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~ Ser Assistente Social 

"Ser Assistente Social é trazer consigo a relação teoria/prática, 
experimentar as quedas e alimentar-se delas, 
alcançar o objeto de atuação, a realidade sem apropriar-se. 

Ser Assistente Social é Voar nas linhas do trabalho 
é conhecer as realidades paralelas 
sem perder-se de si mesmo, 
é mergulhar, penetrar' em várias situações 
sem confundir-se. 

Ser Assistente Social é educar e ser educado, 
é soltar-se no processo da aprendizagem, 
coreografar a sua própria história 
no espaço de outras histórias 
sem perder de vista, no entanto, a totalidade." 

Leiza Luzia Olzevski 
(Elaborado por ocasião da avaliação 

na disciplina de estágio II de 
07.06.95)
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MOMENTOS 

Fabiana, 

"O gostoso desse mundo é A 

estar com alguém que sabe 
fazer de um simples instante 

um grande momento. 
É por isso que quando penso 
em alguém, logo penso em 

você, amiga." 

Bianca Bittencourt 
Grupo Jovem do Morro do Mocotó 

Agradeço a todos do Grupo Jovem do Morro do Mocotó, especialmente Adenir, 
Akelir, Ana, Bianca, Cilene, Edgar, Eduardo, Gleice, J anaina, Mariana, Micheli, 

Rodrigo, Pliciane, Priscila, Soraya, por me proporcionarem momentos de crescimento 
profissional e pessoal. Minhas palavras são limitadas para expressar todo carinho que 

sinto por vocês. Vivam cada momento de suas vidas como se fosse o último e 
aproveitem cada instante para seu crescimento. 

Acredito em vocês. Obrigada.
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INTRODUÇÃO 

/Estamos às portas do século XXI e ainda vivemos num mundo pasmado 
pelas contradições do processo civilizatório que constitui os cenários brasileiro 

e mundial. Se procurarmos analisar a situação presente da cidadania neste 

contexto, olhamos para o passado, e verificamos claramente a história de uma 
cidadania permeada por progressos e retrocessos que moldaram e vem 
moldando a trajetória da nação brasileira até os nossos dias. A condição cidadã 
influenciou e influencia o comportamento das pessoas - homens, mulheres, 

jovens ou velhos. A maioria possui um mesmo ideal de luta: uma melhor 
qualidade de vida/ 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi inspirado em nossa 

experiência de estágio no Morro do Mocotó, através do Centro de Educação e 

Evangelização Popular. 

Procuramos resgatar, o que vivenciamos em nossa prática de estágio, 
contemplando: no primeiro.cap.ítulo em _'_'Cidadania:» contexto e movimento nos .... '7¬ 

._.›_‹_.› , 

processos de organização dos moradores do Morro do Mocotó." Tendo em 
v_ista,.que...o .conceito-de cidadania está intimamente ligado as questões 

históricas, procuramos analisa-laevolutivamentena sua historicidade, desde os 

t_e1np_O$,.zmais.. remotos aos dias de hoje. ,Nas questões e questões que 

desenharam a história deste, conceituaremos o Serviço Social como assessoria 
às associações de moradores e a outros grupos, numa perspectiva à educação 
popular. Esta definição se da' ao fato de que o Serviço Social também faz um 
trabalho pedagógico, que incentiva a população ao entendimento e leitura da 

realidade social, e a partir disto, cria formas de agir em prol de uma qualidade
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de vida. Esta prática leva as pessoas a crescerem e tornarem-se sujeitos de sua 

história.
' 

No segundo capítulo, nos preocupamos em explanar sobre as faces e 

interfaces do jovem na construção da cidadania, o que é essencial na vida de 

um ser humano. Afinal se sua formação não condiz com as suas reais 

necessidades, posteriormente transparecerão nas ações expressas por estes 

jovens. 

Desse modo, procuramos discorrer sobre a trajetória de vida dos jovens, 

desde a idade antiga até os de hoje, numa forma de entendimento das atitudes 
atuais destes, que muitas vezes são chamados de rebeldes e delinqüentes. 

Conjuntamente, relataremos a presença do Serviço Social como 
possibilidade de assessoria a grupos de jovens das áreas empobrecidas, 

viabilizando espaços de reflexão e construção da cidadania destes, para que 

possam lutar pelos seus direitos, que lhes são de direito. Afinal o adolescer 

desabrocha mostrando mudanças físicas e comportamentais e eles necessitam 

expressar através de um espaço que seja só deles. É por isso que o jovem 
precisa ter seu espaço, seu grupo, seu espaço de reflexão onde, possa expressar 

suas necessidades, suas angústias, seus medos, seus sonhos, suas expectativas e 

perspectivas. Pensando nisto é que demos um maior destaque no que pensam 
estes jovens, contemplando sua participação como ser sujeito capaz de atuar no 
mundo e expressar-se nele.
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CAPÍTULOI
~ 

`^. 

CIDADANIA: CONTEXTO E MOVIMENTO NOS PROCESSOS DE 
ORGANIZAÇAO DOS MORADORES DO MORRO DO MOCOTÓ. 

1.1 QUESTÕES E QUESTÕES 

a) na sua historicidade 

Para podermos entender o presente é necessário conhecer o passado, è é 

na perspectiva do movimento histórico que nos propomos à compreender a 

cidadania enquanto temática que está presente nas diversas instâncias que 

constituem a vida social. Cidadania possui imbricações com a questão do 
civismo. Entende-se por civismo: livre cooperação, vontade de participação no 

bem da comunidade e fidelidade aos valores transpostos pela cultura nacional. 

Duas são as características do civismo: serviço e cooperação. Cavalcanti 

afirma que "o serviço estabelece o elo entre o indivíduo, enquanto cidadão, e o 

Estado, e a cooperação permite a este indivíduo, trabalhar para o bem de sua 
coletividade" (1989 : 23).

O 

O civismo não possui apenas características. Há elementos fundamentais 
da consciência cívica como consciência de viver em contínua interdependência 
social, econômica, cultural e histórica que influenciam na vontade de 

participar destas relações com o desejo de não só adquirir conhecimento 

pessoal, mas também de poder contribuir participativamente numa mudança 
social.
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Ao nos aproximarmos dos estudos sobre a temática da cidadania ao 
longo da história constatamos que a noção de civismo, como vontade de 
participação no bem da comunidade vai além dela mesma. 9

, 

Na Idade Antiga, a cidadania como direito natural, existia nas 

sociedades greco romana e feudal, sociedades aristocráticas que privilegiavam 
direitos restritos a determinadas classes ou grupos sociais. 

Na antiga Grécia, falar de cidadão, era o mesmo que falar de igualdade 

política e participação de todos. Ou seja 
A 

participação daqueles que 

valorizavam a vida na polis tanto quanto a si próprios. Já as mulheres, crianças 

e escravos que ocupavam suas vidas em função de interesses privados, eram 
excluídos da cidadania. Nesta época, foi criado um modelo original, onde as 
cidades constituem Estados independentes tendo autonomia política, cultural e 

religiosa (Cavalcanti, 1989123). -

_ 

Como o desenvolvimento do conceito de cidadania na comunidade 

significava uma das mais importantes realizações da polis grega, era o cidadão 
grego um dos co-responsáveis por esta função. 

Cavalcanti define "a participação política, não através das relações do 

indivíduo com o Estado, mas do indivíduo com a comunidade de seus 

concidadãos. A linha demarcadora dos limites entre tais direitos e deveres era a 

definição da cidadania e variava de polis para polis" (1989 : 24).* 

Já em Roma, o termo que correspondia a polis Grega era a "Civitas"
~ tendo a conotaçao de cidade política, ampliando gradativamente o conceito de 

cidadania. No começo da história de Roma, a plebe constituía uma multidão 
desorganizada, confusa, fora dos padrões que se encontravam os clãs patrícios. 

O processo de organização da sociedade foi apoiado pelos reis, principalmente 
por Servius Tullius que criou as assembléias centúrias - divisão do exército - e 

.as novas tribos, onde encontravam-se juntos patrícios e plebeus. Neste
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contexto o plebeu fazia parte da cidade política, tendo direito ao voto e a 

participação na nomeação aos magistrados. 
Mas o equilíbrio político entre patrícios e plebeus logo sofreu alterações. 

Os generais tornaram-se donos do poder, multiplicaram-se as conquistas ea 
plebe virou massa urbana. A dominação do patriciado frente à plebe por pouco 
não se estabeleceu não fosse a contínua luta dos plebeus por seus direitos. 

Sendo que "a grande conquista da igualdade política deu-se no fim do século 

IV aC..."(Cavalcanti, 1989 : 27). 

À medida que Roma crescia e o papel do Senado tornava-se mais 
considerável, a plebe decaía, pois nunca era chamada a participar dos grandes 

problemas políticos, a maioria das vezes centrado nas relações exteriores. 

O status do cidadão romano também decaia e o conceito de cidadania 
sofria ampliações. A plebe se revoltava, se agitava e é neste contexto que 

"iniciava-se um novo tipo de govemo, ao mesmo tempo 
militar e administrativo, melhor adaptado ao Estado de 
coisas, criado pela imensidão do território formado pelas 
conquistas bélicas. Em 212, Caracala concedia o direito de 
cidadania a todos os habitantesdo Império, mesmo aos 
que não falavam a língua latina, já que ser cidadão 
significava, naquele momento, perfencer a uma categoria 

\ superior a do homem simplesmente livre" (Cavalcanti, 
*Mb 1989 z 28). 

