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R E 8 U M O 

O movimento dos Conselhoo Comunitárioo, criado polo 9ovor~ 
no catarinense na déoadm do 70, é o objeto dosto estudo" 

Para poder melhor compreondê~lo, elaboramos uma aintooo do 
Desenvolvimento do Comunidade no Brafiil, o analisamos ouscintamonto 
o modelo de Eotado vigente no Brasil naquele período. 

A questão central do estudo é distinguir que tipo de rolar 

cão oo ofitaboleco entro este movimonto o o Efitado, o que rooultado 
educativo provém desta interação. Buscamoâ aqui também verificar 
qual foi o panol doa intoloctuaio nooto proceâso podagógicowsocial. 

Concluímos que o movimento doa Conselhos Comunitários con» 
tribuiu para consolidar o modelo oocial o econômico concentrador do 

renda o anti~democrático, implantado no país sobretudo a partir do 
golpe militar do 1964. 

Uutro aspecto importante desenvolvido no corpo do trabalho 
diz rospeito a nossa evolução cultural. A partir do alguno pendadow 
rod, procuraromoo diagnosticar ao origens do autoritariomo e do pa” 
tornaliomo, tão arraigados no tecido social braoileirou
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A B S T R â C T 

The aim of the present work io to otudy the community 
counsil movement created by the govornmeht of the State of Qantm Ca” 
tarina in the '70$. 

In order to understand it better a sgnthesio of the commu~ 
nitg development in Brazil io olaborated, ao well as an approach of 
the state model existing in Brazil in that period is brieflg made. 

The central queotion of the preoont study is to diotinw 

guioh which type of relationohip between thio movoment and the stato 

io stabliohed and which educational resulta arise From such an intow 

raction. No try to vorgfy the role of the intelectuais in this oo” 

cialwpedagogical proceso as well. 
we come to the conclusion that the community counâil move~ 

ment contributed to consolidate the anti~democrntic, income concenw 
trator economic and oocial modo] which was ímplemontad in Braxil, 

specially after the 1964 militarg coup. 

` 

ñnother important aonoct dovoloped in this work rorerä to 
our cultural evolution. Based on some thinkoro we try to dingnofio 
tha origin of authoritariam and haternaliom ao deohly rooted in the 

Brazilian oocial tioouon
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I N T R O D U C Ã O 

A queetäo central neste estudo e investigar que tipo de 
relacao ee da entre 0 Estado e de Coneelhos Comunitárioe. Edtee são 

organiemoe criados pelo governo catarinenee na déoada de 70, noe 
nrincipaie centroe urbanos, e sua exietência de prolonga até os dias 
atuaie em muitos bairros dae grandes cidadee do estado, 

O que maio noa íntereeea nesta relação é a dimensão educa* 
tiva. Verificar oe ela reprodux pura e äimnlesmente as re1ac3e$»soW 
ciais oonetitutivae do modelo econômico vigente, ou toma uma poetura 
critica em relacao ao mesmo. Buecamoo decifrar esta incógnita ao ni” 

vel do movimento como um todo, mae especificamente na órbita do mu~ 

nicipio de Tubarão. Temos clareza de que o homem, conforme assinalam 
Marx e Engelo, ee educa, de Fax homem na produção e nao relacäee de 
produção, num proceeeo contraditório onde oe momentos de educação e 

de deseducacão de intercalam. 

Por ineo nossa preocupação eotá em não dioeociar todo eeee 
proceeeo educativo, supereetrutural, que se exnreeea neste movimento 
das reiaafies báoicae constitutivae do modo de produção. É nosso in~ 

tento demonetrar eeea simetria entre o que ocorre ao nível do mundo 
da produção e a evolução e Formação pedagógica que se efetua no ¡n~ 

terior deste movimento comunitário.
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no oacolher o movimento dos Conaolhoa Comunitários como 

objeto da noaoa investigação, não tínhamoa noção da riqueaa do oi» 
tuacfies com que nos darrontariamos e a amplitudo epistemológica a 

que o aoounto noo ramatoria. E aqui raaido uma das preocupaçfiaa mais 
profundas do conhecimento que oatamoo construindo, a partir do uma 
inaeraão continua nos acontacimantoa que Faaom a hiatória. 

Creio qua muitoo de nossoa oquivocoo oe davam oxatamante a 

ausência do uma visão totalizanto dom ronömenoa oociaia 6 culturaia 
que não produaidoa no transcorrer da evolução histórica. RoFiro~mo 
oopocialmento àquelas que buscam transformar a realidade social para 
torna~1a mais justa a democrática, cuja ação no antanto não tem con” 
ooguêdo lavar a sociedade a auto~conociência dos problemas quo impor 

dem ou dificultam ao homem, ao cidadão, o exercicio digno da cidadaw 
nia, do Forma coletiva. 

Protondomoa qua o novo aabar, do cuja conotrucão âomoa 
participante, originário dos grupos oociaia marginaliaadoo, vanha a 

'U 'É iii. 31 dor uma lux para todos aquelas quo, atravéo do uma político~ 
podagógica, viaam democratizar ao rolacfioo sociais da vida braoilaiw 
ra. Diferentes dao instituicfieo, as ootruturaa aooociativao, no on" 
tender do Moacir Carnoiro (198%, P. 13) têm a Função de asoogurar um 
elevado nivel de participação de todoo os oaua mambroa, sem a com~ 

nlexidado dao hierarquias o doa regulamentos institucionais. Nesta 
condição alas ao conatituem em verdadoiroo centros da aprendizado 
politico, nua quais tomam ao docisfiea coletivas por meio da pratica 
do diálogo" Gu, numa dimenaão mais ampla, conforme o pensamento da 

Florestan Fernandes (1974, P. 104) a educação para a democracia cow 
I ‹ I ç I'! - maca nas praticas politicas, nao termina nelas.
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Não há outro caminho. Os brasileiros aerão capazes de su” 

perar o eatado de aubdeeanvolvimento econômico, social, político, 
cultural, na medida em que todos os segmentos tomarem consciência de 
que somente com uma efetiva participação delea no nroceaao politico, 
serão conquistados oe direitos minimoe, sociaie e de cidadania" Sá 
haverá avanco democrático ea a sociedade conaeguir superar aata le~ 

targia secular em'que está metida. 
no procurar entender o objeto de estudo desta diaaertacäo 

ou . ` 1 . 1 ‹ . começamos a Perceber quao complexo e diiicil e lidar com uma oociew 
dade altamente autoritária. Concluimoa que é neoeasario repensar aa 

rormae de atuação politica até agora empreendidas pelos partidoo por 

liticoa, sindicatos, aoaociacöea de claeee, de moradoraa etc. 

Por um lado reina abeoluta sobre a sociedade uma elite 
Foooilixada, impermeável a qualquer mudanca aocial. Nontada em eeua 

. . I z › I Fl I privilegios tornouwee cega, inâensivel. Nao e capaa de pensar oe 
z z 8°) . PI' nosaos problemae a partir de uma visao oocial. A concentracao da

3 (_. terra, rural e urbana, conrirma esta realidade brutalmente zsta, 

além de ineficaz econômica e socialmente. Ge aaoaaainatoa constantes 
de trabalhadores rurais, indioo e meninoe de rua, como também de 
profiaaionaia liberaio e religioeos que oe colocam a aervico destes 
eetores marginalixadoe, demonstram cota inoenaibilidade da classe 
dominante brasileira, e o daacomnrometimento do conjunto da oociedaw 
de, a respeito de questöeo que nos afetam profundamente» 

Raimundo Faoro aintetiaa de Forma bastante precisa a rea~ 

lidade brasileira atual. De um lado o autoritarismo primário, ignow 

rante, dae elitee. De outro o novo, que é apenae Figura decorativa 
na encenação política, no Jogo eórdido do Fax de conta" Faaendo uma 
analioe da democracia braaileira e aapecificamanto da aleicão pre5i~
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dencial de 89, aoaim se expreoaa o mestre da Filoeofia política, 
“Por Fim apareceu o povo, brandindo oeu título de eleitor. Hate, a 

pcroonagem retardatária, ocupou o teatro, mas nada mudou. Ele não é 

o ator, mao o figurante, mero ornamento do cantor principal, que só 

ele, se dia o senhor da vontade e o dono dao urnao, O novo meosiao 
não é maio o déopota de outrora, o tirano da Piloeofia política doe 
gregos. Ele é o autocrata que utiliza a eleição com a máacara de 
meosianiamo, para desempenhar a vocação de coronel rural, anacr3ni~ 
co, ignorante, primário, com areo de iluminado”. (Revista Ioto é/Se” 
nhor, n. 1107 de no/12/90›. 

Eeta análiee, ainda que enfocando a questão do proceeeo 
eleitoral, é de grande abrangência sociológica e cultural, e a torna 
valida para compreender este noaeo paia em todao ao euao latitudes. 
A ausência dos direitos de cidadania e a sua contraoartida, os dever 
rea, em noeoo comportamento coletivo, configuram esta laooidão eo~ 

cial, onde o arcaico, o imediatiomo, o autoritarismo e tantas outrao 
mazelas Fazem parte do noaoo dia~ ar dia. Na opinião do autor acima 
citado, “a cidadania eo Fax com a hiotória da cidade, com a luta Per 
laa liherdadea e pelos direitos, com reivindicacfiea, pacíficaa ou 

iradao, no campo politico, social e cultural". 

no noo debruoarmoa sobre o tema de noeoo eetudo, começamos 
a perceber a necessidade de ter presente todo eooe caldo de cultura, 
todo esse comportamento individual e eocial eecularmente aedimentado 
em noeeo meio, ' 

DeFrontam~noa por exemplo com o intelectual autoritário, 
que atravéo do relacionamento aretivo busca controlar as peoooao, 
Nom deparamoo com lideranoae comunitariao que exercem aeu panel de 

uma forma vertical, onde o mandoniomo ocupa o lugar do dialogo, E
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por outro lado, a acoitacäo passiva por parte da maioria da pooulaw 
cão qua enxerga todo dada autoritariamo como algo muito normal. 

ficreditamos que o comportamento pcraonaliota, individuaw 
lista, tem oido um importante Fator de impedimento para a evolução 
da sociedade brasileira a patamarea mais modernos, democráticos. Até 
maomo nos aatoraa chamados do eaquerda, que propugnam por relacäoa 
mais democráticas em todos os niveis da aociadada, esta tipo do como 

portamanto paroonaliatawautoritario esta sempre muito presenta. 
Esta ausência do democracia, este autoritarismo cru ao mam 

nifastam hoje com uma intensidade aanantooa. Basta obaarvar como o 

atual primeiro mandatário da nação exerce sou cargo. O aumonto da 
concontracão da riquoaa, constatado pelo IBGE no ultimo cenao domiw 
ciliar, onde os 10% mais ricos abocanham 53,2% da renda o oo 50% 
mais pobres ficam com apenaa 19,4%, é uma prova cabal da auaência da 
democracia roinantc no Brasil» 

Ao analiaarmos oo Conselhos Comunitárioa, noaao intento 

Foi o do investigar até que ponto esta movimento contribuiu com sua 
pratica po1itico~aducativa, para a roproducão desta modelo econ6mi~ 
co~social baooado na concepção neo~1ibera1, ou até onde ola conooguo 
criar algum espaco para o forjar da uma nova hegemonia, calcada em 

parametros oocialmonto maio justos. 
Em todoa os caaos, dou~me por satisfeito ao oote eotudo 

vier trazer alguma contribuição, por mínima quo ela soja, para a 

transformacafi da meu pais. Paaaoalmenta §into~me hoje, após a con~ 

clusão deste trabalho, bom maia intoirado dom oroblomao que afetam a 

roalidada nacional" Daota Forma pretendo, do modo intaliganto, inoa~ 

rir~mo cada vez maio nesta luta do todoo braoilciros e 1atino~ameriM 
canoa, para a construção da uma aociadada verdadeiramente damocrati~ 
ca.
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CAPÍTULO I ~ ñ REGIÃO SUL DE SQNTA CÊTARINA 

1.1 * CONTEXTUâLIZâCÃO 

O primeiro núcleo do povoamento do sul de Qanta Catarina 
Foi Santo Antônio doa ânjoo da Laguna, Fundado om 1é7ó, da origem 
lusitana. Laguna foi o ponto de partida para o povoamento luoo no 
intaror sul catarinonoo. Tubarão o outros núolaoa, a dos campos do 

Viamão até Porto Alegre» 
npooar do au] da Qanta Catarina Fornecer produtoo agroflpam 

¢t› ifvlG cuários o de Pesca a Paulo, Rio o Nordofite, e através das rudiw 
montares eatradao do gado escoar a produoão também para Porto Alegre 
e para a região do Planalto, sua economia não se conaolidou no conow 
tonto do aul do maio. Polos eatudoo da história regional, variFica~ 
se que o isolamento geográfico, a não integração nos ciclos da ecow 

nomia colonial, a dianarsäo da Juventude que se dooloca para outraa 
rogifies, aobrotudo quando do periodo de guerras 1uao~hiapânicao, par 
ra onde grandes contingentes eram enviados, foram alguna dos Fatores 
da inotabildade econômica. 

Contudo a coloniaacão luoa deixou na região herancaa cu1~ 

turaio, religiosas o oociaia marcantoo, que até hoje podem ser per~ 

cobidas no comportamento da aociadado regional. Poateriormenta, Já

4
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no século XIX, vieram somar à colonização lusa outros povos ourow 

paus, como oo alomãoo, oo italianoa o os poloneses. Os alomãoa pro" 

vinham da região do Florianópolis, e eotabelocoramwoo no vale do Rio 
Tubarão e Braco do Norte, onde fundaram armazém, Gravatal, Rio Forw 

tuna, o povoaram ao rogifioo do Grão*Pará, Lauro Muller o Criciuma. 
no 'col3niao“ gormânicas foram todao do tipo ospontânoo. 

Oo italianos chegavam diretamonte da Europa, eopalhandowso por toda 
a região, maio intonaamonto no extremo aul do Eotado, onde fundaram 
Anambuja, Urussanga, Turvo, Meleiro, Nova Uonoxa, Criciúma, ãiderów 
Polis o outros povoados. Imigrantoo do outras rogiãoo oäo pouco ox" 

Proaoivoo. 
Do indígena, habitante primeiro dootao terras, nojo pro» 

priamonto inexistom vestígios culturaio. Quanto ao olomento africaw 

no, a influência é oxproooiva nos núclooo urhanoa maio antigoa, oa 

luoo~vicontiotas e açorianos. A partir do Final do século passado 
comn1ata~oe a ocupacão da região, o com ao duas guorrao paooa a 

"51 ..,N exiotir um intoresoo maior do grupoo economicos o do governo na 
ploracão do carvão. 

Porém, o modelo quo ao implanta com o dooonvolvimonto das 
atividades minoralrexportadorao é o regime do economia do cnclavo, 
Não ao forja um procoooo do uoo racional doa rocursoo naturais da 

região, o para a região. Com iooo ela oaooa a ser mera fornecedora 
do matéria prima (carvão mineral) Para o audeoto do Paio, aujeita ao 

oscilacöoo da politica energética do governo contral. Noo últimoo 
anoo a região tom oontido quão vulnorávol é oua economia. A impooi~ 

cão de uma politica econômica non liberal, na qual inoxiote qualquer 
preocupação social, tom agravado oonaivolmonto o quadro da Fome, mia 

séria o desalento dos trabalhadoroo do oul do cotado, com o fecham
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mento de inumerae empreeao, e o consequente agravamento do crônico 
problema do desemprego. 

m região aul de ãanta Catarina é hoje a maia pobre do ea* 

tado, e algumae áreas eatäo oituadae numa Faixa de pauperiemo tão 
elevado quanto aa regiflea maia pobres do nordeate braaileiro. A For" 

ma como deurse a ocupação, as diiiculdadee geográficas e o ueo do 
carvão mineral e das termoolétricaa, no aentido de beneficiar exc1u~ 

eivamente intereaoee de grandee grupoo eaonõmicoe locais e alienigew 
nao, oão aa causas baaicaa do alto indice de pobreza reinante. Por 

outro lado, veri?ica~ae uma acentuada concentração de renda, onde a 

riqueza produzida pela exploração do carvão Fica nas mãoo de noucos. 
Doia extremoe caracterizam o aul do estado 2 de um lado é uma região 
extremamente rica em aeua recurooa naturais, e de outro eua ponu1a~ 

cão é muito pobre. 

Em 1980, a população regional era de ää8.838, e equivaiia 
a 15,42 da população do estado. na atividades do oetor primario, 

agropecuaria, peaca etc. ocupam 38% da populacao economicamente ati" 

va(PEfi) e geram pouoo mais de 18% da renda regional. Já o setor sen 

cundario oeupa 85% da PEA e gera 38% da renda. 0 aetor de comércio e 

servicos ocupa 37% da PEA, e gera 56% da renda da região. 
Em 1970, o aetor agropecuário ocupava fiiz enquanto as ati* 

vidadea urbanas, eervicoe e indústrias, ocunavam 49% da PEA (FIBGE 
86). Eatea dadoa demonatram uma significativa mudanca na estrutura 
produtiva e refletem o elevado êxodo rural ocorrido na região neste 
periodo. 

zw. U3 *S :-, gundo parecer da Dioceoe de Tubarão que realiaou uma am» 

pla oeequiea participante em 1984, “é dragil o eapirito empreendedor 
a aaaociativo, prevalecendo o naternaliomo nas relaoöea aociaio, po" 

liticaa e econömicae da população 1oca1"«
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Nesta pesquisa a população mencionou como principais doenw 

cas existentes ao enformidadoo gaotro intestinais, as onformidadoo 
nervosas, e a doonutrioão. Como problemas oociaio Foram olencadoo 

É*-3è V Ui por ordem, o desemprego com Z dao roapootao, tóxicoo, álcool e 

Jogos com 15,8% e falta do cooperação entre as posooao com 8,8%. ( 

Qinodo da Diocooo do Tubarão, p.47). 

Eotoo rooultadoo refletem a organização social o oconõmioa 
roinanto no sul do estado. Oo problemaa apontados oäo docorrentoo do 
modelo oconõmico, cujo perfil do economia de onclave,lova a diatorw 

cfloo eotruturaio que geram tais doooquilibrioo sociais. 
Percebo ao claramonto uma relaçäo direta entre os males 

oanitarioo o ouao causao geradoras. no doonçao norvosao o a dosnuw 
tricão Fincam raiaoo na má diotribuicão de ronda e no dooemprogo, 
apontado pela pooquioa como prinoipal problema oocial da rogiäo. $o 
eote levantamento Foaoe roalixado hoje, indubitavolmonto esta quadro 
se apresentaria muito mais gravo, pois a politica econômica noo~liW 
boral do governo Collor atingiu as vigao mootrao doato modelo produ~ 
tivo, no qual os invootimentoo eatatais sempre Foram a solução, ainr 

da quo paliativa, da economia regional. Beata Forma, a curto 

prazo, a situação tendo a agravarrso, podendo chegar aos niveio do 
convulsão social, se outras alternativas de oohrevivência não Foram 
geradas num breve oapaco do tompol
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CAPÍTULO II ~ GÊNESE E DESENVOLVIMENTO DO TRÊBÊLHO 
COMUNITÁRIO 

2.1. BREVE HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADE 
NO BRASIL 

O tema Desenvolvimento de Comunidade tem merecido uma 

atenção bastante expressiva dos cientistas oociaiâ o políticos, tanw 

to no Braoil como om toda a êmérica Latina. Soja como Dooonvolvimonr 
to do Comunidade, Organização Comunitária, Ação Comunitária ou outra 
denominação aimilar, a verdade é que dota tem sido uma questão do 

relevante intereooo nao análises dao ciênoiao sociais o da oducacãou 
' 

:- n diocuaaão dobro a organização do comunidade o das critir 
cao à participação dola decorrente, é uma preocupacão oonotante do 
muitos militantea onvolvidoo na práxis social do dia a dia. O movi~ 

mento dos Conselhos Comunitárioa não está isolado de todo o prooosoo 
desenvolvido no Brasil o non demais paíaes do terceiro mundo. quo é 

a buoca continua do capital no oentido de descobrir novas Formas do 
participação e organixadão dos grupoa oociais, visando reciclar por~ 

‹ I 014 z manontomonte o oiotoma. E o que se pode observar com Froquoncia nom 
oatudoo de oxporiênoiaa doa maio variados matiaoo na América Latina. 

. z 1 : . 

` J ` o `raoi úe` .'ao$ nao décadam O trabalho ‹omunit¬rio n B 1 1‹ita rai 

do 40 o ãü. É sobretudo a partir do algumao práticas pastorais da
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Igreja Católica que ele vai deoonvolverwao. Eram atividadea que ao 
aucadiam nao areas pariféricaa dos centros urbanoo a nas aonao ru" 

raio de grande pobreza, onda a oolucão de problemas emargonteo nar 
caoaitavam da engajamento a mobilidade da comunidade. 

Oo Eatados Unidoo utilizaram o trabalho comunitário como 
inotrumento basico no proceoao da ocupação do território Para o da* 

oonvolvimonto econômico a social. O isolamento e ao distânciao entro 
oa nucleos humanoo espalhados pelo interior do paia, obrigaram aos 
nortawamericanoo doado oo primórdios da colonixacäo, a fazerem uno 
desta oanadianta para aupararom as dificuldadao inerentes ao procaa~ 
ao do ocupação do novo continente. 

Os habitantes da Nova Inglaterra hardaram aata pratica co~ 

munitária dos anglo saaãaa, que adotavam o siotema de autb~governo 
para a oonducão dao quaatfieo portinantea a toda a comunidado. 8a aa» 

ta prática inicialmente é utilizada apenas no meio rural, posterior” 
monte ela oara empregada também nas areas urbanao, quando amarga a 

necessidade de mudancas provofiadao pela industrializaoäo. Dopoio, 
com o aurgimanto dao univarsidadeo, o Desenvolvimento de Comunidade 
vai adquirindo, nos Estados Unidos, Foruno de uma ciência teórico” 
auplicativa a aperfeiçoa aaua métodos de intervenção na realidade 
aocialu 

alguna aatudoa indicam que no Braoil, o Dasonvolvimento de 
Comunidade procura caractorixarroo no primeiro momento como algo 
aclaaoista. É concebido como uma ação noutra. Ja a partir da década 

do oeooenta, conrorme as mesmas Pontas, alo adquire uma poatura maio 

critica, lavando a um tipo da participacao qua envolva o povo nao 

reformas estruturais a serem efativadao na sociedade. Contudo, esta 

linha maia preocupada com a mudanoa social, oera novamente aubatiw
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tuida por uma orientacão reformista após o golne militar de 1964" 
Noa primeiroe anoa da década de eesaenta, intelectuais, técnicoo e 

liderancae comunitariae iniciam um movimento Junto aos trabalhos de 
cunho comunitario, com o intuito de tornamloo maio criticoa. Estes 
agentes que eram, via de regra, ligados as poeicfiee politicas de eew 
querda, ocuparam organiemoa que deaenvolviam tais atividadea. Estes 
por sua vea estavam vinculadoa a Igreja Católica ou ao Estado. 

Oo reoultados deatae atividades, buscados por esteo orga~ 
niemoe, ou mais especificamente, pelos intelectuaio progresaietao 
que nelea ee embrenharam, não Foram pooitivoe no aentido de criar 
uma consciência critica Junto a populacao envolvida no trabalho" É 

neceaeário avaliar com maio objetividade a atuacão deates actores 
progressistas naquele periodo, e ae reais coneequênciae desta ineerw 

cão. A meu ver, em linhaa geraia, porque não eo trata de avançar a 

diocueeão desta queetão neste momento, a atuação deetee agentes dir 

toe progreoaistaa, ou oa instrumentos por eles criadoo, Foram Facil» 

mente aboorvidoe pelo capital, Podewee afirmar até que eram organiaw 
mos com uma ideologia do capital, e que ostentavam uma aparência 
contestadora. 

