formais em seminários, bem como suas propostas de 

atuação, demos início ao estudo das ações dos sujeitos que formavam essas 

organizações ou movimentos.  
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3.1 A liderança, a legitimidade e o reconhecimento político 

 

A condição de ser liderança comunitária ou de um movimento estaria 

diretamente relacionada ao modo como este indivíduo pode representar a 

comunidade de diferentes maneiras. 

Constatamos por meio das observações, que a legitimidade de uma 

liderança na comunidade surge quando esta é eleita pela população para 

compor a diretoria de uma organização representativa ou passa a ser 

referência dentro da própria comunidade no tocante à resolução de questões 

locais e à defesa dos interesses coletivos.   

Esta representação se daria através de um tipo de “carisma” 

conquistado pela liderança em seu segmento ou comunidade. Carisma este 

que, segundo Weber (1999), consiste numa espécie de qualidade pessoal que 

o sujeito passa a ser portador, fazendo com que a comunidade mantenha para 

com este uma relação de caráter emocional, de confiança e de legitimidade.  

Nesse sentido, a condição de ser liderança parece, de acordo com o 

autor, a de ser reconhecida no meio social como representante do próprio meio 

social. E ser representante nas comunidades, pelo menos na dimensão 

institucional, é ser eleito para mandato de representatividade.  

Segundo Nogueira (2008), o líder é alguém que está na dianteira de um 

processo e que reúne certas qualidades pessoais (técnicas, intelectuais, 

políticas, morais) que lhe dão prestígio suficiente para “dirigir” o grupo. Ainda 

para o autor, um líder  

 

é aquele que, no interior de um grupo, ocupa uma posição que 
o habilita a influenciar de forma determinante as decisões de 
caráter estratégico e as orientações do poder de fato. Na 
medida em que corresponde a certas expectativas grupais, 
obtém apoio e legitima-se (NOGUEIRA, 2008, p. 97).  

 

O autor destaca que o poder do líder se diferencia bastante do poder do 

chefe, uma vez que o líder não necessita de um cargo ou de uma nomeação 

para liderar, ao passo que aquele que chefia sempre o faz a partir de uma base 

formal. Em outras palavras, a capacidade que tem um líder de dirigir, 

independentemente de cargos ou funções, flui por outros canais. Levada ao 
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limite, a ideia sugere que, muitas vezes, numa comunidade ou numa 

associação, não são os chefes que contam, mas os líderes (NOGUEIRA, 

2008). 

Quando isso acontece, essa liderança assume o compromisso de 

representar os interesses coletivos da comunidade, mediar debates, reivindicar 

ações públicas e, até mesmo, em algumas audiências ou fóruns, “falar pela 

comunidade”.  

No momento em que as lideranças passam a representar suas 

comunidades na condição de presidente, coordenador ou outras, estas 

vivenciam um processo de “formação” política inerente à participação, que se 

dá tanto no cotidiano das Organizações quanto em outros espaços.  Isso 

acontece porque, segundo Pateman (1992), “a ação de participar é educativa 

no mais amplo sentido da palavra, tanto no aspecto psicológico quanto no de 

aquisição de práticas de habilidades e procedimentos democráticos” 

(PATEMAN, 1992, p. 61). 

 

 

 

 

Esse processo de participação/formação, de apropriação dos 

mecanismos de atuação, de negociação e de diálogo43 possibilita às lideranças 

não só atuarem em suas comunidades, mas representarem estas em outros 

                                                           
43

 Bordenave (1994) destaca que a participação se daria principalmente através do diálogo. 
Diálogo este que não significa somente conversa. Significa se colocar no lugar do outro para 
compreender seu ponto de vista; respeitar a opinião alheia; aceitar a vitória da maioria; por em 
comum as experiências vividas, sejam boas ou ruins; partilhar a informação disponível; tolerar 
longas discussões para chegar a um consenso satisfatório para todos (BORDENAVE, 1994, p. 
50). 

Figura 5: Reunião no Conselho Comunitário de 

Felipe Camarão – Agosto de 2010 – Fonte: Arquivo 
pessoal. 
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espaços como Fóruns, Conselhos institucionalizados e Orçamento 

Participativo. 

São em espaços como esses que as lideranças entram em contato com 

outras representantes das comunidades e com os grupos políticos 

institucionalizados (como os partidos) e passam a vivenciar a dinâmica de 

outros espaços, como as secretarias, os conselhos gestores de políticas 

públicas, as assembleias dos orçamentos participativos, as OGNs, os 

Movimentos sociais, etc.  

Ao atuar nestes espaços, o sujeito, que antes era reconhecido apenas 

em sua comunidade, de maneira local, por suas ações de articulação política 

ou iniciativas de resolução dos problemas, passa, aos poucos, a ser 

reconhecido em um campo maior e mais amplo da política no município44.  

De acordo com o que foi observado nas reuniões, a consequência do 

reconhecimento da intervenção da liderança nos espaços, somada aos saberes 

adquiridos no processo de participar, parece possibilitar à liderança a conquista 

de um capital social que a projeta para outros campos de participação. Capital 

social este compreendido, segundo Bourdieu (1980), como sendo  

 

o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à 
posse de uma rede durável de relações mais ou menos 
institucionalizadas de interconhecimento e de inter-
reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um 
grupo, como conjunto de agentes que não somente são 
dotados de propriedades comuns (passíveis de serem 
percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), 
mas também são unidos por ligações permanentes e úteis 
(BOURDIEU, 1980, p. 67). 

 

É essa rede de relações que a liderança passa a conquistar e que a 

torna, muitas vezes, representante não somente de sua comunidade, mas de 

seu Bairro, de sua Região Administrativa, de sua Cidade e de seu Estado. 

Conforme percebemos nas eleições das conferências, locais, regionais, 

municipais e estaduais, consecutivamente. 

 

 

                                                           
44

 É nesse contexto que a liderança deixa de ser conhecida como o “Presidente da Associação” 
e passa a ser o “Grilo da Zona Norte”.  
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3.2 Identificando as lideranças 

 

Dando continuidade à reflexão sobre o papel das lideranças frente às 

suas comunidades ou segmentos, identificamos dois tipos de atores que atuam 

nos espaços de participação do município, manifestando diferentes formas de 

agir e de se relacionar com o poder público, que parecem influenciar 

diretamente nos conflitos existentes nos espaços.45  

Da Matta (1997), ao tratar das questões políticas no Brasil, aponta duas 

formas de cidadão existentes, que em muito revela como a política tem se 

tornado um espaço de conflitos e relações de interesses pessoais e coletivos.  

O primeiro tipo de cidadão se encontra no campo das relações pessoais 

(na casa), tendo estes privilégios por parte dos grupos políticos; o segundo, 

que não pode necessariamente ser considerado cidadão, se encontra no 

campo das relações impessoais com o Estado (na rua), passivo às regras 

universais e aos processos burocráticos que em muito inviabilizam sua ação e 

o seu reconhecimento como alguém. Conforme descreve: 

 

O que se pode dizer é que, na rua, tenho de pensar em 
estratégias radicalmente diversas. Se minha visão do Brasil a 
partir da casa é que a "nossa sociedade é uma grande família", 
com um lugar para todos, na esfera da rua minha visão de 
Brasil é muito diferente. Aqui eu estou em "plena luta" e a vida 
é um combate entre estranhos. Estou também sujeito às leis 
impessoais do mercado e da cidadania que freqüentemente 
dizem que eu "não sou ninguém". Fico, então, à mercê de 
quem quer que esteja manipulando a ordem social naquele 
momento. Sei também que, no universo impessoal da rua, a 
lógica é da sistemática tentativa de destruição de privilégios. 
Percebo que a lei é uma arma para submeter grupos e teias de 
relações, fazendo com que possam ser controlados legal e 
politicamente (DA MATTA, 1997, p. 92). 

 

Nas reuniões do Orçamento Participativo no ano de 2010 e em outros 

espaços como nas mobilizações que buscavam reivindicar direitos sociais, nos 

fóruns, nas audiências públicas, etc. identificamos categorias semelhantes às 

descritas pelo autor de lideranças/cidadãos: 

                                                           
45

 Na presente exposição, não nos deteremos à identificação dos espaços em particular, mas 
ao perfil dos atores que compõem estes espaços e que os tornam por sua vez em espaços de 
conflitos. 
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1) A primeira, atuava junto aos representantes do poder público, de 

maneira não conflituosa e mais pessoal, manifestando, através de suas 

falas e formas de agir, relações quase afetivas com os grupos políticos 

governamentais;  

2) A segunda, atuava junto aos representantes do poder público, muitas 

vezes, de maneira conflituosa e impessoal, através da contestação das 

ações governamentais, de reivindicações das demandas das 

comunidades ou segmentos e de solicitações via ofícios, etc.  

 

São essas duas formas de agir das lideranças políticas, que passamos a 

analisar, que podem nos ajudar a compreender, pelo menos parcialmente, 

como tem se dado a dinâmica da participação em alguns espaços políticos no 

município, principalmente se levarmos em consideração suas relações com os 

representantes do poder público. Isso porque essa relação, quando manifesta 

de maneira conflituosa, pode desencadear ações de contestação as ações do 

Estado por parte das classes populares. Por outro lado, quando manifesta de 

maneira não conflituosa, pode representar parcerias políticas, muitas vezes, 

responsáveis pelo consenso e pela não representação coletiva.  

 

3.3 As lideranças da casa e a relação com o poder público 

 

Conforme observado em nossa pesquisa, o primeiro tipo de liderança 

parecia ter uma relação de proximidade com os representantes do poder 

público - como os secretários municipais, chefes de setor e vereadores - 

quando em alguns momentos, buscavam ter conversas “mais afastadas” do 

local do encontro, tratavam-se pelo apelido (alcunha), ofereciam carona após 

as reuniões e até mesmo agendavam visitas em suas residências. 

Ao aproximarmo-nos dessas lideranças e perguntarmos sobre sua 

relação com os representantes do poder público, algumas nos relataram que já 

conheciam os representantes há alguns anos. Em suas falas, percebemos que 

essa relação poderia surgir como resultante de um processo de inserção das 

lideranças nos espaços, de conversas informais antes das reuniões, nos 
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horários reservados às refeições ou, até mesmo, nos momentos de construção 

de parceria com os órgãos públicos. 

No campo, verificamos que uma dessas formas de parcerias não se 

dava na negociação de demandas objetivando resolver problemas mais 

coletivos, como questões relativas à saúde, à moradia, etc. e sim, em promover 

apenas atividades recreativas e assistencialistas em suas comunidades, 

conforme solicitação: 

 

Natal, 08 de junho de 2006 
Venho em parceria com CTC das Rocas e em nome de nossa 
comunidade, solicitar de Vossa Senhoria uma ajuda de 10 
Sacolões para realizar um sorteio junino no dia 20/06 em frente 
a sede do CCBTV.  Certos de contarmos com seu apoio neste 
sentido, nós agradecem antecipadamente e aproveitamos o 
ensejo convidamos Vossa Excelência a participar da festa e 
reiterar os nossos votos de elevada estima e consideração. 
Sem mais, Atenciosamente, Srª. Secretária da SEMTAS - Drª 
Vilma Sampaio – Nesta (FECEB-RN. 2006). 

 

Essa relação pode ser identificada também na forma pessoal quando 

uma liderança requisita o apoio financeiro (ou de estrutura política) para um 

Deputado com o objetivo de obter apoio popular e se manter atuando em um 

conselho municipal: 

 
Caro Amigo Deputado 
Venho em nome de nossa comunidade, solicitar ao amigo a 
sua colaboração para que eu (FERNANDO LUIZ DA COSTA) 
seja Reconduzido mais um Mandato de Conselheiro Municipal 
de Natal pois a ELEIÇÃO SERA SABADO DIA 14/10/06 na 
FETARN estamos precisando de ONIBUS E LACHES  para 
leva os amigos para vota no seu amigo para nos Assegura a 
cadeira de conselheiro Municipal de Natal. Certos de 
contarmos com seu apoio neste sentido, nós agradecemos 
antecipadamente a sua colaboração nesse Sentido e elevada 
estima e consideração. Sem mais, Atenciosamente, Natal, 08 
de outubro de 2006 (FECEB-RN. 2006). 