/ A idéia de cidadania ultrapassou os séculos chegando à Idade Média, 
época em que a organização social apresentava-'se através dos feudos, cada um 
contendo sua organização política. A sociedade assim se estruturou devido às 
dificuldades comerciais entre os diversos povos. No mundo feudal havia três 
estados: Clero, Nobreza e Terceiro Estado. As relações entre os três eram por 
obrigação, recíprocas, a cidadania era vivida pela atribuição de direitos e 

deveres regulados e não pela gestão comum da coisa pública. Nesta época, o
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civismo de súdito os obrigava a obedecerem àsvleis impostas pelo reino, 

impedindo a participação política dos súditos/ -

\ 

O poder político estava totalmente concentrado nas mãos da nobreza e 

do clero. "Era causa e conseqüência de uma permanente instabilidade política, 
econômica e social, gerando imensa necessidade de ordem e de autoridade que 
seria o germe da criação do Estado Moderno" (Dallari, 1973 : 62). Mas como 
em toda regra existe uma exceção, esta forma de constituir a sociedade 

diferenciou-se nas cidades comerciais italianas e alemãs, de onde mais tarde 

surgiria a burguesia. 
i .A 

1 O comércio, a riqueza e as cidades começavam a se desenvolver, e junto, 
a classe média urbana que desfrutando de alguns privilégios passou a ser 

chamada de burguesia,/"No que diz respeito à consciência da cidadania no 

mundo ocidental modemo, ela é contemporânea ao incremento do 

mercantilismo, ao nascimento da burguesia como classe social e ao surgimento 
no plano econômico do sistema capitalista" (Cavalcanti, 1989: 29). 

Iniciava então o período moderno, cujas prerrogativas do Estado 

constituíam-se na liberdade e igualdade como direitos naturais dos homens, 
base de seus direitos enquanto cidadãos.//' - 

(Em 26 de agosto de 1789, com. Declaração dos Direitos do Homem e do 
gl ~ 
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Cidadao e que voltou-se a reconhecer o status da cidadania, cuja formulaçao
\ 

moderna se deve principalmente à Revolução Francesa alcançando expressão 

política universal e de participação de todos, sendo esta a primeira a ser 

adotada como fundamento da constituição de uma nação e dada como exemplo 
para a Europa e para o mundo, possuindo ação poderosa durante todo este 

século, até os nossos dias.) 

(1) Nas produções do conhecimento sobre 0 tema ver, CANDAU, Vera Maria et. al, 1995, p. 101.
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¶*Ier~Weg;a-f1~rma z--queÍ} neste período '_'os homens viram que poderiam 

exercer poder uns sobre os outros, não tendo mais como base a igualdade 
perante Deus, mas tendo igualdade jurídica" (*1§9Í$7 '-Ê*lÍ'Í4§). Iniciava uma reação 
contra a ordem feudal e o sistema monárquico chegando ao liberalismo e cada 

vez mais à afirmação burguesa. Houve também uma separação radical entre 
' Estado e sociedade, individualizando e despolitizando as pessoas enquanto 

cidadãos. Este rompimento só excluiu a participação ativa dos cidadãos como 
sujeitos. políticos e sociais, instituindo assim a representação como forma das 
pessoasinfluenciarem nas questões políticas. Isso só reforçou as desigualdades 

sociais e econômicas fortalecendo ainda mais a apatia política dos cidadãos, 

numa época em que uns detinhamio poder e à outra grande parte vendia sua 

força de trabalho numa relação de dominação. 
Herweg ressalta que desta forma "aparece o Estado como articulador das 

relações sociais, organizando a dominação interna, preocupando-se em manter 
a coerção dos fatos para que a organização pareça consensual" (1987 : 17). 

K» 

f==-z...._..›J 

*Ó 

ff V I ' 

.;z. E bem verdade que atrás de todo o discurso do Estado estava escondido o 

discurso da desigualdade, que é fator substancial para a hegemonia do 

capitalismo e da tão falada igualdade que só atinge uma certa parcela da 
opulação. Apesar da cidadania fazer parte do discurso do Estado capitalista 

àkestá se tornando cada vez mais difícil conquistá-la? 
"'°\> 

lã; À V 

~;,:¿ã=Marshal dividiu o conceito de cidadania em tres elementos: civil, politico 
e social, e afirmou que "quando os três elementos da cidadania se distanciaram 

um dos outros, logo passaram a parecer elementos estranhos entre si. O 
divórcio entre eles era tão completo que foi possível, sem distorcer os fatos 

históricos, atribuir o período de formação da vida de cada um a um século 
diferente: os direitos civis ao século XVIII, os políticos ao XIX e os sociais ao 
XX" (apud Cavalcanti, 1989 : 30)._â$`
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../O direito civil - o século XVIII foi o período da Revolução Francesa, 

conquista da liberdade do homem. Essa época foi marcada como o período 

individualista do capitalismo, devido à forte existência de obstáculos como os 
preconceitos de classe, a parcialidade e a distribuição desigual da renda. "A 

igualdade perante a lei não existia" (Marshall, l967:80).×í'* ` 

. 
O direito político, até então, não estava incluído no da cidadania. O 

direito de voto foi ampliado, e os sindicatos, não possuíam sequer 

personalidade jurídica. O que mais se almejava nessa ` época era diminuir o 

ônus da pobreza sem alterar o padrão' da desigualdade, no entanto no final do 
século XIX, surgiu um grande interesse pela igualdade como princípio de 
justiça social. E somente aí o direito social se igualou ao político e ao civil. Na 
virada do século o direito social findava-se como direito mínimo de bem-estar 
econômico, a fim de permitir que o homem participasse da sociedade como um 
ser civilizado. "O que interessa é que haja um enriquecimento geral da 

sustância concreta da vida civilizada como redução geral de riscos e 

insegurança, uma igualdade entre os mais e menos favorecidos em todos os 
níveis", (Marshall, 1967:94) e a garantia de que os direitos sociais não se 

constituam em objeto de barganha, mas sim, direitos que nao possam ser 

ignorados.>'í ' 

_ 

' 

'_ 

Percebe-se que no início deste séculd,,fo Estado passa a assumir seu 

papel no sentido de resguardar os direitos sociais, bem como, adquirir maior 
intervenção no social, valorizando no seu discurso o trabalho e a justiça, para 

que estes possam atenuar os conflitos existentes na sociedade. Desta forma o 

Estado passa a intervir mais na vida econômica, cultural e social da população. 

A cidadania-no Brasil suscita polêmica, afinal falar em cidadania quando 
se tem 32 milhões de brasileiros passando fome, não por falta de alimento mas 
fruto de um modelo de desenvolvimento «concentrador de renda, aético e
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excludente. (Dados, Fundação Osvaldo Cruz, Manguinhos, Jul/Ago 93, p. 2 

e 3). 5 

Dados como este nos causam espanto e revolta, pois a cada ano aumenta 
o número de pauperização.¡e a concentração da renda fica nas mãos de poucos. 
Sendo que a população excluída' é a que mais sofre com-esta realidade de falta 

de trabalho, salário, alimentação, saúde, moradia, educação, enfim a falta de 

uma vida digna. 
Para Casagrande, 

"A história do Brasil tem sido a história da negação da 
cidadania. Temos tido.. muita. dificuldade para nos 
constituirmos como nação. Nós, sociedade brasileira, 
temos caminhado na contramão da história. Enquanto nos 
países europeus, mesmo nos Estados Unidos, estruturou-se 
primeiro a sociedade civil para que, a partir do projeto da 

_ sociedade, fosse construído o Estado, aqui no Brasil ocorre 
o contrário: primeiro se organizou o Estado e, logo após, 
formou-se a sociedade para serví-lo" (1995 : 12). 

Diversos fatores são determinantes na' configuração da atual situação 

brasileira de exclusão social. Verifica-se que "até 1930, a cidadania brasileira 

era bastante incipiente e a maioria dos segmentos da população não era 

considerada como cidadã" (Canoas, 1995 : 382).- 
' 

~ Eram cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se 

encontravam localizados em qualquer uma das ocupações que fossem 

reconhecidas, legitimadas e definidas pela lei. Devido a isto, a extensão da 

cidadania induziu a regulamentação de novas profissões e/ou ocupações 

vigentes no país. Desta forma, o direito dos cidadãos ficava restrito ao lugar 

que o mesmo ocupava no processo produtivo. Segundo Santos, tomavam-se pré 
cidadãos todqs aqueles cuja ocupação a lei desconhece (1979 : 75)/
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Os não cidadãos eram as mulheres, os soldados, os mendigos e os 

religiosos. Era exigida alfabetização num país recém saído do regime 
. _/ 

escravocrata. ,.-' ' 

ha; 

7* D o período compreendido de 30 à 50 'C}anoas\afin1i¶a\íque: 

"foi estabelecida uma cidadania estratificada, isto é, são 
cidadãos aqueles que estão ligados ao processo produtivo, 
desempenhando ocupações reconhecidas e definidas por 
lei. As mulheres conseguiram votar e ser votada... Mas 
ainda eram consideradas pré-cidadãs... Em' 1943, criou-se 
a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que vem 
reafirmar a cidadania regulada pelo Estado" (1995 : 382). 

Neste período são visíveis as concessões feitas pelo Estado a favor da 

mulher e do menor, no que se refere em termos de declarações políticas e das 
boas intenções. 

Getúlio Vargas toma o poder do País em 1951, definindo ainda mais 
uma cidadania regulada pelas profissões, pela carteira- de trabalho 'e pelo 

sindicalismo corporativista. Durante este governo, a participação não estava tão 

livre assim, ela era regulada nas suas ações pelo próprio governo, que impunha 

os limites participativos do povy ç

' 

Entre 1956 et 1960 o Brasil passou a ter um novo Presidente, Juscelino 
Kubitschek, que demonstrava governar democraticamente, mas agia 

autoritariamente no que conceme a participação popular. 
Diante desta cidadania, regulada pelo Estado, é que o movimento social 

ganhou corpo entre a população jovem dos anos 60, que tomou a frente 

rompendo a barreira do silêncio, lutando pela cidadania dos negros, mulheres e 

dos próprios jovens. . 