ñaoim,tenho a impreaaão de que muitoo eatudoo eobre o Dem 

eenvolvimento de Comunidade da época, cometem alguna equivocoo ao 
aborda~lo. Acreditar por exemplo, que atravéo do Deaenvolvimento de 
Comunidade, cuja ação ee desenvolvia então em varias inotânciao ofiw 
ciais, Foaoe posaivel eretivar mudancaa eotruturaio na oociedade, e 

algo bastante inrundado. fimmann cita neete eentido, um importante 
seminário sobre ao ciënciae oociaie e o Desenvolvimento de Comunidam 
de rural realizado em 1961, onde a conferencista afirma textualmenw 
teä “Q Desenvolvimento de Comunidade é mais do que um programa local
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de desenvolvimento. Ele é um movimento que implica traneformacfiee 
dao estruturas em todoa os planoaã nacional, estadual e local". (nmr 

mann 1985, p.7ü). 

Ao analisarmom atentamente date periodo, poderae deduair 
que muitoo oegmentoe da esquerda, intelectuais, lideranças e outroa 
tantoa, oreram nesta poaaihilidade de mudar a realidade bradileira, 
a sua estrutura, a partir deete inetrumento. Hoje numa vieão mais a 

longo praao, podemoe concluir que todao aquelas atividades deaenvol~ 
vidas Por técnicos e intelectuais dienoetoo a transformar a face so” 

cial do noaao nais, na verdade reforçaram eote Estado, que é o Eeta~ 
do do capital. 

É importante ter presente que os programas de Desenvolviw 
mento de Comunidade, segundo nmmann e Fonseca, serão impuleionadoa 
na nmérica Lartina, e eaneoialmente no Braail, logo ando a aegunda 
grande guerra, com o aurgimento da guerra Fria entre oe dois blocoa 
~ o capitalismo e o aocialidmo. 

Eatas analiaea demonstram que há uma eatreita relacao en~ 

tre a implantação do Deoenvolvimento de Comunidade no hemisfério sul 
ameriaano, com a conaolidacão da hegemonia norte~americana nesta 
parte do continente. O servico de exteneäo rural, nor exemplo, que 
comeca a ser implantado a partir de 1940 no Braail recebe toda oua 

orientação técnico~teórica de agências de desenvolvimento norte ame” 
ricanas. A ONU ira inotitucionaliaar o trahalho de comunidade, ado~ 

tandoro como inatrumento para implantacao doe valoree oócio~politiW 
co culturaia doa paiaas ricos. 

Qegundo Fonseca, a baoe teórica que suatenta o Deaenvolvi" 
mento de Comunidade que comeca a ser implantado neste período está 
calcada basicamente nao teorias Funcionaliatae.
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Em tal receituário a organização de comunidade definiawae 

como= “a arte ou progresso da euscitar e manter um aJuatamento pro" 
greaeivamente mais efetivo entre as neceeeidades e oo recurooo de 
bem eatar oocial que dizem reopeito ao levantamento doa Fatos, elew 
vação doe nadrfiee de eficiência, promocao e Fomento de relacfies inw 

tergrupaio, aumento da compreenaâo pública, ..“« A organização de 

bem eetar oocial ocupa oe com a descoberta e definição de neceoeidam 
dao e deficiências sociais, a articulação de recursos para melhor 
Faeer Face as modificacãeo dae neceeeidadee. äeu objetivo central e 

introduair e suater um proceaoo de lidar com os problemas do rolar 

cionamento peoeoal, e ajuetamento social que ira capacitar e auxiw 
liar aqueleo indivíduos envolvidos nos probldmaa a achar solucëeo 
aatisratóriae nara eleo meemoe e aceitáveis para a sociedade da qual 
fazem parte”. (Fonseca, 1988, p. 48), 

Partindo deetae concepcfiee, o Deeenvolvimento de Comunidaw 
de no Brasil visa deoenvolver~se como uma orientação comunitario~ 
educativa, com intenção de tornar~se um inotrumento de solucao para 
oo problemas sociais. 

minda segundo ao autoras acima mencionadas, a preocupação 
dos Estados Unidos nom a penetracão do comuniamo nas áreae maia por 

bras da América Latina, leva eate pais a estabelecer acordoa de coo~ 

Peracäo com o Brasil na década de quarenta, na area de produção de 
alimentos e educacao induotrial. Estes acordos e programas dão um 

enoaio para a entrada do Deeenvolvimento de Comunidade no contexto 
eocial braoileiro. Com tais medidas garante do a circulação doa in~ 

tereeeeo e ideologia nortewamericanoa tanto no meio rural como nao 
regiões urbanas.
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Na década auhdcquonto, a ONU vai empenhar~ae na divulgação 

e sistamatizacaã do Dooonvolvimanto do Comunidade como uma medida 
para solucionar “o complexo problema de integrar os eaforçoa da por 

pulacão aoo planoo regionais o nacionais de desenvolvimento oconömir 
co e social“» (Ammann, 1985, n.32). 

Kata base teórica Funcionaliota tem dous principios Funda" 
mentadoo na idéia do equilibrio o na harmonia, define o Deoenvolviw 
mento Comunitário como 'procoaoo'atravéo do qual om oa€orcos do pró" 
prio povo se unem aoo dao autoridadeo governamentaio, com o Fim do 
melhorar aa condições econömicao, oociaia o culturais dao comunida~ 
dos, integrar dadas comunidades na vida nacional e canacitá~las a 

contribuir nlonamanta para o prograoso do país”. (idem, 'U a 513 ÊJ sf n 

A organização dos Estadoo Americanoo (OEA) aasumo a pro” 

poata da ONU e estabelece uma politica do aaaiotência técnica a pro~ 

gramas do Desenvolvimento de Comunidade no continente a cria orgaw 
niomoa para impulsionar a divulgar taio programaa. Uma sério de aa~ 

tratégias são adotadas no aentido do implantar o Desenvolvimento do 
comunidade no Braoil. Em 1949 aqui do realiza o primeiro seminário 
Interamericano de Educação do adultos, com a presenca de reprosenw 

5133 V .~ ff' nU tantas da Unooco o OEQ, oo quaio arguem que a receita para o 

estava na conjunção de esforcos governo/povo, Q estimulam a realizam 
cão da campanhas pelo método de Daoonvolvimanto de Comunidade. 

Em 1956 cria~oo a âssociacão Braoileira do Crédito o As” 

aistência rural com o objetivo baoico de nraatar apoio as populaadas 
rurais, com conccosäo do crédito a atividades do expansão o educa” 

cão. Durante oata década Foram imnlantadoo trêa programas do Demon* 
volvimento de Comunidade, todos baoeadoo no modelo nortemamoricano, 
o realizaram~se vários oeminários o conclaves.
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Em sintoae, o objetivo baaico de Deaonvolvimonto de Comum 

nidada implantado na década do 50 tam como receituário o seguinte; 
a) gerar o creocimonto econômico o social no plano local; 

h) conotituir um canal adequado para a mútua comunicação 
entre o governo o o povo; 

c) contribuir para a Formacao do capital aocial basico, na 

eapanaão do inPraostrutura, pelo incentivo as iniciativas locais 
noateo setores, liberando recuraoa govornamantaia que poderão desti~ 
nar~$e a invoatimontoo nacionais maia importantes; 

d) criar aa condiçfioa préviaa nocaooariaa para a ovolu~ 

cão dos órgãoa do governo local, ou para o Fortalecimonto de instiw 

tuicãoa quo Ficaram ootacionariaa ou que não aa adaptaram ao mudan~ 
cao. (Ammann,í98ä, p,iÉ7). 

No varejo, o Deoanvolvimonto de Comunidada promovia acor~ 

doa entre entidades norto~amoricanas e braoilairas para a raalixacão 
do curada, treinamentoa a outrao atividadaa do gênero. 

Do mesmo modo que nos paísoa adiantadoa, podo~so afirmar 
que aa molhoriao propostaa pelo movimento oão concabidao adm uma 

poatura critica, onde as causas roaia da pobreza o do baixo nivel do 
vida não oão tocadao. Seja, não ha qualquer intaroaae no aantido de 
apontar ao causas estruturais goradorao doa gravoo problomaa sor 

ciaia, da Fome e da miséria. 
E Juntamente com todas aaoaa eatratégiao do Daoonvolvimenw 

to do Comunidade no Braoil, oo ootoros interessados na sua ampliaw 
ção, estimulam concomitantemente a Formação da intalectuaia nativos 
desta disciplina. A partir da década do cinquenta comeoa a ourgir 

alguma literatura nacional oobra o tema.
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Na decada de eeeaenta a orientacão aeeistencialiota~reForW 

mista do trabalho comunitário comeca a aofrer eérioe queetionamentoa 
por parte de militantee e intelectuaie envolvidos em atividadee sor 
ciaie. 

Segundo a autora acima citada, neste periodo “pode~se in~ 

ferir ae aeguintea orientaefiee que ora de entrelaçam, ora ee entrem 
chocam: mudança veroua pereiatência do sistema, mudanea cultural 

vereue mudanca eetrutural, defesa vereue denuncia dos modelos tradir 
cionaie do Dedenvolvimento de Comunidade". (1985, p. 82). 

âinda segundo a autora, apeear dae tentativas teóricas de 
explicar uma acao social vinculada às claoaee subalternae, caminhanw 
do a análise na direção de explicar oe problemae sociais oriundos de 
Fatores estruturaia, a Fundão doe intelectuaid Fica restrita a ação 
de mudanças culturaie tendo em vista a moderniaação dae eetruturaou 
U tipo de “partidinacäo' que dada pratica aooial gera deixa intoea» 

vel a estrutura de clasae e as demaie instâncias decorrentes desea 
relação haaican 

Diz ainda que com o advento do golpe militar de 1964, to* 

dae as iniciativas de trabalho de comunidade que sinaliaavam com 
nropoatas maia criticae, Foram euprimidaa e deomanteladae pela re» 

pressão sistemática dos governos militaree. 
A mim me parece que eotaa analiaeo eobre o tema ee deixam 

levar por uma visão um tanto reducionista da Funcaö deatee movimenw 
toe na evolução histórica nacional, É Fato que o carater ideológico~ 
politico esta Presente nas atividades Político~pedagó9icae dos agenw 
tea executores deetas acfiee neate periodo. Contudo, não oe pode re" 

duzir o Deeenvolvimento de Comunidade apenas a estas dimeneöee. É 

inegável que a modernização econômica é igualmente exnreoaão do nom 
vo Eetado«de~bem~estarMeocial, na organização da new deal que surge
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após a oegunda guerra mundial. 

E a partir deota percepção, o Desenvolvimento de Comun¡da~ 
de, a Adão Comunitária, ou a Organização de Comunidade, como de 
queira, instrumentos que aerão utiliaadoe no tercoiro mundo por orw 
ganiemos ligados ame paieeo ricoe, serão portadores deota nreocupa~ 
ção com a modernização ao nivel do oiotoma produtivo, e no tocante 
ao conjunto dao relauöea eociaio. 

Mad como o objeto de nooao eotudo não é Fazer uma análioe 
sociológica, e nem mesmo uma hiatoriografia do Deoenvolvimento de 
Comunidade no Brasil, noe reatringimoo aqui apenao a dar uma idéia 

sobre a evolução do mesmo, 
Em síntese, pode~ee concluir após variam leiturao dobre o 

tema, que eate tipo de ação eóoio~política Foi instrumento eficaz na 
busca de tranaformacäed que interesoavam ao capital. Por iodo mesmo, 

as atividades do Deaenvolvimento de Comunidade, dependendo da epoca 
e dao circunstâncias, Foram baatante variadaa, tanto no nivel morar 
mente produtivo, como em instâncias político~culturaia. 

Tendo~ee predente que todo eade nroceooo de da em uma ao~ 
ciedade capitalista, ou que ao menos caminha nesta direção, onde o 

caráter da acumulação é algo inerente a Qua própria evolução, onde a 

ética do capital é a ótica da acumulação, o Desenvolvimento de Comuw 
nidade, no Brasil, vai reoponder as neceaoidadeo deata ética o desta 
ótica. Para o que pretendemoe neste estudo, ter claro eote Papel é o 

ouficiente. Mas, repito, dão patentes ao limitacdea deotes eatudos, 
acerca da atuação da ficäo Comunitária nas várias Fases da história 
nacional. Baeifiamonte porque reduzem a oua inoerçäo na sociedade ao 
plano ideológico politico, e ainda aasim, muitaa vezee equivocadaw 
mente.
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PJ I PJ I A POLÍTICA SOCIÊL APÓS 1964 

FUNDAMENTOS POLÍTICO~IDEOLóGICOS 

Acredita que para elabmrar com maior profundidade uma ana” 
lide doa Conmelhom Comunitarioa em Tubarão, é impreäcindivel uma ve” 

rificacäo dos Fundamentoa pnlitico~ideoló9icos do trabalha de ação 
social deaenvolvido pelo Eatadn braaileiro na década de setenta. 

Aliás, detectar qual é a vinculação exiatente entre a pnlítica nar 

cional de ação macia! Q a criacao e orientação ideológica imprimida 

aos Conselhom Comunitários, é uma dam preocupacfiea da nnaso estudo. 
Aa análimem demonstram qua a politica mocial na primeira 

Fama do regima militar não pasaa de uma variável dependente, com a 

única Função da eliminar na pontua de estrangulamento da economia e 

criar condicöeâ para que 0 crescimento econömiao me deaenvolva em 
taxas elevadaa. Na órbita oficial, 0 desanvnlvimanto sdcial é anca» 
rado cnmo resultado do credcimento econômico. Era preciso crescmr 
primeiro Q bolo para depoim diâtribuir. na várias linhas da política 
âocial, saúde, eduaauão, habitação, etc., sam tidaâ como cmadjuvanm 
tam nn proceaso de creacimento econômico, na medida em qua cmntri~ 

buem para a reproduçãn da Forca de trabalho e para Q Fmrtalecimentm 
dm cavital.

«
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Ú I PND vai eotabelecer a sua politica social em termos de 

integração social, onde devewoe proceoaar a “abertura social, para 
assegurar a participacao de todae ao categorias sociais nos reeultar 
doa do deoenvolvimento, bem como a deacentraliaadão do poder econöw 

mico, com a Formacao do capitalismo do grande número e a difuoäo de 
oportunidades. São instrumentos Financeiros deesa politica oa pro* 

gramae de integração social, como o PI8, o PASEP, o PRó»RURAL e a 

abertura do capital das emprooaa'. (I PND, p.9). 

Se durante oe últimos anos do periodo populista a ênfase 
do Deoenvolvimento de Comunidade estava nao reformas de estrutura, 
após 64 o enfoque sera direcionado para o processo de deeenvolvimenw 
to oócioweconömico. 

No periodo de 75/79 o programa de Deoenvolvimento de Comu~ 
rf 0: 

~. nidade imprime uma posicao mais clara com relacao aos objetivos do 

engajar o povo nos planoo governamentais. Contudo, lho é retirado o 

direito de fazer qualquer reotricão ou critica aos programas, e 

qualquer participacao nos níveio de decioõeo e planejamento" 
Guardadae ao peculiaridadee especificae, ae superintendênw 

cias regionais (8UDñM,$UDENE, SUDESUL, e SUDECO) criadas noo primei* 
roo anos do regime militar, e vinculadas ao Ministério do Interior, 
tinham como propóoito legitimar ao diretrixea eatabelecidaa pela oo” 
ciedade politica nacional. na ouperintendênciae Juntamente com ou” 
troo órgãoa oficiaia, irão utilizar o Desenvolvimento de Comunidade 

-« A .I " -z para efetivar essa acao legitimadora. h a tonica desta pratica so" 
n FI ‹ z FI z cial sao oe conceitoa de intogracao e deaenvolvimento. 

A Sudeoul, por exemplo, para nos atermoe a nossa região, 

nos varios programao aqui deeenvolvidoe na época pootula a "integra" 

dão da comunidade (nivel municipal e microrregional) aos projetos de



27 
deeenvolvimento da area" (8udeeul H Projeto Litoral Sul) ou definem 
o “planejamento local integrado como o proceeeo mediante o qual oe 

reeponoaveie locais eão induaidoe por equipe técnioa a eecolherem 
alternativao de deeenvolvimento mutuamente coerentes e que ee inte~ 

grem nao diretrizes emanadas das inetäncias superiores do governo"" 

(Cornell9,17ó, p.24*25). 

Eetae acfiee emecutadao pelo Ministério do Interior Junto 

ao comunidades interioranae demonatram que a lógica do Desenvolvi 
mento de Comunidade continua como noe decênios anteriores. Tenho a 

impressão que agora aplicada dom maior ênfaee, porém com menor espaw 

lhaPato. Através doe varioo organismos oficiais, e com a colaboração 
de entidades da sociedade civil, o Estado procura, através das lide” 
raneae locais, acelerar o proceeeo de modernizacão da produção local 

e regional. u 

Se a política oocial avançou no último Periodo dos gover* 
nos militares, e meemo doe noeteriores a eetee, chegando inclusive a 

uma poeicão surpreendente quando no II Plano Nacional de Deeenvolvi" 
mento reivindica uma poeieäo de igualdade em relação à politica eco» 

nömica, de Fato esta evolueäo tem ficado no nivel da retórica. A pow 

litica social, o Úeeenvolvimento de Comunidade em geral tem oido mew 
ra decoração para oe planos econômicos elaboradoe por tecnocratae 
deetituidoe de sensibilidade social para perceberem que ambas, a por 

litica social e a econômica, devem andar Junto. Se Fixermoe uma com~ 
paracão entre o Desenvolvimento de Comunidade no transcorrer dao úlr 
timas décadao, verificaremoo uma mudanea no plano da retórica, mas 
eoeee proceneos continuam iguaie quanto ao conteudo" 

Cornellu cita o período de 197í~74, onde ee utilizou o De~ 

eenvolvimento de Comunidade para obter maior participação popular no
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processo da planejamento local e microrrogional, Ele afirma que uma 
equipa de técnicoa designados pelo governo Fodoral paoaava a viver 
na própria localidade o atuar na oodo da prefeitura com a Finalidade 
do 'induair e orientar diretamente uma séria do mudandaa nas comunifl 
dadao munioipaia, a comecar pela adminiatracão local. A participação 
comunitária é, no programa, concebida como a incorporação dos rao~ 

nonsaveis locais nos planos do governo”, (idem, p.Q3 o 45). 

Todos oa govarnoa, em todoa oa níveia, o em oapacial na X 

década de ?0, fixaram uoo da politica social muito maio como Jogo 
para atrair lideranças o a população para apoiaram oa projatoa de 

crescimento econômico formulados por técnicoo que vivem diatanciadoa 
da vida da grande maioria da população. Na opinião da Demo, “para 

ouporar a politica social da vitrine, no sentido da sala enfoitada 
para vender momentos bonitoa do sistema é preciso raponaar não dó a 

própria politica social, mao igualmente aua parceria necessaria, a 

politica aconömica. Politica social sem rodimanaionamanto da aconõw 
mina é pura compenaacão“. 

Como rooultado daata ação da Sudaaul em noaoa região, É 

criado em 1974 o PUC ~ Projeto do organização Comunitária do Litoral 
8ul da Qanta Catarina, através da convênio celebrado entre a 8uda~ 

oul, o governo estadual, a âM8E8C (Aasociacão dos Municipioo do Exw 

tramo Qul da Santa Catarina) e a AMURKL (Aaaociacão doa Municípios 
da Região da Laguna), A Fundação Educacional do äul do äanta Catarim 
na, universidade local, aadiada em Tubarão, serviu de auporto Fiaico 
e desempenhou a Função do cataliaador técnico~ciontíFico doa agantoa 
locaia a axtrawlocaia. 

Hate organismo tinha o seguinte objativofl 
*M Reorganização comunitária, Face a oituacão de calamidade nublir 
ca(cheia5 da marco);
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Mr Mobilização da comunidade para participar, direta e coordenadaw 
mente na recuperação Fíeica e socioweconömica da região; 
rfl Ação integrada a nível municipal e microrregional Face ao pro” 

ceeeo de deeenvolvimento do litoral oul; 
~~ Participação comunitária, organizadamente, no projeto litoral 
eul de Qanta Catarina, como area de programa especial do Eetado e da 

União deede 1972 (Termos de Referência). 
Com o proceeeo de desenvolvimento deste projeto foram 

criados núcleoe de baee na maioria doe municípios da região, oo 
quaio se transformaram em comieedee comunitariae. 

Em 1975, a Fundação Educacional e o PUC elaboraram um plaw 
no de desenvolvimento do eu] de âanta Catarina, denominado Termos de 
Referência. O PUC realiaou inicialmente uma peequiea Junto as entir 

Es) YU dadeo oociaie e comunitáriae nos municipioe da região, com o in» 

tuito de conhecêwloe e vieando realizar um trabalho articulado com 
eotas entidadee, mediante a integração coordenada de pogramae. $e~ 

gundo oe técnicos da Fundação hducacional que participaram deste 
trabalho, emiotia um alto grau de paternaliemo na condução deste 
projeto. 

No que dia reopeito ao municipio de Tubarão, oo reeultadoe 
deste programa se manifestaram na criacao da Escola de Ciênciae da 
äaude e Promoção 8ocial, na Comissão do Bemnäetar do Menor(CUMBEM~ 
TU), na implantação de agênciae da LBA, e o surgimento dos primeiroo 
embriäee doe Conoelhoe Comunitárioo. 

Todo eeee processo que ee desenvolveu no eul de Santa Ca~ 

tarina, iria servir de base para montagem da proposta da âcão Comuw
I 

nitaria que foi deoenvolvida pelo governo estadual algum tempo der 

poie, dando origem a QAC W Supervisão da Ação Comunitária, órgão
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vinculado diretamente ao gabinete do executivo catarinense, e que 
nosteriormente se traneformara na FUCADHSC W Fundacao Catarinenee de 
Desenvolvimento de Comunidade. Atravéa do decretorlei n. 2.840/76, o 

governo oficializou eata proposta de trabalho comunitario e passou a 

criar oe Conselhos Comunitarioâ nos bairros das principais cidadee 
O 

~. 

`_. ,` :s _..Ú do estado. Desenvolveremos mais este assunto no nr ítem. 

Em 1970 o governo Federal cria um organismo nacional denor 
minado Coordenação de Programas de Desenvolvimento de Comunida~ 
de(CPDC), e nele são fixadas as diretrizee basicas do pensamento dor 
minante a respeito do Desenvolvimento de Comunidade. Enfatiaa a “im~ 

portância da participação das comunidades no contento do desenvolviw 
mento local, regional e nacional, que a participacao deve ser esti~ 
mulada através da dinâmica do processo de Desenvolvimento de Comunir 
dade, que a comunidade deve ser indueida a utilizar racionalmente 
seus reoureoe visando a acelerar seu desenvolvimento, e a integração 
doe nrojetoe locaia de Desenvolvimento de Comunidade em programas 
amplos devem obedecer a objetivoo geraie da política nacional de Der 
senvolvimento”. (Braeil, Minter 1?7G). E no artigo primeiro do regiw 

mento interno da CPDC ficava eatabelecido que a ela caberia Fixar ae 
metas nacionais do Desenvolvimento de Comunidade. 

â CPDC utiliaourse do conceito de Desenvolvimento de Como” 
nidade da CEPAL para calcar teoricamente sua tese da integração, que 
tinha por objetivo eubsidiar e acelerar o modelo de desenvolvimento 
nacional. Denomina a integracäo como 'inetrumento de participacao 
popular e um sietema de trabalho destinado a Facilitar a conjugação 
doe recursos da população e do governo, e obter a maior rentabilida~ 
de destes”. ( Silva, Maria Lúcia C., 1974, P. 261).
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A CPDC durou pouco tempo, o outros organismos Foram criar 

doa, demora sob a órbita do Mintar, para coordenar osso tipo de tra* 
balho no Paio. A década de 70 é um periodo em que o Deoonvolvimonto 
do Comunidade é utilixado em grande oacala, soja a nível regional, 
estadual ou nacional» npenad para citar alguns exemploo maio conhow 
cidos, lombramoo que dão deosa época oo CRUTAC8, a UNIMUQ, o Projeto 
Rondon Q oa CSUs. Todos ootes Programas tem como base do sua filosow 
Pia social a idéia da integração social. 

