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de

coiltrole

do

Estado

e

descentralizadores do poder.

canais

de

participação

popular

_

Nessa perspectiva se encontra a participação popular inserida nas gestões
municipais onde,

“a democracia nao significa meramente a chamada democracia representativa, trata se
de avançar na perspectiva da melhoria das condições de vida da população, incluir na
esfera dos direitos, além daqueles referidos a cidadania, o direito à participação popular
direta nas gestões municipais” (Programa de Estudos em Serviço Social, 1996, p. 29).

Assim

se constata

na sua relação

um crescimento político e estratégico da sociedade civil

com o Estado, que caminha na construção de uma nova cidadania

ultrapassando a concepção liberal (igualdade jurídica e direito de votar),
caracterizada no direito dos cidadãos terem direitos, não apenas por
~

reivindicaçoes de acesso ao poder público,

mas sim de

meio de

participar ativamente

neste.

Nesse sentido Dagnino (1994,

p.

109) refere-se que “as práticas políticas

mais recentes, como por exemplo, as que tem surgido

em algumas

cidades

administradas por governos das frentes populares (26 prefeituras entre 1988 e
1992)”, onde a participação popular se efetiva por meio de Conselhos

Populares, especialmente o do orçamento participativo (exemplo reconhecido

nacionalmente

em Porto

Alegre). Essas experiências contribuem para reforçar a

existência de sujeitos-cidadãos e de

uma nova cultura política.
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Com

a concepção de participação

como

possibilidade de ampliação da

cidadania, temos a atuação de diferentes atores sociais lutando contra a

discriminação das minorias (homossexuais, negros, mulheres), pela preservação

do meio ambiente, além de outras formas de participação da sociedade

como

civil,

a participação comunitária, que surge a partir de suas necessidades

elementares (moradia, água, saneamento, saúde e outras).

Como

descreve Wanderley (1993, p. 127): “o princípio comunitário

atravessa as cidades, as sociedades, os tempos

[...]

e

quando o racional se coloca

acima do afetivo nada melhor então que a comunidade para salvaguardar a
~

intimidade, a partilha das relaçoes pessoais”.

Assim a

família surge

como modelo de comunidade, de

vida comunitária,

estendendo-se à vizinhança, ao bairro, ao grupo social, chegando a transpô-lo
para âmbitos mais abrangentes- comunidade nacional e intemacional.

Comunidade
sociedade,

e,

é

portanto

forma particular de expressão da própria

para compreendê-la precisamos compreender a sociedade global e

mais os elementos de sua particularidade.

Assim a comunidade

se constitui de valores e ideologias presentes

na

sociedade capitalista, delineando práticas sociais contraditórias nas suas
diferentes manifestações participativas.

Diante disso nos questionamos sobre a prática participativa

como

‹

possibilidade concreta de mudança, ou seja, que se coloca além de interesses
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imediatos. Dentro desse contexto é que passaremos a situar a comunidade do

Morro do Horácio.
f/_____~w__,i,_

Situada no Bairro da Agronômica, a comunidade do Morro do Horácio
aglutina

em seu interior aproximadamente 500 famílias.

expressão da evolutiva urbanização vivida

de 70,

com a crescente abandono do meio

Esta apresenta-se

em Florianópolis
rural, pois,

como

a partir da década

a grande maioria de seus

moradores são originários das regiões do Planalto Serrano (Lages, Curitibanos,
Canoinhas) e da região do Oeste Catarinense (Caçador, Joaçaba e outros), áreas
signiﬁcativamente

agrícolas.

Também, moram no Morro

familiares que

tem sua origem do

Fantin (1995,

37) assinala que:

“o

p.

litoral norte

ou

sul

vários

grupos

do Estado. Nesse sentido

MdH em relação aos seus moradores apresenta uma particularidade que o diferencia

de outros lugares na cidade de Florianópolis [...] em função da sua aproximação e
vinculação bastante estreitas com a Penitenciária, acarretou a construção de um convívio
direto com várias pessoas que passaram pelo presídio ou seu familiares. Esse dado
configurou um aspecto muito interessante que foi o agrupamento de vários núcleo
familiares com raízes culturais bem diferenciadas, congregando pessoas dos mais
diferentes lugares do Estado isso não é muito comum nas favelas da região [...]
encontramos todo tipo de gente, de raça, de cor. São índios, descendentes de índios, são
negros, mulatos, são serranos, brancos, negros, pardos [...] encontram-se ali famílias que
vêm do interior da ilha e têm relação direta com descendentes açorianos e toda a sua
cultura”.

'

Essa peculiaridade denota

uma

heterogeneidade cultural e social na

formação da comunidade, que circunscrevem sua dinâmica.

Quanto à sua condição sócio-econômica, o

relatório

do IPUF

(Instituto

de

Planejamento Urbano de Florianópolis, 1983), registrou que o Morro do

l1~

Horácio está entre as 46 áreas mais carentes de Florianópolis (28 na ilha e 16 no
continente),

“apesar de já apresentar diferenciações frente às inúmeras

melhorias e bens e serviços públicos” (Fantin, 1995,

No

p. 42).

que tange aos serviços públicos básicos, a comunidade dispõe de

uma

rua pavimentada, transporte coletivo, iluminação pública, recolhimento de lixo,
alguns telefones públicos, escola de primeiro 19 grau e serviço de tratamento de

água pela

CASAN (Companhia de Águas e Saneamento),

conquistas estas que

concretamente expressam lutas dos moradores, que têm na participação e
organização a via para a melhoria da qualidade de vida.

Atualmente existem 13
são:

de futebol

(treze)

grupos organizados na comunidade, que

de mulheres, de crianças, da catequese, da

(seis),

APP

(Associação de Pais e Professores), de jovens, de informática, da pastoral da
saúde e mais a Associaçao de Moradores, os quais contam
na

de O5 a 20 moradores, conﬁgurando desse

'

modo

com

.

.

na

a participaçao

as práticas organizativas nesse

contexto.

Nossa inserção na comunidade, deu-se
projeto de extensão,

em meados

de 1994 através do

O Fazer Feminino nas Práticas Políticas das Mulheres

das Comunidades de Periferia de Florianópolis-

uma abordagem

sobre a

questão de gênero, vinculado ao Departamento de Serviço Social da

UFSC/NESSOP (Núcleo de Estudos em Serviço Social e Organização
que estava em fase de implantação na comunidade.

Popular),

12

-

A princípio participamos

deste projeto

no qual realizamos uma pesquisa sobre o

como

estagiárias extracurriculares,

perfil das

mulheres moradoras do

Morro do Horácio. Paralelamente a esta atividade, participamos das reuniões do
Grupo de Mulheres

que, naquele período,

Permanecemos no projeto

até julho

começava a ser organizado.
de 1995, sendo que este continuou a

ser desenvolvido no' grupo de mulheres. Esta primeira fase da experiência

suscitou inúmeros questionamentos e poucos indicativos quanto à prática sócio-

educativa do Serviço Social junto às organizações populares.

No

inicio

curricular,

de 1996, retomamos ao Morro do Horácio

como

estagiária

dando continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido no

âmbito do Projeto Gênero.

Nesse momento, o grupo de mulheres reunia-se
produção (corte e
renda.

costura), tendo

em tomo

por objetivo propiciar

da atividade de

uma

altemativa de

Paralelamente ao acompanhamento desse trabalho, retomamos as

atividades referentes à temática de gênero, além de outras questões que se

colocavam como pertinentes à organização do grupo. Além

disso, participamos

de algumas reuniões da Associação de Moradores, pois tínhamos
pressuposto realizar

um

trabalho que extrapolasse a realidade do grupo de

mulheres, ao passo que, entendíamos que este tinha

com o
ampla.

como

uma

estreita

vinculação

contexto social, político, econômico e cultural da comunidade mais

13

O

Projeto Gênero tinha por objetivo desenvolver

um

trabalho de caráter

sócio-educativo, intervindo quanto às questões de formação política, de

organização, de fortalecimento e ampliação do grupo, de gênero, além de
estratégias altemativas de renda.
~

Durante o desenvolvimento do Projeto Gênero muitas questoes fizeram se
presentes, relacionadas à participação comunitária

mulheres,

no que tange

às práticas das

como também à intervenção do Serviço Social.

A partir destas questões surgiu o interesse em estar investigando a cultura
política presente tanto

no

interior

do grupo de mulheres, como também nas

demais formas organizativas da comunidade.

O

conceito de Cultura Política no âmbito das Ciências Sociais tem seu

desenvolvimento polemizado pelas diferentes abordagens de conhecimento,

em

que nesse trabalho nos apropriaremos da concepção fundamentada na tradição
marxista. Nesta a cultura política é concebida

como sendo determinada pela

infra-estrutura e pela superestrutura, quer dizer, construída a partir

da base

econômica da sociedade e dos valores ideológicos.

A partir desta concepção entendemos que a cultura política é determinada
para além das fronteiras das relações econômicas. Gramsci ao desenvolver o
conceito de hegemonia

“sugeriu que a forrnação de um bloco histórico, isto é, de um modelo político e cultural
abrangente pelo qual as elites dirigentes exercem o poder na sociedade, começa
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propriamente no terreno das ideologias, ou seja, na esfera em que os homens (as classes)
tomam consciência da realidade em que vivem” (Gramsci apud Moisés, 1992, p. 14).

De

acordo

com

oi

pensamento gramsciano a cultura política é delineada
~

pelos diferentes extratos sociais, onde valores políticos sao compartilhados e

manifestados pela representação social dos indivíduos a partir do contexto

em

que vivem.

Tomaremos

as seguintes categorias de análise da cultura política para

desenvolvimento deste trabalho: participação,
Estado, cidadania e democracia.