Frente à esta situação iniciava um período democrático com Jânio 
Quadros e João, Goulart e o debate público se dinamizava em tomo das
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reformas de base. É intenso o processo de politização e, como conseqüência, 
houve uma radicalização "dos partidos de esquerda e de direita. ' 

Muitos movimentos tomaram partido nesta fase da história, mas o 

inesperado é que estava começando o grande período de exclusão social com o 

golpe de 1964, que culminou em ditadura militari Para Andrade, "esta fase da 
história ficou permeada por um Estado burocrático-autoritário que apresentava 
características visíveis no que se refere a exclusão participativa e econômica, 
da população fechando as portas que dão acesso a uma justa democracia 
política quando desmobilização da_cidadania" (1987 1: 181), 

- \ 

O período de 1964 a 1974 foi marcado por uma fase de grande repressão 
na sociedade brasileira, imposto pelo regime militar. Neste período ocorreram 

diversas lutas de resistência e movimentos de protestos esquerdistas no país. 
Í Segundo Gohn, este foi um "período 'de intensa articulação de forças 

políticas no Brasil, operando na clandestinidade, em ações violentas 

respaldadas na ilusão da necessidade da luta armada como a única forma de 
instalar uma nova sociedade no país" (*Í1¬_995 : 100). 

J 
-f Muitos movimentos e lutas tomaram partido nesta fase da história: 

1964/68 - Movimento Estudantil ._ . 

1967 - Movimento Grevistas Operários em Osasco - SP e Contagem - BH ' 

1967 - A Constituição do Golpe de 64 
1967 - Guerrilha do Araguaia 

1969 - Promulgação do AI-5 . 

1968 -' Implantação do Movimento CEBs 
1972 - Movimento Custo de Vida, além de outros movimentos que delinearam 

. , . , _ . 2 
sua historias nas paginas do Brasil . 

(2) Na produção do conhecimento maiores esclarecimentos ver GOHN, Maria da Glória. 1995.



l8 

A ditadura militar deixou marcas profundas na história do Brasil que até 
hoje sobrevivem: reconhecer que o Brasil, com seu modelo econômico, 

~ ~ incentivou o processo de industrialização nao se voltando às questoes que 

envolvem a cidadania. Questões como moradia, saúde, educação, lazer, entre 

outras, não estiveram no ápice das discussões e prioridades que emergem do 
poder público. Neste cenário de exclusão social que grande parcela da 

população se encontra, é que a busca por cidadania impõe complexas tarefas 
àqueles segmentos da sociedade, comprometidos com a sua construção e/ou 
consolidação. Na ditadura militar os meios de comunicação, em especial a 

televisão, desempenharam um papel fundamental. A televisão, como 
tecnologia modernizadora, entra de forma alienada na vida das pessoas. Ela 

não fornece espaços quepossibilitam uma discussão das questões básicas que 
envolvem a vida da população. Esta tecnologia deu certo e repassa para a 

população toda a ideologia dominante do mundo capitalista. "Não dá para 
esquecer que o cidadão ideal para o regime militar era aquele que ficava quieto 
em casa, calado, assistindo televisão.... a televisão foi o meio por excelência da 
pedagogia autoritária" (ljinçe,`apudFRÍ^lN`ÇA,\l'9`94\›1-4`6). E continua sendo 
umamaneira fácil e acessível de chegar até a população, impondo ideologias 
sem que a população se dê,conta de que está sendo manipulada como se fosse 
marionete, reproduzindo tudo conforme lhes é repassado. Isto não quer dizer 

que somos contra o uso da televisão, pelo contrário, ela é um meio fácil de 

se chegar até as pessoas. O que cabe-nos ressaltar é a forma como é usada pelo 
poder dominante para que a população se aliene cada vez mais. 

` Outras marcas sobreviveram além da tel-e.v_isão. A resistência à ditadura e 

a negação do autoritarismo, são bons exemplos que levaram a emergência de 

valores como "pluralismo, transparência, autonomia dos movimentos sociais
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com relação ao Estado e aos partidos políticos - em choque aberto com o 

conjunto da tradição autoritária" (Lince, apud FRANÇA, 1994 : 146). _ 

A politização como processo dos chamados corpos intermediários e' 

outro exemplo que sobreviveu fortemente aos efeitos deste processo ditatorial. 

Neste_contexto surgiram novos movimentos, e os que já existiam adquiriram 

uma outra conotação de valores democráticos em choque aberto com esta 
realidade mais ampla, no caso, o autoritarismo, lutando contra a opressão 

política. V 

'

- 

Diante disto, o movimento sindical recuperou-se com autonomia, 
defendendo os interesses dos trabalhadores, e levando-os para um alargamento 
da cidadania política, juntamente com o processo de luta contra a ditadura. 

Luta esta que fez surgir uma necessidade importante de se repensar e 

reinventar a cidadania. "O novo cidadão é aquele que já não se satisfaz com a 

lógica da cidadania abstrata, do voto, no número, da massa. Ele não *esgota seu 
Í* 

anseio de participação no exercício do direito de votar. Trata-se de um cidadão 
mais concreto, que busca se organizar para um acompanhamento contínuo do 
processo político" (Lince, apud FRANÇA, 1994 : 149) 

_ 
Frente a este quadro, a sociedade brasileira se via diante de uma séria e 

necessária necessidade de mudança e renovação no que concerne a cidadania. 
Finalmente, após duas décadas no poder, a ditadura brasileira foi derrotada mas 
a cidadania foi capaz de gerar, mesmo em um contexto diverso, grandes e 

memoráveis acontecimentos. 
1 É então que começa "a campanha pelas eleições diretas para Presidência 

da República, em 1984, a ser introduzida por uma nova emenda constitucional, 
é derrotada na votação de 26 de abril daquele ano, dando lugar a campanha de 

Tancredo Neves, que culminaria na eleição, *ainda pelo Colégio Eleitoral" 

(/Casagrande, 1995 : 18). z 

- `\
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z 
_

_ A campanha ganhou corpo e popularidade, chegando a ter êxito no que 
se refere a eleição indireta no colégio eleitoral, mas apesar de toda esta 
conquista, Tancredo Neves adoeceu falecendo antes mesmo de tomar posse. 
José Sarney assumiu como novo presidente do Brasil, instituindo o Plano 

Cruzado, para ai decepção da população. Mais tarde, no âmbito das eleições 
com a campanha do Partido dos Trabalhadores tendo como candidato, Luis 
Inácio Lula da Silva que enche as praças, mesmo assim é derrotado. 
Diante destes contínuos acontecimentos, "a década de 80, cognominada como 

.a década perdida em termos econômicos, mas altamente positiva, tanto político 
como culturalmente, findou-se com um quadro desanimador: a desmobilização 
e descrença das -massas" (Gohn, 1995 : 124).

' 

Para'Caubet,\ "depois de vinte e três anos de práticas estatais, que 

negaram explicitamente a simples possibilidade de expressão da cidadania, a 

Assembléia Nacional Constituinte apresentou-se como um meio importante de 
resgatar parcialmente a vontade de participação política" (1988 : O9) com a 

constituição de 1988 propondo igualdade de princípios entre homens e 

mulheres, jovens e velhos e entre brancos e negros. Nesta constituição, muitas
~ sao as leis que tratam da efetivação dos direitos sociais do cidadão que busca 

uma sociedade livre, justa e solidária, no entanto, a lei existe, mas precisa ser 
cumprida./ 

¶¡;`*~«..¿š,-P(i›¡\ . , . . . 

. pr Com isso torna-se perceptivel que a cidadania ultrapassa a barreira de
‹ \ z z z z z ~ , , 

\pvotar ou de ter alguns direitos sociais. Ser cidadao e compreender, e saber 

situar a propria existencia, onde juntos e em parceria lutamos por beneficios e 

direitos que nos são de direito. 

É necessário perceber que não existe democracia sem que haja a 

concretização dos direitos civis e políticos, que apontam para o processo de 

construção da cidadania. Isso levando em conta que a democracia é um regime 

w
/ 

.xløl ,
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político baseado na soberania popular, com respeito à regra da maioria, porém 
com leno reconhecimento _dos direitos da minoria e res eito inte ral aos P « 8

~ 
direitos humanos._A,cidadania é aquela que institui o cidadao como portador 
de direitos e deveres, mas essencialmente criador de direitos para abrir novos 
espaços de participação política. ' « 

. A construção” da cidadania necessita que sejam desenvolvidos 

mecanismos de controle “daqueles que se sentem manipulados sobre os 

manipuladores, onde os primeiros agiriam no sentido de controle sobre as 

autoridades "como condição básica para que às leis sejam percebidas como 
uma transação entre iguais e para que as pessoas possam obedecer as leis por 
sentirem que participaram de sua criação" (Cárdia, apud SPINK, 1994 : 16). 

Quando a cidadania retomava sua força no Brasil dos anos 90, investia 

na tão ansiada eleição direta para presidente, que' obteve um resultado 

catastrófico com o governo Collor. Neste período, os movimentos sociais 

sofreram uma derrocada e um refluxo, e. a esperança política se revelava 

inexpressiva. A situação se tornou tão difícil, que "quando o esquema 
'collorido' mostrou seu avesso purulento, a cidadania retomou a ofensiva no 

movimento pela ética na po1ítica" (Lince, apud FRANÇA, 1994 : 151). 
i 

-A população se organizava lançando-se na campanha do "Impeachment", 

que mais uma vez reproduzia uma mobilização popular histórica indo às ruas 
de cara pintada, em sinal de protesto contra o govemo Collor. Diante deste fato 
é que a luta contra o governo emergia e o povo se unia numa só voz, em busca 
do impedimento presidencial. Momento este, que vai ficar para sempre na 

-¢‹ 

história do Brasil e na memória do povo que busca uma melhor qualidade de 
vida.