No decênio do 1970 a toda da integração vai aoo noucoo 
Firmandoflse entre os intelactuais e técnicoo da araa da Política oo* 

cial, oubotituindo naulatinamonte o discurso rorormista da década 
anterior. Anda 64, esta todo oervirá da apanagio ideológico ao bloco 
histórico então dominante no interior do Estado. 

A estratégia da integração aparece no primeiro PND como a 

“articulação harmônica entre governo o o setor privado, união o eo” 

tadoo, entre rogiflaa daoanvolvidaa e regiöeo em desenvolvimento, an¬ 
tro emproaas o trabalhadores”. E maioä 'participacao de todas ao can 

togoriao oociaia nos roaultadoo do desenvolvimento". (I PND, n«?W9). 

Esta estratégia deriva da teoria de Paroons, segundo a 

qual cabe ao grupo dominante no poder, assegurar o garantir através 
dos moioo legaia o coorcitivoo a integração aocial, que é condição 
impreocindíval para o equilibrio do oistama. 

naoim, o Dooonvolvimento de Comunidade paooa a sor coneiw 
dorado como um instrumento adequado para a mútua comunicacao entre o 

povo e o governo, exatamente porque oervo ao bloco dominante, quo 
imprime ao Estado a direção politica que mais lho convém. 

Deve~se ter prosento que a quaae totalidade das oxporiênw 
ciaa do gênero não consegue trabalhar am torno do queatöoo basicaa
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como trabalho, oaúde, oalarioo, etc., o Ficam desenvolvendo acfieo 
oocundáriao, de menor importância, taia como fiuraoo, palootraa, 
criação de associacfios o aooim por diante. São atividades que maio 
reproduzem do que modificam a realidade social vigonte. 

Em síntese, o trahalho da Doazúvolwšmanto do Comunidade, 
da Politica Qocial, com estao o outraa nomenclaturaa, pasoa a der 

apoiado e dosonvolvowoo no Brasil a partir do momento om que so comw 
prova sua eficacia, como inotrumonto capaz do favorecer algum tipo 
do apoio e mobilização das claoooo sociais marginalixadas, as ootraw 
tégiao dofinidaa polo Estado. Por isso mesmo na década do 70, movi~ 

mentos o entidades Foram criadoa pelo governo Podoral, com o intuito 
do Facilitar o trabalho daquele, no que tango a condução da politica 
econômica, oocial, cultural, etc... Mais oopociiicamonto, para intow 

grar os varioa sogmontoa aociaia a politica econômica adotada pelo 
Eotado naquele momento» Ainda quo esta integração, para grando parw 
cola da população, aaja no aontido do conatituir o chamado “exército 
do reserva”, para a consolidação do modelo econômico induatrial dor 
pondentoi Ou, para uoar a oxprosoão de Breooor Pereira, para a im* 

plantação do subdooonvolvimento industrializado. 

2.3. ~ 08 CONSELHOS COMUNITÁRIOS EM TUBARÃO 

o primeira viata tommao a improaoão do que oo Conoolhoa 
Comunitarioo surgiram om Tubarão respondendo a interesses moramonto 
looaio, municipais. Eata organixaoão foi criada noo bairroa pori€é~ 

ricos, o nas comunidades rurais, a partir do 1978, o a implantação
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foi efetivada pela Fundacao Municipal para o Desenvolvimento icial ff? vz ft 

e Comunitário ~ FUMDE8CU " órgão criado pela Prefeitura local e a 

ela vinculado. 

Uma analise menos atenta não perceberá a exiotência de uma 
linha comum que rege os objetivos e metas destes órgãos, oituadoa 
nao várias eereraa do Estado" Mesmo porque via de regra, não é esta” 
belecida explicitamente nos eetatutoe e programae eata identiricaw 
cão. â FUMDESCG, por exemplo, procura transmitir a idéia de que deus 
objetivos e Finalidadee são originais, pensados e elaborados a par” 
tir das neceeoidadee do municipio. Quanto a organiaacão doa Conee~ 
lhos Comunitários, o boletim da Fundacao etitado em 1981 afirma o 

aeguinteä 'Em 1978 Tubarão partiu para a criacao de Conselhos Comu~ 
nitárioe como estrategia do governo municipal" Neote ano Foram orgar 

nieadaa 12 comunidades seguindo a politica da então Qunervieão da 

Acao Comunitária ~ SAC M hoje FUCADESC”. 

apesar da amhiguidade do enunciado, o que ee pode deduxir 
apóa a verificacão dos estatutos da FUMDESCO, é que a proposta poliw 
tica do governo municipal vai ao encontro de uma eotrategia global 

definida pelo Estado, para este oetoru Não e uma eotrategia própria, 
original da municipalidade, a criacao e Fundacao doe Conselhos Comuw 
nitarios nos bairros urbanos e rurais. 

Por eua vez, o governo catarinense, ao criar a QAC, de 

igual modo eata respondendo a uma estratégia emanada de inetânciaa 
auperioree do Eatado, qual aeja, a divulgação e implantacao da poli» 

tica de integracäo eocial, elaborada e articulada nos gabinetes doa 
tecnocratao do governo Federal" Mais diretamente, a criação dos Con» 

selhos e uma resposta ao Programa Nacional de Centros äociaia Urbaw 
nos (PNC$Ue), criado pelo decreto n. 75.922, de Julho de 1975, aeein
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nado pelo então nroaidente, general Ernesto Geisel, que ootinulava 
como objetivo, “promover a integração aocial nao cidades, através do 
deoonvolvimonto de atividadoo comunitárias, nos campos da educação, 
cultura o nutrição, do trabalho, previdência a assistência oocial, a 

da recreação e lazor”« 

Para agiliaar o PNC8Us em äanta Catarina, a QAC montou uma 
oquino de profiooionais para implantar em todaa ao regifioo do ostaw 
do, o Programa Estadual da Eatimulo o Apoio a Criação e ao Funciona~ 
mento do Conaolhoa Comunitários. Estes seriam o instrumento atravéo 
do qual ao deaenvolveriam oa C8Ua em Qanta Catarina. 

Lembrando quo a SAC, como onnusemos anteriormente, foi por 
aua voa criada como roaultado do trabalho deaanvolvido no aul do Ea~ 

tado pela Sudesul o pelo Minter, Juntamente com algumas inotituicfioo 
locaia, Fica patente que todoa essas trabalhoa comunitarioa tem uma 
origem comum, uma mesma inspiração teórica e linha politica. 

Em síntoaa, ao a 8nC criou uma equipe da técnicos para di" 

namiaar a implantação doa Conselhos nas variaa regifies do Eatado, om 
Tubarão o governo municipal criou a FUMDE$CO, a qual tinha oomo uma 
das finalidadoo maia imediatas a criação doa mesmos no município, 
com viataa a implantaoão doa programas do PNCSUa" 

além da criação desta organixacão comunitária, que sora o 

auporta instrumental Junto aa comunidades mais carentoa para a imw 

plantação do PN8CUs, a FUMDESCU se propunha ainda aos ooguintoo obw 
Jotivos; 

a) promover a integração e a organiaacao comunitária; 
b) coordenar as acfies, articular os esforços o compatibiw 

lixar os racuraoa com viataa a melhoria da qualidade de vida da po~ 

Pulaoão;
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c) prcotar aasistência poico~podagógica e complementação a 

crianca, oobretudo na Faixa etária de U a 6 anoa; 

d) melhorar a qualidade do vida da populacao carente atraw 
voo da olevacão do nível aócio cultural o aumento da ronda Familiar; 
. o) estender a toda populacao carente do município oo ser~ 
vicos primarioo do saúde comunitária e asaistência oocial; 

F) oportunixar lazer, rocreacäo, ooporto o cultura ao pow 

nulacöoa doa bairros poriréricoaç 

9) contribuir para a formação o capacitacão de mäowde 

Wobra; 

h) coordenar a nivel municipal, a intogracão, a articula” 
cão o compatibiliaacão dos recursos humanos, técnicos o matoriaio 
dao entidadea e inotituicfica sociais, culturais, Filantrópicaa, com 

vistas a aplicacao racional dootoo rocuroos em programao do melhoria 
da qualidade do vida da populacao. (Boletim da FUMDEQCU, 1981). 

Estas propostas são baaicamcnto ao meomas do PNSCUQ, cujo 
artigo segundo afirma que o programa objotivara a inatalacäo do con” 

tros sociais urbanoa, com viataa ao aeguintos atividadoo do carater 
5. IU 

_ I' 

ci omun | t ar 

I M Educacão o Culturafi 

a) cursos, conferências e seminários do atualizacao o extensão culw 

turalç 

h) promocao da eanoaicäea, do leitura, de música, de cinema, do Fol~ 

cloro e dc outras manifoatacfioo culturais o artísticas" 
II w Desporto 

a) cducacão Fíoica e praticas desportivas"
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IIIW Saude e Nutricão= 

a) Educacão sanitária, aaoiatência médicowodontológica, imunização o 

controle de doencae transmissíveis, saude materno~inFanti1, saúdo 
mental, educacao nutricional, suplementação nutricional" 

IU ~ Trabalho, Previdência e Aoaiatênciai 
a) treinamento profiaaional e orientação para o trabalho, agênciaa 
de emprego, expedição de carteiras profieeionaio, assistência previw 
donciaria, asaiatência ao menor abandonado e a velhice, assistência 
Juridica, 

H 

U ~ Recreacão e Lazer 
Quanto aos recuraoa para implantar o programa, o decreto 

menciona variao Fontes, inclusive do Fundo Nacional de Deaenvolviw 
mento da Educacão, o que vem demonatrar que o aotado considera a Po~ 

lítica Social como um complemento a ação educativa Formal da escola» 
âmbaa, educacao Formal e informal, direta ou indiretamente atendem 
aoe interesses do capital. São evidenciam disso algumaa dao proposiw 
coca acima mencionadas, como treinamento profisaional e orientacão 
para o trabalho, agências de emprego, expedição de carteiras profiow 
aionaia, etc. 

Por outro lado, quando tais programaa comunitários doaen~ 
volvem atividadeo aoaiotenciais como dietribuicão de alimentoo, vir 

aando suplementar a ração nutricional das populacfleo pobreo incrua» 

tadae noo bairros periféricoo doa grandeo centroo urbanos, novamente 
o Estado estara favorecendo o capital, vioto que com iaoo eate podem 

ra pagar oalarioo menores para que a Forca de trabalho me reproduza" 
Toda a aociedade aeeume o önuo da roproducäo da Forca de trabalho, 
elemento essencial ao proceaoo produtivo, possibilitando assim ao 
capital auferir taxas maia elevadas de mais valia.
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Estabelecendo um quadro comparativo destas duas propostas, 

pode~se verificar quão próximas elaa estão. Dois aspectos surgem re" 
levantes e são marca registrada nos objetivos do PNC$Us e da FUMDEQW 
CU. O conceito de integracão social e o carater assistencialista dos 
programas desenvolvidos" 

Uutro Fator preponderante na ação dos doía organismos e a 
' . 

Pl 
' M z n F! I'l .n 

._ _
1 preparacao e a capacitacao de mao de obra. k este papei deve ser enr 

tendido dentro do contexto do desenvolvimento do capitaliemo brasi~ 
leiro daquele período" Ha um Forte crescimento industrial, a mão de 
obra existente é desquaiiticada, na sua grande maioria oriunda do 

meio rural, o que gerou uma urbanização desordenada. 
0 Estado imcumhe~se então, de qualificar esta mão de obra 

para a iniciativa privada. Mas ele não realiza oozinho esta tarefa" 

Procura envolver organiaaofies populares e comunitárias neste tipo de 
acao. Desta Forma, o capital se beneFicia duplamente. Não precisa 
investir na Formação de mão de obra, e as entidades comunitárias 
passam a desenvolver essas atividades, desempenhando uma Função sur 

plementar a educação Formal quanto a qualificação do traba1ho,_para 
suprir as necessidades do capital. Por outro lado, atraves destes 
mecanismos de politica social, busca~se amenizar os oonflitos e cone 

trolar os movimentos sociais que surgem nas areas urbanas com o êxow 
do rural desordenado. 

Esta perspectiva integracionista emanada das mais altas 
esferas do Estado, achamse intensamente presente nos organismos inw 

termediários, e naqueles que desempenham uma atuação mais direta 

Junto aos extratos pobres da população. Já pudemos aferir esta linha 

comum entre o PNCSUB e a FUMDE$C0u Constata~se esta mesma orienta~ 

cão, guardadas algumas diferenças secundárias, quando se analisam as



38 
propostas e os objetivoo da FUCADEQC e doo Consolhoo Comunitários, 
organiomoo do governo eotadual, oo quaia são inotrumontoo do voiou~ 
lação de toda esta ideologia da integração, Junto à população doa 
bairroo Poriféricoo dao maioroo cidades catarinensoo. 

A FUCQDESC, criada em 1979, dooenvolvorá ao longo do term 
ritório catarinenoo, aquilo que a FUMUESCO se propôs a nivel do mu* 

nicipio de Tubarão" 

Suas Finalidadao báaicas oão= 
. 

~ executar a Politica de Desenvolvimento do Comunidado 
formulada pela äocrotaria do Bom»Estar äocialç bem como apoiar a inn 

tegraaão do acäoo setoriais relativas ao Dooonvolvimento do Comuniw 
dade; 

~ estimular, apoiar e oriontar a criação o o ?uncionamon~ 
to do Conoolhoo Comunitárioo G outros organismos comunitários; 

~ promover a integração oocial dao comunidades atravéo do 
centros comunitarioo o centros oociaio urbanos; 

~ Coordenar, implantar e adminiotrar controo sociaio ur" 

banoo e centros comunitários. (Decreto n. 7,410 de 19/U4/79 ~ Goverw 
no do Eotado de Santa Catarina). 

Rotas aão algumas das Finalidades daato organismo criado 
pelo governo estadual, e que tinha como orooouoooto báoico “o pleno 
dooenvolvimento das Potencialidades oconõmicao o oocio~culturaio do 
Santa Catarina M buooando, para tanto, a ação conJunta povo o goverr 
no". (idom)« ninda segundo o documento acima 'dota aoão constituíram 
oopocialmonto om um processo de promoção humana o mocial, na medida 
em que o homem, oo grupoo oociaio o ao comunidadeo tornamwäo, pola 

participação, agontoo do desenvolvimento".
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A FUMDESCU por sua vez, buscou o horizonte politicowideow 

lógico que norteia eua nráxio comunitária, no Plano Prioritário de 
Ação elaborado em 1976, pelo grupo politico que aesumiria o governo 
municipal no ano eeguinte. 0 grande objetivo da nova administração 
consistia em = 'Firmar a municipalidade como parceiro do deoenvolviw 
mento de Tubarão, tornando oo tubaronenoeo principaio agentes/bene~ 
Ficiários dos Frutoo deeee trabalho". (Plano Prioritário de Adão, 
1976). 

A eimilaridade dao nronootao e objetivoo não deixa dúvidas 
quanto a orientação comum entre oe diverooo órgãos criados neste new 
riodo para o desenvolvimento oocial. O programa acima, da FUCADESC, 
também vem reoponder ao encaminhamento dado à politica do Deeenvolr 
vimento de Comunidade nos organidmoo Federais, mais eopeciFicamente 
no PNCSUQ, cuja ação primeira, como Ja demonstramos, era coordenar e 

deoenvolver uma politica integracioniata Junto ao populaçfies mais 
carentee das Qrandeo cidadee. A exemplo do programa Federal, a FUCmW 
DH$C também atuará na orla dos maioreo nuoleoo urhanoo de $anta Ca* 

tarina, com intuito de criar, coordenar e estimular entidades comum 
nitárias que iriam desenvolver um trabalho de cooneracão entre a por 

pulacäo e órgãos oficiaio, na busca de soluções dos problemas locaie 
e regionais” 

Em síntese, a preocupação doe grunod dirigenteo com a aco~ 

lerada urbanieacão que se verifica na década de YU, e a poooibilidaw 
de de ampliação de movimentos reivindicatórioo, levam o Eotado bra* 
oileiro a adotar uma politica de desenvolvimento social, a meu ver, 
com dupla finalidadeä prevenir e controlar posoíveie movimentoo so~ 
ciaio conteotatórioe, e canalizar a participação da sociedade civil 
para o modelo de deoenvolvimento proposto pela claooe dominante.



4d 
Explicawse assim que durante oo governos militares, ao 

conceito do deoonvolvimento seja agregada a tese da intogracão oo” 

cial, servindo esta como meio para angariar o apoio doe grupos sor 
ciais suoalternoe o impedir o surgimento do movimentos populareo 
gootadoo na luta cotidiana das massas marginaliaadae, que posoam oo 
opor ao projeto das eleitos. 

a inopiraçäo da integração social, são criadofi vários z.¬ =.=.= n -., U' 

mecanismos como o BNH, Mobral, C$Us, Projeto Rondon, dentre outroo, 
que, “gerando a iluoão do poderem solucionar os problemao das popu~ 

lacãeo carentes, são utilizados enquanto conduto de veiculação o 

sanção doo interesfieo e da ideologia dominantes, inoculados nos mor 

delos de desenvolvimento brasileiro". (fimmann, 1983, P. 160). 

Como conotatamoo peloo programas o objetivoa anreoentadoo, 
a FUMDE$CU e a FUCADE$C eituamflse na mesma órbita desteo órgãoo 
criados ao nivel do governo Federal, cuja eoninha dorsal versa oem~ 

pre em torno da integração/participação das camadas mais pobres, dao 
regidas menos boneficiadao, no propalado crescimento econômico. 

É necessario, contudo, atentar para o tipo de participação 
concebida por eoteo programas. Via de regra, ela se reduz ao plano 
local, desvinoulada de todo e qualquer processo decisório mais glow 

bal. No maio das veado, ela rooumo~se na obentcão de informaoöeo 

Junto às liderancao locais pelos técnicoo destas agências, com ao 
1.5. 93S quais projetar programao para a aoluoão doe problemao aponta~ 

dos. 

Taio programao e projetoo âinaliaam sempre na direção da 

'melhoria de vida” para as populacöea marginalizadas, mas raramento 
apontam para solucfiaa estruturais, visando a superação das causas 
primeiras geradoras das distorcfieo, como ao relacães sociaio de prow 

dução, a distribuição do ronda, etc.
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A Participação nostos canoa Fica rootrita a idéia do 

união, do associativismo, ainda que esta tipo de pratica social tow 
nha demonotrado que não gera mudanças orotivao nao ootruturao son 

ciais, econômicas o políticas. E a FUCADEQC, tanto quanto outroa or" 
ganismoo do gênero, define o Dooenvolvimonto do Comunidade como "a 

aoão conjunta entre povo o govorno para alcançar melhorias na vida 
comunitária atravém da participação ativa da populacao". (Docroto nn 
7.410, Já citado). 

Nooao intaroaaa maior no caoo deste ostudo, loca1iaa~oa 
nos Conselhos Comunitários criados nos bairros periféricos de Tubaw 
rão. na dirotriaao a oriontacfios contidao nos aotatutoa a programas 
nos levam a cror_quo oo moomoo nascem protagoniaados não polo poder 
publico municipal, 'como deixam tranaparocar certos documantoa da 

época, mas, pelo contrário, respondam ao itinerário apontado pelo 
Eatado como um todo, nao ouao variam instänciaau Nesta caoo eapací~ 

Fico, ao Programa Nacional do Centros Sociais Urbanoo W PNC8Us. 

Ja mancionamoa quo um doa oojotivoa da FUCnDESC, como tam~ 

bém da FUMDEQCO, ora o de criar Conoolhoo Comunitários, ou inaontiw 
var o surgimento de organiomoa similares. A primoira ao nível de 

Qanta Catarina, a segunda portinonto ao município no qual ootava 
circunocrita. 

A orientação comum deatas entidades de criar organiaacäoa 
Junto aoo grupos mais carentes, o a nroximidado quanto aos contoudoo 
o objetivos politicowsociaio, ropatimoo, vam conrirmar a tona do que 

todos estao organismoo, aparentemente disoociadoo, e dando a imnreow 

aäo do rooponderom a obJativoo oopocifiooo, foram criados para di" 

fundir uma política aocial unica, centrada nos conceitos do integram 

ção e participação passiva. nooim oa Conaolhoa Comunitarioa, criados
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noa bairros periféricos dos controa urbanos, são o ultimo elo desta 
corrente em Santa Catarina, e oapecificamonto em Tubarão. 

tv a Analioando dota questao, Domo assinala que “a politica sor 
cial como um todo é tondoncialmonte empurrada para a oafora paliati~ 
va, o que a torna aaoistoncialiota e componaatória, o-o mesmo aconr 
toco com a participação pelo que ao coibo a oportunidade do algo au" 

to~sustentado o inira~eotrutural“ . (198ó› P. 113). 

Pode~ao conotatar que oa oatudoa aobro o aoounto, geral" 
monte caem numa pooioäo oxceaoivamonto oatreita. Ou afirmam quo a 

1 
__ \ _ ø politica aocial, o Doaonvolvimonto 

oxcluaivo do reproduzir o otatua 

do Comunidade tom o papel unico e 

quo, de inculcar nas camadao dom 
ciaia inferiores oa valoroa ideológicoa doa grupoo dominanteo, ou 

caem na louvacão o apologia dobre seua rooultados. Creio não sor eaw 

to o caminho adequado para avaliar o aou papel no Jogo dao rolacöoa 
do produção e sociaio, 

Eu ouaaria até afirmar que no Brasil, o Doaenvolvimento de 
Comunidade sompro vioou impuloionar a modernização dos meioo do prow 

.- I'I Fl - ú I I 1 I'I duçao o dao rolaçoos sociais do producao" Indo porem na direçao do 

autor acima citado, a politica aocial, no nosso oaoo, e quase semr 

pro, é componsatória o aosiotencialiota, visto que meomo para impulfl 

sionar a modernização em algum aetor do oistoma produtivo, mato pro” 

cooso é realizado, via do regra, ooo controla do Eotado, não se por» 

mitindo que o doaonvolvimonto so 
`‹`:\§}(-I-?I"IÍI€°?*.š3 €~?)°(€-ÍCI¡..lÍÍC)i"(-I'?¶E`› CI|.lí:\_ÍCl¡.1(-É-Í°i" I"il..l2':lI'lCZ(~Z' 

Talvex pudéssemos aqui 

ovolucão da aociadado braoiloira. 

dorniaacão, quando ocorrem, oo dão 

grupoa privilegiados, via Eatado, 

dade civil. 

roaliao do Forma a propiciar aoa 
do autowouatentaoão. 
conotatar uma prática secular na 
A da due ao tranaformacöaa, a mo” 

maia dor força doo interossoo dom 
do quo pela mobilização da socio~
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Esta prática conotnnte em noooa litormtura criou inciusiw 

vo, a meu var, um comnortamonto paooivo da sociedade em rolacão ao 

Eatado, a qual aguarda cootumeiramento que H iniciativa da mudanca 
parta dofito. Podc no vorificar dota "domeoticacão' no oxomplo dos 

missivimtao, mombroo Presidentoo do alguna Conoolhoo Comunitáriofi do 
Tubarão, que ao oontircm quo o novo governo municipal não maio nrcw 

tondia conduzir oo Conoelhom como dopartamentos da Prdfoiturm, 
doixando oo maio livroo nara cxcrcorem oua atividade, intorprctmram 
tal atitudo como abandono, oontindo me dooamwarados, Emta oonoacão É 

confirmada poloo tónicoo do uma carta enviada a FUEfiDE$C por entao 
lidcreo, quando me lê no (tom 2 o oeguintofl “Ando a mudança do gow 

vorno municipal, Ficamoo dom ter orientacfioo capaz ounrir ao obriga» 
cficm do um Conselho Comunitário". Ou ainda o itcm 3 quo aoâim rexafl 
“Hotamoc deoamparadoo em todoo oo oontidom, ocm vinculoo com o Kata” 
do o principalmente com a FUCADESU, razão nrincinal da nomom oxiow 
tëncia“. 