 

Em outros casos, o capital social conquistado nesses espaços e por 

intermédio dessas parcerias parecia possibilitar oportunidades para as próprias 

lideranças, através de recebimento de materiais de construção, consultas 

médicas, recebimento de óculos, propostas de trabalho na iniciativa privada ou 

indicações de cargos na esfera pública. É o que podemos perceber no caso de 

uma liderança que parecia ter um bom relacionamento com os representantes 
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da esfera governamental nas reuniões entre os anos de 2009 e 2010, e que foi 

nomeada com cargo comissionado da Prefeitura no ano de 2011: 

 

PORTARIA Nº. 688/2010-A.P., de 14 de maio de 2010. A 
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta do Artigo 55, 
Inciso II da Lei Orgânica do Município do Natal, e ofício nº 
315/2010-SEGAP, RESOLVE: Art. 1º. Nomear FERNANDO 
LUIZ DA COSTA, para exercer, em comissão, o cargo de 
Chefe do Setor de Acompanhamento de Normas, símbolo CS, 
da Secretaria Municipal de Relações Interinstitucionais e 
Governança Solidária - SERIG, em conformidade com as Leis 
Complementares nº. 108 e nº. 109, de 24 de junho de 2009 e 
Decreto nº. 8.769, de 02 de julho de 2009. Art. 2° - Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Micarla de 
Sousa – PREFEITA. Roberto Lima de Souza - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E 
MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL.  (DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICIPIO, 14 de maio de 2010) 

 
 

Ao ocupar cargos comissionados na esfera pública, as lideranças de 

algumas organizações sociais, como Conselhos Comunitários e Associações, 

passam a fazer parte de reuniões administrativas nas Secretarias, não mais 

como representantes que trazem demandas das comunidades para negociar 

com o poder público, mas como servidores que representam a esfera própria 

pública. Conforme observamos o registro fotográfico feito em uma reunião da 

SERIG, com os novos cargos comissionados/lideranças políticas de bairros em 

dezembro de 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Reunião dos cargos comissionados na 

SERIG – Fonte: Arquivo pessoal 
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É nesse momento que a liderança política muda a sua ação, deixa de 

fazer ofícios reivindicativos para as secretarias e passa a atuar dentro das 

próprias secretarias através de memorandos. Isso ocorre quando esta deixa de 

representar as demandas de sua comunidade e passa a encaminhar, requisitar 

serviços a outros setores do seu novo espaço de atuação. 

Essa mudança de papéis, materializada na forma de encaminhar “os 

papéis” (do próprio modelo do documento), traduz a mudança da ação do 

sujeito que agora passa a frequentar outros espaços, tornando-se portador de 

outras demandas, articulador, não de reivindicações junto a órgãos públicos, 

mas de reuniões nas comunidades para negociar ou defender os interesses do 

próprio poder público.  

 

3.4 As ações das lideranças nas comunidades 

 

A ação de algumas lideranças em suas comunidades e suas relações 

tanto no âmbito local quanto institucional podem nos ajudar a compreender 

alguns conflitos existentes no campo político e em alguns espaços de 

participação no município de Natal/RN, bem como identificar supostas fraturas 

no processo representativo das classes populares. 

Percebemos, segundo essas ações, que um segmento dos grupos 

populares, no caso o que temos considerado como sendo as lideranças “da 

casa”, parece aos poucos ter se distanciado da atuação no campo da 

representação dos interesses mais coletivos, deixando de enfrentar os 

processos de exclusão e desigualdades sociais e de lutar pela garantia dos 

direitos, em muito, negados na sociedade capitalista. 

Nesse cenário, a pobreza parece, aos poucos, deixar de representar um 

elemento desencadeador de contestação, mobilização e até mesmo de 

conscientização das classes populares (conforme vimos no primeiro capítulo 

deste trabalho), passando a ser utilizada, tanto por algumas lideranças quanto 

por diferentes grupos políticos, como meio de se estabelecer relações de 

poder, cooptação e troca de favores. 

São ações como estas que identificamos em diferentes organizações 

sociais, sendo promovidas principalmente pelas lideranças políticas que 
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(segundo os regimentos e estatutos das organizações) deveriam representar 

os interesses mais coletivos do segmento. 

Nos últimos anos, ao participar de várias reuniões nas organizações 

sociais do município, principalmente as comunitárias, se aproximar das 

lideranças e ter acesso as suas principais demandas dos segmentos, 

identificamos/mapeamos um conjunto de reivindicações feitas tanto através de 

ofícios aos órgãos públicos quanto de maneira informal a grupos políticos. 

Entre as solicitações destacamos abaixo as mais frequentes: 

  

Encaminhado para Tipo de demanda  

Secretarias e órgãos 
públicos  

 
1. Ofícios requerendo aumento de policiamento na comunidade 
2. Ofícios requerendo gambiarra para eventos. 
3. Ofícios requerendo implantação de linha de ônibus. 
4. Ofícios requerendo regularização dos serviços de saúde na 

comunidade 
5. Ofícios requerendo serviços urbanos como limpeza de praças, 

podação de árvores, manutenção do serviço de iluminação pública, 
etc.  

 

Grupos políticos 
(apoio ou prestação 
de serviços) 

 
1. Anulação de multas de veículos 
2. Autorização de identidade (RG) 
3. Compra de bola e troféus para os times de futebol da comunidade 
4. Encaminhamento de cartas solicitando emprego a políticos amigos 
5. Entrega de armações de óculos  
6. Entrega de caixão e viabilidade de ônibus para assistir os 

moradores quando seus familiares morrem. 
7. Entrega de enxovais 
8. Entrega de próteses dentárias 
9. Inserção no programa do leite 
10. Marcação de consultas médicas 
11. Materiais de construção 
12. Pagamento da conta de fornecimento de água e energia elétrica.  
13. Solicitação de alimentos e botijão de gás. 
14. Solicitação de serviço de ambulância do político na comunidade 
15. Solicitação de serviços para viabilizar festas e confraternizações 
16. Sopa comunitária 

 

 

 

Como se observa no quadro acima, algumas lideranças políticas têm 

atuado em suas comunidades ou segmentos por meio de ações de 

reivindicação relativas a direitos sociais, e através do que consideramos ser de 

natureza assistencialista ou até mesmo irregular (como indica a solicitação a 

grupos políticos de anulação de multas de veículos). 

Tabela 4: Identificação das demandas das lideranças políticas. Fonte: Pessoal. 
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Em relação ao primeiro grupo de solicitações (direcionadas às 

Secretarias e aos órgãos públicos) verificamos que parece corresponder a 

demandas de ordem mais geral da comunidade, não caracterizando uma ação 

que se contraponha ao papel das lideranças políticas ou das próprias 

organizações, pois este, segundo regimentos, assume esse papel frente às 

questões da comunidade.  

Por outro lado, quando identificamos as solicitações feitas aos grupos 

políticos, observamos que o papel tanto das organizações quanto das próprias 

lideranças parece se distanciar do que se refere a sua proposta de atuação 

coletiva, principalmente levando em consideração que uma boa parte dessas 

demandas não corresponde a questões mais amplas ou gerais como as 

primeiras, mas sim a uma dimensão mais individual, que entendemos ser  

passiva de cooptação ou troca de favores. 

São essas solicitações e as parcerias com os grupos políticos que 

entendemos ser contrárias, e por que não prejudiciais a própria comunidade ou 

segmento. Isso porque, ao propor alianças com os grupos objetivando garantir 

interesses mais imediatos e individuais, e resolver as questões de maneira 

parcial, as lideranças passam a mediar uma negociação que não trata da 

resolução dos problemas como os processos de exclusão e desigualdades 

sociais vivenciados pelos sujeitos das comunidades. Desse modo, contribuem  

para a continuidade ou reprodução das questões sociais e a consequente 

dependência de determinados grupos através dos favores políticos.  

São essas questões que podemos perceber através da fala de uma 

liderança do bairro das Rocas, que relata como tem se dado o processo de 

oferecimento de favores dos grupos políticos para com os populares. Ubaldo 

Fernandes é uma liderança política que reside e atua no bairro das Rocas há 

mais de vinte anos e que teve sua trajetória iniciada na Pastoral da Juventude 

do Meio Popular (PJMP) da Igreja Católica, e, segundo ele, atuou em diversas 

ações nas décadas de 70 e 80. A liderança participou também dos movimentos 

estudantis na década de 80, o que o levou, segundo ele, a se interessar cada 

vez mais pelas questões relativas aos movimentos populares. Na década de 

90, em consequência das suas ações no Bairro das Rocas, foi eleito presidente 

do conselho comunitário por 03 vezes.  
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A partir da sua projeção do campo político e por ter ocupado vários 

cargos comissionados na administração municipal, a liderança atuou nos 

últimos anos no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (COMDICA), 

no Conselho Municipal de Habitação e no Conselho Municipal de Saúde, na 

condição de conselheiro representante tanto das organizações sociais quanto 

do poder público. Entre 2010 e 2011, assumiu o mandato de vereador na 

condição de suplente durante 06 meses na Câmara Municipal de Natal/RN, 

compondo o grupo de apoio a administração da prefeita Micarla de Souza. 

Atualmente, Ubaldo Fernandes participa do Movimento de rádios comunitárias 

em Natal/RN, estando a frente da Associação Beneficente Cultural Radio 

Comunitária das Rocas e do Jornal Via Leste noticiais – vinculado à 

Associação. 

Segundo a liderança, a questão do uso das comunidades nas 

campanhas políticas é frequente no município. No período da eleição, alguns 

grupos políticos que não possuem representantes da comunidade se 

aproximam da população oferecendo favores em troca dos votos, e a mesma, 

correspondendo a essas propostas deixa de apoiar um representante da 

comunidade para apoiar outro que, de certa forma, não teria compromisso com 

os problemas locais. Conforme observamos em sua fala: 

 

As vezes falta de conscientização de uma população que, uma 
boa parte imediatista, que se beneficia com algum tipo de 
pedido de candidatos que não tem compromisso com a 
comunidade e vem com a estrutura de poder para conquistar o 
mandato usando a população mais simples, a população mais 
carente, e chega com qualquer tipo de migalhas para satisfazer 
o momento imediato entendeu, [...] (Liderança Comunitária do 
Conjunto Santarém – Região Administrativa Norte) 

 

Como podemos observar, a liderança considera o apoio da população 

ao grupo político, e não aos candidatos da comunidade como uma expressão 

da falta de conscientização política na comunidade. Segundo o entrevistado, “a 

comunidade deveria eleger um representante local que vivenciasse todos os 

problemas que os populares vivenciam, que compartilhasse as mesmas 

dificuldades e tivesse o mesmo ideal”. Ou seja, que representasse o segmento 

não somente através das promessas, mas de atitudes que verdadeiramente 

correspondessem ao seu papel de liderança.  
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Após tecer esses comentários, a liderança afirmou que ela representava 

esse candidato local prejudicado pela comunidade por não ter sido eleito para 

um mandato completo, ficando apenas com a suplência. Conforme segue sua 

fala: 

 

Eu sempre sou deixado em segundo plano, devido atuação de 
pessoas que chegam neste período trazendo o poderio 
econômico onde compram a população por diversos tipos de 
atendimento no que se refere à reivindicação material. Ou seja, 
compram a população. E a população por falta de informação, 
chegam a receber essas doações de campanha, e isso 
prejudica o projeto mais coletivo, no caso eu, entendeu? [...] 
(Liderança Comunitária do Conjunto Santarém – Região 
Administrativa Norte) 

 

Ao expressar suas ideias, Ubaldo Fernandes ainda ressaltou que as 

próprias lideranças da comunidade viviam, de certa forma, em uma espécie de 

conflito com outras lideranças, motivado por diferentes questões, entre elas, o 

apoio a esses grupos políticos que não representavam os interesses da 

comunidade, a negociação dos votos dos populares e a tentativa de se 

promover como uma liderança “com mais poder” e “representatividade”, talvez 

buscando obter mais oportunidades junto aos grupos. Estas eram, segundo 

ele, as questões que mais causavam a chamada “desavença local”.  

Para a liderança entrevistada, a ausência de um projeto comum para o 

bairro das Rocas enfraquecia as lideranças e fortalecia os grupos políticos que 

não tinham compromisso com a comunidade, procurando-a somente no 

período eleitoral. 

Provocados por essas reflexões, procuramos outras lideranças do Bairro 

das Rocas e perguntamos qual seria o impedimento que fazia com que todas 

as lideranças não apoiassem um único candidato, como estava propondo 

Ubaldo Fernandes (na pergunta, fizemos referência à ideia Ubaldo Fernandes).  

Em resposta, as lideranças disseram que a manifestação contrária de 

Ubaldo Fernandes aos apoiadores dos “candidatos externos” era tão recente 

quanto as suas candidaturas. Isso porque durante muitos anos ele tinha se 

promovido (ou crescido – termo mais ultilizado por eles) apoiando os grupos 

políticos (como todos faziam), e somente agora com condições financeiras para 
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tal ao se autodeclarar o candidato do Bairro, passou a criticar as ações que 

anteriormente ele mesmo praticava. 

 Diante dessas informações, passamos a perceber que até mesmo o 

sujeito que criticara as práticas de apoio aos grupos, as tinha promovido 

abertamente nas últimas campanhas políticas no ano de 2008 e 2010, 

apoiando em sua comunidade tanto candidatos na esfera municipal, quanto 

estadual e federal. Segundo o que podemos constatar nas imagens abaixo: 

 

 

 

 

 

O que queremos dizer é que ao entrevistar várias lideranças no 

município de Natal/RN e identificar algumas críticas por parte destas aos 

grupos políticos que se aproximavam da população quase que somente no 

período da campanha eleitoral, percebemos que todas, sem exceção, estavam 

apoiando algum grupo que mantinha a mesma prática por eles criticada. Ou 

seja, a maioria das lideranças entrevistadas contrariou aquilo que havia 

informado na entrevista, tornando evidente que suas práticas eram de apoio e 

não de oposição aos grupos que criticara. 