Ç 

Os anos 90 estão sendo permeados por uma redefinição no cenário das 
lutas sociais no Brasil. Surgiram novos movimentos sociais mais centrados às



22

~ questoes éticas, bem como, a criação de movimentos nacionais, a partir de 
instituições e organizações de espectro plural, ou de figuras carismáticas como 
é o caso do Movimento de Ação da Cidadania contra a fome, a miséria, pela 
vida, do sociólogo Betinho. E ainda, estruturam-se movimentos nacionais, a 

partir de questões sociais como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas 
de Rua. Esta fase se pauta na retomada de questões que envolvem os direitos 

sociais tradicionais, nunca antes resolvidos no país, e no fortalecimento e 

crescimento das ONGs e nas políticas de parceria, implementadas pelo poder 
público. (Gohn, 1995 : 125 e 126) 9

` 

Entre as décadas de 80 e 90 delineava-se na história do Brasil outros 

movimentos e lutas por uma melhor qualidade de vida: 
1981 - Criação da Conam - Confederação Nacional de Associação de 

Moradores; ' 

1982 - Criação da CGT - Confederação Geral dos Trabalhadores; 
1983 - Movimento de Desempregados em São Paulo - motivado pelo 

crescimento das demissões ocorridas por causa da crise econômica e a 

recessão que se abateu no país; ' 

1983 - Onda de saques em supermercados e lojas de São Paulo e Rio de 
Janeiro;

_ 

1983 - Criação da CUT - Central Única dos Trabalhadores; 
1984 - Movimento Diretas J á; » 

1985 - Romaria da Terra e M.N.M.M.R - Movimento Nacional de Meninos e 

Meninas de Rua; 
1986 - Criação do Movimento Negro;

_ 

1987 - Criação da UDR -União Democrática Ruralista; 
1988 - Promulgação da Nova Constituição; ' 

1990 - Criação da Força Sindical;

\
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1990 - Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

1992 - Movimento pela Ética na política; 
1992 - Movimento Cara Pintada; , 

1993 - Criação da..Central de Movimentos Populares; 
1994 - Movimento Viva Rio; 

.
t 

1995 - Manifestação Contra a Reforma da Constituição. Estes, entre outros 
. , ~ \ . . . . 3 movimentos e orgaos reforçam a luta do povo pela cidadania brasileira . 

Em 1994, houve uma alteração no cenário político nacional devido a um 
novo plano econômico, uma nova moeda - o Real, sustentado pelo governo do 
novo presidente da República - Fernando Henrique Cardoso. ' 

Face à trajetória de construção da cidadania, como se dá a formação da 
consciência no Brasil? A consciência é a atribuição de valores pelo indivíduo 

ao seu ambiente social, que serve de guia de novas condutas onde só poderá ser 

compreendido dentro do contexto que tal conduta está inserida. 

No que se refere à consciência do cidadão brasileiro a nível de Brasil, 
percebe-se que nas experiências próximas mais centradas no contexto em que 
os indivíduos interagem com outros de sua mesma classe e de outras classes, e 

com instituições governamentais e partidárias, é uma fonte que condiciona e 

modela as relações de classe afetando a consciência política. 
I Para Sandoval (1994, 60) "são três] estes fatores próximos: 1) a divisão 

do trabalho e as relações de autoridade dentro da empresa produtiva; 2) as 

relações de autoridade dentro do sistema político; 3) a influência de padrões 

culturais e de consumo." Isso implica,kainda mais, nas condições para 

o aflorafda consciência política e a estruturação de classe. -

` 

M___ííí_ 
(3) -'Ver GOHN, Maria da Glória. 1995.
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O dia-a-dia do ser humano não passa de uma vida rotineira e 

participativa nas diversas faces do todo individual, onde todos os seus sentidos, 

capacidades e habilidades são empregados na manipulação do mundo objetivo. 
No entanto, esta vida quotidiana nos parece normal e natural, muitas vezes 

guiada pelo senso comum. " 

"Mas para chegar a compreender bem porque a consciência é 

transformada com freqüência pela interrupção da rotina diária, é necessário 
primeiro» examinar como se estrutura a maneira de pensar do indivíduo" 

(Sandoval, 1994 : 63). .Ç 

A característica dominante da vida quotidiana é a sua espontaneidade, ou 
seja, tudo que os indivíduos assimilam sejam crenças sociais e pontos de vista 

age de maneira não reflexiva ou seja não racional, impondo sobre as pessoas 

uma forma de pensar imediatista e utilitária, dando suporte para que o 

pensamento superficial se desenvolva sem reflexão mas com alienação. 
Sandoval afirma que a consciência política esta pautada em quatro 

modalidades que se prevalecem, entre segmentos significativos da população e
\ 

uma consciência de cidadania democrática. Para ele a primeira é a .\ 

/ "consciência de senso comum, que é aquela forma de 
percepção social limitada pelo universo da vida 
rotineira. O indivíduo se identifica com sua posição de 
classe... A segunda é a consciência populista que reduz 

~ interesses opostos de classe a interesses opostos de 
indivíduos ou grupos... A terceira é a consciência de 
conflito na medida em que encara a sociedade como 
estratificada por classes que detêm interess\es opostos. 
E finalmente, a 

ç 
consciência revolucionária que 

acreditámos existir no meio brasileiro. É aquela forma\ 

de consêiência que percebe a sociedade como\s€ fora 
composta de classes com interesses antagonisticos 
irreconciliáveis e em que um número reduzido de

I
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classes ou uma única classe alcançou posição 
econômica e política dominantes através da exploração 

_ 

de outras classes" (1994:_ 71 e 72). / 
Assim, percebe-se que a consciência revolucionária atua no sentido de 

reverter este quadro, reorganizando a macro estrutura do poder, mesmo 
sabendo que isto só ocorrerá caso hajam ações coletivas de classe. É por isso 
que a consciência é a visão do homem sobre as coisas, e o processo de 
conscientização ocorre através da elaboração desta visão, na qual fazem parte: 9 
o homem,as coisas e o próprio. mundo./Afinal, o que é cidadania? No contextcâwšzf 

_

F desta trajetória reflexiva, cidadão é toda pessoa com direitos civis e políticos, .â 

. 

- â/z.~ 
respeitados pelo Estado e pela sociedade, e em condiçoes de desempenhar os "F5 

`F,,,. 

‹=--'“="'*“ 

direitos e deveres, -na relação com os outros, com o Estado e com as 

Instituições Sociais. A cidadania é o exercício pleno desses direitos e deveres/' -

.

c 
»¬ 

.-1 

Saviani coloca que "ser cidadão significa ser sujeito de direitos e ~' __k__,___¢.._, 

deveres. Cidadão é, pois, aquele que está capacitado a participar da vida da i

2 

cidade literalmente, e extensivamente da vida da sociedade" (1986 : 73). 

- 

' f/ Percebemos ue o ue tan e a cidadania não é o fato dela ertencer a Cl Cl 8 
A

P 

uma cidade mas, sim, o de participar consciente e ativamente da vida desta 
cidade. 

9

H 

A Cidadania possui duas faces: uma exige direitos e a outra assume 
deveres pois ela só existe quando são garantidos os direitos de todos e se 

cobram os deveres de todos. 

/Íortanto, cidadania é participação solidária. Ninguém é cidadão sozinho
~ ou apenas para si. Mas sim com os outros. Para ser cidadão nao basta ter 

certidão de nascimento, nem apenas votar, pagar impostose ser obediente com 
as leis. Cidadania é compromisso histórico, e' poder participar nas decisões e 

ações da sociedade, bem como, na participação social política, econômica,
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edade. É poder decidir o que é útil e necessário para si e 

ara toda a comunidade/ 
' `ncluído nos 

p . 

4 

` ` 

tória da cidadania esta 1 E`ste breve estudo sobre a traJe 
" ` ` 

rocesso de formação sforços de compreensao realizados em nosso p /ldiferentes e 
` “ e vivenciamos em nosso 

›.__..,,

_

N 

4'

w 

`\. 

1` 

lmente nas reahzaçoes qu profissional e, principa , 

ática da cidadania foi ganhando estágio curricular. Compreendemos que a tem 
expressão e concretude nas relações que construímos com os .moradores do 

desenvolvidas no contexto da assessoria do lMorro do Mocotó e nas ações 

\Serviço Social do CEDEP. 

i_ 

No item seguinte, tentaremos situar o leitor sobre a participação do 

Serviço Social na complexa tarefa de participar da tecitura da cidadania junto 

aos moradores do Morro do Mocotó. `
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b) na assessoria do Serviço Social 

É na perspectiva de luta por uma melhor qualidade de vida que optamos 
por fazer um curso de nível superior, no caso o Serviço Social. Acreditamos 
que como profissionais competentes poderemos desempenhar nossa função 
junto às diversas esferas sociais mais precisamente com aquelas pessoas 
excluídas de seus direitos, lutando conjuntamente por uma sociedade mais 
justa. 

Diante desta opção, procuramos um estágio curricular que mais se 

identificasse com nossos ideais e perspectivas. E como ponto de partida fomos 
ao CEDEP - Centro de Educação e Evangelização Popular, situado no centro da 
cidade de Florianópolis onde começamos `a desempenhar nosso estágio.

~ Procuramos nos aproximar da trajetória histórica desta Organização nao- 

governamental (Ong). Conhecimento este, chamado de reconhecimento sócio 

institucional pertencente à disciplina de estágio supervisionado I, no sentido 

de identificar e compreender toda a demanda atendida por esta Entidade, bem 
como, sua metodologia de ação profissional. 

A necessidade de ter mais discussão e reflexão com as comunidades, no 
fortalecimento de lideranças, na conquista de outras questões como: 

alimentação, teologia, cultura e educação, é que fez com que o CEDEP, 
comprometido desde 1987 com o movimento popular, assumisse uma presença 
fundamental no processo de assessoria as comunidades nas questões que 

obj etivavam uma melhor qualidade de vida nos anos 90. , 

« Foi diante desta necessidade que surgiu o CEDEP: uma entidade civil, 
autônoma com personalidade jurídica, sem fins lucrativos e políticos 

partidários, que toma forças a partir dos debates junto com algumas 

comunidades de periferia. Diante do desafio da luta pela terra, moradia e
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sobrevivência, elas entenderam que era preciso a restruturação de uma entidade 
que apoiasse essas lutas, na discussão e reflexão metodológica.