Estado Ampliado de Gramsci,

modema

política,

comunidade, govemo,

A análise destas realizou-se

em

que: “percebe

à luz da teoria do

que na sociedade

capitalista

o Estado se ampliou e os problemas se complexiﬁcaram na trama da

sociedade, fazendo emergir

uma nova

esfera

que é a sociedade

civil”

(Simionatto, 1995, p. 64).

Sob

esta ótica,

não concebemos o Estado como

um monopólio

das classes

como sendo permeado

pelos diferentes interesses de

As mudanças que vem acontecendo no

cenário político brasileiro ,têm

dominantes, mas sim
classe.

revelado

uma ampliação

dos espaços de atuação da sociedade

sujeitos políticos projetam a possibilidade
social,

de construção de

civil,

onde novos

um nova identidade

fazendo dos subaltemos sujeitos demandatários de

uma

cidadania

15

participativa.

Englobando todas

~

o momento apresentadas é

estas questoes até

que procuramos caracterizar o desenvolvimento do nosso trabalho.

O

projeto de pesquisa intitulado

As expressoes da
'U

formas organizativas do Morro do Horácio,
agosto à dezembro de 1997, tendo

foi

O

desenvolvido no período de

como objetivos:

identiﬁcar as formas organizativas do

0

I

cultura politica nas

Morro do Horácio e

~

as açoes

decorrentes das mesmas;
0

identiﬁcar

como

do Morro

as fonnas organizativas

se

relacionam

com o poder público;
0

identiﬁcar a

comunidade

com

cultura

o

política

presente

aprofundamento das

comunidade; participação;

política,

nas

organizações

seguintes

da

categorias:

govemo, Estado, cidadania e

democracia;
0

contribuir

com reﬂexões

à prática de Serviço Social no âmbito

comunitário.

A

amostra do universo pesquisado seguiu os seguintes

constituídos
0

critérios,

em três momentos:
primeiro

- escolha

aleatória de O3 (três)

moradores integrantes da

Associação de Moradores e de O1 (um) morador participante dos outros
grupos;

16

segundo - caso o morador entrevistado participe de O2 (dois) ou

0

mais grupos não entrevistaríamos outros integrantes destes;
0

terceiro

- entrevistar um integrante dos grupos de futebol.

No total foram realizadas
Os depoimentos dos

10 (dez) entrevistas gravadas e transcritas.

entrevistados se constituíram na base empírica

principal para tematização deste trabalho que é a questão da cultura política.

As

representações sobre comunidade, participação, política, cidadania, Estado e

govemo nos _fomeceram um leque de

indicações a cerca do objeto de pesquisa.

Assim o presente trabalho está estruturado em cinco itens a saber.

O

primeiro trata da' participação e cultura política

em

que,

além de

tematizar estas duas categorias trouxemos e_m cena a noção de comunidade e

sua relação
política

com

os processos participativos; o segundo item trata da noção de

enquanto categoria ampla e que possui

e a democracia e este é o tema

representações sobre Estado e

do

item

govemo

e,

três.

estreita relação

No

com a cidadania

item quatro trataremos das

por último, no item cinco, indicamos

algumas questões consideradas fundamentais ao processo de trabalho do
Serviço Social nos espaços coletivos. Finalmente apresentamos a bibliograﬁa
consultada.
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Temos um avanço
possibilidades

político- democrático

concretas

à

~

intervençao

no

da

país, à

medida que se abrem

sociedade

civil

na

arena

govemamental. Esse marco constitui uma ampliação da cidadania, expressa por

Dagnino (1994,

p. 109)

como a possibilidade de transcender

“o

1

conceito liberal que é a reivindicação do acesso, inclusão, membership
“pertencimento' (belonging) ao sistema político na medida em que o que está de fato em
jogo é o direito de participar efetivamente na definição desse sistema, o direito de
definir aquilo no qual queremos ser incluídos, a invenção de uma nova sociedade”.

Contudo, o avanço desse processo depende de

“uma participaçao qualificada de outra forma e de outra natureza, isto é, que nao seja
apenas reivindicativa, mas, acima de tudo, propositiva, capaz de definir e influir no
encaminhamento de políticas e ações, assegurando mecanismos de acesso à informação
e à democratização de decisões” (Nogueira & Simionatto, 1997, p. 29).

Temos como

aspecto relevante a ser reﬂetido, nesse sentido, a concepção

1

~

de participaçao, pois acreditamos que é a partir da forma de interpretar e
concebê-la, que os diferentes canais da sociedade civil

podem

ser instrumentos

concretos de democratização do Estado ou meros mecanismos de legitimação de
práticas antidemocráticas e

do próprio

status quo, pois,

conforme assinala

Jacobi (1993, p. 22): “as diversas formas de interpretar e conceber a
participação estão estruturalmente vinculadas à diferentes concepções políticas
e econômicas, marcadas pela ambigüidade e pelos limites de inserção”.
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estabelecendo vínculos de solidariedade, de preocupação

com as necessidades

e

problemas do mundo que está ao seu redor. As fonnas de participação dos
grupos do Morro do Horácio, representam, de certa fonna,

A

essa lógica,

uma contrapartida

demonstração de interesses dos moradores

em

melhorar a

qualidade de vida da comunidade, seja no trabalho sócio-educativo
crianças, -na área

do

lazer,

a

com

as

na busca por melhorias das condições estruturais da

comunidade, na discussão da questão do jovem, das mulheres, é

um bom ponto

de partida para o encaminhamento de ações que possibilitem capacitar esses
atores sociais

na sua intervenção para além da comunidade

em que residem.

~
~
no Morro do Horácio, certamente apresenta contradiçoes
A participaçao
lirnites frente

à agenda participativa dos anos 90, que é a de estar intervindo de

fonna mais efetiva no sistema
de participação,

por meio de canais institucionalizados

político,

como é no caso os conselhos populares.

Mas, tomando a realidade

social

como uma construção

histórica

de contradições e de detenninações de ordem econômica,
cultural,

entendemos que

estes limites

cultura política da sociedade brasileira,

devido

históricas
autoritárias,

às

práticas

de construir uma

mesmo movimento
coletivos

e

com uma

histórico

permeada

política, social e

não se encontram desvinculados da

em que a população não teve condições

governamentais

populistas,

clientelistas

e

cidadania participativa. Por outro lado, é esse

que pode possibilitar a construção de sujeitos

participação de natureza mais qualitativa.

É

neste patamar,

26

portanto,

que a participação dos grupos do Morro do Horário se coloca

enquanto fundamental à realidade presente.
Outra questão importante na concepção de participação dos moradores do

Morro do Horácio,

é a sua estreita vinculação

com

a própria noção de

comunidade.

Quanto a

esta categoria,

Gohn

(1990, p. 115)

em seu artigo Comunidade:

a volta do mito e seus significados, assinala que:

“a noção de comunidade não é nova e tem sido utilizada a nível de prática concreta ou
discursiva, por agentes históricos de diferentes matizes ideológicas nos séculos XVIII e
XD( esteve bastante associada às idéias dos socialistas utópicos, depois às correntes
anarquistas em várias versões, no pensamento social-democrata também foi importante.
Em todas essas linhas de pensamento e de ação o ideal de comunidade teria sua
contribuição a partir de uma nova rede de relações sociais na qual a luta de classe não
teria espaço e o conﬂito social seria superado por relações de solidariedade. No século
a noção de comunidade ressurge de duas formas. Pelas mãos dos capitalistas, como
estratégia de dominação via políticas de desenvolvimento da comunidade”.
:
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Através da reﬂexão da autora, veriﬁca-se que a idéia de comunidade esteve
presente historicamente na dinâmica das relações sociais, dando conteúdo
político e ideológico à concepções e ações de

governamentais,

tendo

uma

movimentos populares e planos

conotação de solidariedade

Consequentemente a compreensão do termo

e

participação.

foi consolidando-se

no imaginário

popular.

Tal conotação pode ser verificada no depoimento dos entrevistados:

comunidade para mim é onde todos trabalham por um mesmo
tem que haver uma união dentro da comunidade...” (M. P S.).
“...

objetivo, eu

acho que

-27
“...

eu acho que comunidade é o pessoal viver bem,

ter respeito

um pelo outro, nós aqui

moramos numa comunidade, somos uma comunidade. Eu acho que todos tem que
ajudar os outros, ver o que as pessoas precisam e se a gente puder a gente ajuda...”
S.).

(I.

P.

'

comunidade para mim é quando a gente, as pessoas procuram contribuir, quando
fazem as coisas no coletivo, quando eu quero fazer para toda a comunidade. Eu quero
estar bem, mas para eu estar bem, meu vizinho tem que estar bem, é um coletivo, nao
posso pensar as coisas só para mim. E construir esse coletivo junto...” (C. C.).
“...

comunidade é um grupo lutando pelos mesmos objetivos para melhorar o espaço da
comunidade: comum. Mas isso é muito relativo, esse negócio de comunidade aqui
também, porque a gente fala em comunidade: mesmos objetivos, mas o interesse pessoal
de cada um fala mais alto, mas a comunidade sou eu, vou lutar pela minha servidão,
você pela tua servidão. Aí dizem que é uma comunidade. Por isso eu digo que é muito
relativo, seria nós lutando por uma servidão, pela água...” (D. S.).
“...

comunidade para mim é um lugar onde o pessoal se reúne para discutir os problemas
da comunidade [...] de repente tem um negócio que está prejudicando: uma rua, uma
cachoeira para limpar, de repente uma chuvarada está levando o terreno do outro, então
vai lá e leva para o pessoal decidir o que tem que ser feito, a gente vai para fora pede
ajuda e arruma essas coisas...” (A. G.).
“...