Concluo moto capitulo tcntando perceber até quer ponto o 

Descnvolvimcnto do Comunidade tem contribuído nara a domocratixacäo 
da oociodado nacional, ou, ao contrário, até onda num ingerência nao 

queotfied oociaio do nais, impuloionou em direção ao olitiomo, à an” 

t i~--cicêm‹nc:r›â1c:ia1 ao rvzisâsâivisânici da F›c›im.ilrz1‹;:ãí‹:› errivolviciax em sê'››.uâ\ 'éx‹;:ãío..

‹
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CñPÍTULO III - ESTÊDO, DOMÍNIO E HEGEMONIA 

3 ~ O ESTÊDQ TECNUBURUCRÃTICU, 08 CONQELHOS CUMUNITÁRIOS E 

D PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

Rotomo a opinião do Florefitan Farnandesä 'a aducação para 
a democracia comficm nua práticafi polítiflaâ, não termina ne1afi'" 

(1??4, P. 104). 

Partindo deste Prinaiwio, 0 intuito primeiro de nofifim traw 
balho É o de verificar qual o logado oducativo que no Consmlhou Cow 
munitáriofi trouxeram para am comunidades onde eles deäanvolvarmm fiua 
atividade no municipio de Tubarão. Concomitantomonte procuraremom 
vmrificar até que ponto me rmmlixa alguma prática politica de fionsr 
truçáo hegemönina. 

Com iafio oataromoâ tentando rasponder a outra quefitãn im” 

portanto, qual sejmä é pomâivol a ocorrência de algum avanço oducaw 
tivo o organiaacional de grupofi fiociaiä äubaltmrnoâ, a partir de um 

trabalho deofinvolvido por um organiomo do Eotadm? 

Tendo prefienta que a educação, em rwlação mm äiotomm domiw 

manto, pode Jogar com uma Funcäo integradora ou libertadorm, intww 

r'e¢ss;sâax~--iwcmeâ êsaxticrr' que pcmto c: tratmlho ci+:~rsse-:r1vc›lv¡cIo me-rlciss CI‹:1riâ'›‹-:ê-~-- 

lhofi Comunitárioo, neote municipio, omorcou maio uma Funcäo ou our 

tra.
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eo optar peloe Conselhos Comunitarioe como matéria prima 

eobre a qual pretendo deaenvolver a pesquisa, o fia preocupado com a 

idéia de que o processo de Formacao politica, não e o resultado de 
uma reflexão pura e excluaivamente pesaoal, mae de um proceeeo eo~ 

cial, de uma Formação políticoflideológica. E maie= que a relaoão de 
hegemonia, como afirma Grameci, é também uma relação pedagógica, Ela 

tende a construir um bloco histórico, uma unidade de Forças eociaie 
e políticas diferentes, e tende a coneerva~lae Juntas atravéa da 

concepção de mundo traçado e definido por ela. 0 próprio Marx afirma 
que a claeee operária, numa certa fase hietórica, aceita a vieão de 
mundo da burgueeia. Reta influencia e educa a classe operária, ser 
gundo sua própria concepcafi. 

Neste capitulo tentarei deecobrir ae este proceaso de 

construção hegemönica ee concretixa na ação comunitária desenvolvida 
peloe Coneelhoe Comunitários. Qe a construoafi da hegemonia guarda 
eempre uma relação também pedagógica, neete trabalho comunitário de” 
aenvolvido em Tubarão e em todo o Estado de Santa Catarina, estao 
duas dimenefiee devem estar preeentee. 

A criação dos Coneelhoe data de l9?7. decreto nn 2.840, 
onde ee eetabeleoe que “o poder executivo, através dos eeue órgãoe 
eepecificoo, eetimulara a criação e apoiará o Funcionamento em todos 
oe municípios catarineneeo, de Coneelhoe Comunitários que de propor 
nham a coadjuvar o Eotado na execução de tareiae de natureza eócio~ 
cultural, destinadas a promover o desenvolvimento das comunidades", 
Entidade dotada de personalidade Jurídica, criada aob a orientação e 

eupervieäo do Estado, terá por Finalidadeefl 
1 ~ Integrar e dinamizar as aoöea da comunidade, aprimo~ 

randowa como agente de eeu próprio desenvolvimento, em estreita com 
lahoracão com os órgãos do poder público;
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2 ~ Integrar e Fortalecer oe valored de ordem moral e culw 
tural que condicionaram e Fomentaram a dignifioaoão do grupo humano; 

3 M Promover vinculoo de solidariedade e cooperação entre 
oo momhroo da comunidade, oolidiFicando o espirito aeoociativo; 

J .W 1 
.. " \ 4 M Repreoentar a comunidade perante os orgaoa publicoe e 

privadoa, buscando Junto aoa meomod aa reapoatao para demandas e ca~ 

rênciao observadas em seu meio; 
ö ~ Colaborar com os podereo públicoo na realização de le~ 

vantamentoo da eituacão eócioweconömica cultural da comunidade, ooo 

aorvando o eduacionamento de nooosoidadea e problemam; 
Ó w Conocientiear a comunidade de suae potencialidadeo, 

levando a a reeponder aos oeuo aneeioa; 
7 » Despertar a mentalidade de co~reoponsab¡lidade e de 

corparticipaoäo, evidenciando a promoção da comunidade como efeito 
da conjugação de esforços do poder público e da iniciativa privada; 

8 M Promover a inoercão da comunidade no contexto da dinâ~ 

mica nacional através do cultivo das virtudeo cívicaa; 
9 « Colaborar na execução da política eatadual de ação co" 

. I . munitaria. 
gm "Q "-‹ *Ú Ú Em " um novo decreto, o de n. 8.üfi8 de 26 de agosto, 

Fará algumae correcfied, mas não alterou o esaencial quanto à polir 
tica da ação comunitária do governo eotadual. 

no analisar as Finalidades acima, oheerva~ee já no ítem 

U1, o caráter fortemente paternaliota do Estado em relação à comuni~ 
dade. Sera ele, através do Conselho Comunitario, seu entrepoeto, o 

promotor do aprimoramento da comunidade, e a acao deste devo euce« 

der~ee em estreita colaboração e subserviente a ele. ConFigura~oe 
neotad propodioüed uma atuacão eivada de um Forte caráter paterna*
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liotau G eolidificaoão do eepírito associativo, a colaboração e a 

solidariedade, a conacientiaação da comunidade, o Fortalecimento e a 

integração dos valores de ordem moral e cultural, eão algumae dae 
iniciativaa que o Eotado ae propfie a deoenvolver Junto a sociedade, 
ao comunidades mais carentee. Exatamente aquelao historicamente FJ »_. M 

cluidaa do processo aooioweconömico. Com eatao aefiea o Estado vioa 
4' 1 . u - A . . ,, reegatawlae para o convivio da dinamica nacional n 

Tranaparece nesta proposta, a não participação efetiva da 
população obJeto dos programae, no proceeeo de desenvolvimento” Buew 
ca~ae na verdade a obediência, envolta em uma retórica de perfil 

participativo, moderno. A estrutura estatal é concebida como o agenw 

te capaz de gerar ao mudançao. Caracteriaawae neota prática politiw 
› IR' - I ‹ co~educat|va uma acao moderniaadora, mas de conteudo eminentemente 

coneervador, exatamente porque aa camadas eociaíe ao quaia eo deatiw 
na a acao, não tem uma presenca real na condução do processo. São 
anenaa um elemento paesivo na oonformacão do novo modelo de organi~ 

l'f ú - › zaoao eocialy que a claeee dominante vislumbra" 
Este procedimento narece~me importante" Ou sejaã distin~ 

guir qual Forma de relação medeia entre a comunidade e o Eatado, een 

te representado por deus inumeroa organismos, e no caso maia especie 
Ficamente pelo Coneelho Comunitario. leao nos possibilitará verifiw 

0 › H! IN n o I car ae exiate uma conoolidacao hegemonica que o grupo dominante eata 
se propondo a conotruir, e a acafi educativa daí decorrente. 

Ja no segundo item, percebemee claramente no enunciado, a 

intenção de transformar os Conselhos Comunitários em um instrumento 
de construção de hegemonia. no eotahelecer como uma dae Finalidades, 
'a integração e o Fortalecimento doe valores de ordem moral e oultuw 
ral que oondicionaram e Fomentaram a dignificaoäo do grupo humano",
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pode se perguntar que valores são eseeel? O grupo humano aí menciow 
nado comporta todoe oe aegmentoe eociaie? 

Para compreender com mais nitidea eetas queetöes é neceew 
oario eaclarecer o modelo de Estado vigorante no Brasil naquele mo* 
mento. Este eaclarecimento de limitara ao eeeencial indiepenaavel ao 
aprofundamento do noaeo tema. 

Uive~oe na década de 70, eepecialmente a partir do seu 

meado, o periodo denominado pelas torcaa políticas estabelecidas, de 
"tranei¢äo“, aliam, utilixando o termo da época, de ”dieten¢ão". O 

fiador deste processo é o Estado tecnoburocratico autoritário, e ele 
determinará que esta "passagem" deve se efetivar de Forma "lenta, 

eegura e gradua1“. 

0 mesmo Eetado gendarme doa intereaaea da alta burguesia 
nacional, das grandes corporações multinacionais, e das retrógadao 
oligarquiaa ruraia, interpöewae agora como condutor da construção 
democrática. Este Estado, denominado por Qreoeer de tecnoburocrátiw 
co canitaliata dependente, “preaeupfie a existência de um bloco hio~ 
tórico que assuma o papel de elite dirigente e euerca sua hegemonia, 
ou aaja, imponha sua supremacia ideológica sobre a sociedade, atra~ 
ves do aparelho do Eâtado". (Bresser, 1981, p.i27)" 

Neate modelo, a elite dirigente, constituída basicamente 
por .militareo e tecnocratae, é a representante das claesee dominann 
tee, e detém em suae mãos grande poder, ueando incluaive para aeee* 
gurawlo, de meios arbitrarioe, como a repressão política, a tortura, 
e um conatante bombardeio de informacöea dirigido sobre a populacao, 
com intuito de obter o apoio da mesma para oa programas e politicam 
eotabelecidos pela claeee dirigente. Para Breeeer (1981, p.128), noa 

.r . . ›-r . . ` . ri re paiaeo eubdeeenvolvidoe, essa situacao leva a modiiicaeoee tao pror
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Fundao que vão configurar a tormacão do uma nova classe, a tocnobuw 
rocracia. Nesta perspectiva, a influência o o poder adquirido por 

este ostamento durante o periodo autoritário no Brasil, é algo inn 

diacutivol. 
O modelo politico tipico do oubdeaenvolvimanto induotria~ 

lixado, o ospocifico do Eotado tecnoburocratico, Fundamenta~oa na 
aliança da burguoaia local com a tocnoburocracia civil e militar o 

as multinacionais, o é excludente com relação aos trabalhadoras o 

aos domaia grupoo oociaia intermediários. Eata axcluaão, aogundo o 

autor acima citado, “é uma condicão necesaária para o crescimento do 
modelo de auhdoaenvolvimento induotrialiaado, na medida om qua a 

concentração do ronda e a transferência do mais valia relativa para 
ao claasoa dominantes oão traços oosonciaia do procoaoo do modorni~ 

zação, ou aaja, do procoooo do desenvolvimento voltado para a imitam
i 

rf cao das Formas do vida doa naíaoa cantraia. Não baota, entretanto, 

afirmar que essa é uma condição necessaria. É também importante sa~ 

bar porque Q em que medida ola é uma condição poooivel“.( idom, 

P«i3i)« 
Seguindo o raciocínio do autor, anão o periodo populista, 

quer dizer, meados da década do 60 em diante, engendra~se no Braoil 
um novo bloco hiotórico, no qual não estäo raproaantados oa traba* 
lhadoroa. A burguesia local se reunifica, o ao associa com a tocnow 
burocracia para Formar osoa nova aliança. Fara parto daato novo blo* 

oo, o capital multinacional, cuja luta para assumir o poder no Braw 

sil vinha do longa data» â partir dooto momento, uma nova correlação 
do Forças se ostaoeloco dentro do poder, o deste com o reatanto da 
sociedade.
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Esto Estado tecnoburocrático autoritário mantémmoe no pow 

der inicialmento atravéo da coerção a da repreaaão direta, exercida 
pelos órgãos policiaio e por organiamoo párameotatais clandeatinoou 
Paulatinamente, à medida que eota Forma da domínio oocial vai per» 

dendo sua eficacia, o oiatema busca novas alternativas para manter a 

hegemonia do bloco dominante conatituído. 
Para aasegurar~ae do controle sobre a sociedade, o Estado 

propäewae a conduxir o proceooo democratizante, pelo qual ao Forcaa 
da sociedade civil vem de organizando, e obtendo um oreocente Fortaw 
lacimento, No primeiro momento desta aventura patrocinada polo Esta* 
do, a palavra de ordem doa ideólogoa do sistema atende pelo nome de 
”diatencão“. É o periodo do governo Geisel, quando então oa grupos 
dominantes no poder se obrigam a acenar para a liberação do regime" 
Contudo, como Ja mencionamoa, esta deverá obedecer a uma aequência 
ditada pelos interesses dos oetoros encasteladoo no poder" Pelo mew 

noa este é o deaejo deleau 

Noote contexto devem ser entendidaa a expansão e o eatimuw 
lo proporcionado pelo Estado aos movimentos de ação comunitária na 
década de 70. Creio eotarom oo Conoelhoo Comunitárioa inaeridos don» 

tro deota dinâmica aocial, onde oo grupoo dominantes do acercam do 
inatrumentod próprioo da oociedade civil, para reproduairem a ideo~ 

logia da classe dominante. 
Ú penaamento de Mara e Engels explicita bem eate papel do 

hatado, quando a?irmam= “Como o Estado é a Forma na qual os indivíw 
duoa de uma claose dominante Fazem valer aeua intereaaee comuna e na 
qual de resume toda a sociedade civil de uma época, õeguewae quo tow 

das as inotituicäea comuna são mediadao pelo Estado e adquirem atra* 

vês dele uma Forma política”. (Marx/Engels, 1977, p.98)»
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E reproduzir a ideologia do grupo hogemönico, significa 

oxatamonte fazer valor dous intaroooos comuna» No cado doa Conoolhoa 
Comunitarioo, oo decretos publicadoo para a criacao doo moomoo, inw 

dicam claramente o papel reservado a eloa, como Ja moncionamoa. ns~ 

aim, quando na Finalidade n. 1 afirmawoo que o "Conselho devo intao 

orar o dinamiaar ao aofioo da comunidadoz.. em ootroita colaboração 
com os órgãos do poder público", evidoncia~oo o seu papel do iontruw 

monto do conotrução da hegemonia da claoaa detentora do poder do Es» 

tado. E mondo osso Eotado a Forma pela qual a claooo dominante Pam 
valer oouo intorosaoa, ao determinar ao organiomo comunitário a oo* 

troita colaboração oom ele mesmo, tomfloo a demonstração inequívoca 
do intento do conatrucão o manutenção do bloco hogomönico entao no 

poder. 

Do moamo modo, ao definir a promoção o inoorcão da comunifl 
dado no "contexto da dinâmica nacional, atravéa do cultivo das vir~ 
tudos cívicas", buocamoo com iodo a construção a reprodução de uma 
dimensão éticoflmoral para o Estado tocnoburocrãtico~autoritário. 

Qd nara Marx o Engolo todas as inotituicdoo comuna dão mo~ 

diadas pelo Estado o adquiram através dolo uma forma politica, ou 
diria que no caoo, oo Conaolnoo Comunitários, não só são modiadoo, 
mas vão se constituir num braco do Loviatã, ainda que ornadoo com 
uma roupagem civil. Assim doduao, quando me atonho a conceituação 
Jurídica, a qual reza ser o Conselho Comunitário entidade do direito 
privado, criada sob a orientação o ouporviaão do Estado, para cum" 

prir uma Função colaboradora em relacao ao mesmo» 
i 

Para ontondormoo com maio nrofundidado o “boom” ocorrido 
na década de 70, com relação à implantação o difusão intensiva do 
trabalho comunitario no Braail, o nesta contanto, a criação doa Conm
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( oelhoa em Tubarao, o em todo o eotado de Santa Catarina, roafirmo a 

neceaoidade de compreender a idiooaincracia do Eotado braoileiro 
Pós~19ó4. 

Eotaria date modelo da Estado tacnohurocratico próximo do 
_- , _.-. ¬ -.N ..:' ..»~ .›› .. f - .- - contento giamociano de ràvoluçao pamoiva tambem denominada de rem 

volucão restauracão“? Gu alo ao encaixa maio adequadamente ao modelo 
Faocista italiano ? Creio não ser Facil rosponder a esta quostão. 

8o partirmoo da conotatadão do que o conceito da revolução 
paooiva implica doía momento5= o da “restauração” H na medida em quo 
l FI i ø ‹ - 0 v ~ 1 a uma roacao a nosoihilidade do mudanças radicaio realiaadao de bai» 

`_z . 
.O para cima, o o da “renovação” na medida em que grande parte dao 
domandaa popularoo são atendidaa polad velhaa elites dominantda, a 

meu ver a manobra politica de 1964 respondo basicamento ao primeiro 
momento (o da roatauracão), contudo não atende ao requisito do oe~ 

gundo ía ranovacão)« Asaim, na ótica gramaciana, teriamoo tido em od 
uma reotauracão conservadora, diierentamonto do ocorrido com o Esta» 
do Novo em i93?, com Getulio Vargaâ, quando então, ainda que com uma 
cobertura ideológica do tipo Fasciota o do deu caráter rapressivo, 
desenvolveu ao uma "restauração pro9roooista“” 

Uaando a linguagem de analiotao da atualidade, ira roali~ 
zar~oe com o golpe militar da década de 60, uma moderniaacão conaerw 
vadora. lato oigniFica dizer que o modelo tocnohurocratico eratuara 
uma modernizaoão administrativa na máquina ootatal, com a concomiw 
tante moderniaacäo do alguns aotoraa da economia nacional. A sata 

moderniaacão econ3mico~adminiotrativa não corrooponde, entretanto, 
uma modernização político~oocial. Ucorro eaatamonto o contrario, 
pois o bloco hiotárico constituído a partir doste movimento, exclui 
a participadão da oociedade civil da condução do Estado, a adminism
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trará uma ascendente concentraeão de renda através da coereão e da 
repreeeão. 

no aemelhançae verifioadae noe varios enieódioe nietóricoa 
de noeaa nacionalidade, configuram um nroceeeo de transição para o 

capitalismo, diferente daquele verificado noe paieea europeue" aqui 

o Eetado, anoeeeado nelae oligarquiae ruraie tradicionais, eera o 

dirigente para a modernização da eociedade. La, a burgueeia ee tor~ 
nara claeee hegemönica a partir da sociedade civil, eeja atraves da 
revolução politica, seja por meio de uma lenta geracao molecular. 

Para tornar mais nítido como ocorre esta diierenciação, 
cito Vianna, o qual tem desenvolvido com propriedade eeta questão. 

afirma elefl “Naa Formae inglesa e Francesa de traneicão para o capim 

taliemo, a burguesia industrial ae torna claoee dominante a partir 
da sociedade civil eliminando ou não Formas de Propriedade anterior 
rea~apropriando~ee do Eetado, num caeo, por um proceeeo de lenta ge» 

ração molecular, e noutro por meio de uma revolução, â via canitaw 
lieta reacionaria, ao revés, tem origem numa situacao em que a gran» 

de propriedade eenhorial, tranetormandomee em capitalieta, se anoow 
ea do Eetado, dirigindo deeee aparato o trânsito para a modernização 
da eociedade".(Uianna, 1976, p.i39). 

Diferentemente do que pregam alguna teóricoe, deeenvolveu~ 
ee no Brasil um proceeeo de moderniaaeäo capitalista, sem contudo 
ter ocorrido uma revolução democraticomhurgueea. Como aFirma Coutiw 

nho, “por um lado, gradualmente e pelo alto, a grande propriedade 
latifundiaria trane€ormou«ee em empreea capitalista agrária, e por 

outro, com a internacionalização do mercado interno, a narticinacão 
do capital eetrangeiro contribuiu para reforçar a converaão do Bram
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sil em pais industrial moderno, com uma complexa estrutura social”, 
(1988, p. 10o). 

Todo este processo ocorre sob a intervenção do Estado. Ele 

não é Fruto de um movimento popular, onde a burguesia congregue ao 
seu lado as maasas urbanaa e os trabalhadores do campo. â tranformam 

cão capitalista no Brasil se da gracas aos acordos que se estabolew 
cem historicamente entre os grupos dominantes, pela exclusão das ca~ 

madas populares, com a intervenção econômica do Estado, e a utilizar 
cão sistemática dos aparelhos repressivos. Este Fato eociológico po~ 

do der constatado em todos os momentos decisivos da história poli” 
tica brasileira. assim foi por ocasião da proclamação da republica, 
na revolução de 1930, e mais recentemente com o golpe militar do 64, 
Em síntese, as revolucfies brasileiras Foram sempre um reajustamento 
operado no seio da claose dominante. 

Hate ultimo, cuja análise Q compreensão é essencial para 

um entendimento mais profundo desta noaso estudo, vai impor algumas 
condicöes necessarias ao avanço do capitalismo monopolista, a aaem~ 

plo da acentuação da socialização e cooperação da produção, como tar 

toras de desenvolvimento das Forças produtivas, Inversamente a esta 

socialiaação, reforça a privatizacão e a concentração dos lucros. 
Gramaci demonstra em meus estudos, como o Fascismo italia” 

no vai desempenhar este papel, na construcao do capitalismo monopow 
lieta naquele pais. 

Evidentemente não podemos classificar o modelo implantado 
em 64, como um regime fascista de estilo clásoico, mas “seua objotir 
vos de politica econömica tem Fortes aemelhancaa com o Fascismo de 

Mussolini; as Forças produtivas da induotria, através de uma maciça 
intervencão do Estado, desenvolvem~ae intensamente, com o objetivo
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de favorecer a consolidação e a expansão monopolista. A camada tecw 
nocrática~mi1itar, que ae apoderou do aparelho estatal, certamente 
controlou e limitou a ação do capital privado, na medida em que subw 
meteu os interesses dos multiplos capitais ao capital em seu conjunw 
to; mas adotou essa posicao cesarista precisamente para manter e rew 
forçar o principio do lucro privado e para conservar o poder dao 
classes dominantee tradicionais, quer da burguesia industrial e Fiw 

nanceira ( nacional e internacional) quer do setor latinfundiario 
que Foi se tornando cada vez mais capitalista". (idem, p. 111). 

3.1 W DUMÍNIU OU DIREÇÃO ? 

Partindo deste preâmbulo, podemos agora aituar com mais 
clareza a atuação doe Conselhos Comunitários, sua Função educativo* 
pedagógica de construção hegemönica. 

Inicio eata análise, destacando a ambiguidade presente 
neste movimento comunitário. Ela perpassa todo o trabalho dos Consew 
lhos, e se manireata Ja noa estatutos. Entidade dotada de personalir 
dade Juridica de direito privado, o Conselho Comunitário tem sua 
atuacäo delimitada pelo poder publico, inclueive devendo preatar 
contas ao governo anualmente de duas atividades, enviando balanço, 
relatório e plano de trabalho, além da relacao atualiaada doa aaso~ 
ciados, como indica o artigo 12, parágrafo III do decreto n, 8. LE f n ~_' 

z 
_-. JJ 

de 20 de agosto de 1979 W que dispde sobre a criação e Funcionamento 
dos Conselhos Comunitários. Como explicar o Fato de ser entidade de
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direito privado e ao meemo tempo submissa ao Estado de Forma tão rim 

gida, no que tange ao ouao atividades aociaio e comunitariaa ? 