' 

A partir disto, o CEDEP, como força articuladora, começou a atuar em 
diversas comunidades empobrecidas através de trabalhos organizados, 

repensando sempre sua prática, diversificando a metodologia, para que esta, 

suprisse as necessidades da demanda atendida pela Entidade. Com este 

processo contínuo de discussão, participação e reflexão no âmbito das 

comunidades, e tendo claro o objetivo do CEDEP, no* caso, de apoio e 

assessoria às iniciativas das classes populares organizadas em associações, 
cooperativas e comunidades de base é que a Entidade percebeu que para 

melhor atuar junto às comunidades é necessário optar pelo trabalho dividido 

em setores, cada qual com sua especificidade. - 

Atualmente, o CEDEP divide-se em quatro setores frutos do 

desenvolvimento de projetos como: Setor de Educação - que desenvolve 

atividades com crianças, adolescentes e adultos com vistas à concretude da 
cidadania. Este setor engloba projetos como oficina do saber, magistério para 
lideranças comunitárias, grupos de alfabetização e cursos de extensão. Já, o 

Setor de'Produção e Abastecimento possibilita a criação de espaços de ação 

organizativa e de autogestão comunitária, na área de abastecimento e produção, 

assessora os armazéns comunitários, atualmente organizados em cooperativa. O 
Setor de Teologia Popular possui expressiva significação nas comunidades, 

pois presta serviços de assessoria e colabora na Evangelização Ecumênica e 

transformadora. Além disso/valoriza o aspecto religioso na vida da comunidade 
como catequese, cursos de teologia popular, grupos de reflexão e liturgia, 

celebrações e promove encontros abrangendo Florianópolis, São José e 

Palhoça. O Setor de Assessoria às Organizações Comunitárias, que tem como 
objetivo principal assessoria ao movimento popular, para que seja possível a

1
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construção da cidadania, deteriorada por certas políticas que privilegiam uma 
pequena parcela da sociedade. Este setor busca também a formação de 

lideran as comunitárias, a articula ão das comunidades entre si visando o3 

fortalecimento do movimento popular, estando também envolvido com as 
políticas públicas locais, estaduais e nacionais. O setor atua, não só em 
Florianópolis, mas em São José, nesta mesma perspectiva de trabalhar com a 

população por uma melhor qualidade de vida, através da organização -e 

participação popular. Além disso o setor possui profissionais do Serviço Social 
e de outras áreas, bem ,como estagiários de Serviço Social, que atuam em 
diversas comunidades assessoradas pelo CEDEP. , . 

Como estagiários, desempenhamos nosso .trabalho na comunidade Morro
1 

do Mocotó,=numa perspectiva de educação popular, conhecendo e participando 

do cotidiano da comunidade, bem como participando do processo de 

construção de sua história de luta. 

A prática do Serviço Social se caracteriza pela construção de um 
processo educativo, intervindo de forma a fazer com que a população 

marginalizada compreenda sua condição e à partir desta, passe a agir com uma 
consciência mais crítica, e por conseqüência, a construção da cidadania por 

uma melhor qualidade de vida possa se consolidar. Compreendemos que o 

saber da população está permeado pelo saber da ideologia dominante, que age
~ 

de forma a estar sempre se legitimando e impedindo a construçao de novas 

concepções de mundo, criando obstáculos de acesso para a população, para que 

esta se sinta incapaz de agir em busca de suas necessidades básicas, afetivas e 

espirituais. . 

~É num cenário de exclusão social que trabalhamos assessorando as 

comunidades, construindo mediações que possibilitam maior clareza dos 

conteúdos e ações que constituem a ideologia dominante. Visamos também



30 

oferecer oportunidades à formação política das lideranças, no sentido de 

compreenderem criticamente o papel do poder público como formulador de 
políticas públicas, que objetivem uma melhor qualidade de vida, políticas estas, 
que devem ser entendidas como um direito do cidadão e não como um 
benefício concedido à população em forma de caridade ou benesse. 

A -participação do Assistente Social nestas questões é de extrema 

necessidade, pois este delineia ou melhor, traça o perfil real e concreto no que 
tange algumas contradições que envolvem o poder público, visando assim 
mostrar com transparência os fatos para que a demanda atendida os perceba e 

possa assim refletir sobre elas. Esta forma possibilita que estes sejam sujeitos 

de sua história e não apenas mais um. »

, 
i 

* 7 |. 1-'F 
' _» ' 

f . . . ..\ 
' 

,
` 

E no ser sujeito que «_ nosso trabalho no morro vai ao encontro das 

pessoas, buscando participação, na associação de moradores, provocando uma 
reflexão para que estas pensem, reflitam e avancem nas suas ações, 

conseqüentemente, se apropriem da sua possibilidade de constituírem-se como 
sujeito político. .

› 

i 
' 

. 
_.' V 

~ Vl fl 

Nosso trabalho interventivo -permeoui no cotidiano do Morro do Mocotó, 
e nas reuniões da Associação de Moradores e do Grupo Jovem, contribuindo na 
discussão, reflexão e ação das necessidades específicas da comunidade. 

. mi/ 

*ÇFÍV-emos/ também contatos diretos com os moradores da comunidade, 

contribuindo assim para o fortalecimento das lideranças existentes bem como, 
incentivando o aparecimento de novas lideranças ›'-neste' processo de construção 

no coletivo. Como mediadores, rnossa' -ação 
E 

esteve sempre embasadaiipor 

intervenções que possibilitassem mudanças no cotidiano das " lideranças 

comunitárias. O Serviço Social-viabíiliiou espaços reflexivos que proporcionam 
uma maior criticidade por parte destas liderançasf Foram viabilizados cursos de 
formação de lideranças, encontro entre as comunidades, reuniões com as
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“ 

políticas pu icas e even os comemorativos com momentos de reflexao, e 

análise.
A 

Encontro das Comunidades 31/05/95 
24/os/95 Cedep 
21/06/95 Cedep 
19/07/95 Cedep 

I! 23/08/95 Cedep 
20/09/95 Cedep

H 27/09/95 Cedep
H 07/06/96 Catedral 

12/07/96 Catedral 
Curso de Formação de Lideranças 25 e 26/05/96 Cedep 

Reuniões Assessorias do Cedep e Comunidade 28/10/95 
18/1 1/95 
21/1 1/95 

Mocotó 
Mocotó 
Mocotó

~ Festa de Confraternização entre as comunidades 
assessoradas pelo Cedep 10/12/95 Campeche 

Visita com as lideranças comunitárias na 
construção de uma casa modelo com tijolo 

alternativo 19/08/95 Palhoça 
Projeto Político do Cedep 

Discussão sobre o que é o Neo Liberalismo 23/09/95 
Dape- Fpolis 

¡| r' 

Agimos também no sentido de esclarecer mais a estas lideranças sobre o 

atual cenário político, ampliando a visão crítica destes sujeitos, para que 

compreendam que são pessoas, com direitos e deveres garantidos por lei, e que 
é na ação coletiva que atribuem legitimidade às suas lutas. 

Para Lima e Cunha o "poder público sobrevive com os impostos pagos 
pela população; logo temos direito de exigir que esse direito se reverta em 
políticas que atendam as necessidades..." (1992 : 58). Se pagamos temos o 

V ‹ 

direito de exigir o melhor e o que seja necessário. E por isto que 'refletimos com
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a Associação de Moradores estas questões, para que organizadas possam 
reivindicar o que lhes é de direito. São nestes momentos de práxis que 

¿';>.~›1Lx.,L`{/l' .mz A ‹ 

(percebemos- ainda mais, nossa importancia como profissionais capazes de 

refletir criticamente com estas pessoas, que estão cada vez mais longe dos seus 
direitos. _ 

.. Nogueira considera "fundamental o profissional que estabelece_ a 

mediação entre as propostas, as diretrizes e políticas privadas, os próprios 

.departamentos e repartições públicas, grupos e as associações populares" (1987 

: 85).
` 

- Neste trabalho organizativo o Serviço Social perpassa a questão da
/ 

cidadania que na verdade como conquista coletiva é fundamental pois, lutamos 
pela dignidade humana e pela superação dos direitos sociais básicos 

necessários à população, onde apontamos possibilidades na construção de uma 
nova hegemonia no âmbito da ação no coletivo. Isto não significa dizer que a 

população menos favorecida fica calada, somente escutando e depois ela age. 

/Ao contrario, ela possui um saber específico, uma vivência diferenciada, uma 
história bem diferente danossa. E juntos trocamos nossas experiências ,e§ 

somamios forças para que o trabalho seja significativo. Como afirma Baldissera 
"Ambos..., contribuem para o crescimento da consciência crítica e coletiva, 

força geradora da transformação social..."(l987 : 132)/
_ 

Possuímos saberes específicos, seja assessoria ou população em geral, só 
que cada um diferenciadamente, para que possa se completar e não se anular. 

É nesta visão de trabalho em conjunto que chegamos até a Associação de 
Moradores do Morro do Mocotó.
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~ 
c) na Associaçao de Moradores. 

*.z _ 

- 

. 

.ç 
Agora passaremos a descrever o cenário onde realizamos nossa prática 

_ _/ _ 

de estágio curricular durante três semestres juntos a uma ONG; - o CEDEP -4 

que atua nas comunidades empobrecidas da grande Florianópolis, mais 

especificamente, nas Associações de Moradores. 

Se pararmos para observar a realidade da cidade de Florianópolis, 

encontraremos faces bem distintas de uma população que habita esta cidade. 
Faces diversas entre suas avenidas, ruelas, edifícios, patrimônios históricos, 

casas, cortiços, favelas, barracos, praias e um grande incentivo turístico como o 

melhor lugar para se viver. 

Florianópolis cresceu bastante com a implantação dos órgãos públicos, 
gerando vários empregos. Uma parcela significativa da população de 

Florianópolis sobrevive do subemprego e dos biscates; a outra do serviço 

público, da pouca indústria, do comércio e da construção civil. Mas o número 
excessivo deimigrantes que chega a cidade em busca de trabalho, se depara 

com uma realidade bem diferente: a realidade da favela, da fome, da miséria, da 
marginalidade, da falta de emprego e da injustiça. 

No contexto destas interfaces é que se encontra o Morro do Mocotó, um 
lugar com muitos moradores que clamam por melhores condições de vida. 

O Morro do Mocotó fica localizado num bairro de classe média chamado 
de Prainha, limitando-se com o centro da cidade. A geografia do lugar é 

bastante irregular e ao mesmo tempo acentuada. A vista para o mar, para o 

centro da cidade e para as pontes é algo belo, onde podemos perceber as faces 

dessa cidade com seus imensos e imponentes edifícios que contrastam com a 

arquitetura das casas pobres.
` 

`\.