Podemos perceber que
do Morro do Horácio, tem

a visão de comunidade relatada pelos moradores

raízes históricas ancoradas à

concepção de valores

comuns, sendo que fazer parte de uma comunidade, signiﬁca estabelecer
vínculos afetivos, relações de solidariedade e de união, os quais
aglutinar-se

comunidade

em tomo

devem

dos mesmos interesses e desejos. Essa idéia de

fraterna e igualitária expressa

bem o pensamento de Rosseau apud

Ferreira (1993, p. 134) “quando escreve que: espera-se que 0 indivíduo esteja
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sempre pronta a se submeter ao ideal comum, sempre a serviço do interesse da

comunidade

[...]

exige-se de todos a virtude de estar sempre a serviço do

bem

comum”.
Dessa fonna, pode-se dizer que a noção de comunidade expressa nos
depoimentos, aponta para
lugar

em que os

um espaço

O

uma visão idealizada da mesma, pois é vista como um

objetivos de seus integrantes

convergem entre

si,

conﬁgurando

marcado pela harmonia, permeado de companheirismo e igualdade.

conﬂito ou

mesmo

o individualismo são escamoteados pela visão de

consenso e igualdade.

Ainda que

em

alguns depoimentos transpareça a idéia de coletivo, ela se

perde na compreensão do espaço geográﬁco

comunidade que tende mais à

local.

Esta é a noção positivista de

luta corporativa, particularista e de defesa

dos

interesses mais imediatos.

É

particularmente nesse terreno que se assentam as novas relações entre

Estado e sociedade na realidade contemporânea, que apontam para o retomo à
refilantropização das ações sociais, pautada

no ideário da solidariedade e de

participação localizadas. Essa nova lógica é facilmente incorporada pelos

segmentos sociais penneados por
acordo

uma

visão do senso

comum da realidade. De

com o pensamento de Gramsci apud Simionatto (1995, p. 79):

“é no terreno do senso comum que as classes subaltemas incorporam as ideologias
dominantes cuja pretensa verdade se impõe às classes subaltemas como única, como
superstição [...] o senso comum é explorado é utilizado pelas classes dominantes para

›_.4
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cristalizar a passividade popular,

bloquear a autonomia histórica que poderia resultar,

para as massas, no acesso a uma filosofia superior”.

'

Nesse sentido a noção de comunidade, compreendida pelo senso

com

aspiração do ideal da fraternidade e solidariedade

numa

comum

sociedade

conﬂituosa e excludente, é utilizada pelas classes privilegiadas para a

implementação de políticas que visam a diminuição das funções do Estado. Sob
essa ótica a participação da comunidade é conclamada para ser protagonista na

solução das carências sociais

e,

em

contrapaitida, isenta o Estado

da sua

responsabilidade.

Pode-se dizer que no bojo da comunidade, encontram-se

lirnites

e

possibilidades no que se refere à ampliação da democracia na sociedade
brasileira,

isolado,

uma vez que os processos sociais não acontecem a partir do indivíduo

mas

deste inserido no contexto das múltiplas relações da infra-estrutura

e da superestrutura, “da atividade de produção e de cultura, do particular

econômico e do universal político” (Simionatto, 1995, p.

46). Assim,

“manter a unidade da comunidade participativa, toma-se uma tarefa imperiosa para
resistir às investidas das ações do poder público [...] a tendência é a humanização das
relações sociais não pela diminuição da exploração da força de trabalho, mas pela
melhoria das condições mínimas de sobrevivência...” (Gonh, 1990, p. 125).

Nessa
não é

um

ótica

compreendemos que a formação e avanço da

processo simples. Envolve

um

cultura política

conjunto de valores, atitudes e
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comportamentos que perpassam a experiência coletiva dos indivíduos e grupos
.

z

soc1a1s.

Em relação aos entrevistados dos grupos do Morro do Horácio, a noção de
participação e comunidade indica ainda, a existência de
“paroquial”, localizada,

mudanças a

partir

de

uma

cultura política

mas que aponta claramente, para possibilidades de

um efetivo

trabalho junto aos

mesmos, que

seja capaz de

vem

ocorrendo só

bloquear a crise de mobilização que vivemos hoje, que não

junto aos movimentos populares mas, também, atinge as demais formas
organizativas dos trabalhadores no âmbito nacional e intemacional.

2

A CULTURA DA POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO

No

dicionário Aurélio (1997, p. 373) o termo política é deﬁnido

ciência dos fenômenos relativos ao Estado; arte de
relações humanas”.

Podemos perceber

público, que corresponde a

uma

No

entanto, é

com o

interesse

do público com o privado,

comum

ouvirmos pessoas

falando que não gostam de política, que a desprezam, e/ou
política

“a

governar; o trato das

assim, a sua vinculação

intrínseca relação

voltada à organização da sociedade.

bem

como

mesmo que

de

não entendem quase nada.

Pode-se dizer então, que na sociedade
significado etimológico, a

política

brasileira,

converteu-se

em

ao contrário do seu
arena

de

interesses

particulares, favorecendo os interesses de seus “legítimos” representantes

_

os

políticos.

Encontramos na história

política

equívocos e tabus relacionados à

como

da sociedade brasileira respostas aos

política, que,

ao longo do tempo, foi tomada

“propriedade” dos representas públicos, os quais a transformaram na “arte

de enganar o povo” - como é reconhecida pelo senso comum,

tal

como aparece

nos depoimentos:

em

vem

coisa ruim na minha cabeça, os políticos estao
desacreditados. Pelo o que eu conheço de política só vejo o lado ruim, o bom eu não

quando penso

consegui

ver...” (F.

N.

política só

S.).
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política para mim, francamente é uma tropa de comiptos, porque todo mundo hoje
em dia, não só os políticos, todo mundo ninguém pensa no próximo, no outro, só pensa
em si próprio. A pessoa pensa às vezes: vou me candidatar a vereador. Mas ele é
“...

,

pressionado pelos outros [...] não adianta, o pensamento antes de entrar de não ser
corrupto, ele entra lá e se toma corrupto. Porque hoje em dia o Brasil está totalmente
perdido sobre isso. Quem entra lá é para se beneficiar...” (A. G.).

Nesse sentido Rezende (1992,

p.

54) assinala que, “se existe

uma

unanimidade nacional, é quanto ao descontentamento e decepção dos brasileiros
à sua classe política”, pois, “da política se espera condução, proteção,

responsabilidade e códigos interpretativos. Esses elementos

demandas de

um bom

governo

com

confonnam

as

os quais os cidadãos avaliam o fazer

política” (Lechner, 1994, p. 20).

De um modo

geral, as discussões

políticos, os quais são vistos

interesses da população,

como

tomam

em tomo

de política focalizam-se nos

corruptos, que, ao contrário de representar os

o poder que lhes é delegado para se beneﬁciar

em ações que vêm ao encontro dos seus interesses individuais.
Por conseguinte, não há por parte da população a identiﬁcação de
diferentes projetos políticos partidários, representados

em

diferentes siglas

partidárias.

Em virtude disso, Pinto (1994, p.

100)

aﬁrma que:

“os partidos políticos são vistos, na sua grande maioria, como fisiológicos atrelados ao
Estado em suas diferentes instâncias e sem umaprogramática clara. Tais características
seriam, em grande parte, definidoras do cidadão brasileiro em sua relação ao campo
político e sua tendência a identificar-se com discursos populistas e personalistas”.
`
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Em decorrência, tem-se que os eleitores acabam por votar nas pessoas por
crédito pessoal e não

em

seus programas e projetos políticos de sociedade,

afirmando assim, a cultura do personalismo político, que tem por base os
valores pessoais do candidato ou

mesmo sua imagem pública

.

Dessa fonna é desconsiderada a origem de classe do candidato, os
interesses por ele defendidos, sua identiﬁcação ideológica, o projeto de

sociedade que defende, o conteúdo de seus programas de
político.

que deve

Como

govemo

e seu partido

conseqüência, temos a própria distorção quanto a real função

ter a representatividade pública, contribuindo

práticas de troca de favores pessoais, de

para a manutenção de

compra de votos

de

de políticos que

fazem com que os deveres públicos, próprios de sua função pública, se
transformem

em

atitudes

de generosidade e bondade

política,

frente

às

demandas dos segmentos da sociedade civil mais excluídos.
Nesse patamar, estabelecem-se relações de clientelismo e de patemalismo
entre governo e setores populares.

Como veriﬁca-se no depoimento:

se eles não fizerem isso para eles é mau, a gente sabe, não conta ponto. E eles vão
passo a frente. Acho
precisar. É como se fosse um aval para mais tarde eles darem
que não é aquela coisa de doação, é um passo a mais a favor deles. Claro que a gente
acaba sendo ajudado, favorecido...” (N. C).
“...

Assim os
são utilizados

um

direitos de cidadania,

perdem seu poder de transfonnação, pois

como barganha política-partidária,

forma de escamotear os conﬂitos

concretizando-se

sociais e as diferenças de classe.

em mais uma
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Em

vista

disso,

as

instituições

tomam-se mecanismo de

públicas

favorecimento pessoal e arena de obtenção de vantagens eleitoreiras
dos seus administradores. Ademais,

tais atitudes

em

favor

muitas vezes, são legitimadas

pelas organizações comunitárias, que até percebem o “jogo político” mas,

em

contrapartida, são favorecidas por ele à medida que têm alguma de suas
~

reivindicaçoes atendidas.

A falta de vontade política dos govemantes e descaso

destes frente às demandas da comunidade e

burocracia reinante no aparelho estatal, que

também em

em

virtude

da própria

muito diﬁculta o acesso da

população junto aos órgãos públicos, coloca-se como entrave à mudança dessa
concepção.