Neste aspecto, oode~se eentir ainda maia claramente sua 
ambiguidado o o aontroie do Hatado dobro a organização em Foco, no 

efitatuto do Conselho Comunitário de Qertão doe Mendeo, onde, no arw 
tigo 22, parágrafo primeiro diaä "Poderão integrar, ainda, a comia» 
são diretora, na qualidade de vogaia, repreoentantee de entidadee de 

1-: . . rf r ` . 1 . . A . ` promocao oocial com atuacao eapeciiica na area do influenoia do flonw 

eelho Comunitário com apreciação prévia pelo Superintendente da Funw 

dação Catarinense de Dooenvolvimento de Comunidade”, e no parágrafo 
›a 33) as eegundo, onde ee “Ge membroe da comissão diretora terão seua now 

mea homologadoa polo Superintendento da Fundacao Catarinense da De~ 

eenvolvimento de Comunidade e o governador do Eetado“" 

Continuando, o artigo 40 do reforido Estatuto reza= “U Conselho Cow 

munitário, em todoe oe oeue aspectos normativoa, obedecerá as diopow 
oiçfieo do decreto 8~ää8, do QO de agoato do i9?9, do governo do Ea~ 

tado, que dispfie sobre o Programa Estadual de Estímulo e âpoio a 

criação e ao Funcionamento do Conoolhoo Comunitários”. 
A ambiguidade não se limita apenas ao plano Jurídico" 

ñliaa ela não é oignificanto ai» Qua importância reoide sim no nivel 
éticoflpolitico. É ai que o Conaelho Comunitário vai efetivamente dor 

aenvolvor sua acao. 

Pala peoquiaa reaiiaada Junto a lideranças que participa~ 
ram do movimento, podewee confirmar esta caracteríotica contraditów 
ria. À pergunta, 'quem criou o Conoolho Comunitario em seu bairro" , 

33,3% responderam ter sido a comunidade, 43,8% opinaram não ter sido 

a comunidade e 19,4% afirmaram ter sido a comunidade Junto com a 

Prefeitura e a Igreja. fiaeim, para 52,7% a comunidade foi quem criou
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o Coneelho , ainda que alguns considerem ter sido essa criação em 
parceria com outras inetituiofiea, 

Hdta ambiguidade fica ainda maio evidente quando oe oboerm 
va o resultado de uma outra perguntafl “quem Fem o estatuto do Consew 

UäD lho? Houve participação da comunidade na sua elaboracão?" Z dos 
entrevistados negaram qualquer participação; 15% responderam poeitiw 
vamente, e 30% dizem ter havido concordância ou colaboracäo da comu» 
nidade para a Pormulacão do estatuto, 

no confrontarmoe eateo dadoo, tornam~se mais criatalinaa 
ao contradicöee reinanteo, pois dentro de um meemo univeroo de peer 

quieadoa, aparecem reaultadoo baetante dispareo para perguntae oimiw 
lares, quando, guardada a coerência, dever seria ter reoultadoe baow 
tante próximoe. Se 33,3% disseram ter sido o Coneelho criado pela 

comunidade, este meemo grupo deveria afirmar a participação do povo 
na elaboração do eatatuto, e no entanto, apenae iäz aoaim o Fizeram. 
A meu ver, esta diferenca demonetra a ilusão gerada sobre as lider 

randao comunitariaa, com referência a ideia de ser a comunidade 
agente do proceeeo. É a oapaoidade do Estado clientelista de agir em 
defesa doe intereeees da claeae social dominante, dando a impressão 
de estar atendendo aos anseios das camadas oubalternas, e de toda a 

oociedade indiatintamente. 
No entanto, 100% dos entreviatadoe confirmaram a partici~ 

pacão de órgãos publicoe, como a Prefeitura, a FUMDESCO, e o próprio 
governo do Estado, no processo de implantação doe Conoelhoa Comunifl 
tárioe em Tubarão. 

Por ei eó eeteo dados demonetram a Forca do Eetado. Ele 

gera organiemoe para tutelar determinado tipo de desenvolvimento, 
ndo quais as claeeeo eubalternas entram como meroe coadjuvantes, mae
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consegue passar a grande parte da populacao envolvida, a idéia de 
que ela é a autora desta criacao. 

äegundo Gino Germani ( in Ianni, 19?ä, p«28), “os populis~ 
mos têm a curiosa singularidade de combinar heterogêneos, no nivel 

da política. no mesmo tempo que representam um descompasso no curso 
do processo de Formacao do regime democrático, mobilizam e incorpow 

ram politicamente as camadas sociais marginais". 
Há de se concordar com a atirmacão acima. E em nosso caso, 

constata~se com precisão a veracidade do enunciado, tanto com relaw 

cão aos Conselhos Comunitários, quanto com relação a outros organisw 
mos criados pelo Estado neste periodo. Quando por exemplo, aFirma«se 
que o Conselho terá por Finalidade 'integrar e dinamiaar as acfies da 
comunidade, aprimorando~a como agente do seu próprio desenvolvimen* 
to, em estreita colaboraeão com os órgãos do poder publico”, os 
ideólogos do Estado estão buscando exatamente combinar heterogênios 

, mobiliaar e incorporar ao modelo de desenvolvimento proposto pelos 
grupos dominantes, a grande massa social marginal, cuJo habitat esta 

nas periferias dos centros urbanos. E e exatamente por esta razão 
que os organismos de ação comunitária criados na década de lü, reaam 
todos por esta mesma cartilha, claramente definida nos PNDs, como 
demonatramos atraa. 

Em síntese, a proliferação na década de ?0, de trabalhos 
de Desenvolvimento de Comunidade, de organismos comunitários, vem 
responder a necessidade do Estado brasileiro, de obter o apoio da 

sociedade para o projeto de desenvolvimento modernieante conservam 
dor. Seguindo o raciocinio de Gramsci, pode~se verificar neste pe~ 

riodo histórico, a tentativa de construção de uma hegemonia para 
substituir a dominacäo exercida unicamente pela coerção. Teriamos no
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caso a paoaagcm do um controle unicamente coorcitivo, para um conw 
trole misto, onda conoenoo e coerção se combinam. 

Contudo, volto a reafirmar que no caoo da evolução social 
brasileira, não ocorre a conotrucäo histórica da hegemonia por parte 
da burguesia dominante. E no periodo em Foco, a década de 70, com 
mais nitidez poderam porcobar esta tendência, quando novamente acon~ 
tece o fortalecimento do Estado em detrimento da aociodado civil» 
Também naata momento, impera a coerção, e não vinga o conaenoo. E o 

“boom” verificado no tocante aos movimentos do acao comunitária sor 

ria uma Forma distinta da Fortalecer esta aupramacia coarcitiva da 

burguesia nacional o internacional, onda o Estado continua sendo o 

ouporta báoico doata procoaao. 
Tal procedimento politico lava ao tranaformiamo, isto é, 

não incorpora no processo de mudanca as maooao populares, Q a sociow 
dada do um modo geral. Para Gramsci, onda o Estado oubstitui os gru~ 

pos sociais na Função do dirigir uma luta do renovação, tem oe então 
ananaa uma ravolucão paaaiva. Para o autor da oo “cadarnoo do career 
re", esses grupos tom a função de domínio e não de direção, são dir 

taduraa aam hegamonia (Gramsci, 1984, p,?ã). 

No Braoil igualmente ao tranoformacfieo correspondam muito 
mais ao doalocamento da Função do domínio de uma para outra Fracão 
dao classes dominantes, o em nenhum momento hiatórico olao chamaram 
a dasampanhar uma real hegemonia sobre as claooeo aubaltarnao. Hio~ 

toricamente, a burguesia nacional vai dologar ao Estado a Função do 
dirigir a aociadada, onda oa tacnocratao e oo militares perooniiicam 
mote modelo do organização estatal, os quaia emarcarão o papel do 
controla ou de roprosaäo sobre ao camadaa populares. Na axpraasão de 
Florestan Fernandes, aeria o que ele denomina do “contra revolução
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prolongada". Ou deja, a clasae dominante nacional é incapaz do inw 

crementar a revolução burgucda no pais, poia esta não pode realiaar~ 
de plenamente oom a participação das diotintao claoocs oociaio, no 
procesao da producao Q diatribuicäo da renda, o na oaFera doa demaio 
dircitoo c devercfi do cidadão. 

Ao enfocarmoa ao finalidades do Conaelho Comunitário cs» 

tampadac noa docrotoo governamentais, oxplicitawoc mais uma vem esta 
pootura histórica da burguesia braoileiran Aliaa, para sarmos rigo~ 

rooms numa pcrspoctiva maia sociológica, da $ub~burguccia braoileiw 

ra, viato que cota acgmonto oocial em nonhum momanto vai ao concti~ 

tuir como clasda social dirigcntc, através de um proceooo do consow 
lidacäo hcgamõnica. 

O Fato do Estado criar oo Conoolhoo Comunitariofi para que 
cotas venham a cor um inatrumcnto do integracão, dinamização, roprow 
scntacão, colaboração o consciontixacão doa grupos aociais oubalterw 
noc rcpreaenta por ai cá, a dcsconfianca do grupo dominante em relaw 
cão à aocicdado civil, às camadaa popularco. E dcmonatra âua incapa~ 

cidade de construir uma hegemonia aliceruada na sociedade civil” U 

Eotado, como ropresontanto desta subwburgueaia tupiniquim, adianta~ 
se à oocicdade, ou pelo menos aoc setores mais marginalizados dela, 
o oFercce~1ho seus préstimoa, meu roopoito, dando~lha um inotrumcnto 
organizacional que Indo podsibilito a defema dos Qeuo interessoa com 

tamontaion ñ meu ver, a idéia de revolução passiva, a coatura pelo 

alto, está sintctizada na célobro Fraoc dao aatutas raposao politiw 
cao braailciras= “Façamos a rovolucão antes que o povo a Faca". 

O conteudo programático dos Concelhos rcvestc~oe desta 

porapectiva de mudanca conservadora, paaaiva. É a promocao da modorm 

niaacão conocrvadora, onde o Ectado, utiliaandowoc de tccnocratas a
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intelectuais ligados a pratica da educacao popular, aos movimentos 
do desenvolvimento do comunidade, condua as roformas a seu contento, 
respondendo aos interesses dos grupos dominantes” 

Um dado significativo em nossa ovoluoão politica é a capa" 

cidade do Estado do cooptar ou utilizar intolsctuais para a promoção 
dostas atividades transformistas. Alias é histórica no Brasil, a 

adesão de politicos de oposição s intaloctuais ao bloco quo esta no 
podar. Esta adosão pode ss manifestar através do um grupo social in* 

toiro, o qual se uno ao grupo político dominante, aceitando uma pow 
sioäo subalterna, tutolada. É necessario registrar, contudo, que os" 

to Fenömsno politico não ocorra apenas no Brasil. Em outros paises, 
om épocas diversas, podewse constatar esta Ponömono, reflexo da praw 

tica política de cunho transformista. 

Ao desenvolver esta toma, Gramsci classifica a primeira 
92 Q Forma, a cooptac individual, do molecular» Q segunda, dos grupos 

inteiros, caso do populismo gotulista, pode ser entendida como uma 

tentativa do incorporação ao bloco do poder, do toda a classe assaw 
lariada. A Forma molscular significa a incorporação individual do 

personalidades politicas singulares, ForJadas polos partidos politiw 
cos do oposição, ao grupo politico modorado~consorvador, cuja caras" 
terística basica é a total aversão a qualquer participacao das camafl 
das populares nas atividades do Estado, ou a mudanças que levem a 

altsraoãss no cru “dominio” ditatorial, substituindo o por uma hogar 
monia. Esta pratica a mou var, tom um corto parentesco com o que nós 

chamamos atualmente do Fisiologismo. 
E no contexto desta pratica elitista, a cooptacão não so 

da apenas sobre as lideranças políticas s comunitárias vinculadas 
aos grupos sociais subaltornos. Esto procodimonto bastante usual,
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expande se também sobre intelectuais e técnicos cuja atuação tenha 
alguma relaçäo com os movimentos populares, Estes profissionais, por 

opção consciente, ou ingenuamente, passam a prestar seus servicos ao 
grupo dominante dentro da maquina administrativa" Muitos aceitam ins 

serir~se neste esquema, visando utilizar o espaco da instituição eso 
tatal em Favor dos segmentos sociais empobrecidosl Na perspectiva do 
pensamento gramsciano, estariam estes intelectuais movendo se dentro 
de uma guerra de posicao, onde cada trincheira ocupada, signifioa um 
pequeno avanço na luta pela construcao de uma nova hegemonia, consm 
truída pari passu pela classe trabalhadora. 

Us intelectuais são historicamente instrumentos de consow 
lidaeão de uma vontade coletiva, de um 'bloco histórico". Dão homom 
geneidade à classe a qual estão organicamente vinculados, e assim 
preparam a hegemonia dessa classe sobre o conjunto dos seus aliados. 

Também em nosso objeto de estudo, os intelectuais desemper 
nham um papel Fundamental. Desde os organismos de aeão comunitária 
nacionais, passando pelas entidades regionais, e chegando as organiw 
aaoöes locais, os intelectuais tem uma presença efetiva durante todo 

U3 SBBO o processo. eles, por exemplo, que irão elaborar os estatutos da 
FUMDEQCO, a qual organieará nos bairros a criação dos Conselhos Cow 
munitarios. Não apenas issoä para efetivar e dar impulso a este tram 

balho, os intelectuais sairão a campo, percorrendo as comunidades, 
reunindo as lideranças e o povo em geral para venderfllhes a idéia da 
criação dos Conselhos. 

Confrontando os resultados das entrevistas realizadas Jun~ 
to a intelectuais e tecnicos que de alguma Forma acompanharam o mor 

vimento em causa, podewse constatar opinifies diversas sobre o con» 

teúdo da ação comunitária desenvolvida pelos Conselhos. Mais ainda,
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voriFica~oo nao reanootaa obtidao, divorgênciao entre a oriontacão 
contida nos decrotoo o nanflatoa oficiais a a intançäo de alguns 
dootoo agenteo envolvidos diretamento no trabalho. Mas estao aopecw 
toa mais relacionados com a aducacão nós iramoo daaonvolvar no pró” 
mimo capitulo. 

Na implantaoão dos Conaelhoa om Tubarão, norceho~ae o es" 
Forco de determinados intelectuais para manter o movimento com autor 
nomia. alguna daioa ignoraram cartao normas aatabeiecidas no oatatu~ 
to, que era padrão, o Pora criado pelo governo ootadualu Não se poda 
afirmar, ontrotanto, que aativossem agindo com claroxa ao tomar taia 
atitudes. Exiote uma vaga nroocunacäo com a autonomia do movimento" 
É tomarario concluir todavia que aata linha tenha orativamente pro~ 
valocido na criação e desenvolvimento dos Consolhoo noote municipio 
cio ou] cio erestacio. 

U que ao percebo claramente é uma boa dooa de ambiguidade 
na conducão do movimento" Assim nor oxomplo, o assemsor x afirma em 
um momento que o programa da FUMDE8CO aoguo orientação externa, de 

outros organiâmos estaduaia ou fodoraio. nooim se expressafl 
“não tem dúvida oia (o programa) vaio também 
muito de rora. Não tenho dúvida que veio 
muita coiaa da Fora, muita interferência”. 

:- Ja com relacao ao trabalho da PUMDE8CU afirmafl 
'a meu var tinha bastante autonomia aim. ~ 

Porque doado que Foi criada a FUHDESCÚ, o W 

prefeito deixou total autonomia para o tra* 
balho". 

E continua aua afirmação: 
“Ú Estado trazia uma propoata que ou não M 

oei qual era a raxäo última dele» H FUMDESW
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CO trazia uma outra proposta quorondo res W 

paitar a comunidade, entenda, porque o noaw 

ao trabalho foi aempre de muito roopoito a 

comunidade. agora, o que por tram havia, ao 

era uma questão oleitoroira no final da him 
tória, Q que a gente até percebeu que no Fi 

nal havia... Então eu vejo que asma conotaw 
ção ideológica o politica eu não aai to ros 

wonder, não tenho clareza, ta ! Tenho claro 
Ha quo eu até, que nda até tenhamos sido ~ 

usados pra iaaou Mao ou não pooso te roapon 
dor com clareza o inicio da coiaa“" 

Por estas e outras informaofios obtidaa E analioadafi, conw 

c1ui~so que alguna intelectuais procuraram agir em favor do novo, 

defender as comunidades das influências alionigonaa, as quais cortaw 
monte tendoriam a manipulacãoz A analise quo fazem alguns proFasao~ 
ros ligadoa à Universidade o que participaram do procesoo, é um tanw 
to diferente, O intelectual P afirma que aaae trabalho daaonvolvido 
pola FUMDEQCO e pelos Consolhoa obedece a dirotriaes nacionais, ou 

obedeceu. Dia maiafl 
“Foi om Tubarao onde oa Conaolhoa aparecow 

ram asaim como cogumelos" Eu me lembro, 

por exemplo, que numa semana, ou doa dias 

maia ou menos, Foram inauguradoa saio Conao 

lhoa Comunitários am Tubarão. Então Ficava 
evidente uma pressa para poder oficializar 
aquilo, atravéa da asaoasoria dos técnicoa 
da Prefeitura. Então é claro que obedece a 

uma política da ação comunitária do gow
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verno local e também daa dirotriaea do go” 

vorno oatadual a Federal. E posteriormente 
iato veio se confirmar quando ao implantou 
o Programa doa C$Ua a nivel nacional'. 

Um outro intaloutual que também acompanhou o proceaso, vai 

maia longe em auas conjocturaa amora a origem políticowideológica 
que ouatentou a criação o o desenvolvimento doa Conoelhofi Comunitaw 
rioa. Na opinião deate analiata, eloa não aá aoguiam uma orientação 
nacional, estadual o municipal, como seguiam uma oriontacão transnaw 
cional. 

Maia oapociiicamante, oa Consalhoa a outros movimentoa do 
gênero, roapondiam a uma eatratégia dos paisoa ricos, articuladoo 
na trilataral. Dia alaä 

" Ga inspiradoras da chamada Trilatoral, o 

conselho que eloa dão para o controla dom 
chamadoa paíoea pariféricoa, porque aão da 

dificil controle,quo ooaes movimentos popuw 

lares eloa Poaaom organizadoa,maa organiaa~ 
dos de acordo com os intereasea dao claaaaa 
dominantes... a eata orientação da Trilate~ 
ral em relaçäo a maaoa Conoelhoa Comunitaw 
rios o outroa organiamos aomelhantea, ela 
proceda". 

Uai ao tornando cada voa maio claro que o movimanto doa 

Conaelhos Comunitárioa em Santa Catarina, o especificamente em Tuba” 

ram, Foram criados a partir de uma orientação global, tendo preaanta 
os intorooaes doa grupos dominanteo no Braail, o aeus aliadoa nom 

ditos paisoa cantraia,
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fiseim, a criação doe meemoo em Tubarão, ainda que para 

grande parte dos agentee educadores envolvidoe Foese um movimento 
restrito aos intereeeee locais, e ingenuamente até aos puroe ideaio 
de alguna deeeee técnicoe, não há como negar o eeu vinculo com toda 
uma estratégia nacional e transnacional" 

n proliferação noe anos 70 na nmérica Latina de trnbalhoe 
comunitários, vem reenonder a esta bueca dos grupoe dominantee de 
conetruir uma hegemonmia mais ampla e eegura. Coetura~ee uma negemow 
nia transnacional, poie para o grande capital não há limites geográ~ 
Ficos para sua ação. É contudo neceeeário ter garantias de retorno. 

No caso, o Deeenvolvimento de Comunidade que se espraia 
por todoe oo rincfiee da America Latina, vioa coneolider essa hegemow 
nia fundamentada noe intereeeee dos grandee grunoe econömicoe, em 
onooioão a que ao claosee subalternas eetäo conetruindo na luta diáw 

ria, atravée dos inumeroe movimentos populares. 
Não é por acaoo que exatamente no periodo de grande eHpan~ 

são dae idéiae da Trilateral, eintometicamente ocorre na America Ler 
tina uma eignificativa ampliação doe movimentos calcadoe nas nror 

poetas do Desenvolvimento de Comunidade, patrocinadoe pelos governom 
destes Paiees, ou por organiemoe da GNU, ígrejae, etc" Em um artigo 
intitulado "A nmeaoa do Terceiro Mundo”, Richard Ullmar qualifica o 

Trilateraniemo como “uma Frente unida das sociedades induotriaio 
avancedee do ocidente... para contrariar me novae exigências e m 

ação militante do terceiro mundo”. ( in Hugo nemman et alii, n.iä). 
E para combater eeta ação militante do terceiro mundo, os 

naieee industrializados contranfiem uma série de antidotoo, um doe 

quaie é a dieeeminaçäo do trabalho de Acão Comunitária ou Deeenvolr 
vimento de Comunidade. Obviamente com conteudo ideológico e politico 

pertinente ane intereeees do grande capital nacional e eetrangeiron
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Q arirmacao de que eetee movimentoe comunitários, não só 

aoguem uma linha nacional, mae até transnacional tem procedimento. 
no confrontarmos os objetivos doa Conaelhoe Comunitários e as orienw 
taoães da ONU para o Desenvolvimento de Comunidade, percehewae a 

proximidade dao propostas. Qegundo eota organização internacional "o 

Deaenvolvimento de Comunidade poaaibilita dentro outrao coioaa, o 

creocimento econömico e eocial no plano local e oe constitui num car 

nal adequado para a mútua comunicação entre o governo a o novo, além 
de colaborar na tormaoão do capital social haoico e na expansão da 
infraestrutura pelo incentivo as iniciativas locais nesoea setores, 
liberando aeoim recursos governamentaio para investimentos nacionaio 
¡mportanteo“. ( äafira, n.i2?). Basta veriricarmoa oo objetivos dos 
Coneelhoe Comunitárioe elencadoe no início deete capitulo para Conor 
tatarmoa a Justeza da afirmação. 

No caoo eopeoifico do noeoo objeto, parece claro que os 

intelectuais desempenharam a Função no paradigma grameciano, cuja 
performance visa aooegurar o conoenoo ideológico (comando maio hegew 

monia) da maaea em torno do grupo dirigente, e servir de elo entre a 

sunereatrutura e a inrraeatrutura. A hegemonia, como nivel euperea~ 

trutural, possibilita ao Estado de claeoe exercer eua Função e mano 
ter aua liderança ideológica sobre a sociedade civil, alternando oo 
momentoe de Forca e os momentos de ooneenao, os quais oe relacionam 
dialeticamonte» 

Ud Conselhos Comunitarioa, como parte da estratégia do Es~ 
tado de claese no conjunto do Deeenvolvimento de Comunidade, in” 

cluem~ae neste contexto, aignifioando a meu ver a huoca da hegemonia 
no oegundo momento, o do consenso" äituandomoo historicamente, con” 

vem lembrar que oo mesmoa Foram implantadoe no Final da década de
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70, quando então a ditadura procurava oubatituir a Força bruta por 

outras Formafi de parsuaaão e convencimanto, para a manutenaão da 

ideologia tecnoburocrátioa autoritária. 
Pode~ae concluir, a partir da literatura consultada aobre 

o movimento em Tubarão Q no Efitado do Santa Catarina, e pelo roaulw 
tado dao entravifitaa, que na Consalhos Comunitárioâ correaponderam, 
e estäo corroopondondo até hoje ao intento para o qual Foram criaw 
doa. Serem inatrumento de conaolidacão da hegemonia da elite dirim 

gente, da tecnoburocracia impofita ao mais desde 1964, o doa grupom 
aconõmicoa oligopoliaados»
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CAPÍTULO IU - ESTADO E EDUCAÇÃO 

4.1 ~ RELAÇÃO DE HEGEMONIâ E RELÊCÃO PEDAGÓGICÊ 

Tomoo clareza de que o tema abordado no capítulo anterior 
não se aepara da questão educacional. â nooao ver, o oroceooo educar 
tivo e a hegemonia, ou vice~voroa, caminham simotricamonte. Não ha 
como entender um sem compreender o outro" ão os oaparamos é apenas 
por uma questão didática. Concordamoa plenamente com Gramaci= “Toda 

relação de hegemonia é também uma ralacão padagágica”» (1977, n.í3). 
Percebowoo nas rolaçöes sooiais da sociedade braailoira, 

uma constante oroaonca da doio aiomentoo polariaadores. De um lado, 

um Forte estigma autoritário, marca indolével o aooular do noasao 
elitos. Por outro, um simpiiomo teórico marcadamente mocaniciõta 
permeia amplamonto no pensamento da esquerda, caracteristica esta 
geradora do uma pratica politica elitista, arcaica e dogmática. Como 
coroamento, o imediatiamo é parto intogranta desta paiaagom polítiw 
cowculturai. 