É interessante destacar que a liderança aqui mencionada, no caso de 

Ubaldo Fernandes, só se opunha ao apoio local a candidatos e a vereadores, e 

não a outros mandatos como o do legislativo estadual ou federal, do senado, 

da prefeitura ou do governo do Estado. Talvez porque esse apoio 

representasse diretamente um prejuízo a sua própria campanha na 

comunidade.  

Em relação a esses acontecimentos, começamos a perceber que a 

maioria dos conflitos existentes entre as lideranças que consideramos ser as 

Figura 7: Reunião política promovida por liderança 

na Região Leste – Fonte: Arquivo pessoal. 
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“da casa” não estavam se dando no campo da defesa das demandas coletivas 

(da comunidade), mas das particulares com vistas a garantir a ascensão em 

espaços políticos ou outros interesses. 

Outro ponto que podemos analisar é: Como a liderança consegue se 

manter à frente da sua comunidade defendendo os interesses da população?  

E quais seriam os desafios postos a continuidade da defesa do grupo?  

Como vimos anteriormente, no capítulo dois, muitas das lideranças, ao 

assumirem as organizações sociais e começarem a participar de reuniões com 

os grupos políticos, representando suas comunidades ou segmentos, passam a 

receber, em consequência da sua popularidade ou reconhecimento local, 

propostas para apoiar determinado grupo. 

Ao retomarmos a entrevista com Ubaldo Fernandes, é importante 

destacar ainda que, para ele, é nesse contexto que algumas dessas lideranças 

deixam de representar seus segmentos e passam a estabelecer parcerias e ao 

mesmo tempo depender desses grupos, fragilizando assim os movimentos 

populares: 

 

É, existiriam sim tendências voltadas para a defesa do poder 
público, entendeu, quando esses entes, esses atores 
envolvidos dentro do próprio segmento passam a ater um 
vínculo com o poder público, através de um secretário do 
Município que convida eles para compor um quadro de 
funcionários do poder público Municipal. O representante do 
poder executivo, o prefeito ou o governador, entendeu, é, eu 
acho que é uma forma que eles tem, é, que o poder público 
tem de neutralizar né a atuação do movimento social (Relato 
de Ubaldo Fernandes, nov. 2011). 

 

Para o entrevistado, são principalmente os que exercem a condição de 

presidentes de Conselhos Comunitários, de Associações ou de Federações, 

que recebem mais frequentemente as propostas de parcerias com o poder 

público. O que explica, segundo a liderança, o significativo número de atores 

que se encontram empregados direta ou indiretamente nas esferas municipais 

ou estaduais. 

Ainda segundo Ubaldo Fernandes, existe uma fragilidade dos lideres no 

que se refere a questões de emprego. Segundo o entrevistado, “uma maioria 

seriam desempregados, o que dificultaria a sua atuação na comunidade dado 

as suas limitações financeiras”. Ele destaca que “muitas lideranças não teriam 
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um vale transporte para sair de seu bairro para representar sua comunidade, 

ou até mesmo deixar um ofício em uma secretaria”, e conclui que: 

 

É por isso que muito deles se fragilizam e se tornam 
subservientes ao poder público. Por que uma boa parte deles 
tem algum vinculo empregatício com o poder público. Por que o 
poder público ver a fragilidade que eles tem, de não ter as 
vezes nem como sobreviverem, então passam a ser  
subservientes ao poder publico (Relato de Ubaldo Fernandes, 
nov. 2011). 

 

Reconhecendo que essa relação poderia representar um impedimento 

para as ações dos movimentos de bairro, principalmente no que se refere a sua 

autonomia frente às manifestações em prol das demandas mais coletivas, a 

liderança destaca que a condição de estar vinculado ao poder público através 

de um emprego 

 
 
[...] atrapalharia e muito a atuação deles junto aos movimentos 
sociais, porque a partir de exato momento que ele não tem 
aquela independência como deveria ter, entendeu. Imagine um 
presidente de conselho comunitário empregado da prefeitura 
né, ocupa um cargo de comissão da prefeitura, de repente 
surge na sua comunidade que o representa algum conflito 
envolvendo a comunidade e o poder público, ele vai estar de 
qual lado? Da prefeitura que ele recebe um salário mensal ou 
da comunidade que não recebe nada? Entendeu? [...] (Relato 
de Ubaldo Fernandes, nov. 2011). 

 

Diante da fala acima e já tendo observado casos semelhantes no próprio 

município, verificamos que algumas das lideranças beneficiadas com cargos ou 

indicação de empregos, quando se deparam diante de uma questão a ser 

reivindicada em sua comunidade, têm optado por não organizarem ações de 

mobilização ou contestação, e sim, procurado mediar encontros entre sua 

comunidade e o grupo político que defende, beneficiando o segundo com a 

ideia de que este está disposto a representar os interesses da comunidade e, 

portanto, neutralizando qualquer manifestação política de dimensão mais 

coletiva.  

Podemos compreender que essa ação de parceria com o poder público 

pode ser responsável tanto pelo desvirtuamento (fragilização/falseamento) da 

representatividade da liderança em relação a sua comunidade ou segmento, 
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quanto pelo impedimento do próprio processo de mobilização e 

conscientização das classes populares. Uma vez que as classes populares 

passam a não se organizar em torno das questões locais, tendo muitos de seus 

problemas resolvidos por um grupo político que se aproveita da condição de 

pobreza das classes populares para construir uma relação de dependência da 

comunidade para com seu trabalho e mandato. 

Em relação a parceria entre as lideranças e os grupos políticos, Marcos 

Antonio, liderança e também ex-presidente de Conselho Comunitário e membro 

da mesa diretora da Federação das Entidades Beneficentes do Estado do Rio 

Grande do Norte (FECEB-RN), afirma que não há como pensar em um trabalho 

na comunidade sem o apoio dos políticos,uma vez que “os políticos estão a 

frente das secretarias e têm a liberdade de ajudar ou não as comunidades”. 

Para a liderança, “se os políticos se colocam a ajudar as comunidades, nada 

pode ser mais justo que a comunidade dar um retorno a ele no período das 

eleições”. 

A fala de Marcos Antonio pode nos servir como elemento para 

compreender como alguns sujeitos, que até então representariam o segmento 

“politizado” das comunidades - dada a sua ação no meio e seus aprendizados 

conquistados no processo de participação - demonstram não entender a 

democracia representativa. Ou, até mesmo, em apoio aos grupos que se 

beneficiam desse não entendimento, de maneira intencional, induzem à ideia 

de que a comunidade ficaria devendo favores ao político, quando este 

exercesse  a ação para a qual fora eleito. 

Essa ideia pode ser considerada um dos pontos que merecem destaque 

em nossos estudos, por defender a tese de que a ação do político representa 

mais uma espécie de favor que deve ser recompensado do que seu papel em 

um processo de representação política.  

Percebemos, a partir de outras falas de lideranças e das suas próprias 

ações, que esse pensamento não pode ser considerado consenso no 

município.  Isso porque estas defendem uma ideia contrária do processo de 

representação: de que os políticos eleitos são escolhidos para exercerem o 

papel de representantes e devem satisfação da sua atuação ao povo, não ao 

contrário. 
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É neste cenário de parcerias com os grupos políticos, não 

necessariamente objetivando a defesa dos interesses coletivos, que 

retomamos a reflexão proposta no início dessa discussão sobre os tipos de 

encaminhamentos que algumas lideranças políticas faziam em suas 

comunidades e passamos a considerá-las um elemento que em muito pode 

definir a forma como agem essas lideranças.  Já que atuam encaminhando as 

demandas das suas comunidades ou promovendo ações de apoio a 

determinados grupos políticos em troca de favores assistencialistas e da 

consequente ideia de que a comunidade deve retribuir o atendimento com seu 

voto.  

 

3.5 A participação das lideranças na campanha eleitoral 

 

As lideranças representam um elemento importante no processo político 

no município de Natal/RN, por que algumas delas surgem como responsáveis 

em suas comunidades pela eleição dos candidatos a cargos eletivos tanto na 

esfera municipal, quanto na estadual e na federal. 

Esse apoio por parte das lideranças tem se dado porque os candidatos 

encontram nelas uma maneira de se manterem vinculados a sua base eleitoral 

e garantirem a sua eleição ou a renovação de seus mandatos. Já as 

lideranças, aproveitando-se da sua relação com a comunidade, buscam 

conquistar os votos (ou parcerias) dos sujeitos, e, por sua vez, defender os 

interesses dos grupos políticos.  

A negociação do voto, quase sempre mediada por algumas lideranças, 

parece se tornar, na política municipal, uma prática inerente à própria forma 

como algumas lideranças compreendem o termo política. Isso porque, em 

muitas das nossas entrevistas, ao tratar sobre o assunto “política de bairro”, 

algumas lideranças passaram a fazer referência, sem que tivéssemos 

perguntado, à forma como negociavam as demandas das suas comunidades a 

partir do apoio político no período da campanha.  

Suas falas descreviam a negociação dos votos em suas comunidades, 

como regra ou procedimentos inerentes ao jogo que todos deveriam cumprir 

caso desejassem se manter no campo político. Diante disso, passamos a 
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perceber que no campo que temos estudado, parece existir uma espécie de 

mercado político cujo produto é o próprio voto dos indivíduos. E como se daria 

esse processo de apoio das lideranças no período eleitoral? 

No período da campanha, alguns representantes dos grupos políticos 

(nesse caso, não as lideranças locais) se aproximam da população, tentando 

promover reuniões, festas ou confraternizações na comunidade, oferecendo 

benesses como exames médicos, emprego e ajuda em dinheiro para pagar as 

contas de água, energia elétrica ou telefone. 

Como muitos desses representantes não compartilham de uma 

legitimidade nas comunidades, tão pouco de uma relação mínima com os 

setores populares, passam a enfrentar dificuldades em trabalhar na campanha 

política simplesmente distribuindo benesses nas comunidades. Nesse contexto, 

os sujeitos que passaram boa parte do tempo atuando nos gabinetes e não no 

campo das lutas populares (ou das questões relativas à comunidade) se vêem 

diante de diversos problemas na esfera representativa local, principalmente no 

que concerne a de como ”garantir a permanência do seu grupo no poder” ou no 

mandato. 

Nesse cenário, surgem as lideranças políticas locais como responsáveis 

em mediar a relação entre a comunidade e os grupos políticos. Essas 

lideranças, geralmente parceiras dos grupos políticos, tendem a assumir esse 

papel no processo eleitoral porque recebem remuneração por seus serviços ou 

porque passam a se considerar membro do próprio grupo político (embora, 

muitas vezes, não sejam reconhecidos como tal pelos políticos).   

Essas lideranças conseguem, com o apoio dos grupos políticos, 

desenvolver ações assistenciais ou de caridade durante todo o mandato dos 

vereadores ou deputados. Essas ações, segundo o que pudemos observar, 

parecem representar, para alguns sujeitos, o verdadeiro significado do trabalho 

em comunidade. Conforme afirma uma liderança do Bairro Potengi: 

O trabalho de uma associação ou conselho comunitário 
depende do apoio dos políticos. Como é que nós sozinhos, 
podemos fazer alguma coisa? Como a comunidade pode 
conseguir um sacolão, ou uma ajuda quando tivesse doente? 
[...] sem ajuda daqueles que tem, nós não conseguia fazer 
nada na comunidade. A comunidade continuaria na miséria 
(Liderança Comunitária do Bairro Potengi – Região 
Administrativa Norte). 
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Em entrevista concedida, uma liderança do Bairro das Rocas, afirmou 

que não havia como trabalhar pela comunidade sem o apoio político de alguns 

grupos, principalmente no que se refere à resolução de problemas mais 

urgentes como ajuda com alimentação, indicação de emprego, ajuda para 

pagar contas, exames de saúde, etc.  

Segundo a liderança, no período eleitoral, a demanda de “serviços” 

tende a aumentar consideravelmente por parte da população que, muitas 

vezes, parece estar “mal acostumada” a trocar seus votos pelos favores 

políticos. Se essas demandas de serviços aumentam nesse período, a 

receptividade a elas também é maior por parte dos grupos políticos que 

parecem encontrar, na vulnerabilidade das comunidades, um dos elementos 

principais para se serem eleitos e se manterem no poder. 

Nesse contexto algumas lideranças políticas surgem como mediadoras 

dos interesses de ambos os grupos,visto que é nesse período que alguns 

sujeitos passam a fazer, informalmente, doações àqueles que se 

comprometerem em “ajudar” os grupos políticos no dia da eleição.  

Em relação aos interesses dos grupos populares, destacamos que o 

processo de despolitização discutido por Baquero (1999) pode nos ajudar a 

compreender como alguns indivíduos, em decorrência da sua inserção no meio 

social, político e econômico, não reconhecem sua importância como atores 

políticos. Tampouco parecem compreender o sentido do termo democracia, 

agindo de maneira passiva frente às questões políticas que por ventura 

poderiam mudar sua própria condição social.  

A reflexão do autor nos possibilita compreender que a ação de troca do 

voto, por parte de uma parcela dos grupos populares, e o apoio político em 

consequência de um determinado tipo de pagamento, representa uma possível 

consequência de um processo de despolitização vivenciado pelo segmento. 