Como revela um dos entrevistados:

esse negócio de vir na comunidade só acontece por acaso. Porque D. Angela Amim
está de olho nas eleições do ano que vem, que o Esperidião Amim com certeza vai ser
candidato a governador. Então está arrumando o terreno. Mas nunca veio ninguém aqui
na comunidade oferecer nada, pelo contrário, a gente ficava plantado nos órgãos
públicos [...] então quer dizer, nunca veio até aqui oferecer, ao contrário, sempre foi
muito difícil, porque primeiro vai lá e marca a audiência, quando consegue marcar, eles
desmarcam em cima da hora, muitas vezes eles não recebem, não marcam...” (D. S.).
“...

Pode-se dizer que esse relato não se conﬁgura numa constatação isolada no
contexto da política brasileira, mas sim,

em que

como

parte

do cenário

do

país,

finnou-se a cultura da submissão, da verticalidade entre govemantes e

govemados. Ainda é muito presente o distanciamento
civil,

político

numa

entre governo e sociedade

arena que vários mecanismos são utilizados

manutenção da ordem vigente, na

como

instrumentos de

qual, historicamente a política

tem sido

tomada como uma questão privada, sendo designada como dom ou mesmo
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~

vocaçao de alguns indivíduos considerados aptos a exercê-la.

Em contrapartida,

cabe aos outros participarem do cenário político, enquanto atores coadjuvantes,
consolidando-se a concepção da política

como

algo exterior à vida cotidiana,

um

dos

a própria participação dos moradores na comunidade,

em

relacionada apenas à sua dimensão político- partidária.

Como

revelou

entrevistados:

“...

política é

quando tem eleições para vereador,

Em vista disso,

alguns casos, acaba sendo compreendida
prática política.

prefeito...”

como

(I.

P. M.).

algo que não tem relação

com a

Como podemos veriﬁcar no relato de um outro morador:

minha participação na comunidade não é participação política, isso eu faço porque
gosto, por amizade, tem meus amigos. A maior parte se nao é parente é amigo meu.
Então eu vou porque gosto, pois, nunca passou pela minha cabeça ser político um dia...”
“...

(A. G.).

No âmago

_

dessa questão coloca-se que, ao invés de haver

aproximação entre o Estado e a sociedade

civil

“uma

para catalisar as bases da

construção democrática, nota-se o distanciamento entre ambos” (Boquero,
1994, p. 26).

Nesse aspecto, a própria participação das pessoas nos grupos da
comunidade, acaba por ser vista como
de satisfação pessoal e/ou

um ato apolítico, fundamentado na busca

mesmo como fonna de manter vínculos com os outros
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moradores da comunidade. Tal posição indica a idéia de participação vinculada
~

à noçao de comunidade, que nos referimos no item anterior.

Por outro lado, outros depoimentos revelaram

uma

visão mais ampla da

política:

eu acredito que todo o gesto nosso é política, a gente está fazendo política, toda
atividade já nos leva a fazer uma política. Quando eu estou nesse grupo, eu quero que
este grupo cresça, que tenha muitos membros, eu com aquele meu jeitinho: vamos
participar do meu grupo é tão bom [...] é uma política, fazer uma política para ter gente
no meu grupo. Então eu acho que política é tudo isso: é tentar te convencer com meus
argumentos. Porque a gente faz política mais no sentido de construir, mas tem política
dos dois lados: a justa e a injusta - a politicagem...” (C. C.).
“...

política para mim é referente a governo, junto com o povo e as regras, mais
exatamente o sistema político. Política eu acho que é uma organização ou a comunidade
junto com a diretoria da Associação de Moradores, as regras feitas dentro da
comunidade, a maneira de trabalhar, a maneira de reivindicar. Até o próprio processo de
escolha da diretoria, isso aí é política, queira ou não queira. Nós vivemos política dentro
da nossa casa, dependemos da política para tudo. O nosso salário, a saúde, a educação,
tudo depende da política...” (D. S).

onde tem discussão, essas coisas, eu já entendo
coisa: é prefeito é político, é governador é político.
grupo, é preciso ter discussão...” (A. N. S).

que tem

política.

Tudo é uma

Não

política

só aquela

porque tem

eu acho que nós somos todos leigos em política, e se todo homem entendesse a
política, o Brasil não era essa coisa que é hoje [...] para mim política é aquela pessoa
que trabalha não pelo poder, pelo dinheiro, pela posse, mas aquela pessoa que trabalha
no sentido de ajudar, porque tem condições de fazer alguma coisa para ajudar alguém, o
país, ou o Estado. Nossos políticos hoje em dia, o que eles pensam é ganhar dinheiro e o
que está embaixo que fique embaixo, eles não fazem mais nada para mudar isso...”
(N. C).
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Nesses depoimentos, a idéia de política relaciona-se à questão da
democracia, à construção social daquilo que se pode deﬁnir
socialização do poder.

como

exercício e

A política é, assim, captada em seu sentido mais ampla e

se expressa desde às práticas mais cotidianas até à questões

um outro modo de compreender o campo da política.

I

do

país,

indicando

3

CIDADANIA E DEMOCRACIA

Partindo do pressuposto que a participação da sociedade
fragilidades e possibilidades estão vinculadas a

um

civil,

suas

conjunto de fatores que

compõem a estrutura social, política, econômica e cultural, a concebemos como
uma

categoria contraditória e ambígua,

sem a qual não podemos avançar na

construção da cidadania.

Confonne Benevides (1994,

p. 12):

“histórica e etmologicamente, cidadania é uma palavra que vem de cidade, sendo esta
compreendida no sentido clássico da sociedade política (cívicas para os antigos
romanos, ou polis para os gregos antigos) na qual os cidadãos, ou seja, os membros
livres daquela cidade, se articulavam e participavam da vida pública, visando o interesse
,

coletivo”.

A

noção de cidadania e cidadão nas sociedades antigas, relacionavam-se

necessariamente, à participação na vida pública, sendo entendida

como o espaço

público onde, de maneira coletiva, as decisões eram tomadas através da
participação direta dos cidadãos,
Já,

no pensamento

liberal,

sem a mediação de representantes.
a idéia de cidadania traz

em

si

o genne da

igualdade, esta concebida enquanto igualdade jurídica, ou seja, acesso às

oportunidades garantidas pela sociedade política.

conteúdo formal e

legal, “decorrente

de

um

A cidadania adquiriu aqui um

vínculo

estabelece, direitos e deveres” (Benevides, 1994, p. 14).

com

o Estado, o que
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Nas palavras de Comparato (1993,
clara

da diferenciação da cidadania

p. 89)

liberal

podemos

ter

uma

visão mais

do século XVII com a cidadania das

sociedades antigas:

“o valor básico da cidadania modema - a liberdade - adquiriu um sentido muito diverso
daquele vigente no mundo antigo [...] na civilização grego-romana só se consideravam
livres os homens que participavam na gestão da coisa pública [...] mas esses cidadãos,
soberanos na esfera pública, eram súditos obedientes da coletividade em sua vida
privada. No mundo modemo, ao contrário, a liberdade consiste não em participar da
gestão da coisa pública, mas não ser molestado abusivamente pelo Estado na vida
pública”.

Portanto, na visão liberal, o princípio da cidadania abrange exclusivamente

a cidadania civil e política e o seu exercício reside exclusivamenteno voto.

Dessa fonna, ocorre uma formalização da igualdade de

direitos entre os

indivíduos garantida por meio da igualdade jurídica e a conquista do sufrágio
universal,

que contribuem, na sociedade

capitalista,

à naturalização

da

desigualdade, das contradições e conﬂitos sociais emergentes da luta de classe.

Em vista disso, a cidadania coloca-se acima do patamar da desigualdade gerada
pela relação capital trabalho, disserninando, consequentemente, a idéia de que,
ser cidadão apenas corresponde à
lei.

Contudo,

noção fonnal de

direitos legais prescritos

em um país como o Brasil, marcado pela desigualdade

social, pela

acumulação de renda, pela discriminação das minorias, a igualdade
serve para escamotear a realidade e tomar os indivíduos sociais
“cidadãos”.

em

liberal só

em

pacatos
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Sob

sabemos que

este prisma,

cidadania

num

país

como

o Brasil que,

Cidadã, esta é incompatível

~
muito para a concretizaçao da

falta

mesmo dispondo

com a realidade

vigente,

de

uma

Constituição

em que o agravamento das

desigualdades econômicas, a fome, a miséria e a concentração de renda são
visíveis

fenômenos no nosso

cotidiano.

Contudo, não estamos questionando os direitos sociais fonnalmente
reconhecidos, afinal, acreditamos que esses são resultados de longas lutas
travadas pelos movimentos sociais na busca por

Defendemos, sim,

“não se

uma melhor qualidade de

vida.

uma nova cidadania, que

à conquistas legais ou o acesso a direitos previamente
ou à implementação efetiva de direitos abstratos e formais, e inclua
fortemente a invenção/criação de novos direitos .que emergem de lutas específicas e de
limite, portanto,

definidos,

sua prática concreta” (Dagnino, 1994,

p. 108).

Enﬁm, uma cidadania que tenha como pressuposto a

socialização da renda

~

~

e do poder político e a participaçao qualitativa dos cidadaos.