Para poder chegar a doduofies lucidaa a roonoito do procefiw 
ao educativo veriF¡cado Junto aos Conoolhoo Comunitários, como om 
outro movimento, é indisponsavol ter~se proaanta esta herança muitu* 
ra1.É precimo entender que o peraonaliomo e o imodiatismo, mão o row
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Pleno doota cultura solidamente onraizada na sociedade braoiloirau 
Tal comportamonto maniFoata~ao om todas ao inatânciaa da vida nacio~ 
nal, nao organiaaoäoa politicas, nas atividadoo individuaio e color 
tivas. 

Qérgio Buarque de Holanda desenvolve com maestria oata 
análise. nssim se oxproooa ombro o aosunto, em uma das suao muitaa 
abordagonafl “Basa vitória nunca ao conaumara ,enquanto não ao liqui~ 

dom, por sua vox, os Fundamentos peraonalistas, e por manos quo o 

pareçam, aristocraticoa, onde ainda aaaenta nooaa vida aocial“. (How 
Ui xr 2 landa, 1984, p.i3 Ou ainda= "Podomoo organizar campanhaa, formar 

Faccöao, armar motina, se praciao For, am torno do uma idéia nobre. 

Ninguém ignora, porém, que o aparente triunfo do um principio Jamaia 
significou no Braail W como no rosto da América Latina M mais do que 

o triunfo do um poroonaliamo sobre outro". (idem, p. 138). 

Holanda, a partir da um prisma maia antropológico, chega a 

uma conclusão idêntica a do Vianna, citado no capitulo antoriorfl não 
ocorra no Braail como não aconteceu nas nacgoo ibéricao, a conatrum 

cão do uma nova oociodado baooada na racionalidade burguooa, cuja 

condução do procaaao político social ootivoaoo nao mäoo da sociedade 
civil, Aooim não ha um rompimento efetivo das rolacfies da organiaaw 
cão social anterior, como ao aucodora naquelas paioea. A participa* 

ção da populacao no proceooo do desenvolvimento ainda é uma conquia» 

ta a ser raaliaada, Daata Forma, oa veatigioo o ao rominiacênciao da 
velha oociodade porduram ontro náo. E oleo oe manifootam sobejamento 
em todo o tecido.aocial. A pratica politioa autoritária o patorna~ 
lista que porpaoaa ao rolaçãeo eotado~sociedade, é um dos maia evi~ 

dantea aintomao desta obaoletiamo.
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no analisar a eociedade braaileira da época imperial, Rai” 

mundo Faoro deaenvolve algumas teaed elucidativaa sobre eotaa relae 
Çfieau Diz elefi "U Eetado, premente a tudo e que a tudo provê, cenw 
traliaa ao molae do movimento econômico e politico, criando um pais 
a sua feição, o paid oficial”, (Faoro, 198?, p. 392), E continua 
diacorrendo aobre o tema com muita propriedade, afirmando logo a aew 
guirfi 'O governo tudo sabe, adminietra e provê. Ele fax a opinião, 
distribui a riqueaa e qualifica oa opulentoe, U sudito, turvado com 
a rocha que lhe rouba o eol e ae iniciativas, tudo espera da admiw 
niatraeão publica, nao auaa dificuldades grandea e pequenas, cone 

fiando, nas horas de agonia, no milagre aaido dae câmarae do paço ou 
doe minietérioe“. (idem, P, 393). 

Não me permito duvidar. Para avaliar a expressão educativa 
do movimento dos Conselhos Comunitarioa, é preciso ter preeente este 
caldo de cultura eapecifico da nadionalidade brasileira. Hate eatado 
de coisas, eeta mentalidade aaeietencialista de um estado centraliw 
zador e provedor, é ainda noa diao atuaia muito real" 

Partindo deste pressuposto, o movimento doe Coneelhoa, cu” 

Ja criaoão de da durante o periodo da ditadura militar, deve carro» 

gar no âmago de eua trajetória politico educativa, não eomente a 

idioooincracia do regime então vigente, mao também todo eaae com~ 

portamento docial alienado, assistencialista e autoritário, hiotoriw 
camente consolidado nao entranhaa da sociedade nacional. 

Para poder dar eequëncia e desenvolver o tema e preciso 
definir uma questão báeica. U que entendemoa por educação? Para mim 
o conceito tem um aignificado abrangente, onde educar eignifioa 
criar no individuo a noaaihilidade dele perceber, Juntamente com ouw 

true cidadãos, quais direitoe e deveree ele adquiriu, ou deveria ter



78 
adquirido, na sociedade onde ele está inoerido. Um trabalho educatiw 
vo libertador conduz a uma efetiva participação do indivíduo nao 
coimas todas que lhe diaem reopeito" Leva~o a deecobrir~se como ciw 
dadão, deacoberta esta que lhe possibilitará diacernir o correto 
equilibrio entre direitos e deveres, entre o publico e o privado. 

A educaoão a que nos referimoa aqui, é aquela que oe da ao 
nivel das praticas noliticae, em um prooesao coletivo, cujo desenw 
volvimento vai Forjando homena novos, cidadãoa cönocioa. Na ótica 

gramsciana, a educacao É concebida como uma linha de reflexão e anaw 

lise, enquanto proceoõo que permite ao classes oubalternaa elaborar 

uma concepcão de mundo organicamente vinculada aos eeua intereosean 

Neote aentido, não será um inatrumento ideológico das claaoeo domiw 
.Gil O nantes para manutenc ou conquista de sua hegemonia" 

Contudo, na concopcão marxiana, parecewme que aobreaoai a 

idéia de neceasidade do homem, na qual violumbra uma anroximacão 
maior com o real concreto, e onde a vieäo de superação do capital 

ganha realce, não se reetringindo à ótica da manutenção e reprodução 
do mesmo. Mas eata é uma queotäo que neceaoita de maior anrofundam 
mento, e não sera no contexto deste estudo que ele pode de dar" 

É nosso intereaee verificar, neate capitulo, qual a orien~ 

tação e o resultado educativo da acao deeenvolvida neloa Coneelhoo 
Comunitárioo no municipio do Tubarão" Qabemos der complexa a tarefa 

de vaficulhar esteo ingredientea no seio do movimento mencionado» Mam 
o deaafio traa ao peaquisador a forca e a coragem indiapenaaveia Pa» 

ra a execução da meama" 
A este reapeito, Formulamoa aoa entreviotadoo a aeguinte 

perguntaä O Conselho Comunitário ajudou a deaenvolver uma consciênw 
cia maia ampla, maia critica? Elo contribuiu para a Formacao dao li”
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derancaa? A rospoata a Gata pergunta tava um consenso abooluto W 

100% das lidorancaa entraviatadas responderam afirmativamante. Para 
elao, o trabalho desenvolvido pela entidade em cauaa, foi pooitivo 
no qua dia roopeito ao crescimento educativo daquelea que participa" 
vam do movimento. 

Aqui nós nos dorrontamoa com um problema metodológico. 8o 

ao resnoatas foram unanimemonto atirmativaa, o entendimento não é o 

maamo que nóa tamos. Grande parta dao raanoatao, digo, dos que reo~ 
pondoram à pergunta, concluíram positivamente, considerando avanço 
educativo o aimplos Fato do Conaelho oferecer nalastraa, curdos nro~ 
Fiasionalizantos, da relacfioa humanao etc" Interpretaram o conceito 
do educacao no seu sentido mais tradicional, cuja Função seria apo~ 

nas a de repassar informacfioa. àquela velha história. É o doutor, o 

nrofaasor, o Padre, enfim, alguém que ao distingue, que pertence a 

um aogmonto aocialmonta mais ”olevado", o nor iaso tem "conhecimenw 
too” auficientea nara paooar a masaa. 

Mas, em última inatäncia, oa movimentos comunitários dean 
to gênero, amplamente difundidos o ootimuladöa pelo Eatado hraoilaiw 
ro neste período, não Foram idoalizadoo exatamente para cumpriram 
dota tarefa? UU aaja, auxiliar no procaaoo educativo doa tranalhado~ 
ros, complementando a educacao que é dada na oacola, no interior do 
aiatema produtivo, na Familia, atc.? Esta educacao tem por Fim, avi~ 

dentemente, reproduzir aa roladdoo sociais concernentes ao modelo 
politicoweconõmico em vigor, emnraotando«lhe matiaao reformiataa, 
modarniaadorea. Uma “modernização conoorvadora'. 

O que tranoparaca naata tipo da atividade comunitária, é 

oou limite quanto a poosibilidado da avançar Qua ação educativa para 
horizontod além da mera inrormacão e formacaë técnicownroriaaional.
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Independente da intenção de intelectuais que poeeam eetar acompaw 
nhando o proceeeo, de noeeihlilitar ao movimento uma linha mais 
queetionadora, os reeultadoe neste sentido são quase nulos. No caso, 
eeta limitação é confirmada neloe próprioe agentes educadores que 

orientavam o trabalho. Confirmam eer limitada a ação educativa reaw 
lieada, mae não duvidam de que ela tenha exietido e contribuído eig~ 

nificativamente para o surgimento de uma acao coletiva mais organiw 
aada e consciente nas comunidadee perifericae. 

Com relação aoe resultados obtidos, porém, ae oninifiee são 
divergentes. Como havia doie grupos diferentee realizando trabalhos 
noe bairroe, um ligado aoe órgãos oficiais» Prefeitura e FUNDE8C0~ e 

outro vinculado a universidade, cada dual tinha um proJeto diferente 
sobre o Deeenvolvimento de Comunidade. Por isso meemo, a avaliação 
de une e outroe eobre oe reeultadoe obtidos divergem haetante. Por 

exemplo, um dos tecnicoe integrante da equipe due monitorava o tram 

balho dae inetituicdee oficiais, afirma: 
“A gente sempre tentou colocar em todo tra~ 

balho uma consciência de Força de comuniw 
dade e dae poeeibilidadee que elee tinham 
até de reivindicação, da organieacäou A meu 
ver contribui muito para ieeo. Hoje a gente 
poderia até eetar Fazendo diferente. Mas W 

naquela época, prá aquele tempo eu acho que 
.Foi muito bom". 

n contribuição a que ee refere, é quanto ao deeenvo1vimen~ 
to de uma consciência política mais ampla doe participantee do movie 

mento, e da comunidade em geral" Ele conclui que houve uma ineerção 

noeitiva doe Conselhos nesta perepectiva, na Formação de liderancae"
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No que dia respeito ao deoenvolvimento organixaw 

cional, no eentido de que a comunidade naoeasse a reinvindicar maio 
organiaadamente os seus interesoes, outro técnico repondeufi 

“Imto Foi uma conquiotaz Inclusive eu tenho 
muito claro iodo, porque se uma diretow 
ria da igreja se wreocupava exclueivamenfl 
te com a pintura da igreja, com o problema 

do sino, oe a diretoria do time ee preocuw 

pava só com a cerca, com o Jogo de camisao 
novo, a partir do momento que o Conde” 

lho comeca a aosumir a comunidade, iseo 

deixa talvex de ser uma prioridade, e a 

'prioridade talvex seja a criacao do Cen~ 

tro do Bem~Eetar do Menor, ou de uma 

rede de esgoto, ou de um pontilhäo" Então 
ae-neceeaidadee começaram a oer trabalhadae 
então aí que eu vejo o lado educativo da 
comunidade, que ela deixou de eer eeg~ 

montada, nomeando isoladamente, seja, cada 

eegmento Faaendo ao reivindicacãee para aw 

tender apenae o deu lado, e fazer uma comuw 

nidade que comecaaoe a discutir, a Planejar 
e a reivindicar”. 

Kata avaliação é de um doe integrantes de maior relevo da 
equipe de aâõessores que acompanhava o trabalho, vioto que meu papel 
o colocava em contato direto com as liderancao comunitariae, com o 

povo carente a quem de destinava este tipo de organiaaçäo.
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O meemo autor da afirmação acima conclui que no plano maia 

eepeciricamente educativo houve também algum avanoo, ainda que rea” 
'É E ¡'-5 5532Ú trito. Q de não ter evoluído maio neste tocante, eegundo o 

meemo, devewse a exiguidade de tomou, ,. Io que 1 t ,

. 
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r continuidade na adminietracao i r'u%ual ooeterior. 
É neceeeário ter preeente que os intelectuais e técnicoe 

ligadoe a FUMDE8CO, reeponsáveis maia diretamente pelo trabalho com 
a populacao, aituam*ee dentro do que ee convenciona chamar de ee" 

querda.~ Ainda hoje, alguns destes profiesionais eão militantee de 
partidos pertencentee a esta Faixa ideológica. 

Realmente, a estrutura que houvera aido criada para diriw 
gir a política de ação comunitária no município de Tubarão, não Foi 

eetimulada, não recebeu apoio da nova administração que aeeume o po» 

der municipal em l988, Por coneiderarla exceaaivamente paternalieta 
e aoeietencialista. Convém registrar que o novo governo Foi eleito 
pelo PMDB, o partido Frente que Fora opoeição durante os longoe ande 
da ditadura militar. Para o técnico acima mencionado, o novo governo 
da municipalidade desmontou a eatrutura exietente, eob alegação de 

ser paternalieta, mae não criou outra melhor para deeenvolver o tram 
balho. Segundo ele, 

"houve um deereepeito a um trabalho Ja 
conetituido". 

Na opinião de um dos intelectuaia que participou da nova 
administração, não houve deereepeito, O que ocorreu Foi uma mudança 
de diretriaee e de pratica politica, êaeim eo manifeetaä 

“Hu me lembro que quando ee oomecou 
a não querer Fomentar eeeee encontros Feaw 

tivos, churraeooo, etc., houve uma chom 

radeira muito grande, porque se achava que
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o caminho era aquele. Na medida que se com 

locavam novao diretrixee para ooees trabaw 

lhoo, evidentemente que ao Formao antoriow 

rea, encontros meramente Feativos e maniw 

nuladores, isto Foi tudo aos poucoo mondo 
canoelado. A diretriz era outra. E houve 
reação bastante grande por parte dos em dim 

rigontea que queriam que a adminiatracão do 
PMDB continuaeee Fazendo exatamente como me 
Faxia antoo,... a então Foram doaativadoo 
é clarb, porque por outro lado não não tim 

nhamoo nenhum interesse em continuar Fazenm 

do este trabalho aosiotencialiotaz oentiw 

mentalóidev então efetivamente foi dooatiw 

vado. Houve tentativae para continuar,mao 
não houve de noasa marte o interesae do 

continuar Fazendo esse tino de trabalho, 
porque achavamoa quo isso era contrário a 

nrónria dignidade humana'. 
Outro intelectual que aoompanhava ao atividades doaanvolw 

vidas pela univeroidade Junto ao comunidades, igualmente quefitiona a 

prática de ação comunitária realizada Junto aoa Conoolhoan Afirmaã 
“Eu não nego que houveooe peoooao interesw 

oadao em ocupar esse espaco como meio para 

futuramente deoenvolver um trabalho maior» 

pelo menoe a intenção eu acredito que houve 
em alguns deles, mae na prática não vi até 
agora deolanchar um trabalho maior neäte 
oentido, porque oo técnicos eram muito, até
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a análiee teórica que a gente tentava fazer 
da queetão, era muito atrelada aoe ohjetiw 

voe da inetituicäo, a Política inetituciow 

nal, então a Própria leitura da realidade 

que muitae vezes ee tentou Fazer, eu pessom 
almente pude perceber que existiam certas 

limitacöee, não sei se seria estratégia 
ou näo, era difímil Poder refletir a nues~ 

tão a nível de coisa mais profunda, de por 

der especificar claramente que ideologia 

estava por tram daquilo, onde ee pretendia 
chegar com aquilo. n nodsa proposta Foi 

sempre no sentido de trabalhar dom as comum 

nidadee, no eentido de de Fato deeenvolver 
uma ação eócioweducativa, visando que amo 

noucoo elee nudeeeem se autowdeterminaremfi 

negando totalmente a manipula¢ão..« em muiw 

toe casos me wartia para a maninulação,como 
a eleição nor exemplo, era uma manipulacão 
a olhoe vidtoe... Nós chegávamoe a diecutir 

por exemplo, em aeeembléia, todo eeee pro” 

ceoeo de escolha de candidatod, com remul~ 
tados muito bone, com debates, até deve haw 
ver alguma doida eocrita por ai ainda. E a 

maior Fruetracäo foi quando foi comunicado, 
em determinado momento, em que a aeeembléia 
de determinada comunidade tinha eecolhido 
taie peeeoae como candidatos, e eimnlesmen~ 

te oficialixaram eseee nomee para a Prefeiw
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tura, a docopcäo o a revolta foi orando 
quando, varioo doaaoa nomoa oacolhidoo pela 
via direta, domocraticamento, voltaram tow 
talmonto rojaitadoo pela Prefeitura , não 

podiam ser candidatos. E eloa eram mombroo 
com todoo oo diraitoo da comunidade. Então, 

a partir deotc momento a comunidade decidiu 
simnlosmenta, romper com a Proroitura u ni 

vieram todos aqueles técnicos reverter ao 

quola situação. Então eu não aai. Na práti~ 
ca ou não vi aooim pessoas naquele tempo na 
Prafoitura com um discurso mais progrooaia~ 
ta além daquilo quo a instituição eotava 
colocando'. 

Kata daclaracão vom confirmar no plano concreto, o intonto 

do Eatado do controlar ao acäoo doa Conselhos Comunitarioo, como ?i~ 
cou configurado no docroto do criação o nos oatatutos. Contudo, é 

notória a distância do opinifioo dos técnicos e intelectuais sobre o 

aoaunto. Para aquolao vinculadoo aoo órgãos oficiaia, cuja acao nos” 

oibilitou a criação o a expansão dos Conoelhoo nos bairros periférir 
coa o inao comunidadao ruraio, oa raoultadoo, ainda que limitados, 
oão inquootionávoiau Gcorrou a partir desta intorvoncão, na comprow 
onaão doatoa aoaooooroo, um avanco organizacional e um alargamento 
no tocante ao conhecimento dos direitos o deveres civicos, Em suma, 
concluem quo o movimanto propiciou um oalto qualitativo no procaaao 
do educação coletiva nao comunidades onvolvidas no projeto" 

É intoroooanta raooaltar que todoo aqueles qua ao envolver
ú 

ram no trabalho comunitario a partir dos organismos eotataio adredo
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criadoo para Fomentar a ação social, avaliam de um modo bastanto po» 
sitivo a ação doa Conoelhos Comunitarioo o da Fundação Municipal. Já 

os intelectuais quo não ootivoram onvolvidoo dirotamonto com oataa 
entidades oriciaia, am geral, têm opinifiea divorganteo a date ros* 
peito, o até mesmo tocam oériao rootriçfios a Forma o ao conteúdo 
voiculado por eotoo organiomoo, É maia um exemplo desta dicotomia, a 

declaração que se oogue, do entrevistado N, confirmando noooa obserw 
vação. Dia olofi 

“O contexto todo em que ao trabalhava near 

tem Consolhoo ora um contexto populista, 
no coiaao eram Jogadas do cima para baixo, 
o a meu ver não havia a preocupação do low 

var aa pooaoaa a crescerem como cidadãos. 
Havia uma preocupação do vinoular ao doterw 
minadao lideranças quo atuavam dentro des» 

tes Consolhoo Comunitárioo, mas ao ligaçöoo 
eram ligaçfios de caráter afdtivo, do cara" 
ter oontimontal” Não era só nos Consolhoo, 
mao também naquele trabalho que ora Feito 
nos Coboms, também ali a poosoa quo dirigia 
também tinha uma vinculação aretiva com ao 

chamadas lideranças populares, uma vincula” 

ção manipuladora. Procuravawao doanortar ao 

Pooooaa o ligawlas ao dirigente de Forma 
aFetiva"." Por aquilo que ou pudo conatatar 
na FUHDE8CU, É que todo esoe trabalho antow 

rior, de artesanato, dioto, daquilo,Fodtas, 
encontros, olha havia oncontros aaoim, dim 

gamos, fantásticos, ao reunia osaoa Consor
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lhoa e aí oe Faaia churrascoe, ae trazia ao 
chamadas lideranças politicaa, né, preFeiW 

tos, deputadod, etc,.»« mam tudo, tudo viu, 
dentro de uma caractoríotica aaaim de prow 

Funda afetividade, eentimentaliamo, etc" E 

a isto ae chamava de organixacao popular» 
Mao oempre mantendo o povo sob controle”. 

Eata pratica pedagógica, populiata e diretiva constatada 
pelo entreviatado nao relaçöes entre dirigentes e lideranças comunim 
tariaa, confirma a orientação veriricada nos manuaio a documentoa 
oficiais que norteiam o trabalho de Deoenvolvimento de Comunidade 
neate período no Braail, e eopecificamente na literatura local o re* 

gional. Basta verificar como ee manifeeta o secretario do Bemwästar 
Social de Santa Catarina, sobre a Função doa Conoalnoofi 

“$e a organização comunitária através o com 

o apoio doa Conoelhoa Comunitários, é uma 

proposta deete governo e ae esta proposta 
pretenda que oa Conoelhoa Comunitarioa se* 

Jam interlocutores válidos do governo na 
comunidade, não só é Justo mas é adequado 
que o governo deseje e eepere que oa cidaw 
däoo, noa Conaelhoa Comunitarioa, optam por 

apoiar o governo e prestigiar sua proposta" 
Kata peropectiva é coerente com toda noâsa 
postura e é dem dúvida a maia util para a 

eficácia da interlocução e do intarrelaciom 

namento desejado entre comunidade e goverw
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:'92 vw 'E š-f no". (Secretaria do Bem~Estar cial e FU” 

CnDESC, 1982, p. 14). 

Não é gratuitamente que oe técnicos mantinham moh controle 
oe Coneelhoo , como demonstram alguns depoimentos. Efetivamente, Pi~ 

ca explicito na declaração acima, Feita alguna mesee antes das eleiw 
oëeo para o governo eotadual, e em muitoe outroe documentoo, a Fun” 

ção educativa integradora que é deetinada peloe organizadores inte” 

lectuaie aoe Coneelhoe. Por integradora entendemoe aquela educação 
que cumpre a Função social de conduzir os grupos oociaio alcandadoe 
por sua ação, a integrar~oe ao eiotema social vigente, conforme con» 

ceituacão de Lafon e Qeguir (19ü4, puíiílu 
Goetaria, e creio que se raca necessário, de diecutir um 

pouco mais o relacionamento incrustado na amizade e na afetividade, 
apontado por um dos entrevietadoe como algo muito presente no movim 
mento eocial objeto de nooao eetudo. Este tino de relaçäo baseada no 
envolvimento peeeoal, visa exatamente o controle e a manipulação dae 
peseoao a partir de uma eofera baotante Frágil, qual eeja, os eentiw 
mentoo. 