34 

O Morro possui um rosto desenhado pela cidade e pelos próprios 

moradores como sendo um rosto sujo de violência, drogas, prostituição e 

pobreza, que uns querem olhando-a reflexivamente alterar os estigmas que a 

cultura burguesa lhes atribui. 

. < Várias são as realidades que seapresentam ao nosso olhar sobre o Morro 
dependendo do caminho que se escolhe para chegar até lá. Por exemplo, ir para 

o Morro passando pela Rua Silva Jardim e subindo a Rua Treze de Maio, 
percebe-se que a Rua é bastante larga e muito inclinada com uma escadaria no 
final sendo ue as casas, na sua maioria, são de classe média. Para se che ar8 
até a comunidade através desta rua, basta entrar por um beco ao lado da creche 
da comunidade que já estará numa realidade bem distinta, com pobreza, casas 
pobres, mínimas condições de proteção e privacidade, esgoto a céu aberto, 

ruelas íngremes e acidentadas, lixo sem destino adequado. A contradição é 

visível, - 

A 
' 

_

` 

Quando nos dirigimos à comunidade pela Rua Silva Jardim, no sentido 
Centro - Prainha, encontramos uma entrada ao lado de uma clínica veterinária. 
Logo visualizamos várias casas que caracterizam lugar de gente pobre, com 
casas que se escondem entre uma casa e outra. Ao mesmo tempo que 
enxergamos esta realidade, bem próximo dali existem imensos prédios e belas 
casas, contrastando com a realidade de pobreza dos moradores do Morro. 

Bem perto dali encontramos a Baía Sul, com um veleiro que abriga uma 
série de barcos da classe mais abastada da cidade. As duas faces da cidade são 
bem visíveis: pobreza e riqueza.

I 

O cenário _queipe'rm'eoi'u nossonestágio, foi o do lixo, entulho, valas a céu 
aberto, casas com reboco, do tijolo sem acabamento, da madeira velha que 
cobre famílias, dos cachorros que por vezes alegram seus donos, das crianças 

que brigam por um pedaço de chão para jogar bola, dos pontos de drogas que
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estão por todo lugar, dos vasos de plantas que enfeitam a tristeza do lugar e 

fazem o belo do lugar, da falta de lâmpadas nos postes dificultando a 

circulação. No cotidiano das pessoas que habitam o Morro, bares e 

mercadinhos oferecem bens de consumo de primeira necessidade e desvelam o 

ócio, o vício, a realidade do desemprego. 

Uma parcela significativa destas famílias mora ao muito tempo ali. O 
Fluxo de entrada e saída de famílias é pouco expressivo. V 

Os moradores possuem uma história de luta desde 1900. O primeiros 
ocupantes na sua maioria, eram peixeiros, carregadores, serventes na 

construção da Ponte Hercílio Luz e no atendimento aos marinheiros quando 

ancoravam seus navios no porto da Capital. O nome do Morro se deu pelo fato 
de que os marinheiros ao desembarcarem no porto da capital dirigiam-se ao 

Morro do Governo para comer uma alimentação forte chamada de Mocotó. 
(Martins, 1994 : 08)

_ 

Atualmente, os moradores que compõem o Morro do Mocotó se 

caracterizam por aspectos que revelam o modo de vida destas pessoas. São 
diferentes profissões assumidas pelo moradores: trabalhadores e trabalhadoras 

que atuam na construção civil, na faxina das casas, no cuidado dos filhos, na 

venda de drogas, na segurança como bombeiros e policiais, além de outras. 
Com isso podemos, ,num primeiro momento, 'apresentar aspectos da 

composição do Morro do Mocotó.:/Éão camadas da população desprovidas de 

um trabalho qualificado e, por conseqüência, mal remunerado, ficando assim 
sujeitos a subempregos e a formas de existência precárias. 

p 

"Na verdade formam parte da população 'economicamente ativa, apta 

para trabalhar, mas que entre outras coisas engrossa os exércitos de reserva nas 
filas das grandes cidades, compondo altastaxas de desemprego. Nesse sentido, 
Florianópolis vive o problema..."_ (Fantin, 1992 : 43)/.¡Í

9

_
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~ Quanto às moradias das pessoas, constatamos em nosso estágio. a 
/ >~ 

existência de muitas casas de alvenaria com ou sem reboco em bom ou9 

péssimo estado. As outras casas são de madeira, muitas em péssimo estado de 
conservação. A Com isto, identificamos uma face extremamente dicotômica: 
apesar de muitas pessoas trabalharem na construção civil, não conseguem 
oferecer para sua própria família uma boa casa. - 

Em relação ao tratamento da água/esgoto e a situação sanitária do local, 
obs~ervamo~sfa~exi-stênci.a de água encanada nas casas, o esgoto estava sendo 

feito além da construção de noventa banheiros. Esta foi uma conquista da 
comunidade, através da Associação de Moradores no Orçamento Participativo 

da Prefeitura da cidade através do projeto Pró-Sanear. A maioria das casas 
possui luz ou rabicho.z_Encontr'amos também alguns telefones públicos e a 

coleta de lixo é feita semanalmente através da Comcap. 
`

. 

^Os fbecos, entradas, ruelas, caminhos que delineiam o espaço de 

circulação da comunidade são sempre permeados pelos seus moradores que 

além de utilizarem como passagem, são lugares de encontro, conversa de 
muitas pessoas idosas, crianças, jovens, donas-de-casa, namorados, 

desempregados, vendedores e usuários de drogas do Morro e/ou de outros 

lugares da cidade e aqueles que visitam, amigos e familiares. Estes são os 

sujeitos que circulam nos caminhos que delineiam a geografia do Morro e são 
nestes espaços que as pessoas tem contato com aquilo que se passa no mundo 3 

na cidade, no bairro próximo e também com seu vizinho." 
Por todo o morro, observamos muita música, através das diversas 

estações de rádio e TV que ecoam em diversos volumes, o que caracteriza uma
~ situaçao bastante comum nos bairros mais pobres da cidade. A presença da 

criançada aumenta ainda mais o som, que se mistura com outros. É um 
constante fazer de músicas nas mais diversas sintonias com a vida, com a
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brincadeira, com a desgraça, com a tragédia, com a felicidade, com a música, 
etc. 

V 

A proximidade das casas faz com que as pessoas se conheçam e se 
relacionem, pois dependendo da hora do dia ou da noite, ela ganha mais ou 
'menos forma dando um outro movimento ao Morro. ‹

' 

As pessoas que residem no Morro do Mocotó desfrutam de alguns 
privilégios: além de conviverem com um belíssimo visual, estão localizados 
quase que no centro da cidade, não necessitando desta forma do uso do ônibus. 
De certa forma os moradores também estão assistidos pelo Hospital de 

Caridade que fica bem próximo, pelas escolas Celso Ramos e Instituto Estadual 
de Educação, posto de saúde da Prainha, posto policial da Prainha, transporte 

coletivo, entre tantos outros.
~ 

_` As entradas que servem de acesso à comunidade diariamente estao cheias 
demoradores, normalmente' homens, entre adultos, jovens e crianças. Cada 
uma destas pessoas está incumbida de uma tarefa que perpassa a venda, 
consumo e controle do tráfico de drogas.

_ 

5 1 
z _ . 

Durante todo nosso trabalho na comunidade convivemositcomâetsíta» 
':. `.-¡ ,` 

realidade de venda e consumo de drogas, que muitas vezes ~ni'o.'srde›ixou com 
medo. Medo de haver alguma briga ou mesmo a polícia poderia aparecer e por 

~ “<` 
. . , 

. ~ 
estarmos por ali poderiamos sofrer qualquer tipo de agressao. ¡ 

Quanto ao tratamento dispensado pelas pessoas do Morro, não temos 

nada do que nos queixar. Tivemos sempre passagem livre pelos locais mais 

críticos, nossa presença 'quase ,não os inibia na venda e no consumo das drogas. 
. . f, ¡,,,,, Y/jfn 

Eles mos identificavam J 

pela frase: "Abre caminho, Abre caminho e a 
4 . . ~ , 

«- 

Professora" .Esta frase significava que nao eramos compradores de drogas e 

(4) Esta era a forma com que identificavam os Agentes Extemos que trabalhavam na comunidade, mais 
precisamente na Casa da Criança.
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* 
" 1 ~ _' .I ...'/ 

poderíanfos subir o Morro sem problemas. Reagíamos normalmente pois este 
comportamento faz parte do cotidiano do Morro. Muitas vezes quando 

p,assavamos por eles, falavam mais alto, exibiam facas, canivetes, cachorros e 

até revolveres. Percebemos que era uma maneira deles de se legitimarem frente 
\" . 

a todas as pessoas que, de certa forma, estavam envolvidas com o Morro 
inibindo assim, ações que possam interferir neste meio perpassado pelas 

drogas.
9 

Este poder expressado por estas pessoas é a capacidade que possui uma 
classe' social no caso opoder da droga, de definir e realizar seus interesses 

específicos, mesmo contra a resistência do nível estrutural em que tal 

capacidade esteja fundamentada. ~ 

ç

- 

As bases deste poder não estão necessariamente circunscritas à> 

legitimidade de seu exercício. Este poder é o que controla o Morro e as pessoas 
de uma forma ou de outra, devem agir no sentido de não intervir neste meio. 