Pode-se dizer que

,

atualmente, está na

tanto que essa expressão está presente
diferentes

ordem do

no cenário

dia falar

em

cidadania,

político, apropriada das
~

formas, demostrando sua importância na construçao de

sociedade mais

humana e justa. Contudo Dagnino

mais

uma

(1994, p. 104) aponta que “as

apropriações e a crescente banalização desse termo não só abrigam diferentes
projetos

no

interior

da sociedade, mas também tentativas de esvaziamento do

seu sentido original e inovador

e,

portanto, de seus limites”.
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De

acordo

com

~

transfonnaçoes que

em

as palavras

da autora, pensamos que, no contexto das

vem passando

a sociedade capitalista contemporânea, tanto
~

nível político, econômico, social e cultural a questao da cidadania traz

no

seu bojo ambigüidades, as quais expressam a “disputa histórica pela ﬁxação de
seu signiﬁcado” (Dagnino, 1994, p. 103), no confronto de classes. Nesse
sentido, a categoria cidadania se faz presente nas diferentes concepções

ideológicas, sendo apropriada e evocada tanto pela direita

como

pela esquerda

política.

Nesse sentido Dagnino (1994,

p.

104-107) aponta que

“a conseqüência dessa perspectiva é a necessidade de distinguir a nova cidadania dos
anos 90 da visão liberal que, tendo gerado esse termo nos fins do século XVII como
resposta do Estado às reivindicações da sociedade, acabou por essencializar a noção de
cidadania. Essa °essência', de cunho liberal, continua vigente até hoje”.

Conforme

assinala a autora,

sabemos que a cultura

dorninada pelo pensamento conservador encarregou-se

política brasileira

de disseminar e

consolidar a “essência” liberal de cidadania no “imaginário coletivo” da

população

brasileira.

como um processo
que os

Ademais, a cidadania coloca-se na sociedade brasileira

fragmentado, pouco presente na história política do país,

direitos políticos

foram caçados com a ditadura

direitos sociais vinculou-se à relação de

em

militar e a conquista de

emprego. Assim, tivemos a

“incorporação parcial e seletiva de determinados segmentos sociais, especialmente os
pertencentes às classes trabalhadoras, no que se refere tanto a uma relativa participação
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nos processos decisórios quanto à apropriação da riqueza nacional.,Essa incorporação
seletiva baseava-se, então, no -critério da estratificação ocupacional, que mantinha os
direitos do indivíduo vinculados ao lugar que o indivíduo ocupava no processo
produtivo, através de dispositivos como a posse da carteira de trabalho assinada
enquanto passaporte imprescindível à obtenção de direitos sociais...” (Paiva, 1993, p.
125).

Processo este, que Santos (1987,

p.

68) descreve

cidadania regulada “cujas raízes, encontram-se, não
políticos,

mas em

~
um sistema de estratificaçao

membros reconhecidos

Assim tomam-se

e definidos por
~

~

num

conceito de

código de valores

ocupacional, e que ademais,

sistema de estratificação é deﬁnido por nonnas legais
aqueles

como o

[...]

tal

são cidadãos todos

lei”.

pré- cidadaos os que nao

tem sua ocupaçao reconhecida
.-.z

legalmente. Nesse sentido, Trindade -(1994, p. 51) assinala que “esse tipo
singular de cidadania subordinada à proﬁssão

legal

nasceu da política

econôrnica-social do varguismo, restringindo os direitos do cidadão ao lugar

que ocupa no processo produtivo”.
~
Em vista disso, temos que a trajetória da constituiçao
da ordem burguesa

no

Brasil, assinala

o reconhecimento parcial do princípio da cidadania pelas

classes dominantes e pelo Estado. Portanto, o processo histórico

“subverte a

ordem cronológica de conquista de

Marschal” (Paiva, 1993,

Vale

direitos, tal

em nosso

país,

como é deﬁnída por

p. 124).

ressaltar, contudo,

que com o processo de abertura democrática, que

culminou na promulgação da Constituição Federal de 1988, o país teve

um

avanço quanto a incorporação legal dos

que

direitos sociais, entre estes, a saúde,
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passa a ser reconhecida

como um

direito universal e

~

desde entao, passa a fazer parte do

Em

ou

vista

seja,

como

política pública

como dever do Estado e direito do cidadão.

disso,

temos

uma

reconheçamos que seja de forma
direitos

a assistência, que

da seguridade social (saúde,

tripé

previdência e assistência), sendo reconhecida
contributiva,

também

~

ampliaçao

legal, pois,

da cidadania,

mesmo com

não

9

ainda

que

a garantia destes

na Constituição, sabe-se do agravamento das questões sociais na
~

sociedade brasileira, principalmente na área da saúde e da educaçao, que

revelam a ineficiência govemamental frente à problemática. Portanto, muito
falta à

consolidação da plena cidadania

num

país

como o

cidadania que ultrapasse o direito de votar, e que represente
~

incorporaçao

das

demandas

sociais,

conforme aparece

nosso, de

um
em

uma

processo de
alguns

dos

depoimentos dos moradores entrevistados do Morro do Horácio:

cidadania é gozar do direito de participar, de usar as coisas do Estado, de participar
da política, dos direitos civis, políticos e sociais, de ter saúde, educação, ter todas as
coisas que existem no país para serem usadas pelo cidadão...” (D. S.).

penso que ser cidadão não é só votar, é eu ter o meu espaço, trabalho, emprego
garantido. Cidadania é ter direitos na sociedade, que eu possa ficar doente, procurar a
saúde e ser atendida [...] a cidadania no Brasil está muito pobre, porque não tem saúde,
educação e lazer. Falando da nossa comunidade, nós não temos nenhuma área de lazer
para as nossas crianças. Então que cidadão, que futuros cidadãos serão esses? [...] no
sentido de questionar, porque tem que existir o questionamento para a gente crescer.
Porque se tu não questionar, tu diz amém para tudo, então está tudo bom, não precisa
“...

mudar...” (C. C.)
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Os depoimentos referem-se a noção de cidadania vinculada à

um

público, enquanto

Estado,

sugerindo

conjunto de direitos que

importantes

elementos

defendemos. Ultrapassam a visão

liberal

dimensão, que reconhece o ser humano

à

devem

idéia

do

ser assegurados pelo

reﬂexão da cidadania que

da mesma, tratando-a

em sua totalidade,

numa

outra

construído a partir de

~

sua existência histórica, aludindo assim, à visao de que ter cidadania implica no
direito à liberdade,

condições de

uma

com Benevides

no

direito

de participar da vida política, de

ter trabalho e

vida digna a todos os indivíduos. Nesse sentido, de acordo

(1994, p. 14-15),

tem medo da cidadania quando ela está restrita aos direitos
apenas a cidadania- democrática, a cidadania ativa. Há um
grande salto qualitativo entre o cidadão meramente eleitor, contribuinte e obediente, e o
cidadão que exige a igualdade através da participação, da criação de novos direitos,
novos espaços [...] podemos defender a cidadania ativa no contexto da democratização
do Estado e da sociedade. O conceito de cidadania nao precisa necessariamente se
restringir àquela visão juridicamente correta e politicamente consistente”.
“as classes privilegiadas não

'

do cidadão

eleitor.

Temem

Outros depoimentos revelam que:

eu acho que cidadania é usufruir dos seus direitos, no Estado, no
cada um tem de escolher para si e para comunidade...” (N. C.).

país, é

o

direito

que

o cidadão tem direito e dever e já 'que tu tem dever, tem o dever de participar, de
ajudar na comunidade. Eu acho que tem muita gente que só quer saber de cobrar, mas
esquecem um pouco dos deveres, porque eu acho que cidadania tem a ver com
“...

participar, exercer sua cidadania...” (A. N. S.).
‹
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uma pessoa ou do
com suas obrigações...” (N. C.).

eu acho que é a liberdade de
direitos e

,

próprio Estado, cidadão

com

seus

Essas noções de cidadania, embora multifacetadas, ora apontando para o

alargamento dos direitos sociais, ora se restringindo aos limites comunitários,
revela que o seu conteúdo se coloca para além da garantia de direitos civis e
políticos e portanto, da ampliação da cidadania.

Não

se evidencia contudo,

que

cidadania implica, também, na participação e ﬁscalização das políticas públicas,

do controle

social

~

da populaçao no encaminhamento da coisa pública e na

efetiva concretização política dos direitos sociais apontados. Mas, parece

não é forçoso admitir que, embora os entrevistados indiquem

em

que
seus

~

~

depoimentos a idéia de inclusao, as suas representaçoes fundamentadas nas
experiências, na sua fonna organizativa, nas suas visões de realidade que, ainda

não inclui

a cidadania

ampla, este é

como

um processo

exige a intervenção

com

luta política e

construído no

como

construção democrática mais

movimento da

prática política e

outros sujeitos sociais que Gramsci

que

denomina de

“intelectuais orgânicos”.

Dentro deste contexto é importante lembrar que pensar a cidadania na sua
~

concepçao mais modema, conforme indica Carlos Nelson Coutinho (1997)
signiﬁca pensá-la

em

que a construção de

sua profunda articulação

um

com

a democracia. Entendemos

Estado- Democrático' pressupõe pensar

cidadania, que incide na construção de

uma democracia que

uma nova

supere o seu caráter
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liberal,

ou

seja,

possa ser definida

“como a presença

efetiva das condições

sociais e institucionais que possibilitem ao conjunto dos cidadãos a participação

ativa nas forças

do govemo

e,

em

conseqüência, no controle da vida social”

(Coutinho, p. 141).

No

entanto, a democracia

na realidade

nem sempre

assim é entendida, principalmente

brasileira que, devido às suas peculiaridades históricas,

impediram

o crescimento de idéias e práticas democráticas. Dessa fonna, na maioria das
vezes a noção de democracia se restringe à institucionalização jurídica-formal

de eleições, de liberdade de votar, corrforme demostram os depoimentos:

mais liberdade de conversar, porque fora da democracia a
gente é obrigada e dentro dela a gente é livre. Por exemplo: a gente conversa com quem
quer ou trabalha com quem quer. Sem democracia o Estado vai dizer: você tem que
fazer isso, fazer aquilo...” (J. M).
“...

democracia é a gente

ter

é onde todos podem ter os
sentimentos, ou dizer sem medo de
“...

mesmos

uma

quando eu posso colocar minhas

quem eu quero votar...”

chegar e poder
represá1ia...” (M. S. M.).

idéias,

direitos,

que tenho o

direito

falar,

expor os

ao voto, de escolher para

(C. C.).