É no processo em que algumas lideranças mediam os interesses de 

ambos os grupos que elas fazem um cadastro do quantitativo de pessoas 

“ajudadas” nas comunidades, consideradas por elas “amigos do candidato”. 

Esse cadastro, no qual consta diferentes dados dos populares (como número 

do titulo de eleitor, região e zona, quantidade de votantes na residência, local 

onde reside e contato), é utilizado em alguns momentos de mobilização da 

população, como em mobilizações para eventos, eleições de conselhos 
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comunitários ou tutelares e, principalmente, nas campanhas políticas, para 

oferecer ajuda de custo aos sujeitos que optarem votar no candidato da 

liderança.  

Essa ajuda de custo é dada somente aos sujeitos “amigos do candidato” 

para pagar tanto o transporte para o local onde irão votar, quanto, de maneira 

não declarada, o próprio voto.  

Observamos também que, em um caso particular, dois grupos políticos 

com ideologias aparentemente contrárias, ao fazerem o cadastro dos 

populares, se reuniam eventualmente para comparar as listas de nomes e, 

caso identificassem os mesmos dados nos dois cadastros, chamavam a 

atenção do indivíduo para que este decidisse em quem ia votar e qual dinheiro 

desejaria receber. Ou seja, mesmo tentando comprar os votos da população e, 

portanto, agindo de maneira “irregular”, estes grupos atuavam de modo a 

coagir quem desejasse levar vantagem sobre eles, se cadastrando duas vezes 

para ganhar o dobro da “ajuda de custo”. 

Na última campanha política, há registros de que a “ajuda de custo” 

correspondia a vinte reais.  Nesse caso, cada morador que apoiasse o 

mandato e a eleição do candidato deveria receber antes mesmo de ir votar. A 

ação de pagar os populares antes de ir votar surge no período como uma 

estratégia contrária as práticas que até então eram consideradas frequentes.  

Quando os candidatos pagam os populares antes mesmo de ir votar, 

estes, segundo as próprias lideranças, demonstram sua confiança em seu 

eleitorado. Uma vez que, caso os indivíduos procurassem a ajuda de custo de 

outro candidato, ou de outra liderança, geralmente só a receberia depois de 

comprovar o voto.Isso revelava que o político ou a liderança que mantinha essa 

prática, não acreditava no popular, não sendo “amigo” ou merecedor de 

respeito e, portanto, de voto sincero.  

Algumas lideranças chegaram a dizer nas reuniões que a população até 

poderia ganhar o dinheiro do outro candidato (os que ganhassem estavam 

liberados para isso), mas deveriam votar no que ela defendia ou representava, 

pois este sim estava ajudando e confiando na comunidade através do 

pagamento antecipado. 

A essa prática algumas lideranças denominam de boca de urna. O que a 

justiça eleitoral considera como uma das modalidades de compra de votos. 
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A boca de urna pode ser considerada responsável por muitas eleições 

de vereadores no município, mesmo levando em consideração o significativo 

número de sujeitos que fazem o cadastro e recebem o dinheiro e não votam no 

candidato da liderança. Segundo informações obtidas no campo, essa situação 

é considerada previsível pelos grupos políticos que investem em cerca do 

dobro de votos que desejam obter no dia da eleição. Ou seja, a possibilidade 

de apoio através do voto, mesmo diante de todos os investimentos nas 

lideranças, nas doações e nas bocas de urna, representa muitas vezes um 

quantitativo não equivalente em relação ao que se investiu. O que nos faz 

refletir a dimensão dos votos que são “comprados” no município pelas 

lideranças para que seus candidatos sejam eleitos. 

Segundo relatos, alguns candidatos chagavam a vender apartamentos, 

casas e automóveis, além de obterem financiamento da própria iniciativa 

privada, para investir na campanha política, tendo a quase certeza que no 

mandato conseguiriam readquirir todos os investimentos feitos no período de 

no máximo dois anos.  

Ao término do dia da eleição, mas precisamente no decorrer da 

apuração dos votos, as lideranças deixam suas comunidades e se dirigem ao 

comitê de campanha de seus candidatos a fim de acompanharem os votos de 

sua região ou zona eleitoral e, muitas vezes, avaliar sua popularidade na 

comunidade através do quantitativo de votos direcionado ao seu candidato. 

Segundo registros, as lideranças que mais conseguirem votos em suas 

comunidades são aquelas que provavelmente serão mais reconhecidas pelo 

candidato, podendo receber, em contrapartida, desde gratificações financeiras 

até um cargo comissionado em esferas como municipal, estadual ou federal. 

Como o caso de uma liderança política que passou a trabalhar no município:   

 
PORTARIA Nº. 220/2005-A.P., de 14 de fevereiro de 2005 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o que consta do artigo 55, 
inciso II da Lei Orgânica do Município, RESOLVE nomear os 
cargos comissionados abaixo mencionados, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Comunitário - SMDC, criados 
pela Lei Complementar nº. 049, de 30 de dezembro de 2002, 
combinado com o Decreto nº. 7.124, de 31 de dezembro de 
2002. UBALDO FERNANDES DA SILVA - CHEFE DE 
REPRESENTAÇÃO MUN. PARA AS COMUNIDADES – DSD; 
OMAR MARINHO DE MACÊDO - CHEFE DE SETOR DA 
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ZONA SUL – SSD; CARLOS ANTONIO RAMOS - CHEFE DE 
SETOR DA ZONA LESTE – SSD; GIBSON DE MELO 
PEREIRA - CHEFE DE SETOR DA ZONA OESTE – SSD; 
GENÁRIO TORRES SILVA - CHEFE DE SETOR DA ZONA 
NORTE – SSD; ROMMEL DA COSTA RODRIGUES- 
ASSISTENTE DE PROJETOS ESPECIAIS DAS 
COMUNIDADES – SSD; ALLAN DAVIDSON M. PEREIRA - 
SERVIÇO ESPECIALIZADO – SE; ELAINE SILVA CASTRO - 
SERVIDOR TÉCNICO – ST. Carlos Eduardo Nunes Alves. 
PREFEITO. João Felipe da Trindade. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RECURSOS HUMANOS E 
FINANÇAS (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, fev. 2005). 

 

Esse reconhecimento se dá principalmente mediante o “retorno político” 

que a liderança por ventura tenha dado ao seu candidato, ou seja, os votos que 

esta conseguiu conquistar com a ajuda financeira do próprio candidato. Para 

tanto, só é reconhecida aquela liderança que após ser avaliada, consegue 

provar nas urnas a sua representatividade e legitimidade em sua comunidade. 

Segundo conversas informais com alguns assessores políticos, o 

processo de avaliação das lideranças se dá desde o período da campanha 

política, através dos registros da quantidade de pessoas presentes nas 

reuniões, até o período posterior à campanha, através do levantamento, por 

parte dos assessores políticos, dos votos conquistados por aquela liderança 

em sua comunidade. O monitoramento é feito comparando o quantitativo do 

cadastro das bocas de urna (por região, zona eleitoral) aos votos computados 

nas urnas eletrônicas para o candidato apoiado pela liderança. 

Caso a liderança não tenha conseguido obter uma quantidade mínima 

de votos, esta é considerada muitas vezes uma “falsa liderança”, que não 

possui representatividade nas comunidades e “poder de voto” e, por isso, 

passa a representar um prejuízo para o grupo político, não correspondendo aos 

investimentos na região.  

Essas lideranças, muito provavelmente, na próxima campanha não 

seriam convocadas para o trabalho político, nem mesmo deveriam continuar 

recebendo ajuda de custo do mesmo grupo, devendo assim restabelecer sua 

popularidade local para continuar no campo. 

Outro aspecto que acreditamos ser importante destacar é o de como 

algumas lideranças, ao negociarem as demandas das comunidades e os seus 

votos, parecem ampliar o seu reconhecimento e legitimidade na comunidade, 
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uma vez que estas conseguem “resolver” os problemas da comunidade em 

decorrência do seu acesso aos diferentes grupos políticos, principalmente 

quando estes assumem os órgãos públicos com o apoio das próprias 

lideranças. 

Aqui identificamos um segundo momento na trajetória de algumas 

lideranças políticas, pelo qual estas passam depois de ter apoiado, no período 

eleitoral, os candidatos que agora compõem a administração municipal a ter 

acesso de maneira diferenciada aos serviços públicos e à própria estrutura 

financeira do governo local.  

Nesse novo contexto, a liderança que antes dava ênfase a defender as 

demandas de suas comunidades ou segmentos, continua fazendo o mesmo, 

talvez como forma de manter sua legitimidade e representatividade local tão 

necessárias nos períodos eleitorais, porém passa a buscar oportunidades 

pessoais, como emprego, materiais de construção, terrenos, ou, em alguns 

casos identificados, residências construídas pela própria prefeitura.  

Entre os muitos problemas resolvidos pelas lideranças, destacamos 

alguns serviços urbanos como manutenção de iluminação pública, podação de 

árvores, limpeza de ruas e praças, etc. que são garantidos, principalmente às 

lideranças que contribuíram com a eleição do grupo político que se encontra à 

frente da administração municipal. 

Por outro lado, as lideranças que apóiam o grupo político que não se 

elegeu, no caso o que perdeu a eleição, muitas vezes não conseguem ter suas 

demandas atendidas com a mesma celeridade que as anteriores. Isso porque, 

suas relações com os representantes do poder público não possibilita que suas 

demandas vençam o processo burocrático dos setores e departamentos das 

secretarias. Conforme a fala de Marcos Antonio, liderança das Rocas: 

 

Quando o seu político não ganhe a eleição, tudo fica mais 
difícil. Você fica sem moral. É difícil conseguir alguma coisa nas 
secretarias [...] você é considerado oposição. Colocou pedras 
no caminho do político para que ele perdesse a eleição 
(Liderança Comunitária do Bairro das Rocas – Região 
Administrativa Leste). 

 

Estas lideranças, muitas vezes, ao chegarem às secretarias e 

apresentarem suas reivindicações ficam a esperar horas e horas pelo 
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atendimento, dificilmente obtendo êxito até mesmo em agendar um encontro 

com o representante da pasta a fim de negociar as demandas de suas 

comunidades ou segmentos.  

Estas são consideradas como sendo de oposição até que passem a 

apoiar o grupo que agora pode ajudar seus trabalhos nas comunidades e 

prestar assistência às organizações que compõem. Nesse quadro, a fim de 

permanecerem no jogo político, algumas lideranças, deixam de apoiar o grupo 

que perdera a eleição e passa a compor a base eleitoral dos que estão à frente 

da administração municipal ou do poder legislativo.  

É nesse contexto que Haroldo Alves, candidato a vereador não eleito no 

ano de 2008, afirmara que as lideranças não faziam parte dos grupos políticos 

apenas por não terem condições financeiras para financiar as campanhas, mas 

porque estas não tinham a prática de “ficar” em apenas um grupo. Isso porque, 

caso o grupo “perdesse a eleição”, estas lideranças não teriam como continuar 

defendendo seus interesses e os da comunidade ou do segmento, negociando 

as demandas locais e as suas particulares. Uma vez que o grupo que perdera 

a eleição não estaria à frente das secretarias e, portanto, não poderia 

corresponder aos anseios de determinadas lideranças.  

  Segundo Haroldo, estas lideranças, na maioria das vezes por  

conveniência, “estavam com quem estava com o poder ou no poder”. A 

liderança ressaltou em sua fala que estas eram conhecidas no campo político 

como “os amigos do poder”. Ou seja, amigos de quem quer que esteja a frente 

do poder municipal, estadual ou federal.  

Segundo o entrevistado, quando iniciada a contagem dos votos para o 

legislativo municipal em 2008 e o seu nome aparecera em algumas urnas como 

um dos mais votados, este recebera muitas ligações de lideranças se 

colocando a disposição de seu mandato e oferecendo espaços para que ele, o 

“futuro vereador”, pudesse atuar nas comunidades com o apoio das 

organizações sociais. E,m pouco tempo, quando seu nome deixara de ser 

mencionado na contagem dos votos e, por isso, ficando claro que não seria 

eleito, aos poucos deixara de receber telefonemas das lideranças que, 

posteriormente, quando o encontraram alguns dias após a eleição, fizeram de 

conta que não o tinham visto. 
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Ainda segundo Haroldo, muitas pessoas pensavam erroneamente que 

as lideranças eram totalmente passivas ao poder dos grupos políticos do 

Estado, uma vez que estas dependiam da estrutura financeira e do apoio no 

sentido de conquistar suas demandas junto a quem estivesse na administração 

municipal. Segundo ele, isso não podia ser generalizado, porque no momento 

em que elas se colocavam nos gabinetes das secretarias, ou quando se 

encontravam em reuniões “fechadas” com os representantes dos grupos, 

negociando seu apoio nas eleições, essas lideranças sabiam muito bem o valor 

que queriam para levar o “nome do candidato nas costas” e, muitas vezes, se 

negavam a trabalhar para um determinado grupo, optando por uma proposta 

financeira mais significativa. 