Jšara Tez-¿z~a, "desde criança, o ser humano é condicionado a se comportar de 
acordo com as nonnas sociais, mesmo que estas o subjuguem, o castrem, o

~ 
limitem... Seus sentimentos são desprezados, assim como suas intuiçoes e 

percepções" (1991 : 19). Neste sentido, além da sociedade cobrar posturas das 

pessoas, o ambiente também lhes cobra. Percebe-se que o poder exercido pela 
droga faz com que os moradores vejam, escutem, ignorem tal postura em 
troca de segurança. Segundo Schererf -1 Warren, "o autoritarismo na cultura 

político brasileira não é apenas o resultado do agir das elites políticas, mas 
também das suas raízes nas formas como as classes dominadas se submetem e 

reproduzem em suas próprias práticas cotidianas este autoritarismo" (1993 : 

49). Não só a segurança de que nada será feito para as pessoas, mas muitos 
outros artifícios são utilizados para conseguir o silêncio dos moradores. Por 

exemplo, um menino foi atropelado 'em frente ao morro, não resistindo ao
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acidente, faleceu. A família sem condições de pagar o funeral, recebeu ajuda 
de pessoas ligadas ao tráfico. Esta estratégia é paradoxal, pois ao mesmo tempo 
que eles induzem as pessoas ao consumo e a venda de drogas, eles se 

solidarizam e as ajudam. É uma forma de se legitimarem junto aos moradores, 
principalmente, àqueles mais empobrecidos e excluídos das atuais políticas de 

assistência pública vigentes. _ 

. _{t-. 
Isto ocorre devido à inöperância das políticas públicas operacionalizadas 

pelo Estado, incapazes de suprir as reais necessidades da população. Muitas 

políticas públicas existentes não são divulgadas pelas vias de fato e a 

população fica sem saber destes direitos. Por exemplo a LOAS - Lei Orgânica 
da Assistência Social que traz direitos sobre à assistência a população, é pouco

~ 
conhecida. Cabe aos órgãos competentes viabilizarem o acesso da populaçao a 

_

l 

estes direitos. ~ 

' Com relação aos serviços que existem na comunidade, bem como, suas 
formas de organização, conhecemos uma creche que existe desde 1976, 

localizada na Rua Treze de Maio s/n, que atende as crianças do Morro e sua 
manutenção está sob os cuidados da fundação Alfa Gente. E em resposta à 

necessidade que muitas crianças sentiam, quando saíam da creche *e muitas 

delas não tinham com quem ficar quando seus pais estavam trabalhando é que 
surgiu. a Casa da Criança, em 1988, objetivando dar uma colaboração no 

` \ 

reforço escolar, uma ajuda alimentar-e sobretudo, acompanhar as crianças face 
à ausência dos responsáveis em seu horário de trabalho. 

Um dos Setores do Cedep também está presente no Morro, o da Teologia. 
Ele atua na comunidade a cerca de quatro anos com o objetivo formar 

lideranças comunitárias em teologia popular, atuando especificamente na 

catequese para jovens e adultos, liturgia e celebrações ministrada por 

seminaristas (estudantes de teologia) com duração de dois anos entre teoria e
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prática. No morro encontramos um espaço para celebração de missas nos finais 
de semana para os moradores da comunidade. " 

Além disso, podefse encontrar desde 09 de outubro de 1993 o armazém 
comunitário do Morro do Mocotó, que atende diversas famíl~i-asffornecendo 

alimentos a ,preços mais acessíveis.” Há também vários grupos existenítes na 

comunidade: idosos, samba, capoeira, futebol e jovens. 

No que se refere ao comércio, encontramos diversas vendas, bares, 

botecos, manicure, cabeleireiro, pontos de drogas quese espalham por todo o 

morro. O comércio da droga, atualmente vem sendo uma das principais fontes 
de renda de uma parcela significativa da população que não chega a ter acesso 
a um melhor trabalho. 

Desde maio de 1983 existe a Associação de Moradores, que luta por 

melhores condições de vida, visto que ela surge como um lugar de articulação 
dos moradores pois é através de ações no coletivo que possibilzitaremos 

melhores formas de organização e o atendimento das necessidades comuns a 

todos os moradores. "...uma forma de organização popular que pode propiciar a 

transformação do meio em que vive, transformando também a vida das 

pessoas. Ela é o espaço onde as necessidades são expressas, as propostas 

apresentadas e materializadas pelos seus componentes" (Calderano, 1989 : 30). 

A Associação de Moradores é uma forma de organização que possibilita 
a participação democrática no que se refere à luta pelos interesses comuns de 
toda a coletividade, gerando um aprimoramento político. É uma resistência 
contra a opressão e exclusão que perpassa o cotidiano desta classe social. 

Acreditamos que a partir do momento que as pessoas se agrupam com outras 
pessoas encontramos a participação. Para'Bor'deí`1av'e'“"a participação popular e 

z ~ ~I‹-'ic Li*/` .~ z z 

a descentralização das decisoes smosjâramgse. como caminhos mais adequados 
para enfrentar os problemas ' graves e complexos dos países em
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desenvolvimento" (1986 : 14). A participação passa `a ser necessidade 

fundamental, pois com ela a pessoa passa a realizar, satisfazer, criar, recriar e 

afirmar-se como ser, no domínio da natureza e do mundo, mesmo que 
contraditoriamente. 

¬Nos_`_so trabalho no Morro do Mocotó e, mais precisamente, na 

Associação de Moradores tevei como primeiro e principal passo: manter os 
primeiros contatos com os moradores, identificando e compreendendo sua 
dinâmica. No começo deste trabalho, a associação tinha como presidente, a 

Senhora Maria Aparecida de Jesus (Lili), como Vice Presidente o Senhor 
Moisés, dois secretários, dois tesoureiros e sete conselheiros. Eram essas 
pessoas que compunham a Associação de Moradores. Mas no que diz respeito 
à participação efetiva na associação, suas presenças eram nada expressivas. 

Destas. treze pessoas, apenas Lili, Dete, Ia, Moisés e a Irmã Hedivirges que 

auxilia a associação e trabalha na Casa da Criança local ondeëas reuniões da J '«‹‹.¬ tt. 
A.s.s,o_‹;iação.{acontecem,participam desta luta 'em prol de melhores condições de 

vida para os moradores do Morro. 
`" Nesta época a Associação estava desarticulada. As reuniões quase não 
aconteciam periodicamente, por falta de tempo destas lideranças, mas todos 
tinham clareza dos fatos e pretendiam se reestruturar. Esta era a situação que 

se encontrava a Associação, no entanto, como assessoria entendíamos que era 
necessário que a Associação volta-se a tomar partido das questões que 

envolvem a organização comunitária. Afinal, o quadro de ausência de ações no 

coletivo, ou seja um refluxo, faz com que os moradores só aprofundem seus 
processos de perda. Refletíamos com as lideranças esta situação de não 

participação. Elas entendiam os fatos mas afirmavam que por falta de tempoe 
pelos horários não compatíveis ficavam impossibilitadas de se reunir e se 

organizar no que se referia a associação de moradores. `

X
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Tínhamos clareza de que os processos de organização permitem 'romper 

com o autoritarismo presente nas relações do movimento popular, definindo 
um espaço democrático nas discussões em tomo dos interesses coletivos. Para 
Bölda "a¡ associação de moradores caracteriza-se como um instrumento não 
apenas de articulação do processo organizativo das comunidades, mas ainda - e 

é neste sentido, que entendemos o seu potencial transformador - como espaço 
de formação política dos sujeitos envolvidos..."(l994 : 36). 

V V .

¡ 

V 
. z 

. .,-\._-.~_z.-. -‹ 
_ _ ~ _ Por acreditarmos que organizada a associaçao de moradores exerce muita 

influência e, sobretudo, possui um poder capaz de conseguir mudanças em 
. « -- ' 

I 
, { / 

. ‹. 

benefício da coletividade é que intervimos através de '[vis'it*as"dm‹Ê_fi_iícili_ares¡ a
~ 

estas lideranças, 'instrumento capaz de possibilitar uma maior relaçao e 

conseqüentemente uma reflexão construtiva sobre o que tange a participação 
destes na associação. t 

_ 

-

4 

` Bordenave afirma que a participação possui duas bases complementares: 

"numa base afetiva - participamos porque sentimos prazer em fazer coisas com 
outros; e uma base instrumental - participamos porque fazer coisas com outros 
é mais eficaz e eficiente que fazê-las sozinhos" (1986 : 16).' 

Nosso trabalho de acompanhar a Associação respeitou os 

impedimentos. Por isso as reuniões passaram a ser marcadas quando tinha 

extrema necessidade ou quando eles conseguiam se encontrar, pois a maioria 

trabalhava em horáriosdiversificados e com isso não conseguia se organizar 
freqüentemente. . 

Dia 31 de julho de 1995 conversamos com a Presidente da Associação
~ 

refletindo com ela a necessidade de estruturar novamente a associaçao e 

definir um calendário onde todos pudessem estar presentes. Esta sugestão não 
só foi aceita, como também, conseguimos organizar uma reunião para fazer 
valer a proposta. Nesta reunião conseguimos definir que as reuniões
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V; 

saconteceriam todas as seg-undas-feiras, de quinze em quinze d-ias-. Elaboramos o 

calendário destas reuniões e entregamos para todos os integrantes da diretoria, 

para que pudessem se organizar antecipadamente e assim poder participar dos 

encontros da Associação. . 
.

- 

Com o tempo fomos percebendo que além da Lili, Moisés, Dete, Ia e 

Hedivirges, os outros sabiam das reuniões mas não compareciam. Com esta 
ausência dos outros integrantes da associação passamos a refletir sobre a 

conscientização que cada um tinha pelo trabalho organizativo da Associação 
levando em conta que a conscientização é o processo de elaboração da visão de 
mundo do homem no qual se fazem presentes os homens as coisas e o próprio 
mundo. . 

Segundo Marx e Engels "a consciência é, naturalmente, antes de mais 
nada. mera consciência do meio sensível mais próximo e consciência da 

conexão limitada com as outras pessoas e coisas situadas fora do indivíduo que 
se toma consciente. É ao mesmo tempo consciência da natureza que a 

princípio, aparece aos homens como um poder completamente estranho, 

onipotente, ínexpugnável..." (1978 : 43).
4 

Já, no que se refere ao processo de consciência individual, para Souza, 

ela afirma que "é aquela que se concretiza pelo fato do homem ter 

personalizado, em si, os motivos e causalidade das necessidades e frustrações 
que requerem enfrentamentos coletivos" (1993 : 88). 