Tal comportamento, fundamentado numa relação sentimental” 
afetiva é parte integrante da Formacão luoowbraeileira, e tem causam 
hiotórico~sociaie que explicam sua origem. Este procedimento de Porn 
tugueeee e brasileiroe tem dificultado uma evolução modernixadora de 
nosoa sociedade. äobre o aeeunto, Holanda aF¡rma= "Näo na duvida que 
deese comportamento eocial, em que o eietema de relacëee ee edifica 
eoeencialmente sobre lagoa diretoe, de peeeoa a peesoa, procedam oo 
principais obetáouloe que na Espanha, e em todos oe paioee niopâniw 
com W Portugal e Brasil inclusive W ee origem contra a rígida apli* 

cação das normas de Justiça e de quaisquer prescriçfiee le9mis"» 

(1984, p. 9?).
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Tonho a improooão do que muitas análiooa oobro movimontoo 
oociaia acontocidoa no Brasil, pacam exatamente por daoconhocoram ou 
negligonciarom eoto nicho cultural, onda o natriarcalismo o o porsor 
naliamo, solidamente fixados entre não por uma tradição de origens 
socularoo, oapargom seus odoroo por todoo oo poros da oociodado"

H 

Certamente inúmeras destas abordagens teriam sido muito 
mais precisao, e por iaoo conoaquontoo, ao tiveosom compreendido o 

comportamento social braaileiro a partir destas promiooaa. n auaên~ 
cia do exercício da cidadania, laotreada no chão do nossa história, 
configura a Fragilidada da democracia tupiniquim. Uutro tonto do au~ 

tor acima mencionado, completa a vioäo panorâmica deste modelo sor 

nhorial, ainda tão proaonto em nooao meio. Dia oleä “äogundo tal 

concepção, ao Faccfioo são conotituidao a aomolhanda das Famiiiao, 
precisamente das Familias do estilo patriarcal, onde os vínculoa 
biológicoo e afetivos que unem ao chefe os doocendontoa, colatoraio 
o afina, além da Famuiagom o dos agregados de toda aorta, hão do 

prononderar aobre ao domaio conoidoracfiea. Formam, assim, como um 
todo indiviaivel, cujos mombroo ao acham aaoociadoa, uma aoa outroa, 

por oontimontoo o dovoroo, nunca por intoroooeo ou idéias”. (idem, 

P»47). 
Não Ficam excluídos doata maratona peroonaliata, autorita~ 

ria o manipuladora, os oegmentos de esquerda, roformistao ou aquoloa 
que ao auto~intitulam do revolucionarioo. Santoflao esta pernicioaa 
seiva daninha por exemplo nos movimentos populares, na paatoral por 

polar, no movimento sindical, etc" E ala Gata praaonta no doaonvol~ 
vimento histórico do espaço social brasileiro e Latino~Americano. äo 
noataa paragano, dota práxio doformadora tem garantido uma Forte 
presenca, isto não aignifica que ola soja patrimônio excluoivo noor 
ao.
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Ao diecutir eeta questão de ordem pedagógico oocial, Kosik 

ut¡1iaa~se da imagem do comiosário, para demonstrar que o otalinismo 
impuleiona uma acao políticooeducativa que leva ao passiviamo, a der 

Formação. Afirma eiefl “Ud principioo do comissário dão a atividade e 

a repressão. Já que no mundo exiete o mai, 0 comieoário vê no mundo 
uma ocaaiäo de impor deus eeforcos reformadoree. Pelo Fato de querer 
tranoformar os homens eem oe traonformar a si próprio, ele tem a 

confirmação, no desenvolvimento de eua atividade, do preconceito de 
que eua atividade tera tanto mais ouceoeo quanto mais o objeto de 
aua tranaformacão e educação Por paeeivo. A atividade do comioaário 
provoca, assim, a paesividade dos homene; e uma paoeividade aesim 
produzida paaea a der, por sua vez, condição da emiatência e Juatim 

Ficacão do próprio eentido da atividade do comissário, às intençãeo 

reformadoraa se traniormam, aooim, em pratica deformadora". (Kosik, 

1969, p.ii0~íi1). 
Kata pedagogia do comiosario eatá efetivamente muito arm 

raigada na sociedade de um modo geral, E os movimentoe e partidos de 
eoquerda tem demonstrado que ainda padecem deota prática caatradora 
da capacidade criativa do homem. 

Neste sentido, É muito comum entre intalectuaia e educado~ 

res deete meio, a ideia de que o povo é deapoeeuido de capacidade 
criativa. Nedta ótica, é corriqueira a crenaa, se não defendida 
aberta e publicamente, vivenciada na prática Por muitoo deetee conw 
dutoreo do povo, de que a teoria eotá "pronta", "acabada", e o que 

resta é leva~1a ao povo, colocaria na cabeca das pessoas. A velha 
imagem de que o povo necesoita de comandanteo que o conduxam, Não 

neceeeita eaber quaiõ oe caminhos a percorrer.
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Ha oatorea da eaquarda que questionam esta visão, Na acao 

cotidiana, no entanto, apeoar do diacurao da “lihortaÇão", da "mur 

danca", a pratica política de muitoo doataa trabalhos populares row 
dunda no ativiamo oaaiata, autoritário, onda cada Facção ago como 
“dona” do movimento, o procura a todo cuato mantëwlo sob sou controw 
la. Um doa argumantoa utiliaadoa para mantar o domínio dobro taia 
comunidadea, é o do que elaa precisam dooenvolvarmao por oi moumaay 
não davam sofrer influência de grupoa alianigonas. A partir doada 
concepção, alguna "agentes educadores' padoam a cuidar do rebanho 
para que ele não venha a ao pardar no contato com aooaa grupos ou 

agentes de Fora. Eota pratica nrotecioniota adquire niveis de intenw 

aidado distintos dentro doa varios aagmantoa do trabalho popular. 
Concluiria qua, o ativiamo, o paroona1ismo~aFetivo, o puw 

riamo, o alitiamo a outros iamos muito nraaontda no univarao da aduw 

cação popular, dão vícios, práticas nedagógicao ddfiormadoras, cuja 
origem dava dar comum. ficradito quo aa pondaracöaa aocioflculturaia 
levantadas por Holanda mão importantaa para explicar tal comoortaw 
manta aocial, a ontander aasim toda esaa problemática. 

Não se pode perder da viata, porém, quo aosa práxis cao* 
tradora ao da com maior dooanvoltura no modalo do sociedade patriarw 
cal rural. Por oaaa razão da explica que eotas atitudes peraonal¡o~ 
tas e autoritariaa aatajam muito mais praaantoa nos países ibéricoa 

Q consequentemente naquelas colonixados por eloa, como é o nosao ca” 

ao. 

Para concluir, aaaavaramoa que datas caractoriaticaa da 

nacionalidade dão atributoa não aó doa patriarcaa, doa chefes doa 
clãa, dao alitas. Elas aotão nrofundamanta introjatadas em todo o 

tecido oocialf e sob cortoa aapectoo, elas ao manifestam ainda maia 
intanaamanta nas camadaa oprimidaa da população trabalhadora.
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4.2 W O PROCESSO EDUCÊTIUO N08 CONSELHOS CUHUNITÃRIOS 

Tendo-se presente dota evolução hiotórico cultural, a 

conotatacão deste procedimento Fundado nestas teias aFativompaa~ 
anais no movimento doa Conoolhoo Comunitarioo, vom corroborar nosoa 
toaa. Seja, é imprescindível terwae presente nossa história o noaoa 

47 912G Forma cultural , ao analisarmos Penömenos sociais, sejam eloa low 
cais, regionaio ou nacionais. 

Ja demonatramoa quo uma analiso mais atenta de toda data 
mobilixacäo comunitária promovida pelo Estado na década de YO no 
Braail, indica a existência do uma eatratégia unida, global, inap¡~ 

rada basicamente na ideologia integracioniota contida na orientação 
politica dos PND$. No âmbito mais eapecifico da educação, eota oo” 

tratégia visava aubotituir oo movimentos comunitariom e culturais do 
origem popular, como o MEB, oo Centroo do Cultura, etc., que nao dá» 

nadas de cinquenta o ooosenta haviam tomado um aignificativo impulw 

oo, ocupando um eopaço deotacado no cenario nolíticowoocial braoi~ 
loiro. Um eotudioso assíduo destes movimentoo afirmaä “modo a dosarm 
ticulação de grunoa, movimontoo o inatituicfiao que goraram no Brasil 
a idéia o a pratica do aultura popular, e do educação popular, o Ear 
tado tomou a oou encargo a iniciativa do produção direta de traham 
lhoa semelhantes W mas com lógica, ótica, ética e política diforenw 

1-: too ~ de educaçao a do comunidade, tanto no maio rural quanto nas 
cidado$“. (Brandão, 1984, n«2R7)
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De Conoelhoe Comunitarioe criadoo em Tubarão e em äanta 

›-= 
D›. 

ÃQ Catarina, oem sombra de duvida alinham~$e a eata ética, a eata ~ 

ca preconizada por Brandão. Creio não haver neeeasidade de aprofunw 
dar aqui o conteudo deata nova orientação imprimida pelo Estado tec" 
nocratico implantado em 1964, aoo movimentoo e organixacfieo comuniw 
tariao" Não resta dúvida no entanto. Seu Fim é exatamente o de manw 

ter sob controle tais movimentos, exercitando uma acao educativa 
alienante, integradora, que conduz a Powulacäo envolvida a aceitar 
oo valores da ideolgia então dominante. Na percepção de outro entrew 
viotado, esta linha educativa comum, geral para todoo oo movimentoa 
que tiveaeem algum liame com o Estado, é um fato incontestável. Eia 
sua afirmacãoi 

"Então, meomo oa clubeo de mãeo, as mäeo” 
eram reunidae maio para fazer oe trabalhoa, 
uma fonte a mais da renda, mao não havia 
nenhuma wreocuwacão de carater educativo" 
Uu entao, digamoo aoaim, de carater _aduca~ 

tivo aim, mao dentro de uma linha conservam 
dora, tradicionaliata. Caráter educativo 
que a gente entenderia, seria levar eosao 
mães eventualmente a diocutir o modelo de 

produção, o modelo de comercialiaaeão, En” 

tão, viu, havia aim uma preocupaeäo da caw 

rater educativo não talvez por parte dao 
poasoaa que aotavam diretamente ligadao a 

esse trabalho dos Conselhos Comunitarioo, 
doa clubeo de mães, dos Cebema, mas havia 
uma clareaa por parte dae cupulas diretivao
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digamos, nem a nivel de municipio, mae e 

toda aquela ideologia asaiatencialiota da 

LBA, tudo ieeo ai havia, e como eu digo,nem 
aempre talvea ao peaaoao que eatavam dire» 

tamente em contato com oe grupos popularea 
tinham clareaa sobre iaao ai. Naa a prática 
era eeaa. Uma pratica aeeietencialieta, uma 
pratica aneateaiadora, enfim, totalmente 
Favorável à manutenção da eociedade assim 
como ela esta ai”. 

Eete depoimento vai na direção de outroo anterioree, e 

confirma a teee de que oo intelectuais envolvidos na ação comunitaw 
ria em Tubarão, ainda que deeconhecendo a amplitude da wrópria ação, 
eotão a oerviao de uma educaoäo integradora, cuja matrix ideológica 
eeta centrada noa ministérios e outroe órgãoe Federaia, pasea nor 
oecretariae do governo estadual, e deita poueo noe trabalhos comuni~ 
tárioe levadoe a cabo Junto ao populacfies marginaliaadae eocialmenw 
te. Pelo depoimento de alguna diretores da FUMDE$CU, pode ae perde* 
her a ingenuidade doe mesmos, quando afirmam não ter conhecimento 
eoore a orientação nacional comum imprimida aoe movimentoo comunita~ 
rios naquele período. Na avaliacao Feita por elee, a ação dos Coneew 
lhos em Tubarão, mesmo sendo um organismo criado pelo governo esta» 

dual, teria guardado uma linha de atuação autônoma, onde ao diretriw 
aee impostas pelo governo catarinenae, não teriam tido guarida na 

ação deeenvolvida aqui. Meamo aeeim, na opinião destes aeeeeeoree, o 

relacionamento com a FUCADESC, órgão estadual ao qual estavam euhw 

missos oe Conselhoe, era muito bom, onde se garantia o reepeito e 

apoio mútuo"
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Quanto ao relacionamento entre o órgão eetadual reeponsám 

vel pela ncão Comunitária e a entidade municipal, a FUMDESCU, o di~ 

retor N observa que havia dificuldade de convivio, querendo moetrar 
com iodo que cada inotituicão preservava eua autonomia. no interro~ 

garmoe, contudo, ee estao divergências eram de conteudo ideológico 
ou de método, ele retrucafl 

"Era de método dim, não era de cunho ideo~ 

lógico. Tanto aeeim que nooeo relacionamenr 
to com a FUCADESC era ótimo. Não recebiamoo 
inclueive recurooe Financeiros e materiaie 

U3 o. da FUCnDE$C» que ndo deixamoo oempre bem 
claro que a maneira como nós iriamos desenm 
volver o trabalho oeria uma maneira, um mew 

todo desenvolvido por nós. Apenae particiw 
pavamoe doa treinamentos, de encontros eem 

taduaie, mas eempre Ficou claro entre não 
que nós tínhamoo uma metodologia própria". 

Fica bem caracterizada nesta declaracão a relação entre a 

equipe local e oo organismoe do governo estadual e federal" Não na 

como negar" A pretensa independência manifeetada por algune técnicod 
que orientavam o trabalho pedagógico, dó eniete ao nível de certas 
queetäee metodológicas eecundariae, 0 conteúdo educativo era veicuw 
lado peloe cursoe, encontroo e material impreooo, como boletins e 

Folnetoe. Por exemplo, todas aquelas propostas e conceitos sobre 
acão comunitária e as Finalidadee do Conoelho Comunitario contidao 
no decreto que eetipulou eua criação, eão eietematicamente veicular 
das para a populacao envolvida, mais especificamente, contudo, para 

ae liderancaeu $e analiearmoe mais detalhadamente ao metas eetahelew
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cidao, vorificarroowa que olao estão oivadao do conteúdo políticow 
ideológico, de uma Filooofia oocial. Uojamoo algumasfl 

~ Integrar o dinamizar ao ações da comunidade, aprimoranw 
do~a como agente do sou próprio dooonvolvimento, em estreita coiabow 
ração com oo órgãoo do poder publico; 

W Despertar a montalidado do corrooponoabilidado o do co* 

participação, evidenciando a promooäo da comunidade como efeito da 
conjugaoão do ooforcoo do poder publico o da iniciativa privada; 

~ Consciontixar a comunidade do ouas potoncialidadeo, lo” 
vandowa a roponder aos oouo anseioa; 

W Promover a inooroão da comunidade no contexto da dinãmi~ 
ca nacional atravéo do cultivo das virtudoo cívicas. 

É bastante nítido o conteudo destas propooiçfioo. A idéia 

do intngraoão, corrooponfiaoilidado e união da oociodado em torno do 
modelo po1it¡co~oconömico om vigor é a tônica do todoa oo documentoo 
oficiaio oobro o aoounto, Outra constante, é a ênfase no poder da 
comunidade, na sua Forca o capacidade para rooolvor oouo problomaoü 
Tudo iooo sempre om ootroita colaboracão com o governo. 

Os bolotino, Folhotoo, concurooo o palootrao exercem a 

função do ministrar aooiduamonto aos grupoo comunitarioo, esta filow 
sofia oocial intogracioniota o dooonvolvimontiota. É ai que reside a 

meu vor, a contribuição educacional formativa dos Consolhoofl Ou pelo 
monos uma das dimonsfioo oducativao. m repetição do concoitoo ou 
“verdadoo“, consiste num método oficax para o processo oducativo" 
Sobre ioso afirma Gramoci toxtualmontofi "A repotioão pacionto e oiow 

temática é um principio metodológico fundamental”. (198%, pu 130). 

Esta prática Foi baotanto exorcitada no movimento. Com íon 

oo percobe~oo que o papel pedagógico doa Conoolhos Comunitarioo
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trouxe uma aignificativa contribuição para a poropectiva Filosóficow 
política do Eotado. Nooto oontido, um lider comunitario do bairro 
Fabio Silva afirmaä 

"U Conselho Comunitario Fox muita coioa, a 

parte de curado, o grupo do mãao. Tovo enw 
controo em Florianópolio, o noooo proaidonm 
to oempro ia noa encontros, e ele trazia 
pra nois o que ele aprondia, como a gente 
dovia continuar trabalhando no Conselho” 
Nâo oaiamos om rounifioo em divorooo lugares 
em Tubarão". 

fiaaim também, ao nível doo Conselhos Comunitarioo, além da 
explicação conotante dos valoroo o das verdadoo do regime político 
então instalado no poder, cuja vorbalização aoaidua vai gerando o 

consenoo o a aceitação sobre os mesmoo, o ritual, ao Formas de intao 

ração entre lidarançao o comandadoa, reproduzem o reforçam ao rolar 
çoos oociaio goradao baoicamonte no seio do siatoma produtivo” No 
caso, um modolo olitiota, voltado para a produção do nano da consumo 
soristicados, dirigidoo para uma minoria da oociodado brasileira dow 

tondora do poder aquioitivo. 
A própria organização doa Conselhos, conotituida do dire” 

toria, com presidente, oecretário, etc., bom ao eotilo de qualquer 
organização convencional, desempenha um papel do consolidação deotao 
rolaçëos. E neoto modelo, a hierarquiaação o a vorticalidado rorlow 
tem a ordem imposta ao çonJunto da oociodado. 

Eato aopocto transparece nas declaraçflea das ontrovistao 
com ao lidorançao comunitariaou no ser interrogado ao havia oido bom 
ou não o äurgimento do Conselho ~ com diretoria e ootatuto W um lim 

dor que Ja omorcou váriao Funçfioo dirotivao roopondofl
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"Tornou bom norque Ficou eendo estatutária, 
ei e gente eetá trabalhando dentro da lei, 

com estatuto. Aí ou erra ou acerta, mae 
eetá dentro da 1ei“" 

Percebemee neste caeo, quão presente eetá e idéia da legam 
lidade e o reepeito à ordem hierárquica constituida. Em um pais onde 
o cumprimento dae normae contitucionaie é migo raro, por porte dae 
elitee, seria de de perguntar donde provém tão profundo legeliemo. 

Tenho a imnreeeão de que este apego ä lei decorre de uma 

busca de proteção. Ue grunoe eubalternoe vêem nela uma compensação 
para sua Fraduexa, poie nas reiaçöee eociaie eetabelecidae no prow 

cesso de nosso deoenvolvimento hiotórico, o autoritariemo e a viow 

lëncia contra eetee setores tem eido uma constante” 
O único caminho que ao oligarquiae conhecem para eolucioner ae diFe~ 

renome de clasee tem eido o chicote, o becemerte, e maie recentemenw 
te, ae armae modernae e eficientes utiiieadae por nietoleiroe e mi» 

liciee a eervico de latifundiárioe e grandes empreeae, tento na área 
rural como no meio urbano" Tal violência contra oe emnobrecidoe deem 
ta nação tem sido cometida até mesmo pelo Eetado, que tem se colocaw 
do hietoricamente e eervico deetae elitefi ineeneíveie. Não e de me 

estranhar aeeim, que diante de tanta prepotência, oe oprimidoe vejam 
na lei uma certa proteção, uma compeneacão para sua debilidade eo* 

cial. 

Outra raeäo para tão erreigado legaliemo devewee buscar no 

trabalho ideológico da cieeee dominante, que atraves de expedientee 
e mecaniemoe diversos incute a idéia sobre ao divereae camadas eo~ 

ciais, de que as reivindicacfiee devem eer encaminhadee e reeolvidae 
atravée doe trämitee legaie. Mesmo que eetee oanaie eetejam mormente
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obetruidoe, Uieaflee com ieto impedir o eurgimento de movimentoo rew 
beldeo que poosam eetimular o questionamento dao eetruturao vigenr 
tee, Eetae duas vertentes para a explicação deete fenômeno, não são 
contudo emcludentee. 

Minha preocupação está em não tomar o movimento dos Conoe* 
lhoe ieolademente, como ee Fosse algo alheio a todo o conjunto do 

Q* 
~ 

.‹ 
à_‹ .
» oietema produtivo. O proceoeo educativo que oe da ao nivel desta ~ 

periência comunitária, é também a expressão do que o sistema produm 
tivo, a produção de mercadoriao leva a toda ordem da oociedade, ñ 

Forma de produção Já e em oi mesma o elemento básico de defesa da 
sociedade, porque a reprodue como tal, reprodue do ponto de vista 
urbanístico, arquitetônico, econômico, social, etc. Parecewme der 

neote eentido que Gramoci afirma que “a ordem eocial e estatal é inn 

troduxida e identificada na ordem natural pelo trabalho", (1985, 

P.130). 

Na medida então em que , mais especificamente póo~Ó4, o 

eietema produtivo de bene e mercadorias volta~se primordialmente par 

ra uma produção oofioticada para uma minoria privilegiada, as mami» 

Feetacöee eupereetruturaie desta realidade infraeetrutural Famem~ee 
preeenteo então na cultura, nas relacfiee eotadoweoeiedade, na escor 
la, na educação, enfim, em todo o tecido social, A resistência a eo” 
ta tendência concentracionieta, contudo, passa a se manifestar nao 
diversao eeferao da eociedade, proporcionalmente ao seu avanço eco” 
nfimicowoocial. 

No plano de nooeo objeto de peoquioa, podefloe conotatar 

esta resistência, por exemplo, na reação dos intelectuais que buecaw 
vam reeguardar certa autonomia em relaçäo ao Hetado, na conduoafi doe 
trabalhos. Ou ao nivel daquelee intelectuaie que mantendowoe vincuw
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lados aos "organismos privados” mantém eempre uma posicao de nindew 

pendência real em relação ao Leviatã, com uma pootura queationadora 
dobre o centraliemo politico e econômico imposto a aociedade peloo 
grandea grupoa econõmicoe, atravéa do Eotado, Contudo, a reoiotën~ 
cia maior vai ourgindo no seio do próprio novo, quando em alguna 
damos rompe com o direcioniomo estabelecido pela política oficial, 

ou maio comumente adota uma postura de indiferença, de descrédito 
pelos projotoo movidoa melao inetituicäeo oficiaio. 

Penso que para abordar com maior profundidade este proceow 
oo, neceaoario se Faz discutir e entender o papel doa intelectuaio 
nos movimentoe aociaiou E no caao eepecírico dos Conaelhos, cabe 
perguntar se eles contribuíram para eodimentar uma proposta educatim 
va conservadora ou,inveraamente, para imnuloionar uma ação tranerorm 
madora, 

Partindo do pressuposto de que oa intelectuaio brasileiros 
'5 'Ê O 

-. 

~_› aemnre eetiveram muito moa do Eotado, reota~noo perguntar até 
que ponto eata proximidade aJuda ou prejudica a acao doa meamoo, som 

bretudo daquelee que visam desenvolver sua atividade no eentido de 
favorecer as camadas ponularea. 

Coutinho, ao analioar eota queotão afirmaä 'U tranaFormisW 
mo molecular deaempenhou um papel decieivo, talvez ainda mais negar 
tivo, em noaoa vida cultural, através da aaoimilacão pelo Eatado de 
um grande numero de intelectuaia que repreaentavam, real ou notenw 
cialmente, oa valoreo dao claoseo subalternaa. Eeaea intelectuaia 
eram Frequentemente cooptadoe para a burocracia estatal, uma camada 
que herdada da colonização portugueaa e reforçada na época imperial 

Jamaio deixou de crescer ao longo do periodo republicano, à medida 
mesmo que o Eatado ampliava o meu panel de nrotagoniata daa tranafl
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tormacfies políticas e econömicas que preparavam ou consolidavam o 

capitalismo" Essa acao transrormista em race dos intelectuais era 
indubitavelmente facilitada pela debilidade da sociedade civil. Em 
particular dos organismos culturais “privados", o que tornava base 

tante dificil a nróoria subsistência material do intelectual não cow 

ontado pelo Estado". (Coutinho/Nogueira, 1988, pi 114). 