  As ações das lideranças no período de uma campanha eleitoral podem 

nos apontar caminhos para compreender como se dão os conflitos de 

interesses coletivos e pessoais em um mesmo contexto.  Ou seja, como esses 

tipos de lideranças se fortalecem junto à comunidade e aos grupos políticos, já 

que demonstram estar defendendo os interesses coletivos, quando, na 

verdade, no plano pessoal, tem colocado estes de lado, buscando defender os 

seus particulares, como vimos em relação a oportunidades de empregos e 

outros. 

Essas ações podem ser consideradas uma das mais significativas 

características desse tipo de liderança “da casa”: a ação de deixar de 

representar os interesses coletivos de seus segmentos, para se vincularem a 

grupos políticos que posteriormente os oferecem oportunidades pessoais.  

Da Matta (1991), estudando essa relação dos sujeitos com os grupos 

políticos, descreve que o mundo da política seria uma esfera privilegiada de 

troca de favores em uma dimensão muito mais pessoal que impessoal. Para o 

autor, o resultado disso não passa, porém, despercebido à massa brasileira 

que vê na atividade política um jogo fundamentalmente sujo, no qual existe de 

tudo, menos ética. Daí a expressão “fulano é muito político” para exprimir 

alguém que sabe cuidar de seus interesses pessoais (DA MATTA, 1991, p. 94). 

Existe também outro ponto que merece ser discutido e que, caso não 

tenhamos cuidado em observá-lo atentamente, poderíamos “correr” o risco de 

analisar os conflitos existentes nestes espaços somente a partir da ação das 

lideranças e dos grupos políticos. O que queremos dizer é que os populares 
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também fazem parte desse jogo político,uma vez que  a própria comunidade, 

quando se propõe a aceitar as benesses ou, até mesmo, negociar seu apoio 

político somente se as suas demandas foram contempladas (atentemos para 

que tipo de demandas são estas), não surgem nesse cenário como sujeitos 

passivos que foram enganados sem saberem do que estava acontecendo ou, 

até mesmo, como “vítimas” das lideranças e dos representantes políticos. 

Por outro lado, sabemos que existe uma parte significativa da população 

que sofre em consequência das questões sociais e que os diferentes 

processos de exclusão e desigualdades sociais, somados ao desmantelamento 

dos movimentos populares, têm contribuído para a despolitização de uma 

parcela significativa da sociedade. Essa condição de despolitização e 

fragilidade econômica em muito pode contribuir no processo de cooptação e 

dependência destes aos favores mal intencionados de algumas lideranças e 

grupos políticos. Entretanto observamos que a receptividade da população a 

essas propostas não pode ser compreendida somente a partir desse ponto de 

vista. Não existe uma consciência coletiva despolitizada que recebe 

passivamente as propostas e que obedece cegamente suas lideranças. 

Existem, e isso com muita frequência, os populares que, sem mesmo serem 

procurados, oferecerem seus votos as lideranças ou grupos políticos que 

atenderem seus interesses. Como é o caso observado na Comunidade de 

Nova República (Região Administrativa Norte de Natal) em que os populares 

procuraram uma liderança no período da campanha eleitoral tentando negociar 

seus votos em troca de troféus para um campeonato de futebol e de uma 

feijoada para os participantes. Ou seja, itens que não necessariamente 

representam necessidades fundamentais para as famílias que procuraram a 

parceria. 

Esse caso ilustrativo é seguido de outros, como a negociação de sua 

inserção no programa bolsa família por parte de populares que não se 

enquadravam no perfil (dado a sua renda ser considerada alta), junto aos 

grupos políticos que estavam à frente do executivo municipal e portanto da 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS. 

Entre as muitas propostas que denominamos como sendo “do lado de 

cá”, por serem feitas pelos populares que em muito são considerados passivos 

no jogo político da troca de favores, destacamos ainda que, quando estes não 
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são correspondidos, ou seja, não têm suas demandas atendidas por lideranças 

ou por grupos políticos, passam a procurar outras lideranças e outros grupos 

que atendam seus interesses e possam “ser merecedores de seus votos”, 

como revelou um popular na última campanha. 

Vale ressaltar que essa ação por parte dos populares parece não se 

limitar apenas ao período eleitoral, uma vez que temos observado a procura 

destes às lideranças locais, objetivando a ajuda para pagar contas, doação de 

alimentos, serviços funerários e outros. Todas as demandas do cotidiano que 

não surgem apenas em um período específico, mas que são observadas em 

muitas reuniões das organizações comunitárias, principalmente as que têm a 

participação de um possível representante de partidos políticos. 

Segundo essas considerações, compreendemos que a própria 

comunidade pode ser percebida como aderente do jogo político até então 

atribuído por nós às lideranças e aos grupos políticos. Uma vez que esta tem 

procurado negociar seus votos com as lideranças e os grupos políticos, se 

negando a reconhecer as lideranças que não correspondam aos seus 

interesses. 

 

3.6 As lideranças da rua 

 

Se por um lado observamos um grupo de lideranças que, ao se inserir 

no campo popular, passam a se aproximar dos representantes do poder 

público e conquistar oportunidades pessoais; por outro, observamos a 

existência de outro tipo de liderança que, ao representarem seus segmentos e 

participarem dos mesmos espaços, parecem não compartilhar da mesma 

relação de proximidade e parceria com os representantes do poder público, 

optando assim por representar de maneira mais efetiva seu segmento. É o 

caso das lideranças políticas que assumem uma postura crítica frente ao grupo 

que se encontra na administração pública do município. Estas representariam o 

segundo tipo de liderança que denominamos: “as lideranças da rua”. 

Segundo o que podemos perceber, essas lideranças, são consideradas, 

por uma parcela dos grupos representantes do governo municipal, como sendo 

de oposição, por expressarem frequentemente ações de contestação à 
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administração municipal e não demonstrarem interesse em atuar como 

parceiros nas campanhas políticas, negociando os votos de seus segmentos. 

Os grupos políticos tratavam essas lideranças de forma diferente das “da 

casa”, muitas vezes se opondo e dificultando suas ações coletivas.  

Da Matta (1991), ao diferenciar os dois tipos de cidadãos, afirma que as 

os da rua têm acesso a um campo limitado de direitos e de atuação política, em 

decorrência da sua não relação pessoal com os grupos detentores do poder, 

podendo ser consideradas subcidadães; enquanto os da casa, se diferenciam 

destas por terem acesso a privilégios, podendo ser consideradas, muitas 

vezes, como supercidadãs. Diferenciando essas duas condições, o autor 

descreve: 

        

Se no universo da casa sou um supercidadão, pois ali só tenho 
direitos e nenhum dever, no mundo da rua sou um subcidadão, 
já que as regras universais da cidadania sempre me definem 
por minhas determinações negativas: pelos meus deveres e 
obrigações, pela lógica do “não pode” e “não deve” (DA 
MATTA, 1991, p. 100). 

 

Ao observar como essas lideranças da rua atuavam em diferentes 

espaços no município, constatamos que se diferenciavam dos demais por se 

organizarem através de reivindicações, abaixo-assinados e mobilização da 

população em manifestações públicas. Observamos também que suas falas e 

ações em muito eram acompanhadas por um grupo maior que compartilhava 

do mesmo discurso e, evocando o seu segmento, sempre se posicionava nas 

reuniões de modo a se contrapor aos diferentes processos de exclusão e 

desigualdades sociais inerentes à sociedade capitalista. O que nos faz 

novamente concordar com Da Matta (1991) quando ele descreve que na esfera 

da rua a visão de Brasil é muito diferente da visão dos que se encontram na 

casa. Para ele, na rua  

  

eu estou em “plena luta” e a vida é um combate entre 
estranhos. Estou também sujeito às leis impessoais do 
mercado e da cidadania que freqüentemente dizem que eu 
“não sou ninguém”. Fico, então, à mercê de quem quer que 
esteja manipulando a ordem social naquele momento (DA 

MATTA, 1991, p. 100). 
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São os sujeitos que não estão necessariamente a mercê dos que 

manipulam a ordem social - mas que se encontram em “plena luta” contra os 

diferentes processos de desigualdades e exclusão social - que procuramos 

identificar nesse segundo momento.Observamos, pois, como suas ações 

podem ser consideradas contrárias às apresentadas anteriormente e expomos 

alguns conflitos entre os dois tipos de lideranças apresentadas nesse estudo - 

principalmente por não compartilharem do mesmo ponto de vista em relação a 

ação política de seus grupos, e por que não dizer, do mesmo projeto de 

sociedade.  

 

3.7 A ação social do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas - MLB 

 

Os representantes do Movimento de Luta nos Bairros Vilas e Favelas 

(MLB) parecem se inserir nesse tipo de “lideranças da rua” que temos estudado 

até então, por assumirem uma forma de participar não no campo das relações 

pessoais, mas no das ações coletivas, manifestando-se através de 

reivindicações e objetivando a conquista de direitos. 

Essas lideranças têm se posicionado de maneira impessoal e crítica 

frente aos representantes do poder do Estado, contestando e reivindicando as 

demandas das comunidades e dos seus segmentos. Nesse sentido, suas 

ações, ao assumirem tal perspectiva, passam a representar um caminho 

inverso do percorrido por algumas lideranças no município, defendendo em luta 

os interesses mais coletivos das classes populares.  

O MLB surgiu na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, como um 

movimento social urbano com uma forte reivindicação voltada aos direitos de 

moradia. 

Conforme a fala dos membros, o movimento foi organizado em 1999, em 

contestação a situação desalentadora que passavam vários movimentos 

comunitários e associações de moradores, muito envolvidos em práticas de 

cooptação e não representação dos seus segmentos. Se contrapondo a essas 

condições, várias lideranças resolveram fundar o Movimento na intenção de 

mudar as práticas que vinham sendo manifestadas até então, defendendo 
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efetivamente os interesses coletivos da população e um projeto de sociedade 

mais participativo. 

Segundo suas lideranças, a ideologia do Movimento é a luta por uma 

conquista de uma sociedade socialista e igualitária, onde as pessoas tenham 

seus direitos garantidos, e principalmente possam participar das decisões que 

em muito influenciam suas vidas. 

A ação coletiva tem atuado em parceria com a Central dos Movimentos 

Populares – CPM46, que surgiu em 1993 como uma estratégia de articulação e 

fortalecimento dos movimentos populares. 

O Movimento começa a atuar no município de Natal em 2003, através da 

iniciativa de integrantes advindos do Estado de Pernambuco e da Paraíba, com 

a perspectiva de fazer uma ocupação urbana. No período, os integrantes do 

Movimento deram início à mobilização de famílias que não tinham acesso à 

moradia. 

Segundo Wellington Bernardo, coordenador estadual do MLB, o debate 

sobre a moradia não é a única questão proposta pelos sujeitos que têm atuado 

na ação. Para a liderança, essa proposta de atuação tende a representar uma 

estratégia de mobilização das classes populares, uma vez que historicamente a 

população não tem se reunido em torno de questões relativas à saúde, à 

educação e outros; demonstrando maior interesse quanto às questões relativas 

ao acesso à habitação. 

A mobilização e a formação política promovida pelo MLB durante o ano 

de 2003 resultaram em uma ação coletiva com a participação das famílias, que 

ocuparam em abril de 2004 uma área da periferia da cidade denominada pelos 

componentes do movimento de “Leningrado”. O espaço ocupado fica localizado 

no bairro Guarapes, Região Administrativa Oeste, periferia do município. 

                                                           
46 A CMP é fruto de um processo histórico de resistência dos movimentos sociais populares, 
em especial das lutas sociais dos anos 1980. Foi fundada no I Congresso Nacional de 
Movimentos Populares, realizado de 28 a 31 de outubro de 1993, em Belo Horizonte-MG. Na 
fundação, estiveram presentes 950 pessoas vindas de 22 Estados do País representando um 
grande número de Movimentos Populares, tais como: Movimentos de Negros/as, Mulheres, 
Crianças e Adolescentes, LGBT, Pessoas em Situação de Rua, Pessoas com Deficiência, 
Movimento Indígena, Movimento por Transporte, Moradia, Saúde, Saneamento, Direitos 
Humanos, entre outros, demonstrando a amplitude e a diversidade ali reunidas. O eixo central 
de atuação da CMP é a defesa das Políticas Públicas com Participação Popular.  
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Segundo a liderança, a ocupação teve a participação de mais de mil 

famílias de diferentes comunidades do município. Essas famílias viviam nas 

periferias da cidade, em favelas ou até mesmo na rua. Algumas delas 

participaram da ocupação por terem perdido seus empregos e não terem mais 

condições de pagar o aluguel das casas em que viviam. Para Wellington 

Bernardo uma das principais propostas das ocupações, além de conquistar a 

moradia e os direitos, é tentar fazer com que as pessoas passem a entender 

que somente juntas poderão lutar contra suas dificuldades. Segundo o 

coordenador 

 

para o individuo sozinho é mais difícil, mas de forma coletiva 
fica mais fácil, porque as pessoas sempre passaram fome de 
certa forma individual, elas sempre viveram em barracos, em 
favelas debaixo das pontes de maneira individual. Quando elas 
passaram a viver de forma coletiva [...] quer dizer coletivizando 
a miséria. Lógico coletivizando a miséria incentivou o povo.  
Lutou para vencer. Então, elas começaram a ter uma 
perspectiva: bom se eu ficar aqui, eu sei que futuramente eu 
vou sair desse barraco de lona, desse barraco do chão batido 
para uma casa de alvenaria, vou ter outra qualidade de vida 
(WELLINGTON BERNARDO, 2011). 