é onde todos tem o direito d falar, no caso do voto, todos tem
não é um poder absoluto...” (A. N. S.).

direito.

Eu acho que

democracia é a .pessoa ter mais expressão de fala, de jogar para fora o que pensa,
porque antigamente isso não podia, a ditadura não deixava, hoje em dia a gente pode
falar o que quer...” (A. G.).
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Os depoimentos

se referem à idéia de democracia enquanto liberdade

individual e ao direito de votar. Entendemos a partir disso que esta é

ancorada nos valores

liberais

uma visão

sendo este postos como hegemônicos na sociedade

brasileira.

Para além disso, outro elemento de suma importância para qualquer
análise, recai sobre a história dos sistemas políticos

da sociedade

qual democracia é recente, emergido mais propriamente

de 80, quando tivemos o fim do regime
democrática no país, incide

militar.

em meados

na

da década

A inexistência de uma tradição

numa série de dificuldades para a sua ampliação “no

sentido de buscar as suas raízes da democracia

exclusivamente

brasileira.,

como regime de

como

soberania popular e não

liberdades individuais e da representação”

(Benevides, 1994, p. 13).

Há

que se considerar ainda que, a ampliação de

democrática,

em um

concomitante

com

(Borón, 1995,

p. 70),

contexto,

uma

cidadania

no qual que “a redemocratização

foi

a pauperização de extensas franjas da sociedade civil”

também

contribui para reforçar

uma

cultura política

de

sulbaltemidade.

Nesses termos não se
individuais,

regime

trata

de negar que os direitos políticos e garantias

conforme expressam os entrevistados, são fundamentais a qualquer

político,

mas de acordo com Borón (1995,

p. 69),

“a democratização do

capitalismo não basta para que as arraigadas estruturas de domínio sobre os
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Os depoimentos

se referem à idéia de democracia enquanto liberdade

individual e ao direito de votar. Entendemos a partir disso que esta é

uma visão

ancorada nos valores liberais sendo este postos como hegemônicos na sociedade
brasileira.

Para além disso, outro elemento de suma importância para qualquer
análise, recai sobre a história dos sistemas políticos

da sociedade

qual democracia é recente, emergido mais propriamente

de 80, quando tivemos o fim do regime
democrática no país, incide

militar.

Há

da década

A inexistência de uma tradição
para a sua ampliação “no

como

soberania popular e não

como regime de

(Benevides, 1994,

em meados

na

numa série de diﬁculdades

sentido de buscar as suas raízes da democracia

exclusivamente

brasileira.,

liberdades individuais e da representação”

p. 13).

que se considerar ainda que, a ampliação de

democrática,

em um

concomitante

com

(Borón, 1995,

p. 70),

contexto,

uma

cidadania

no qual que “a redemocratização

foi

a pauperização de extensas franjas da sociedade civil”

também

contribui para reforçar

uma

cultura política de

sulbaltemidade.

Nesses tennos não se

trata

de negar que os direitos políticos e garantias

individuais, conforme expressam os entrevistados, são fundamentais a qualquer

regime

político,

mas de acordo com Borón (1995,

p. 69), “a

democratização do

capitalismo não basta para que as arraigadas estruturas de domínio sobre os
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quais repousa e dos quais depende vitalmente se

esfumem como resultado do

~

sufrágio universal e da representaçao pública”.

Entendemos a

partir disso

que se faz necessária

uma reﬂexão

práticas democráticas, pois, a degradação social vivida por

vez maior de

~
brasileiros, é a expressao

político democrático,
se

de que,

sobre as

um contigente

cada

em nosso país, temos um sistema

mas não uma sociedade democrática, em que “a cidadania

defina pelos princípios da democracia,

signiﬁcando necessariamente

conquista social e política” (Benevides, 1994, p. 16),

e,

acima de tudo,

redistribuição da riqueza produzida pelos homens.

_

Em outros depoimentos dos moradores entrevistados do Morro do Horácio

a democracia aparece como:

democracia é o govemo do povo, mas para mim é o povo do governo. Com esse
dizer - o governo do povo - dá uma idéia que o govemo é nosso, mas na verdade quem
manda na gente e no local onde a gente mora, seria o próprio govemo...” (N. C).
“...

democracia é a liberdade não só de expressão, mas de participação, de ação, a
liberdade de exercer a própria cidadania. Mas nós não temos, tanto é que eles dizem:
democracia é viver num país democrático e nós somos obrigados a votar, para ter uma
idéia de qual é a 1iberdade...” (D. S.).

O primeiro relato refere-se à democracia em sua signiﬁcação etimológica demo: povo, cracia: governo

-,

assim temos que democracia é regime político
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baseado na soberania popular. Nesse sentido a questão da democracia aparece
associada à maneira pela qual é exercida.

Ao

voltarmos a essa questão do Brandão (1995,

p. 26),

ao discutir a idéia

de democracia direta e democracia representativa, segundo Norberto Bobbio,
nos diz que:

expressam a soberania popular, porém de maneiras distintas. A
titularidade do poder sempre está com o povo, quer na democracia direta, quer na
democracia representativa. O que não acontece com o seu exercício [...] Na democracia
direta, 0 povo, que é o titular da soberania, também se responsabiliza pelo seu exercício,
ao passo que, na democracia representativa, o povo, persistindo na titularidade da
soberania, já não mais evoca para si a responsabilidade pelo seu exercício, atribuindo-se

“ambas

as democracias

aos seus representantes”.

Em
realizada

outros tennos, a democracia

-

direta e 'representativa

tem duas maneiras

- mas, em ambas,

diferentes

de ser

expressa-se a soberania

popular sendo que, o elemento que as diferencia, é a fonna de exercício do
princípio da soberania popular enquanto regime político. Resgatando então a
parte ﬁnal

do primeiro depoimento, pode-se dizer que a reflexão sobre a

democracia apontada, ainda que de maneira implícita, diz respeito aos limites da

democracia representativa,

'

em que

“a área de controle do organismo representativo por excelência, o parlamento, restringese cada dia mais além dos limites de fato do poder estritamente político em uma
sociedade capitalista, onde as grandes decisões econômicas são tomadas por um poder
um parcialmente privado e atualmente não nacional [...] a soberania do cidadão está
limitada pelo fato das grandes decisões quanto ao desenvolvimento econômico ou não
chegam aos órgãos representativos ou, se chegam, serem tomadas em outras sedes, em
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sedes onde a grande maioria dos cidadaos soberanos nao tem a menor voz ativa (Bobbio
apud Brandão, 1995, p. 9).

O segundo depoimento refere-se à idéia de democracia em sua relação com
liberdade de exercer a cidadania, dando ênfase à democracia enquanto livre
arbítrio

~

~

que os cidadaos deveriam possuir de decidir se querem ou nao

participar

do processo

eleitoral.

Pode-se dizer que, neste sentido, o conceito de

democracia expressada pelo morador, tem

uma estreita relação com a cidadania

política.

Dessa fonna, entendemos que a construção de uma sociedade democrática
passa pela próprio aprofundamento do que é viver sob

uma

democracia, pois

estamos presenciando constantes mudanças no contexto atual da sociedade
capitalista,

em que a globalização da econornia,

que marca este

ﬁm de

século,

vêm

apoiada no avanço tecnológico

assinalando o crescimento do desemprego

mundial, o avanço da política neoliberal, que converte-se

em um ataque contra

os direitos sociais conquistados pela luta dos trabalhadores.

A

estabilidade

monetária é a meta dos govemos pautada na contenção de gastos
políticas sociais.

com

as

Essa realidade conﬁgura

“um regime

democrático que graças a políticas de “ajuste selvagem' empobrece a cada
ano um número cada vez maior de cidadãos [...] um regime que cancela a “cidadania
política” conseguida pela restauração da democracia com a “descidadanização
econômica e social” provocada pelo apogeu do neoliberalismo (Borón, 1995, p. 85).
‹

52

Em

vista disso, pode-se dizer

encontra-se sobrecarregada de

um

que a agenda democrática do Brasil

lado, devido ao

social e pelas políticas governamentais assentadas
outro, pelo enfraquecimento dos

movimentos

agravamento da questão

no discurso privatista

sociais

e,

por

nos 90 e pelo descrédito

nas instituições representativas como: partidos políticos e sindicatos de classe,
os quais historicamente desempenharam

um

papel fundamental na luta pelo

fortalecimento da democracia e ampliação da cidadania.

Portanto

as

diﬁculdades

postas

à

bem como

democracia,

possibilidades, estão intrinsecamente relacionadas à construção de

cidadania, que pressupõe a construção dos indivíduos

em

suas

uma nova

sujeito sociais,

capacitados para intervir de forma efetiva na sociedade, ou seja, conforme

expressa Marilena Chauí (1995,

verdadeiramente histórica,
ao novo
práxis”.

[...]

p.

isto é, aberta

433), “a democracia é a sociedade

ao tempo possível, às transformações e

e de organizar-se pela possibilidade objetiva

[...]

de altemar-se pela

4

ESTADO E GOVERNO
A discussão

a cerca da concepção do Estado no pensamento liberal,

tem

uma estreita vinculação com o debate da cidadania enquanto garantia de direitos
legais e

Podemos

com

a democracia enquanto liberdade individual e direito de votar.

considerar que para o pensamento liberal, o Estado “existe

ﬁnalidade de garantir os interesses de todos, mas
interesses singulares situado

num mundo

°privado',

tal interesse

com

a

expressaria

no qual o Estado não deve

intervir” (Coutinho, 1994, p. 48).