Esta e a tônica na evolução da nossa história» Mais espew 

ciricamente dos movimentos Populares. Exatamente pela fragilidade da 
sociedade civil, dos organismos a ela vinculados, os intelectuais 
mormente tem canaliaado sua contribuição através dos organismos do 

Estado. Este Fato tem causado consequências Funestas a consolidacão 
de uma nova hegemonia, calcada em uma orientação moderna e democra» 

tica, visto que esta assimilação dos intelectuais, e de lideranças 
políticas e comunitárias pelo Estado, tem minado a organiaacão e o 

Fortalecimento da hegemonia da sociedade civil. 
ñ importância do papel educativo do intelectual e inconw 

testável em qualquer processo societário, coletivo« Gramsci, um dos 
cientistas sociais qua maia tem desenvolvido esta tema, considera 
que o papel do intelectual é dar homogeneidade e consciência a clasw 

se a que está vinculado. 
U Estado tecnoburocratico reinante na decada de YU no Bra~ 

sil, ao estimular o desenvolvimento de movimentos comunitários atrew 
lados a organiamoa estatais, também procurou cooptar intelectuais 
experientes com o trato popular, para direcionarem e darem Ahomogew 

neidade a tais movimentoo. Por outro lado, através deste expediente, 
o Estado retira ou reduz do meio popular, a fermentação proveniente 
em grande parte da atuacäo destes intelectuais. Consegue desta For» 

ma, um duplo intento. Fortalecer as instituicëes oriciais que atuam
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de modo paternalieta na condução da politica comunitária, e deefalw 
car oe movimentos popularee de muitos Profissionais que deixam de 

eer agentes atuantes no meio popular" 
Em Tubarão pode de conetatar concretamente esta pratica 

fisiológica conduzida pelo Eetado. Primeiramente ocorre a criação da 
FUMDE$CG, verificando ee a eeguir um impuleo das praticae paterna» 
listas decorrentes da ação desta entidade comunitária, adrede criada 
pelo poder publico municipal. Esta acao aeeietencialieta foi evim 

denciada tanto por intelectuaie e lideranças comunitárias, o que em 
parte já Foi demonetrado, como também por entidadee acadëmicael É o 

caso da analise realizada pelo Departamento de Pesquisa e Deeenvolw 
vimento da então FESQC, quando na eua einteee avaliativa afirmaä 
"Também se conclui que o estímulo a organização autönoma doe grupoe 
de baae não exiete em termoe de proceeeo sietematico, não de havendo 
em consequência, consolidada a deeconcentracão comunitariamente parw 
ticipadafl de certa Forma, no geral, a FUMDESCU contribuiu para a 

permanência do paternaliemo“« (FEQQC, i9$ä). 

Eote carater de uma educação reprodutora do etatue duo, 

desenvolvido pela Fundacao Municipal, e negado pelos intelectuaie 
que conduxiam oo trabalhos da entidade" Na concepção doa meemoe, sua 

acao era, pelo menos no aenecto pedagógico, autóctone, levava a auw 

tonomia doe grupoe de base. Ela tinha um vinculo com o trabalho com 

munitário desenvolvido pelo governo eetadual, porém mantinha uma 
linha própria de atuação. Eeta crença Já foi demonetrada neloe en~ 

trevietadoe que eniocamoe logo atras" 
Quanto ao liderancae comunitárias já aiirmamoe que a gran” 

de maioria avalia positivamente o trabalho educativo desenvolvido 
pelos Coneelhoe e pela Fundação. Recordamos, contudo, quota concenw
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cão de educação manifeetada por estao liderancae é acentuadamente 
eotreita, encarando como educativo unicamente oe curada profiedionam

i 

lizanteo e outroe afine. Mao ao nível mesmo deetae liderancae, há 
quem questiono a pratica pedagógica deeenvolvida. Ú entrevistado C, 

¬por exemplo, do bairro ääo Martinho, afirmaä 

Í 

"A curta duração do Conaelho Comunitário la 

no bairro se deve ao Fato de ele ter sido 
oriado a partir de pedsoas de Fora, não er 

nietindo um real interesse da comunidade.," 
o objetivo do Conselho era pra se ter maior

i 

i 

,- 

\ 

participacao da comunidade perante a Prer 

feitura. Mae no Fundo não era iaeo ai. leao
i 

5i`:\l' (E`I"Z~`\ ÍI ÍPO Z~\í:`š-SÍ5ÍIl`I F7Z':\|"ZK E-.`i`l$JRI"i8l" Um P(1l|.143!¡.1Íñi"I(I)

i 

i u 
¬ Clã zz 

o novo, então era mais por parte de politiw 

Hate entrevistado demonetra uma dupla percepção. A primei» 
* 1 rf .° . as . 0-: . .` . ra e de que nao ha coneietencia na aoao deeenvolvida pelo toneelho, 
porque sua origem eotá calcada Fora dos limited e dos intereeees da
i 

comunidade, ainda que oe técnicoe tenham procurado desenvolver sua 
acao a partir dae neceodidadee báeicae locais, oomo podewee perceber 
no trabalho deeenvolvido Junto ao comunidades. U outro aspecto conr 
eiderado pelo entrevistado, re#ere~de a Finalidade da criacao dos 
Conselhos. Meemo não tendo a compreensão exata do caráter politico 
deste tipo de ineercão do poder publico, eua percencão o leva a 

diagnosticar o caráter manipulador deetee encaminhamentos comunitar 

rios agenciadoe pelo Eetado cartorial burocrático. O meamo entrevio~ 

tado obeerva, porem, que esta interferência na comunidade deixou alw 

do poditivo. Com a nreoenca doe animadoree e inteleotuaie, houve por 

i

i

i
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parte da comunidade um certo despertar. O povo, eegundo e1e,“real« 
mente procurou se organiaar"« 

'Q partir de tudo iodo pode~ae concluir, a exemplo de ou» 

*tros movimentos oriadoe e dirigidos pelo Eetado no Braoil, o resulw 
*tado Final é aempre Favorável aoo intereoeeo doa grupoa dominantes, 
ainda que intelectuais bem intencionadoo procurem ocupar eepacoo

1 

dentro doa meandroo da maquina administrativa, viaando realizar 
aquilo que Grameci denomina de guerra de poeiçãon 

Se oata era a intenção de alguns técnicos integranteo da 

FUMDESCO, cuJa ação poseibilitou a criação e o desenvolvimento doe 
¿Conoe1hos em Tubarão, o que deixa tranoparecer é que até hoJe estou 
:intelectuais não conseguiram fazer uma avaliação mais profunda sobre 
_o trabalho realiaado na época, e nobre oe reaultadoa politicoa desta 
iaoão. Percebe~ee uma boa doee de ingenuidade nas conolueöeo desteo 
zeducadores, eohre os reaultadoo da ação deoenvolvida Junto aoa gru~ 

Pos comunitários em Tubarão naquele periodo" no mesmo tempo em que 

se afirma a Jueteza da pratica pedagógica, demonotra ee o desconhe~ 

Çimento dobre oe vinculoo destas atividadee comunitáriae implantadao 

pelo governo catarinenoe, com toda uma orientação nacional prescrita 
K ú . . I z » . z pelo governo central, eobeJamente autoritario, caetrador dae inicia” 

ATP 
vas de cidadania» no declaracfiea do entreviotado n não ilustratiw 

vas neste eentidon Afirma elefl 
“A gente olhando aaeim, Faaendo um pouco de 
balanço, a gente vê que é uma Forma de forr 

mação do conaciënaia critica, não dó dae 

e 

liderancas, mao também da comunidade. E com 
Í o trabalho que não realixamoa de Formacao,
i 

de treinamento de lideranças, que Foi um 
trabalho bastante inteneivo, a gente percew

1

i
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beu um croooimowntoigrando nas comunidadeo,
i 

ooorotudo nao lideranças". 

E aponta também oo limitoo o ao intoncfiosä 

"Agora, é claro, foi um trabalho muito 
L breve, espaco do tempo muito curto, é lógiw
i 

i co que não oo chegou a uma conociëncia main 

or, mao o nosso objetivo era do criar conw 

ociência nas Iidorancao para que elas ao 

I 

autowgeriooem, o pudesoom, náo saindo do 
i trabalho, eloa pudeooom oontinuar organiza” 

damente'« 

E interrogado sobre a Iigaaäo dos trabalhoo aqui realiza” 
dos com todo o movimento de noão Comunitária então desenvolvido em

. 

\outrao regifieo do país, onto moomo técnico, ocupante do uma diretor 
ria da Fundação Municipal, afirmaä 

“Não, enquanto estou lembrado. Não houve 

nenhuma o nunca alguma intarrerência om 

nooao trabalho" Nunca alguém veio dixer oow 

tá bom ou não está bom. Nunca houvo nonhuw 
mm intorFerência"" 

Eota avaliação Feita hoje, domonstra a convicção do autor 
no toaanto ao acerto da prática pedagógica por oleo deoonvolvida na~ 

quelo momento" Reconhece ao limitaofios, ao quais, segundo o mesmo 
ootariam Fora do alcanco doioo, mas tem a certeza de torem realixado
| 

uma ação políticowpedagógica que trouxe resultados baotanto pooitiw 
Ooo ão comunidadoo Q grupos participanteo.

I
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Creio eer um tanto dificil aferir se esta ação educativa 

ivem efetivamente contribuir para o alargamento da consciência critiw 
ca, doe direitos e deveres de cidadania, e para uma visão de conjunm 
ito, siatematixada e conacienten 

Para Gramaci, 'o trabalho educativo Formativo deaenvolvido 

ipor um centro homogêneo de cultura, a elaboração de uma conaciência 
`critica (por ele promovida e favorecida) sobre uma baee histórica 
que contenha as premieeao concretas para tal elaboração, eete trabaw 
lho não pode de limitar a oimplea enunciação teórica de principioo 
claroa de métodos eeta seria uma mera ação própria de Filóaoroa do 
šséculo XVIII. O trabalho neceaaario é complexo e deve ser articulado 
e graduado: deve haver deducão e indução combinadas, lógica Formal e 

\1ógica dialética, identificação e diatincão, demonotracão poeitiva e 

ideetruicão do velho. Mae não de modo abetrato, e aim concreto, sobre 

,a baae do real e da experiência eFetiva'" (üramaci, 1985, p.i?4)u
i 

j 

Eetaa condicfiee poetas por Gramaci são efetivamente indiow 
1 I z I › FI I › penaaveia para o exercicio de uma acao pedagogica coneequente" Qe
i 

obeervarmoe, a primeira exigência pfiewse no eentido de que a entidaw
i de gerenciadora do trabalho educativo aeja homogênea, o não ae limiw 

te a enunciados teóricos. Pelo contrario, a ação educativa deve een
i tar articulada com o conjunto dos movimentos populares, deve ter 

preeente o ritmo e a inteneidade da evolução pedagógica, onde o 

exercicio de uma pramio dialética eateja preaente para garantir eeae 
oroceeso consequente, gerador de um novo homem, cidadão pleno, capaz 
de, individual e coletivamente, encaminhar aa eolucfiea doa problemaa 

due o afetam. 

Eata perapectiva de Gramoci, para alcanca~la, segundo ele 
próprio, necessita de um trabalho complexo. Fariamoe aqui uma pero

I

1



iüi 
guntaä A pratica desenvolvida no movimento dos Conselhos em Tubarão, 
garantiu todaa estam variavaia necesaariaa a um bom deaampenho edu* 
cativo? Poderse concluir qua eate rigor aaainalado por Gramsci nãm 
ocorreu neate caso. Para iniciar, a FUMDEQCU, que era a Ínatituiaão 
condutora da todo 0 proceaso, não era homogênea» na demais atribuiw 
cGaa¿ também Ficam baatante diatantaa na nratifia educativa do movim 
mento" E me parece que Q fator primordial da não concrwtuda destaa 
nrincipioa haaicoa, aatá no Fato de todo eate trabalho fier dirigido 
pelo governo da época, por estar toda Gata ação vinculada ao poder 
do Estado. Pelaa raapoataa obtidas, poderae inferir que não ad não 

ihavia homnganeidade entre oa técnicos E intelactuais da equipe, comu 
A . . . ..,. 1 . santewae neatea a auaancia da claraaa aobra o aigniiicado da politiw 

:- 

_ca de acao comunitária enaampada antãm pelo nadar publico. 

I Ao huacar analisar a dimanaão pedagógica daa Conaelhoa Co~ 

munitarima, devo entender o papel do intelactual não estribado amem 

nas no critério de distincão do qua é intrinaeco aa atividades inte" 

lectuaifi, maa devo compraendê~1o “no conjunto do aiatema da relacfiea
I 

nm qual eataa atividadea (Q, portanto, oa grupoa qua as naraoni€i~ 
cam) ae encontram, no conJunto geral das relacöes sociais“u (idem, 

Lz179). 
:'.^. vz G7 -.‹ guindo essa linha da raciocinio, podamoa nondarar que os 

intelectuais agrupadoa na FUMDE8C0, desempenham o panel Específico 
da intelectuaifi. alguna delea de boa Fé, tentam imprimir a aua ação 

peaaoal, um caratar tranarormador, mudancista. É inegável a exiatênw 
cia deata preocupação no movimento em Tubarão. 

ãe no entanto nua ativermoa a uma análise maia cuidadoaa 
âf»~ 

Q: ø-P pratica educativa antäo deaenvolvida, ohaervandofla a partir do 

Cnnjunto do aistema de relacöes sociaia, conclui se que o resultado
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,deetae atividades contribuiram para a construção e manutenção da hew 
gemonia do bloco coneervador no comando do Estado, e para Fortalecer 
as relaofieo dominantes vigentes na sociedade. Se no plano maie imew 

diato, realiaaramfloe atividades que conduziram a um comportamento 
menoe eeccionado das comunidades locaie, e na conquieta de alguma 
autonomia por parte dae meomaa para eneaminharem eeue próprios inte* 

reeeee, o reeuitado obtido a médio e longo praxes, neete eentido, 
Foi quase nulo. Iato é, eerviu muito maia aos intereeaea da ideo1o~ 
`gia dominante, que aos interesses populares" 

Esta hegemonia da claeee que é dominante mae não é diri~
I 

ígente, vai sendo conetruida atravée de mecanismos divereoe, onde me
i 

alternam a ação coercitiva e pedagógica, a impoaieão e o convencim 
Ímento, Estao combinacfiee eetão preeentee nao inetituieöee, no eistem 
Íma produtivo, na sociedade em geral. É atravee deeta dinâmica, em 

*todos estes espacoe eociaie, que vão se gerando dialeticamente ao 
relaçäee eociaie.

Í 

a 

Hnguita analiea em eeue eetudoe eeee proceaeo de Formação,
i 

manutenção, e reprodução dae relaçöee aociaia, a partir da eeoolau 

fieaim ee expressa eobre o aeeunto o neneador madrilenhoä “Uenimoa 
afirmando que en la escuela se aprendem las relacionee eocialee de 
nroduccion dominantes en la eociedad.., Lo que aqui queremoe euge~ 

rir, no obetante, ea que el verdadero aprendinage de las relacionee 
eocialeo de producion no ae lleva a erecto por la via de eatoe men” 

Fajes recibidos com mayor o menor credulidad, eino, a través de una 
eerie de nraticae, ritualee, Formaa de interacción entre alumnoe e 

Çon los proFeeeoree, modoe de re1aoionar~ee con loe objetoe, etc", 

en definitiva, a travéa de unae relacionea eocialea imperantee en la 

escuela que prefiguram lae relacionee eocialee de] mundo de la nrow 

ducion..." (Enguita, 1986 pg, R36),
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Se o autor parte da oocolm, como um espaco Fundamental no 

,oontido da Formação dao rolacöofi oociais, old não rootringo tal na~ 
pol ao mundo acadêmico, no âmbito da educação formal. Uutrao inotânw 
ciao, ainda que menos especificas na Função, co participam nesta tow 
irofa. Taio como a Familia, ao Porcão armadao (mi1iciaâ?), os grupoo 
do iguaio e o próprio fiiotoma produtivo, etc. 

I Guardadas ao oaractorioticao do cada um destes ospmcoo, 
'todos oomam na Fundão docial de Formar e roproduxir ootao relacfiod. 
Nosfio intento neoto estudo é o do domonotrar quo oo Conoelhoo Comur 

initários em Santa Catarina, o particularmonte em Tubarão, vão ser 

Lmaio um lugar oocial no qual estao rolacäod oe oxplicitam, vão sor 

trabalhadas” 
Em última inotância, os Conselhoo cumpriram o panel que 

lhes fora incumbido, como a todo movimento do comunidado então om 
›voga, de der inotrumento do veiculação doa vaioroa culturaio, po1i~ 
*ticos E econömicod do modelo social vigente, capitalista Q conconw 
trador do ronda o quai , com o golpe de 1964, adquira oignificativo 
iimpuloofi 
k Pl Citando Hohshawn, Boiuzzo domonotra que a ovoluçao da sor 

piedade capitaiiota nas ultimas décadad, contribui vara o Fracionmw
i 

monta dao baooo dobro ao quaio ao apoia a solidariodado da claooe 
onoraria o a Qua consciência do claooo. "Ao tranoiormaçfioo do póow 

guerra, sobretudo ao que vom ocorrondo doado a década de 70, mudaram 
radicalmente a divisão intornacionmi do trabalho na industria o ao 
Formad de produÇão“« Ainda oegundo aquele historiador, “há uma Porto 
tondência à individualixaçäo da clasoo trabalhadora que decorre da 

I â #4' ‹ propria oegmentacao dos morcadoo de trabalho, do aparecimento do now 

yao Funcfies, da integração do novao Formao de consumo. n generalixow
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cão da Forma mercadoria e o avanço da produção capitalista conduzir 
ram ao Fracionamento do agente eocial capaz de transrormar a eociew 
dade. no contrário do que ee poderia eeperar ao lutas eindicaio der 
igeneraram no economiciemo e no particulariemo". ( In Revista Isto 

É/Senhor, n.1094, set/99). 
1 

vz I _ .‹ z 1 

i tata analiee nos auxilia, ou pelo menoe lanca alguma lua 

para uma compreeneão dialética doe movimentos popularee, comunitaw 
rioo, trabaihietae doe últimos decênioe. É precieo entendë~1os den* 
tro deste processo evolutivo global do deeenvolvimento econömico sor 

cial do capitaliemo oligopoiista contemporâneo, cuja dinâmica hietów 
I 

I 

F! irica vai determinando em grande parte a evolueao doe meemoeu 
ñ partir deetaevconcluefiee de Hobeoawn pode~ee deduzir que 

jnão anenae oe movimentoe criadoe e dirigidos pelo Estado tem tido 

uma Prática politicoweducativa limitada, atrofiadora da capacidade 
traneformativa do agente eocial. De um modo geral, este eotado de 
degeneração ideológica da claeee trabalhadora, eete marasmo eota 
oreeente na luta aindical, noe partidoe políticos e em todas ae der 
maia inetänciao organiuativae doa grupos eociaia da eooiedade 
atual. Q identidade e a coneciência de claeee parecem eetar hoje 

bem mais diluídao. Talvez porque ao Forças democraticae e popularee 
Í l\ . 2%' › e eeue intelectuais organicoe nao conseguiram perceber eetas mudanw 
eae ocorridae no plano dao relacdee básicae da eociedade canitalieta 
contemporânea» 

\ 

n partir destas conetatacfiee, convém abordar com mais par~ 

cimönia a atuação doe intelectuais Junto aoe movimentoe deete gênew 

ro. Não é o caso de eximirmoe eetee profieoionaio da atuação manipuw 

ladora que historicamente possam ter tido Junto aos divereos moviw 

mentoe. A meu ver procede a tese do “traneformiemo mo1eoular“ de
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Coutinho. Não se pode contudo cair no reducioniemo, cujos efeitoo 
ioeriam igualmente pernicioeoe, de considerar que todoe esses traha~ 
lhoe desenvolvidos por intelectuaie e técnicos Junto a órgãos estaw 
teia, tenham tido como reeultado de eua ação educativa, tão eomente 
a Função de renrodueir oe valores da claeee dominante, o nseietenw 
cialiemo, etc. 

0 nroceseo de aprendizagem cuja abordagem foi Feita acima, 
guardadas as características especificas, eoontece de Forma bastante 
iidêntica noe movimentoe comunitárioo, nopularee, etc. Efetivamente o 

que educa não e o diecureo dos eeeeeooree, doe intelectuaie que 
iacompanham o trabalho educativo, É a prática cotidiana, o ritual, me 

Formas de interação entre as liderençae e destas com o novo, doe 
grupoo entre oi. E estao relaeöes são geradas beoicamente no mundo

i 

Ída produção. Não exclusivamente, mas predominantemente. 
Neeta peronectiva, a intencão de algune educadoree não Foi 

ieuficiente para desenvolver nos Coneelhoe Comunitários em Tubarão, 
mma prática educativa autônoma, cujo conteudo einelifiasse para o eew 

tabelecimento de novme relaçfieo sociais, nos quais a liberdade e m 

dgualdade entre oe individuoe Foeeem o Fim ultimo da aeão pedagógiw 
ca. U ritual, as aefiee cotidianas, no caso, reproduzirnm uma ação
i comunitária peternalieta, reforcaram a propoota política contida noe 
PNDQ, nos programas de ação social do governo Federal, estadual e 

municinal, cuja premissa básica era m integração doe segmentod marw 
ginalieados ao proceeeo de acumulação, E este era apreeentado então 
pela ideologia dominante como o modelo moderno de desenvolvimento, 

i . A . . . . rf .~°› z . . çuJa sequencia levaria a nocao, num Futuro nao muito distante, m Pi~ 

gurar entre oe oaíees do primeiro mundo, Era, no ótica do grupo en” 

tão dominante, um projeto de modernieaeão da economia e da eociedmm 
de.
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0 que ocorre no entanto, deede aquele periodo até oo diao 
atuais, é exatamente o oposto daquilo que foi alardeado então pelos 
tecnocratae e governantes do regime. Este paradigma de deoenvolviw 
mento impoeto ao paid, levou a eociedade braeileira ao maie alto ni” 

vel de desigualdade oocial e de miséria de toda eua história. 
Um relatório recente do Banco Mundial conrirma oe reeulta~ 

doe nefastos deete modelo, que mera reforçado a partir de 1964 pelo 
Eotado tecnocratioowcartorialwmilitar. adotando o coeficiente de Gi” 

ni, o Braeil ocupa hoje o terceiro lugar dentre os paioee com pior 
.distribuição de renda no mundo, ed perdendo para Hondurae e Serra*

r iLeoa. m respeito desta eituacao, um economista do Banco acima menw 
cionado, chega a afirmar que “ae politicas de desenvolvimento no 

Íflraeil tem eido erradas, não existe meiortermo em relação a isso” 

Todas levam ao crescimento da nobreza, seja por omieeão ou comnromem 

;timento““ (Reviota lato É/Qenhor n. 1093, 29/O8/1990). 
Diante de todae eeeae coneideracdes, podem concluir que a 

ação educativa dos Coneelhoe Comunitários em Tubarão e coneequentew 
mente em todo o Eetado de Qanta Catarina, redundou em beneFicio de 

uma minoria privilegiada, e não coneeguiu deeenvolver uma politica 
que ae opuaeeee aquela, nem mesmo mais localiaadamente no municipio 
de Tubarão, como pretenderam algune intelectuais e tecnicos envolviw 
doe neste trabalho. 
i Independentemente da vontade deetee agentee, o resultado 
da ação pedagógica por elee deeenvolvida, contribuiu para consolidar 
a hegemonia deete modelo concentracionista, cujas conoequênciae eo» 
eiaie eetäo se manifeetando atualmente, no triste quadro vivenciado 
` , 

pela grande maioria do povo braeileiro. Miméria, Fome, analfabetiem 

mo, desalento e descrenea geral nos deetinoe deeta grande naeãou
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