 

Na ocupação, foram construídos barracos de papelão, lona e outros. 

Todos sem piso, banheiro, fornecimento de energia elétrica ou até mesmo de 

água potável. Nesses barracos, as famílias se instalaram e deram início, com o 

apoio das lideranças do movimento, a um segundo momento no processo de 

luta por seus direitos: o de organizar manifestações e reivindicações junto aos 

órgãos públicos para que suas casas fossem construídas. 

Para o coordenador estadual do MLB, muitas foram as manifestações 

que ocuparam a rua da prefeitura e o próprio centro administrativo do Estado, 

conseguindo assim, depois de muitas reuniões, enfrentamento de ameaças por 

parte dos supostos donos dos terrenos, a conquista de suas moradias. Esse 

processo de ocupação e conquista da moradia parece ser devidamente 

retratado em uma matéria vinculada por um jornal do município: 

 

Era madrugada de 9 de abril de 2004. O ônibus que levava 
Severina Justino da Silva, então com 48 anos de idade, parte 
da Urbana, mas quebra a caminho do Planalto. Ela desce, olha 
para um lado e outro, só vê o “caminhão gaiola”, utilizado para 
carregar gado ou cavalos. Apenas com uma foice na mão, 
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pensa: “Nesse eu não vou.” Esperança vã. Sem tempo sequer 
para transformar o pensamento em palavras, levada pela 
multidão, a mulher se vê dentro do veículo indesejado. E 
assim, em pé em uma carroceria feita para carregar animais, 
ela chega debaixo de chuva ao lugar onde lhe prometeram que 
havia um terreno o qual, pela primeira vez, iria poder chamar 
de seu. A história de “Dona Severina” é apenas uma das 
centenas contadas por quem viveu os primeiros momentos do 
assentamento Leningrado, área ocupada há quatro anos e que, 
desde então, se transformou em abrigo para moradores sem-
teto da capital e interior. O local há muito deixou de ser o 
amontoado de barracos de lona surgido nas primeiras 
semanas, mas na comemoração de seu quarto aniversário, no 
último domingo, os 1.200 moradores restantes (muitos não 
suportaram e foram embora e outros conseguiram suas casas) 
ainda mantinham a mesma esperança de 2004: ter enfim 
direito a uma casa para morar (TRIBUNA DO NORTE, abr. 
2008). 
 

 
A conquista dos espaços e a construção das casas de alvenaria, não 

representam a conclusão das ações do movimento tampouco o abandono da 

população por parte das lideranças. Em outras palavras, o momento da 

conquista da moradia representa o fortalecimento do grupo e a sua 

reorganização frente a novos desafios. Como destacou uma liderança do 

movimento: “as pessoas precisam mais do que de casas para serem 

consideradas cidadãs, é preciso escola, postos de saúde, saneamento, 

segurança, etc.”  

 

 

 

 

 

É nesse cenário de conquistas que os integrantes do movimento buscam 

esclarecer a população dos novos desafios que são postos na ex-ocupação e 

recente comunidade do Leningrado. Segundo as lideranças, a partir desse 

Figura 8: Residência de alvenaria no atual 

Conjunto Leningrado (Novembro de 2011) - Zona 
Oeste de Natal/RN. Fonte: Arquivo pessoal 
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momento é dado início a um novo bloco de reuniões na comunidade com o 

propósito de debaterem quais seriam as próximas demandas identificadas 

pelos moradores das ocupações a fim de organizarem novas ações de 

reivindicações junto ao poder público e outros. Como podemos observar 

através das demandas entregue pela coordenadora da ocupação Luiz 

Gonzaga, Joana D’arc Teixeira à superintendência da Caixa Econômica 

Federal em julho de 2007: 

 

 

DEMANDAS DAS OCUPAÇÕES ORGANIZADAS PELO MLB 

 

 Que a Caixa Econômica Federal execute o PSH das 6.104 famílias que 
esperam há um ano por sua execução;  

 Um Programa Nacional de Autogestão e Mutirão, com acesso direto aos 
recursos do Orçamento Geral da União (OGU);  

 Uma Superintendência de Habitação Popular na Caixa Econômica Federal;  

 Repasse imediato das terras da União – SPU, INSS, RFFSA – para moradia 
popular;  

 Agilização do programa crédito solidário, garantindo a continuidade do 
programa;  

 Que os recursos do PAC sejam alocados sob critérios e transparência, 
respeitando as deliberações do concidades quanto à Política Nacional de 
Habitação e de Desenvolvimento Urbano;  

 Concentração de todos os recursos não onerosos da União, inclusive do 
FGTS, no FNHIS;  

 Uma política de desenvolvimento urbano rumo à construção do Sistema 
Nacional de Cidades;  

 Garantia de uma política de tarifas sociais de água e energia elétrica;  

 Destinação de R$ 3 bilhões por ano para o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social para construção de moradias populares;  

 Regularização fundiária das favelas e assentamentos informais e utilização 
das terras da União e dos Estados para projetos de habitação popular; 

 Repasse dos imóveis públicos vazios para habitação popular e a sua 
regularização;  

 Pela defesa e garantia da aplicação dos recursos públicos nas políticas sociais 
com mudança na política de superávit fiscal e redução das taxas de juros. 
 

   

 

 

Analisando as demandas do Movimento, observamos que estas podem 

ser consideradas como sendo de caráter coletivo, objetivando a garantia dos 

direitos das comunidades que até então estavam sofrendo com os problemas 

de moradia e infraestrutura. 

 

Tabela 5: Demanda das ocupações organizadas pelo MLB. Fonte: Documento cedido pelo MLB 
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3.8 Identificando alguns desafios 

 

Segundo as lideranças, é nesse mesmo contexto que o movimento tem 

enfrentado um esvaziamento, no que se refere ao apoio dos populares. Após 

receberem as chaves das casas, alguns moradores deixam de participar das 

reuniões e das reivindicações e passam a se ocupar de outras funções, como a 

de dar mais atenção ao trabalho e ao sustento da família. 

Para a liderança, esse pode ser considerado um dos maiores desafios 

enfrentados atualmente pelo movimento. Isso porque, é nesse momento que 

todo o trabalho de conscientização feito no período da ocupação, bem como o 

incentivo à própria participação popular, passa a ter que enfrentar um problema 

considerado maior que o próprio não acesso à moradia que, segundo ele, é “a 

despolitização da população e a ausência de uma consciência de classe e de 

um projeto coletivo de sociedade”. 

 Entre as muitas justificativas de se ausentar das ações do movimento, 

destacamos a necessidade de trabalhar em horário integral para ganhar o 

sustento da família como sendo uma das falas mais frequentes. Isso porque, 

segundo entrevistados, “boa parte das mobilizações ocorre durante o dia, 

prejudicando os trabalhos e dificultando a situação dentro de casa”.  

Outra questão que surge no mesmo contexto é a venda das casas, 

muitas vezes, motivada pelo aumento da condição de pobreza da população 

mesmo depois de ter conquistado o direito da habitação.  

Segundo a liderança, “muitos moradores quando moravam nas antigas 

favelas, mesmo em barracos, estavam mais próximos das regiões 

consideradas de classe média ou alta, e, por isso, conseguiam ganhar mais 

dinheiro por que o lixo dos ricos” tinha muita coisa que se aproveitar. Já na 

periferia, a possibilidade não era a mesma. Isso porque, “pobre quase não tem 

lixo” afirmara a liderança. Diante dessas questões, as coletas ficavam muito 

prejudicadas tanto pela distância dos bairros mais ricos, quanto pela 

impossibilidade de vender o lixo dos pobres residentes na mesma periferia. Por 

esses e outros motivos, agora em uma casa, com contas “formais de água e 

luz”, e não mais com fornecimento informal47, distante da área de seu trabalho 

                                                           
47

 Como é observado em algumas favelas nas quais o fornecimento de energia elétrica e de 
água potável é feito de maneira informal, através dos chamados “gatos”. 
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e, portanto, como uma diminuição em sua renda, alguns passam a vender as 

casas e retornar para o mesmo local onde residiam. 

Diante dessas questões até então consideradas novas para as 

lideranças, esta revelou que o movimento começava a discutir estratégias para 

enfrentar o problema da pobreza dos seus integrantes, se organizando em 

torno de pequenas cooperativas locais ou, até mesmo, empregando os 

populares nas obras de construção de residências em outras ocupações. 

Em relação ao enfrentamento da questão relativa ao esvaziamento do 

movimento, as lideranças têm procurado enfrentar o problema marcando 

reuniões com os populares e tentando reforçar a ideia (conscientização) de que 

os problemas da comunidade não estavam resolvidos com as casas, que 

faltava muito para que eles pudessem se considerar sujeitos com vidas dignas; 

que o problema da moradia, da falta de direitos e da fome eram muito mais 

amplos, eram questões históricas, e somente juntos, estes poderiam enfrentá-

lo”.  

 

3.9 Dando continuidade às ações 

 

Enfrentando os desafios que são postos ao movimento, muitos 

desencadeados pelas questões sociais inerentes ao atual sistema capitalista, 

as lideranças dão continuidade às suas ações com o apoio dos que 

conseguem manter a identidade de grupo e o mesmo projeto coletivo.      

O que queremos dizer é que, mesmo diante de tantas questões externas 

e internas enfrentadas pelo Movimento, este, através das suas muitas 

conquistas coletivas, passou a se fortalecer no município, mobilizando outras 

famílias em torno da mesma questão e ocupando outras áreas, assim como 

conquistando a construção de moradias. Conforme identificamos no 

levantamento das conquistas feito pelo próprio Movimento social em 2011: 

 

OCUPAÇÃO/COMUNIDADE RESIDÊNCIAS LOCAL 

Emanoel Bezerra 280 unidades Planalto – Zona Oeste 

Leningrado 444 unidades Planalto – Zona Oeste 

Salta Clara 190 unidades Planalto – Zona Oeste 
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Praiamar 205 unidades Bom Pastor – Zona Oeste 

Nova Esperança 117 unidades Cidade da Esperança – Zona Oeste 

Djalma Maranhão 130 unidades Jardim Progresso – Zona Norte 

TOTAL 1366 UNIDADES  

 

 

 

Essas conquistas podem ser melhor retratadas através de um registro 

fotográfico feito na localidade Djalma Maranhão, que teve início em uma 

ocupação e que tornou-se uma comunidade da Região Administrativa Norte. O 

que representa mais uma conquista do Movimento, na defesa dos interesses 

coletivos, conforme verificamos nas imagens abaixo: 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ainda com o objetivo de retratar as ações do movimento e, por sua vez, 

das lideranças que o forma, destacamos uma ação ocorrida no presente ano, 

onde a população envolvida promoveu uma mobilização a fim de reivindicar, do  

poder público estadual e municipal, infraestrutura para as comunidades 

beneficiadas com as casas.  Isso pode ser constatado através da reportagem 

do jornal do dia 22 de Junho de 2011: 

Cerca de 500 integrantes do Movimento de Luta nos Bairros, 
Vilas e Favelas (MLB) saíram em passeata pelas avenidas do 
centro de Natal na tarde desta quarta-feira (22) para revindicar 
melhorias à Prefeitura do Natal e à Assembleia Legislativa. A 
mobilização, denominada pelo grupo de Marcha em Defesa da 
Moradia Digna e da Dignidade Humana, reuniu famílias sem 
teto de 14 comunidades em Natal e na região metropolitana, 
entre elas Planalto, Leningrado, Emanuel Bezerra, Cidade 

Tabela 6: Mapeamento das residências construídas a partir das ações do MLB. Fonte: MLB. 

Figura 9: Residência na ocupação 

Djalma Maranhão – Zona Norte de 
Natal/RN. (Dez. 2009). Arquivo 
pessoal.  

Figura 10: Residência no atual 

Conjunto Djalma Maranhão – Zona 
Norte de Natal/RN. (Nov. 2011). 
Arquivo pessoal.  
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Nova e ocupação Oito de Outubro. O presidente estadual do 
MLB, Wellington Bernardo, destacou ainda que a mobilização 
tem a finalidade de alertar a administração municipal sobre o 
abandono atual dos Planos Habitacionais de Natal. Segundo 
ele, as pessoas beneficiadas pelas casas entregues por essa 
gestão sofrem sem a infra-estrutura necessária. "Os moradores 
têm as casas, mas não têm transporte, saúde, educação... 
Como viver dignamente diante destas condições?", indagou 
(TRIBUNA DO NORTE, set. 2001).  