Em outros termos
civis,

como

o Estado liberal fundamenta-se na garantia dos direitos

baseados na valorização dos interesses individuais, os quais são “vistos
fator positivo, racional,

benéﬁco à ordem

social e ao progresso

da

civilização” (Coutinho, 1994, p. 48).

Ao encontro da lógica do pensamento liberal, o Estado está impossibilitado
de formular políticas que recaem na esfera econômica.

Em outras palavras,

sociedade liberal a não intervenção na área econômica é defendida
garantia dos direitos naturais dos indivíduos.

maioria dos liberais defende

Por outro lado, os

liberais

como

Mas convém

direito natural

-o

na

como

ressaltar que, a

direito à propriedade -.

não distinguem os proprietários dos não proprietários,

obscurecendo dessa forma a estratiﬁcação da sociedade e a desigualdade
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como

proveniente da apropriação privada dos meios de produção, que tem

germe a mais-valia na qual

Sob

se

reproduzem

as relações sociais de produção.

esta análise,

“o critério da seletividade básica do Estado clássico, ou seja, a proibição de intervir na
ordem econômica e o de violar o direito a propriedade, serve a um tipo específico de
interesse, ao dos que se beneficiam com o compra de trabalho alheio. O Estado liberal
em suma, representa objetivamente os interesses de uma classe: a proprietária dos meios
de produção” (Coutinho, 1994, p. 50).

Nesse aspecto é a

partir

da ótica da classe proprietária dominante, que o

Estado liberal direciona sua política de intervenção.

Marx

É

esse tipo de Estado

que

dirige suas críticas, porque não representava os interesses de todos,

mas

sim os interesses da classe burguesa.
conceituou o Estado de sua época,
burguesia., trazendo à tona

A

como um

partir dessa constatação,

Marx

“cornitê” executivo a serviço

da

um novo elemento inexistente na teoria liberal, que é

a noção de classe social, ou seja, o Estado “não é a encamação da razão
universal” (Coutinho, 1994,

19)

mas

é

um

Estado que _“em

nome de um

suposto interesse geral, defende os interesses comuns de sua classe particular”.

Assim, a sociedade

capitalista

do século passado tinha

em

sua base de

estruturação os interesses da classe burguesa, sendo que os outros interesses

ainda não tinham se constituído enquanto força social. Contudo, isto foi
historicamente sendo transformado ao longo dos tempos, pois, “temos que ao

longo do século XIX, sobretudo

em

sua segunda metade,

bem como no

século
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XX,

essa situação vai se alterar profundamente

[...]

pela contínua expansão de

direitos políticos e direitos sociais” (Coutinho, 1994, p. 53).

Essa nova conﬁguração do Estado

capitalista

aponta para o fim do seu

que era somente ultrapassado pelos interesses da classe

caráter restrito,

burguesa, passando a agregar, no seu interior,

uma complexa relação de forças e

interesses contraditórios, advindos dos conﬂitos emergentes entre a classe

burguesa e a classe operária. Nesse «sentido Coutinho (1994,

“O Estado não

representa apenas os interesses

obrigado, pela opressão “de baixo” a abrir-se

p.

54) assinala que:

comuns da burguesia;

também para

ele é

outros interesses,

provenientes de diferentes classes.”

Em vista disso a dinâmica própria ao movimento da sociedade capitalista,
que passa a incorporar novas demandas surgidas no bojo de suas contradições,

ﬁzeram com que

fosse necessário.

“A

superação dialética da concepção restrita

~

Estado e a fonnulaçao de novos conceitos que dessem conta das exigências
evidenciadas no movimento real” (Coutinho apud Simionatto, 1992, p. 63).

É em Gramsci

que encontramos

uma nova concepção

de Estado, pois

“percebe que na sociedade moderna, o Estado se amplia e os problemas
relativos ao poder se complexificam

uma esfera
64).

social

que é a sociedade

na trama da sociedade, fazendo emergir

civil”

(Coutinho apud Simionatto, 1992,

p.
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A

partir disso

Gramsci elabora a Teoria 'do Estado Ampliado, ao
~

compreender que o Estado Capitalista nao representa somente os interesses da
burguesia, que não se encontra isento dos conﬂitos de classe,

mas sim

atravessado por eles. Aparecem, assim, no cenário da sociedade, novas fonnas

de intervenção Estatal frente a pressão advinda das diferentes fonnas de
organização da sociedade

civil,

com o Estado, na defesa dos

que vão estabelecendo processos de mediação

seus interesses.

Logo - em termos gramscianos - entendemos
“que o Estado não é algo impermeável às lutas de classe, mas é atravessado por elas [...]
e a sociedade civil é o espaço onde se organizam os interesses em confronto, é o lugar
onde se tomam consciente os conﬂitos e as contradições” (Simionatto, 1995, p. 64-67).

Mas, mesmo o Estado tendo
capitalista,

burguesas.

se ampliado, a sociedade não deixou de ser

pois continua a ser alimentada pelos interesses

No entanto, com essa ampliação,

novos atores

possibilitada pelo aparecimento de

políticos, representados pelos

políticos e outras organizações

da sociedade

das classes

movimentos

civil,

operários, partidos

a definição dos interesses que

o Estado passa a defender, passam a ser estabelecidos pela correlação de forças,
entre as diferentes classes sociais.

Pode-se dizer que,

em

brasileiro, essa correlação

diferente

das relações

decorrência do processo de fonnação do Estado

de forças entre a sociedade
presentes

nas sociedades

civil e

o Estado, é muito

desenvolvidas,

onde a
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população teve condições históricas de formar
construir

uma

uma consciência de cidadania, de

participação efetiva na esfera pública.

Na

sociedade brasileira é

notável a fragilidade participativa da população nessa esfera, ocasionando a

separaçao entre o público e o privado,
.z

em um contexto que tem como herança 0

autoritarismo e a cultura política do patrimonialismo.

Mas o que

é o Estado para a população?

De que fonna

ela percebe essa

relação entre sociedade civil e sociedade política?

A

partir

desses elementos,

é

que passaremos a contextualizar as

representações dos moradores entrevistados do Morro do Horácio:

o Estado para ter uma boa administração estadual ou municipal, eu acho que a saúde,
a educação tem que ser a finalidade de todo o trabalho, o que hoje não acontece. Para a
gente conseguir, já digo, uma consulta num posto de saúde é o maior trabalho, vai um
mês, dois, então não existe uma administração certa nessas áreas...” (J M.).
“...

.

a gente sabe que está muito difícil esse negócio de estar privatizando tudo em mão
de particular capitalista. Eu acho que ﬁca mais difícil nas mãos dos particulares, porque
eles fazem as leis que convém a eles e não as que ajudam o povo...” (C. C.).

Os depoimentos referem-se a

idéia de Estado enquanto

govemo

e da sua

função de administrar a organização da sociedade, cabendo-lhe atender às

demandas

sociais

da população. Questões como saúde e educação devem ser

prioridades do Estado.

Assim percebemos a noção do público nos

referirem-se que o Estado deve fazer as leis para “ajudar o povo”,
políticas voltadas às necessidades

relatos,

ou

da população. Analisando então,

ao

seja, ter

um

dos
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relatos

que fala sobre a política

como uma de

privatista,

assumida pelo governo, que tendo

suas facetas a desestatização, das instituições públicas prestadoras

de serviços públicos como: educação, saúde, energia

elétrica, etc. Retira-se

portanto da

“mão” do Estado, a responsabilidade pela intervenção na área

econômica e

social,

passando à “mão invisível” do mercado a regulamentação

das esferas fundamentais da vida social. Entendemos que a intervenção do

Estado na economia é fundamental, à medida que o desenvolvimento

econômico por

menos equidade

si só,

não signiﬁca distribuição

social,

ao passo que, para o

igualitária

capital, a

de renda, quanto

meta ﬁnal é lucro.

No

segundo depoimento a preocupação demonstrada, quanto a entregar o que é
público nas mãos da iniciativa privada, é assinalada quando diz que “eles fazem
as leis

que convém a eles”, melhor dizendo, aos interesses do

Concluímos assim que, mesmo muito
Social,

distante de

capital.

um Estado de Bem- Estar

consolidado nos países capitalistas desenvolvidos, a política de

minirnização do Estado brasileiro, representa

um retrocesso

aos direitos sociais

conquistados na última década e prescritos na Constituição de 1988. Conforme
assinala o primeiro relato, é

bem visível no nosso país que políticas de interesse

público como: saúde, educação e outras

como

a assistência social, não são

prioridades da política do govemo, muito pelo contrário, o que temos é o

aprofundamento da desigualdade social e a precarização dos serviços públicos.
Este cenário tende a ﬁcar ainda mais gritante,

com um

contigente maior de
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excluídos das condições básicas de vida,
sociais garantidos

em

se,

lei constitucional,

de

fato,

forem retirados os mínimos

os quais são resultado da luta de
E

diferentes setores da sociedade civil.

Outros depoimentos dos moradores entrevistados do Morro do Horácio

vêem o Estado como:

“...

a gente sempre ouviu

falar:

Estado é o povo e

govemo e o espaço...”

(D. S.).

coisa que o Brasil, que o país- não comparando com a nossa
associação em que o presidente do bairro coloca a idéia dele, mas é os grupos que vão
decidir. Assim é o govemo. Então o govemo vai fazer um projeto, mas quem vai decidir
são os deputados, então o govemo pode ter boas idéias mas se ninguém aprovar não
“...

o Estado é a

mesma

-,

E

adianta...” (A. G.).

Os depoimentos conferem
administrativa constituída

como govemo

Estado é entendido como

uma

esfera administrativa, dividida

segundo depoimento,

em

geral.