 

Como podemos perceber, estas lideranças, por se articularem em torno 

de demandas coletivas, mobilizando a população frente à luta por direitos como 

educação, saúde, cultura popular e moradia digna, parecem não representar os 

interesses dos grupos políticos que administram o município e se contrapõem  

às “lideranças da casa”. Constroem, desse modo, um conjunto de ações de 

contestação social e de ruptura com a forma de representar das lideranças da 

casa. Isso porque tanto as suas ações quanto a natureza das suas demandas 

(por se manifestarem no âmbito da coletividade), têm se manifestado de 

maneira contrária às ações de outros grupos, principalmente dos outros tipos 

de liderança, conforme observamos: 

 

Defendendo a manifestação popular, a liderança do MLB, 
destacou ainda que a ação teve a finalidade de alertar a 
administração municipal sobre o abandono atual dos Planos 
Habitacionais de Natal. Segundo ele, as pessoas beneficiadas 
pelas casas entregues pela gestão sofrem sem a infra-estrutura 
necessária (TRIBUNA DO NORTE, set. 2011). 

 

Segundo o que antecede, observamos que ao defender projetos mais 

coletivos e garantir diversas conquistas para o segmento que representa, as 

lideranças do MLB parecem se contrapor às ações do Estado não pelo simples 

motivo deste representar a esfera pública, mas porque as ações e interesses 

dos grupos que o ocupam (a sociedade política) parecem ser contrários aos 

interesses populares. 
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3.10 Descobrindo novas lideranças e incentivando a autonomia das 

comunidades 

 
 

 Como pudemos observar, o movimento se utiliza do incentivo à 

participação das classes populares, como uma das suas principais estratégias 

para fortalecer a sua ação nas comunidades.  

Para os integrantes do Movimento, pensar na participação popular, sem 

a atuação das próprias pessoas da comunidade não é fazer “movimento”. 

Segundo o coordenador do MLB no Estado, Wellington Bernardo, o projeto que 

tem sido discutido no Movimento não é individual e sim coletivo, portanto, não 

há como pensar na centralização dos poderes nas mãos de apenas um 

integrante. O Movimento é formado por uma coletividade, e da mesma maneira 

que tem mobilizado os populares, tenta fazer com que estes assumam o 

compromisso de levar adiante o projeto de sociedade defendido por todos. 

São essas orientações que identificamos nas falas dos entrevistados, 

quando estes descreviam o processo de organização do Movimento nas 

cidades: Quando se insere em uma determinada cidade ou Estado, este é 

trazido por lideranças de outras localidades. Estas, por sua vez, têm o papel de 

ficar à frente das ações do Movimento até o momento que surjam novas 

lideranças que possam assumir a ação no município. 

O processo de escolha das lideranças se dá à medida que estas vão se 

interessando pelo projeto do Movimento, descobrindo o sentido do trabalho 

coletivo, e vão assumindo mais responsabilidades frente às ações propostas. 

Nesse momento, a comunidade passa a se identificar com sua fala, com sua 

forma de conduzir as reuniões ou as ações coletivas.Quando isso ocorre, é o 

sinal de que a liderança está pronta para assumir a representação da 

comunidade e substituir a liderança que veio implementar o movimento.  Isso 

pode ser observado no relato da coordenadora de uma comunidade: 

 

Eu era uma simples dona de casa e mãe de seis filhos. Morava 
em um bairro conhecido como Felipe Camarão, na Zona Oeste 
da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Um dia, fiquei 
sabendo que havia uma ocupação no terreno num bairro do 
Planalto, próximo de onde eu morava. Então, como vivia no 
fundo do quintal da casa da minha mãe, não pensei duas 
vezes. Arrumei o pouco que tinha e fui saber como conseguir 
um espaço para fazer um barraco na ocupação. Já em, 2004, 
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realizou-se em Natal a maior ocupação no Norte-Nordeste, 
com cerca de 1.800 famílias. Eu já fazia parte dessa luta com 
minha família e, daí em diante, comecei a fazer parte do 
Movimento de Luta nos Bairros (MLB), junto com outros 
companheiros. Formamos um grupo com os coordenadores da 
ocupação para estudar e debater nossa luta. [...] Quando 
ingressei na coordenação da ocupação de Leningrado, procurei 
desenvolver um bom trabalho junto às famílias, buscando 
ampliar a consciência política das pessoas e mostrando a 
necessidade de estarmos sempre unidos e organizados 
(VALDETE GUERRA, 2010). 

 

Conforme podemos perceber no relato acima e segundo Wellington 

Bernardo, cada ocupação ou comunidade tem um coordenador que geralmente 

é escolhido dentro da própria comunidade, ficando responsável pelas 

mobilizações e a defesa dos interesses coletivos.  

 

3.11 O problema da cooptação das lideranças 

 

Um problema que o Movimento tem enfrentado a partir do surgimento 

das novas lideranças é o processo de cooptação destas por parte dos 

representantes do poder público Municipal e Estadual.  

Segundo Wellington Bernardo, alguns sujeitos que participaram dos 

diferentes momentos vivenciados nas ocupações e se destacaram como 

lideranças, passam a receber propostas políticas de grupos no período 

eleitoral. Algumas lideranças, ao aceitar as propostas e darem início a uma 

parceria com os grupos políticos, deixaram de lado a ideologia do Movimento48 

e passaram a defender os interesses de outros que só queriam se aproveitar 

de suas popularidades.  Como destaca a liderança em sua fala: 

 

[...] é na eleição que os políticos, poder público, os vereadores, 
os deputados, vão atrás das lideranças. Na época nos era 
muito visados, na época nos tinha uma media de uns 800 
eleitores, a gente nunca fez esse mapeamento de eleição, 
nunca praticamos isso. [...] Então nesse momento é que 
chegavam os cabos eleitorais pra tentar cooptar, e aqueles 
mais fracos do grupo nosso, acabava se iludindo e iam por 
200, por 300 reais, mas que ganhava pouco. Por exemplo, 

                                                           
48 Segundo suas lideranças, a ideologia do Movimento é a luta por uma conquista de uma 

sociedade socialista e igualitária, onde as pessoas tenham seus direitos garantidos, e 
principalmente possam participar das decisões que em muito influenciam suas vidas (p. 116). 
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dessas figuras que foram cooptadas, hoje nenhuma tem 
expressão, eram lideranças inclusive da ocupação, tipo João. 
Cara da ocupação, depois que ele foi cooptado, que a gente 
identificou isso, fomos pra assembleia, colocamos em votação 
e ele foi afastado. Depois ele se isolou e hoje ele praticamente 
não existe. O cabo eleitoral usou ele e depois jogou fora, 
porque é isso que eles fazem, o que não servem mais para 
eles, eles jogam fora. [...] (WELLINGTON BERNARDO, 2011). 

 

Para enfrentar esse processo, a liderança afirmou que o movimento tem 

utilizado diferentes estratégias, entre elas a de nunca participar de “reuniões 

fechadas” com os representantes dos grupos políticos que estavam à frente da 

Prefeitura ou do Governo do Estado; evitando assim que um de seus 

representantes recebesse uma proposta financeira (ou de cooptação) e 

deixasse de representar os interesses coletivos e de compartilhar com a 

ideologia do movimento.  

Outra estratégia utilizada é a de valorizar o projeto de sociedade do 

Movimento Social, tentando fazer com que as lideranças reconheçam o outro 

como sujeito que compartilha não apenas os problemas do cotidiano, mas uma 

condição de companheirismo e confiança. 

  

[...] Aprendi o sentido da palavra companheiro: em qualquer 
lugar que houver injustiça, somos todos companheiros e 
amigos. Tudo foi tão rápido nos cinco anos de luta em 
Leningrado que hoje parece que foram apenas alguns meses. 
Tive tantas descobertas desde o início da ocupação, que 
parece que foi ali que minha vida começou (VALDETE 
GUERRA, 2010). 

 

 

3.12 Conflitos entre a casa e a rua 

 

 

Em nossa pesquisa, observamos que as lideranças do MLB, ao se 

referirem aos outros tipos de lideranças tratadas neste estudo, descreviam de 

maneira crítica como muitas destas, quando chegavam às ocupações ou 

comunidades organizadas pelo Movimento, se colocavam em primeiro 

momento como sujeitos dispostos a contribuir com o projeto, e, posteriormente, 

faziam uso da sua inserção nos espaços para cooptar as lideranças do 
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Movimento ou tentar fazer com que os sujeitos negociassem as suas 

demandas de maneira passiva junto ao poder público. 

Por outro lado, ao perguntar as lideranças “da casa” sobre suas relações 

com os movimentos sociais e citar o MLB como exemplo de ação coletiva no 

município, algumas delas declararam que apoiavam o movimento e viam 

legitimidade em suas demandas, muito embora não concordassem com a sua 

forma de reivindicar.  

Segundo uma liderança entrevistada, “a política deveria ser feita através 

de parcerias com os políticos e não de gritos nas ruas”. Para ela o tempo de 

mobilização e de invasão era coisa dos movimentos no período da Ditadura 

Militar, hoje as pessoas precisavam agir de maneira mais civilizada, através de 

abaixo-assinados e de audiências públicas. Ainda segundo a liderança, “a 

Constituição garantia que todos eram cidadãos e que isto não justificava as 

manifestações na frente da prefeitura, interrompendo o trânsito do centro da 

cidade”. 

Em outro momento, a liderança, criticando o Movimento, afirmou que 

quando tentou se aproximar das ocupações foi mal interpretada (como se 

quisesse se intrometer no processo). Disse também que o Movimento era 

arredio aos políticos que procuravam ajudar as pessoas que passavam 

necessidades nas ocupações.  

Já outra liderança, que está ocupando um cargo comissionado no 

governo municipal, disse que teve a oportunidade de participar de uma reunião 

na secretaria onde trabalhava com o Movimento, e que tentou contribuir nas 

negociações feitas entre o chefe do setor e os coordenadores do Movimento. 

Contudo, estes últimos ficaram insatisfeitos por suas demandas não terem sido 

atendidas. 

Na oportunidade, perguntamos a esta liderança de que lado ela tinha 

ficado. Foi quando ela respondeu que, apesar de saber da necessidade das 

pessoas do Movimento, não poderia se colocar contra a secretaria que 

trabalhava.  

Esta mesma liderança retratou que se identificava com os movimentos 

sociais, por que ela mesma atuava nas comunidades há mais de 16 anos, e  

que fazia parte dos movimentos, mas não poderia “consertar o mundo”. 

Precisava trabalhar e manter sua família. 
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Provocados pelas suas colocações, perguntamos como esta tinha 

conseguido o trabalho na secretaria. Ela nos informou que havia trabalhado na 

campanha eleitoral para a atual prefeita e que desde o início do seu mandato 

tinha sido nomeada técnica da secretaria.  

Diante desses elementos, passamos a compreender um pouco mais a 

dinâmica do encontro desses dois tipos de lideranças, principalmente levando 

em consideração a qual grupo ou demandas estes defendiam. Se por um lado 

identificamos um tipo de liderança que não concorda com a forma de atuação 

dos movimentos sociais, e ainda tende a defender os interesses dos grupos 

políticos que por ventura oportunizaram seu emprego; por outro, identificamos 

as do MLB, manifestando ações contrárias às primeiras, através da sua forma 

de negociar e defender os interesses de seus segmentos: tanto os grupos 

políticos, quanto as próprias lideranças parcerias destes. 

Outro fato observado que deve ser registrado, foi ocorrido em uma 

reunião do até então Orçamento Participativo do Município, na qual ambos os 

tipos de lideranças manifestaram opiniões contrárias sobre as prioridades que 

deveriam ser eleitas. 

Na reunião, a liderança parceira do poder público (entendida aqui como 

parceira por ter um cargo comissionado na Prefeitura), depois de ter 

conversado com uma representante do governo em um local à parte, votou 

contra a construção de um Centro de Educação Infantil (CEMEI) no Bairro onde 

residia. Na oportunidade, alegou que já existia um CEMEI próximo ao Bairro e 

que preferia que a prefeitura investisse na construção de um Centro de cultura, 

onde o conselho comunitário e as associações poderiam desenvolver suas 

ações. 

Na mesma reunião, um representante do MLB manifestou-se contra o 

voto da liderança, alegando que uma das principais demandas das 

comunidades, por serem geralmente pobres, era a educação. Segundo ele, 

muitas crianças não tinham como se descolar para o Bairro vizinho em virtude 

das distâncias que eram significativas. O representante disse que conhecia 

pessoas no Bairro que precisavam trabalhar e não tinham com quem deixar 

seus filhos; e a construção de um CEMEI na comunidade poderia resolver 

esses problemas. Afirmou ainda que o prédio poderia ser utilizado nos fins de 
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semana para que fossem feitas as atividades dos conselhos e das 

associações. 

Depois do debate e das negociações, a proposta de construir o CEMEI 

foi colocada em votação e não aprovada. A liderança política que tinha na 

reunião outras lideranças “amigas” resolveu votar contra a construção do 

Centro e garantir os interesses do grupo político que estava à frente das 

secretarias. 

Dois anos depois da reunião, em uma conferência municipal, ao  

encontrar a liderança que havia votado contra a construção do CEMEI em seu 

bairro, perguntamos se o prédio do Centro de Cultura havia sido construído. A 

resposta que obtivemos foi que a prefeitura não tinha mais interesse em 

construir o Centro porque eles (no caso as lideranças que tinham votado a 

favor dos sujeitos que representavam o poder municipal) tinham deixado de 

compor o grupo de apoio e passaram a ser considerados de oposição.  

Segundo a liderança, os representantes do grupo disseram ainda que não 

ajudariam uma organização que tinha trabalhado na campanha para outro 

candidato a deputado, que não o do partido que estava à frente da 

administração municipal. 

Muitos foram os encontros que participamos, mas ainda foram os 

momentos de conflitos que observamos entre os diferentes atores. Muito 

embora alguns dos representantes dos movimentos sociais se colocassem 

contra determinadas propostas, ou até mesmo defendessem seus pontos de 

vista nas reuniões, quase sempre estes eram votos vencidos dada a 

quantidade de lideranças que apoiavam os grupos que estavam à frente da 

administração do município. 

Talvez seja por isso que os representantes do MLB têm privilegiado as 

ações coletivas de reivindicação e não as ações em espaços 

institucionalizados de participação. Uma vez que estes, apesar de serem 

compostos paritariamente, tendem a serem usados para defender os 

interesses de um grupo específico que geralmente consegue cooptar as 

lideranças e conquistar um mandato eletivo. 

Apesar de essas realidades surgirem como uma constante no município, 

ressaltamos a importância das ações e da participação do MLB como uma 

manifestação que vem sendo somada a outros grupos na construção de uma 
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democracia mais representativa e de uma cidadania ativa. Esta, construída 

através da participação, do enfrentamento das dificuldades do cotidiano e dos 

conflitos inerentes ao processo democrático. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

Pretendeu-se com este trabalho propor uma reflexão sobre os conflitos 

existentes entre as diferentes formas de participação e de representação 

política manifestadas pelas organizações e por um movimento social do 

Município de Natal/RN. Para isso, contextualizando alguns momentos do 

processo de formação política e social do Brasil, tentando observar a relação 

existente entre as questões sociais, o processo de despolitização da população 

e, ao mesmo tempo, de contestação social.  

Nesse sentido, os estudos de Bomfim (1996) e Ribeiro (1981) nos 

revelaram como o processo de formação do povo brasileiro, e do Brasil 

enquanto nação foi construído através da exploração do trabalho e das 

relações de dominação que em muito contribuíram para formar uma cultura 

política da dependência, que se manifesta na dificuldade dos processos de 

mobilização e organização social e política e na luta por direitos das classes 

populares.  

Ao fazer essas reflexões, Ribeiro (1981) reconhece que mesmo diante 

das questões sociais apresentadas e do reconhecimento do poderio dos 

mecanismos de repressão, sempre surgem, no curso da história, insurreições 

populares que buscam emancipação de suas condições sociais (RIBEIRO, 

1981. p. 84).  

Concordando com esse autor, Telles (1999) e Kowarick (2000) nos 

fizeram refletir como a ação de contestação das classes populares podem 

representar elementos de resistência gerados dentro dos próprios processos 

de exclusão, desigualdades e espoliação urbana. 

No campo empírico, as contribuições desses autores nos ajudaram a 

compreender as questões relativas às ações de resistência que surgem no 

município se contrapondo aos diferentes processos de exclusão e 

desigualdades sociais.  

Ao procurar identificar os atores sociais que até então pareciam atuar no 

campo da resistência das questões sociais, percebemos que uma parte 

significativa desses ao invés de se contrapor ao Estado - espaço social 
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ocupado por uma sociedade politicamente dominante - passou a fazer 

parcerias com os grupos políticos dominantes, utilizando-se da fragilidade de 

uma parcela da população para conquistar seu apoio político e, por sua vez, 

defender os interesses de determinados grupos que se encontravam à frente 

do governo estadual e municipal.  

Essas parcerias parecem confirmar as reflexões propostas por Baquero 

(1999) que, mesmo reconhecendo a existência das ações de contestação, 

descreve que o Estado tende a monopolizar as relações racionais de pessoas 

atomizadas que passam a não dispor de um referencial associativo de 

identificação ou até mesmo de democracia. 

Confirmar também os estudos de Montaño (2002) Nogueira (2005), e 

Fontes (2010), que, ao estudar o processo de redemocratização no Brasil, e as 

ações das ONGs e de alguns atores sociais que se reconheciam como 

“sociedade civil”, apontam para reflexões criticas sobre as parcerias que 

vinham sendo feitas entre estes atores e o Estado. Parcerias estas 

responsáveis por um processo de despolitização dos movimentos sociais e das 

classes populares, que até então representavam o segmento que lutava contra 

o consenso. 

Retomando as reflexões sobre as ações de luta contra os mais 

diferentes processos de exclusão e desigualdades sociais, identificamos no 

município de Natal/RN o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) 

mais precisamente as ações das lideranças que formam esse movimento, 

enfrentando, através de diferentes estratégias, a desmobilização das classes 

populares, a cooptação e os novos desafios que surgem no processo de 

conquista dos muitos direitos negados historicamente. 

Na defesa dos interesses coletivos e assumindo uma postura crítica 

frente a sociedade e os seus mais diferentes processos de exclusão e 

desigualdades, esse Movimento passa a entrar em conflito com as lideranças  

que deixam de representar as demandas de seus segmentos e passam a 

representar os interesses dos grupos políticos que se encontram à frente do 

poder público municipal.  

No curso destas reflexões, passamos a compreender, segundo as 

contribuições de Vitullo (2007) e Weffort (1984), como a ideia de democracia 

não pode ser dissociada das questões relativas aos conflitos existentes entre 
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os diferentes atores sociais. Isso porque as ideias de democracia que vem 

sendo postas à população em muito não estão relacionadas à materialização 

do que viria ser o próprio sistema democrático.  

Nesse sentido, acreditamos que as ações de mobilização e reivindicação 

promovida pelo MLB, principalmente as que desencadeiam relações de conflito 

com os atores, que se revelam como representantes dos grupos políticos, 

devem ser consideradas como manifestações de uma participação política e 

democrática das classes populares.  Isso porque essas práticas parecem não 

se limitar apenas a defesa das demandas mais urgentes dos grupos 

envolvidos; e sim, manifestarem a materialização de um projeto de sociedade 

contra-hegemônico e democrático.   

Diante dessas questões, os autores nos ajudaram a compreender de 

maneira critica que as concepções sobre democracia observadas no curso 

histórico se limitavam apenas a defender um sistema confeccionado pelos que 

estavam à frente do poder e limitado a uma governabilidade pacificadora de 

conflitos que não possibilitava a participação política e a luta pelos direitos das 

classes populares. 

Compreendemos ainda que a dinâmica da participação política no 

município era caracterizada por diferentes tipos de conflitos e desafios. Entre 

os muitos observados, identificamos os existentes entre projetos individuais e 

coletivos, de representatividade local ou do segmento, entre os sujeitos de um 

mesmo bairro, entre os sujeitos de um mesmo movimento, entre lideranças que 

defendiam os grupos políticos contra lideranças que defendiam seus 

segmentos, e entre este último e os grupos políticos.  

O encontro dessas formas de liderança, representando projetos e 

maneiras diferentes de agir no jogo político, pode ser considerado um elemento 

que caracteriza a democracia no município de Natal/RN, sob um ponto de vista 

crítico que denuncia a ampliação da influência dos grupos políticos que se 

encontram a frente da administração municipal. O que nos faz concordar com 

Nogueira (2005) e Montanõ (2002), quando descreverem que estas 

organizações sociais passam a estabelecer parcerias com o Estado, tendem a 

se converter em correia de transmissão da hegemonia dominante. Em 

decorrência desses fatos e interpretações, concluímos que podemos 

considerar no município, a existência de uma classe “política ampliada” com 
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fortes braços nas organizações sociais, e quase conseguindo impor 

hegemonicamente sua forma de fazer política. 

Esse segmento político em muito tem mantido relações de parcerias nas 

comunidades, cooptando as lideranças que surgem e passam a atuar nos 

espaços de participação, fazendo com que estas deixem de representar os 

seus segmentos e passem a ser consideradas como parceiras. 

Mas, como destacamos, essa forma de fazer política não pode ser 

considerada consenso; pois, ainda que de maneira pontuada, identificamos 

algumas ações de resistência à forma como vem atuando muitas das 

lideranças do município.  

É nesse cenário que ressaltamos a importância das lideranças do MLB, 

como sujeitos que representam o que entendemos como uma sociedade civil, 

defendendo um projeto de sociedade mais democrático , se contrapondo, 

através das suas práticas, à sociedade política e a outros atores em diferentes 

espaços. 

Para tanto, ao observar a dinâmica da participação das lideranças, 

passamos a discordar em alguns aspectos das reflexões propostas por alguns 

autores. Entre eles, Pateman (1992) que parece - ao valorizar a dimensão   

representativa da democracia e dar ênfase às reflexões sobre a participação 

como uma ação individual ou subjetiva - não considerar, pelo menos da forma 

como deveria ser reconhecida, a importância da participação coletiva dos 

sujeitos. 

Afirmamos isso, pois o estudo nos possibilitou algumas reflexões críticas 

sobre os limites da representação política das lideranças, principalmente 

quando estas buscam atuar/participar sozinhas em determinadas espaços.  

O que queremos dizer é que muitas das lideranças, ao participarem dos 

espaços democráticos e buscarem representar as demandas de seus 

segmentos ou de suas comunidades, acabaram por conhecer alguns 

representantes dos grupos políticos e, por meio do “diálogo” com estes, 

iniciaram uma relação de parceria política. O que os levou a deixar de defender 

os interesses coletivos.  

Nesse sentido, acreditamos que o processo de participação individual, 

mesmo que seja representativo, é, em muito, possível de ser controlado por um 

grupo que detém o poder político e econômico. Haja vista que muitas das 
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lideranças do município, diríamos que quase todas das classes populares (o 

termo “populares” já sinaliza essa interpretação), não possuem condições 

financeiras para “resistir” por muito tempo às inúmeras propostas de trabalho e 

de parcerias.  

Não desejando aqui contrariar as possibilidades de resistência das 

lideranças - que, muitas vezes, sem trabalho e com suas famílias passando 

necessidades, são convidadas a reuniões de portas fechadas nos gabinetes - 

passamos a considerar apenas as que tivemos oportunidade de entrevistar.  

Ou seja, todas as lideranças entrevistadas, e que observamos suas ações no 

processo de pesquisa; ao assumirem a representatividade de seu segmento, e 

atuarem sozinhas nos espaços, passaram a deixar de lado os interesses mais 

coletivos e a focalizar nos seus próprios e, para a realização destes, nos dos 

grupos políticos.  

É nesse cenário que muitas delas deixam de fazer ofícios e passam a 

fazer memorandos. É justamente nesse momento que elas passam a ser 

servidoras e não mais contestadoras das ações do Estado.  

Entre outras palavras, a ideia de participação individual parece fortalecer 

a de democracia representativa, e esta nos apresentar, através de exemplos 

práticos, incertezas quanto à representatividade e a própria forma de 

compreender a categoria democracia.  

Ao contrário, quando observamos as ações de participação mais 

coletiva, que no caso não parece ser tão valorizada pelas outras lideranças, 

constatamos que estas tendem a representar um caminho mais coerente com o 

que entendemos por democracia. Coerente porque, ao participar em grupo, 

através de mobilizações, ou até mesmo em reuniões de portas fechadas com 

os secretários, os que dessa foram atuam  tendem a resistir mais às propostas 

de cooptação e se fortalecerem na ideia de representação não apenas como 

ma coletividade , mais como um projeto de sociedade.  

Outro argumento que podemos utilizar é o que se refere à ideia de 

representação política no próprio município de Natal/RN. Se levarmos em 

consideração que os vereadores eleitos no município representam a 

população,     poderíamos afirmar que a ação de cooptação de alguns destes, a 

compra de votos, e a votação contra os direitos e interesses da maioria, 

representaria também a consequência de uma participação no plano individual. 
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É por isso que ações como as do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e 

Favelas – MLB, e as suas mais de 1366 unidades de casas construídas, devem 

ser consideradas como exemplos de como a ideia de participação individual e 

representativa, que se limite aos momentos de diálogo; deve ser substituída 

por uma participação mais coletiva, reivindicativa, e porque não geradora de 

conflitos. 

Por outro lado, Pateman (1992), ao valorizar a participação de maneira 

individual, parece reconhecer a importância da participação de todos os 

sujeitos e, não somente das lideranças políticas nos processos decisórios. 

Essa ideia de incentivar a participação de todas as pessoas que formam o 

grupo, em muito, sinaliza algumas estratégias que vêm sendo tomadas pelos 

representantes dos Movimentos sociais conforme vimos no terceiro capitulo.  

A partir dessas considerações, entendemos que os estudos teóricos e as 

questões/conflitos relativas à representação política e à participação individual 

ou coletiva, tendem a nos levar para outro momento desse estudo. No qual o 

retorno ao campo parece ser necessário para compreender esses novos 

questionamentos.  

Acreditamos ainda que a continuidade do estudo pode contribuir de 

maneira significativa com as pesquisas  até aqui desenvolvidas  sobre as 

organizações e movimentos sociais no Brasil; principalmente no que se refere à 

participação dos atores na construção ou na reinvenção (ressignificação) do 

que entendemos até então por democracia. 
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