Dessa fonna o

em

que aglutina

seu interior a

em diferentes esferas públicas: federal, estadual e

num

Estado enquanto país, nação. Mas,

Govemo

e população

estrutura ampla,

municipal, na sua relação governados

O

uma unidade

à idéia de Estado enquanto

- sociedade civil.

A

primeiro momento, refere-se à idéia de

em

ambos, também aparece a relação entre

e Estado. Nesse sentido Chauí (1995,. p. 368) nos diz que,

primeiro diz respeito a programas e projetos que

o

uma parte da sociedade propõe

para o todo que a compõe, enquanto o segundo é fonnado por
instituições

“...

pennanentes que permitem a ação dos governantes”.

um conjunto

de
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No dicionário
governo

de Ciências Sociais (1986,

foi “tradicionalmente

522) encontramos que o tenno

empregado para deﬁnir a relação

seus cidadãos”. Assim, “o govemo, entendido

poder sob a fonna do Estado” (Chuaí, 1995,
esfera

p.

como

entre o Estado e

direção e administração do

p. 368),

comunga a relação

entre a

do privado e a esfera do público.

Quanto

às representações sobre

o que é o govemo os depoimentos dos

moradores do Morro Horácio revelam que:

govemo

é os que fazem as leis, governo é o poder, o pessoal que administra e que
deveriam trabalhar pelas pessoas, pelo povo. Mas na realidade eles impõe, eles usam o
povo, como está acontecendo hoje, tão colocando tudo de cima para baixo...” (D. S.).

ovemo

seria a uela essoa ue está à frente de tudo, ue teria ue 8 ovemar o
acaba fazendo, não sei se, no bom ou no mau sent1do...” (N. C.).
e
que
Estado,
“...

cada govemo quando entra lá diz que vai ajudar o povo, só que não é bem assim [...]
a Angela Amim prometeu um monte e o que ela vem fazendo pra ajudar os pobres?
Aqui foi um lugar que ela prometeu um monte e até agora ela não fez nada” (F. N. S.).
“...

o povo elege o governo do Estado para ele tomar conta das nossas cidades, do que é
do interesse do povo [...] a gente confia nele porque a maioria votou para ser ele aquela
pessoa exclusiva que é encarregada de tomar conta do que envolve a cidade como:
saúde, educação, do lazer, da economia...” (C. C.).

Como um primeiro elemento, podemos perceber que, para os entrevistados
o

govemo tem

a ver

organizar a vida

em

com

os políticos eleitos pelo

povo para administrar e

sociedade, sendo designado a eles, a responsabilidade de
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garantir as condições básicas à população

Por conseguinte, quando

lazer, etc.

tomam-se responsáveis pela

em

geral

como: saúde, educação,

em

governo, os governantes

se constituem

garantia das condições básicas de vida da

população, sendo esta a via encontrada para avaliar o govemo. Pode-se dizer
que,

“quando se constituem em govemo, os governantes tomam-se responsáveis

pela organização do Estado de que são parte” (Dicionário, 1986, p. 521).

Nesse sentido entendemos que, de

~

um lado, as pessoas tem noção de que o

Estado tem a incumbência de administrar a coisa pública à serviço da
população, mas, por outro, essa compreensão não é vista a partir da correlação

de forças entre Estado e sociedade

civil,

que prescreve as fonnas que o govemo

orienta suas políticas. Transparece de forma bastante incisiva a visão

govemo enquanto um poder
interesses

político

da população por ter sido

do

hegemônico, o qual deve representar os

eleito

por ela.

Dentro deste contexto, os depoimentos referem-se ao govemo como sendo
o aglutinador das responsabilidades de administrar os interesses da população,

bem como
deste,

“dotado” de

um poder superior frente aos governados que, em nome

o governo acaba fazendo o que

Do conjunto de

quiser.

10 (dez) moradores entrevistados 06 (seis) dizem não saber

o que é o Estado, sendo que

nem

ao menos, superficialmente, referiram-se às

suas funções. Este fato é revelador, à medida que expressa, que essas pessoas

como muitos

outros

brasileiros,

encontram-se

à

margem do mínimo
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conhecimento sobre questões de interesse público pertinentes a vida cotidiana.
Fatos

como

esses, são decorrentes dos processos vividos

brasileira, pois,

participativa

na sociedade política

convergem cada vez mais para a usurpação da cidadania

da população na vida pública, ao passo que, muitas das questões

fundamentais à sua construção como: o papel do Estado enquanto ator político

fundamental na organização da sociedade, sua função pública, a ampliação da
participação direta da população no controle social das políticas sociais e

econômica, encontram-se ainda distantes da realidade das pessoas.
Diante desses elementos apontados nos depoimentos dos moradores do

Morro do Horácio, cabe-nos

questionar: a partir de

que significado as ações

governamentais são vistas pelos grupos? como aparece a mediação entre
fr

sociedade civil e Estado na organização do Morro do Horácio? Nesse aspecto os

depoimentos revelam que

:

tem essas reuniões dos grupos para a gente se organizar e ir reivindicar alguma
coisa, quando precisa ir na prefeitura, ou então até o palácio do governo, como a gente
foi uma vez reivindicar um terreno, onde é o abrigo de menores” (A. G. Grupo de
“...

Futebol).

tanto a Associação de Moradores procura, como eles também, o presidente ou outras
pessoas da diretoria acabam indo até a prefeitura ou os órgãos públicos vem até a
comunidade. Eles tratam mais como uma obrigação...” (N. C. Associação de
“...

Moradores).

nunca veio ninguém oferecer nada aqui na comunidade, pelo contrário a gente ficava
plantado nos órgãos públicos [...] sempre foi muito difícil, porque primeiro vai lá
marcar audiência, quando consegue eles descascam [...] e também teve muitas vezes
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que a gente conseguiu levar o pessoal até a prefeitura. Tempos atrás, por causa do
saneamento do esgoto que estava estourado, (feito pelo orçamento de 1995) a gente fez
uma pressão, tivemos num monte de gente lá na prefeitura, trouxe o pessoal da
vigilância sanitária, mas também não resolveu nada. Aí fomos lá, ínvadimos o gabinete
do secretário e ele ficou apavorado,. dizendo que ia ligar a rede geral [...]. Quer dizer,
para funcionar tem que ser assim, mas é muito difícil conseguir levar o pessoal, porque
os órgãos públicos trabalham somente de dia e o pessoal também...” (D. S. Associação
de Moradores).

Pode-se dizer que os depoimentos possuem
questões analisadas nos itens anteriores, tendo

uma

em

estreita vinculação às

vista

alguns elementos que se fazem presentes na maneira

que

como

estes balizaram

se estabelecem as

relações entre os grupos da comunidade e o poder público. Partindo desse
referencial,

um elemento importante que aparece nos

depoimentos, é que, essas

relações são vistas sobre o prisma da reivindicação e do atendimento de
interesses

imediatos

da comunidade, efetivados por meio de contatos

burocratizados de seus representantes, a exemplo de administradores públicos

em

e,

alguns momentos, a partir de estratégias mais “ousadas” de pressão direta

nos órgão públicos, envolvendo
Entretanto vale resgatar,

um número maior de moradores.

como

fator importante à nossa análise,

mesmo

muito aquém de uma relação propositiva que incida na deﬁnição das prioridades
e interesses que o

da

comunidade

desempenham

um

govemo deve
são

ter;

discutidas

por outro lado, as pautas de reivindicação

em

espaços

abertos,

onde os

grupos

papel fundamental tanto na discussão e decisão do que é

necessário à comunidade,

bem como no fortalecimento

e legitimidade das ações
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da Associação de Moradores, e no próprio crescimento individual dos
participantes destes espaços.

Mesmo considerando
da sociedade

N

ç

a fragilidade da participação organizada e qualitativa

civil frente às suas necessidades,

a falta de consciência de

cidadania, o preconceito e a descrença na política, assim

entidades representativas, enﬁm,

como o

descrédito

em

a própria contrariedade da democracia

representativa, temos plena consciência dos desaﬁos postos à construção de

uma

sociedade democrática e igualitária. Contudo, acreditamos que enquanto

houver manifestações
histórica a ser trilhada.

coletivas, esta utopia coloca-se

como uma

possibilidade
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onde a educação

política

deve proporcionar

compreensão das demandas apresentadas

um salto qualitativo

que estimule a

em relação à realidade.

Para tanto, além do aprofundamento do conhecimento da cultura política

que embasa a prática dos indivíduos, é preciso construir

devem

população, processos de formação política, os quais
concreta' dos

sujeitos

sutis,

com

mas sim a

partir

tem investido na descaracterização das

a

da vivência

lutas populares.
'\›-›.

política,

da prática concreta dos indivíduos

_..

,

não é algo que

um momento para o outro, nem de fonna estanque

partir

com

o poder público que, através de manobras

Dessa forma, a construção de uma nova cultura
acontecerá de

conjunto

envolvidos, ou seja, criar espaços de capacitação

subsidiando-os na correlação
hábeis e

em

sociais,

e espontânea,

em

meio à

contradições e ambigüidades. Nesse patamar, entendemos que o Serviço Social

não é o único ator que deverá trabalhar para a construção de
política,

mas, por meio de

uma nova cultura

um processo educativo, possui um papel fundamental

no
“conhecimento, em profundidade, das classes subaltemas - alvo da ação profissional reconstruindo sua composição e posição no processo produtivo; suas condições de vida
e de trabalho; suas formas de manifestação social, cultural, ética e política; suas formas
de luta e de organização; suas aspirações práticas de resistência, contestação ou
subalternização que explicitem seu modo de viver e pensar” (ABESS/CEDEPSS, 1995,
p. 39).
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