No entanto o que tange esta situação, a associação tem clareza, pois Lili 
afirma "Estamos cansados de chamar eles para a reunião. Não vêm porque 
não querem. Eu sei quando tenho compromissos, e os outros sabem, mas não 

H . \ ,` . 

aparecem ". Buscamos uma reflexao onde ressaltamos a importancia das 

pessoas que compunham a diretoria trabalharem com propostas participativas.\ 
Assim eles próprios buscariam ,vivenciar uma experiência capaz de contemplar

‹.
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as reais demandas explicitadas pelos moradores. Tínhamos clareza de que a 

participação não nasceno homem, mas ela é construída no dia-a-dia, nas
~ relaçoes com pessoas e com grupos onde'é\aper~feiçoada e legitimada para que 

possamos ter êxito. 
A participação popular ocorre fundamentalmente como uma contribuição 

voluntária pois é trabalhando em grupo que as pessoas se organizam, se 

reúnem, e discutem formas de agir coletivamente, no sentido de obter um 
maior avanço na construção da cidadania. Em face disso, deve-se ter em mente 
que quando ocorre a formação de um grupo, ele tem característica e interesses 
próprios. É isto que os diferencia. 

Já no caso de se construir um sentido de ser comunidade, no âmbito das 
subjetividades dos sujeitos que se relacionam para uma construção coletiva de 
suas lutas, pelas *necessidades básicas demandadas pelos moradores, tendo 

como referência a participação como atitude de superação destas necessidades. 
‹Para“Hfei=d-em=ann,/"á\ comunidade aparece como um espaço importante 

para o desenvolvimento do homem. A participação acontece quando existem 

interesses comunitários e aumenta com a interferência de instituições que 

ajudam a comunidade a resolver seus problemas, melhorando o acesso aos 

recursos e utilizando os mecanismos próprios da comunidade",¿ÍT1í9_9.4:+_1ã9). 

Contudo, a participação se inicia no nível da reflexão, mediante diálogo e 

outros meios de comunicação, fluindo daí, de modo a se concretizar na ação 
organizada da comunidade sobre seus próprios conflitos, numa perspectiva de

~ transformaçao de sua realidade. V 

Quanto maior o interesse da comunidade em resolver seus problemas 
lutando para tal, mais estará participando deste processo de conquista das 

necessidades comuns.
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Segundo Bordenave, participação é o caminho natural para o homem 
exprimir sua tendência inata de realizar, de fazer coisas, afirmar-se, dominar a 

I1aÍl.lI`€Za 6 O 1'l'1UI1dO. . 

'L 

Além disso, "sua prática envolve a satisfação de outras necessidades não 
menos básicas, tais como a interação com os demais homens, a auto-expressão, 
o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o prazer de criar e recriar coisas, 

e, ainda a valorização de si mesmo pelos outros" (Bordenave, 1983 : 62-*~63). 

Assim, a participação se faz necessária em todas as esferas .da sociedade, 
tanto a nível escolar, comunitário e municipal. Participar é conquista e não 

ausência. Não se trata de comparecer somente quando chamado, solicitado 

pelos moradores (lideranças), pela Associação de Moradores e/ou por outras 

formas de organização existentes, porque o fenômeno da participação nesta 

instância tem exigências com presença, disponibilidade e, principalmente, uma 
compreensão da importância do fazer no coletivo.

p 

Ne'stes~termos, participação é um processo de conquista e aparece como,

~ "fenômeno capaz de estimular e suscitar a atenção e a açao
~ das camadas populares na consecuçao das políticas e 

propostas de desenvolvimento econômico. Estimular a 
participação da população se traduz em ações do tipo: 
trabalhar os motivos individuais da população através de 
recursos psicossociais; trabalhar a realidade cultural da 
população através da introdução de novos valores e 

' padrões de comportamentos". (Souza, 1993 
_ _: 80).

V 

Sendo assim, para realizar participação é preciso encarar o poder de 

frente, partir dele, e, abriros espaços de participação numa construção árdua, 
levantando centímetro por centímetro, para que cada avanço e recuo possa ser 

conhecido e refletido criticamente. O desejo de participar supõe vontade de
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exercer maior controle sobre os processos que afetam o dia-a-dia, buscando 

desse modo, satisfazer necessidades e potencialidades.
, 

Por isso "nesses espaços de praxis comunicativa cotidiana 
(família, grupos de amigos,- partidos, elites cultural e 

~ ~ 
espiritual, associaçoes de bairro, instituiçoes etc.) aprende 
se a viver com o outro e a decidir em conjunto, discutindo 
racionalmente possibilidades concretas de vida melhor, e 
instrumentalizando o homem, desde a infância, a' lutas 
contra hegemonias de interesses corporativistas que 
desvirtuam a ética 

' tem ética minimalista e moralidade 
~ safada" (Sawaia, apud SPINK, 1994 : 155). 

Atualmente, vemos a participação nas diversas classes populacionais no 

sentido de reflexão e busca de interesses. Já nas áreas empobrecidas não são 

por descuido ou destino participativos, mas por força de um processo histórico 
que lhes impõe tais condições.

' 

Para Heidemann, , 

"a participação, quando ,e resultado da conquista e da luta 
dos movimentos popul/ares, constitui-se num verdadeiro 
exercício e construção da cidadania, embora percebe-se 
que, na maioria das vezes, a participação serve para 
legitimar interesses de giuposdominantes, que se utilizam 
de mecanismos de cooptaçao para poder reconhecer a sua 
dominação edificultar a mobilização popular" (1994 : 10). 

É por isso que é necessário avaliar certos aspectos contraditórios da 
participação popular. No que tange a participação, ela acontece em todos os 
contextos da sociedade e é um processo dinâmico e contraditório, porque o 

homem por natureza é criador. No que se refere ao seu ser social, o mesmo
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nasce numa realidade já existente, onde as relações e instituições o fazem 
ocupar lugares independentes de suas decisões. = 

A participação é uma questão que está relacionada com todas as camadas 
sociais para que seja refletida e analisada. Por isto, ela é uma questão social. 

"A participação passa a ser questão social à medida que as próprias 
condições sociais desafiam o homem como ser criador e este toma consciência 
da sua realidade social e assume posições de desafio e enfrentamento " (Souza,

~ 1993 : 82). Onde a ação de participar tem como exercício a efetivaçao do 
controle social, onde este gera ambigüidades e incertezas. De certa forma "... 

incentiva os indivíduos a buscarem novos caminhos e conquistarem a 

democracia, por outra, desvia-os na desconfiança e incerteza de estarem sendo 

manipulados por jogos políticos, econômicos e ideológicos" (Amann, 1980 : 

34). ' 

,_ __ 

Com isso, os grupos privilegiados criam mecanismos no sentido de que 
seus interesses e .aspirações sejam assumidos por todos os segmentos da 

f ~ 

sociedade. Não obstante, as contradições sociais se fazem presente para que os 
grupos não privilegiados se descubram como explorados e com isso 

mobilizem-se, reagindo sobre tais contradições. 

A participação é algo presente no cotidiano das pessoas, enquanto prática 
social onde esta supõe a criação do homem para enfrentar os desafios sociais,

~ buscando conhecer a realidade através da reflexão das condiçoes sociais 

existentes. 

Para Amann a "participação opera mediante mecanismos que variam em 
cada sociedade e em cada momento histórico, os quais funcionam como 
oportunidades conquistadas ou outorgadas à população em função do processo 

I. 

participativo " (1980 : 35). Isto nos revela uma contraditoriedade onde as 

classes dominantes criam formas de cooptação para se legitimar do contrário as
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classes oprimidas necessitamcriar formas de enfrentamento para suprir suas 
/ 

'

. 

necessidades. Com isto percebe-se que a população excluída é a que mais 
necessita e é sempre posta de lado. Se a população fosse inserida nas diversas 

políticas sociais, tornando-se fazedores destas, juntamente com técnicos 
:‹_ .` 

responsáveis, .estaríamos legitimando a participação da população como órgão 
organizador e fiscalizador do Estado, aceitando ou não as formas ou sistemas 

vigentes, tornando-se contribuintes para uma prática transformadora de sua 
própria hegemonia. 

Diante destas questões que envolvem a participação como necessidade 
humana, pela qual é possível a construção de uma consciência crítica, 

adquirindo poder bem como tornando-se sujeitos de sua própria história é que 
fomos novamente ao encontro das lideranças que não se faziam presentes no

~ cotidiano da Associaçao de Moradores. ' 

O Serviço Social diantedesta situação refletiu com eles a importância da 
Associação para a comunidade: pois é através dela, como órgão legítimo e 

reconhecido, que a comunidade pode se expressar, reivindicando através das 
_: , × 

, ‹ V 
'¬

. 

vias de fato suas necessidades específicas. Outro fator que ressaltamos é que no 

espaço da Associação crescemos como pessoa e como cidadãos conhecedores 
de direitos e deveres. Este espaço possibilita uma mobilização popular que aos 
poucos permite construir uma participação mais crítica e mais politizada. O 
Serviço Social, -percebendo isto, tem possibilidade de estimular um processo 
mobilizador que delineie numa organização, mediante a qual se possa definir os 
objetivos a serem alcançados e por fim uma melhor forma de realizar práticas 
mais críticas. Com isso cria-se formas de construir seu saber e seu poder bem 
como estratégias que fortaleçam a participação popular nesta história. 

' í 

Colocamos ainda que em grupo/comunidade podemos construir espaços 
de atuação e reconhecimento na conquista da cidadania que lhes é de direito.
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Foi nesta perspectiva de trabalho que houve esta conversa com as lideranças. 
Acreditamos que foi produtivo, mas se surtirá efeito, só o tempo nos dirá. _ 

No dia 18/O9/95 participamos da reunião da Associação, objetivando 
também, definir nosso projeto de estágio ou seja onde atuaríamos mais 

diretamente. Nesta reunião, estiveram presentes Lili, Ia, Dete, Hedivirges, 

Eliete de Fabiana. Explicamos sobre o projeto de estágio que se delineia 

através de uma atuação mais direta em alguma área mais específica do todo 
comunitário. E por acreditarmos que nesta construção os sujeitos envolvidos 
devem opinar e expressar o que sentem, é que pedagogicamente, sugerimos que 
todos expressassem seus desejos nesta construção, tendo a clareza que o que 

fosse sugerido fosse condizente e acessível com nossa perspectiva de trabalho. 
Dona Dete sugeriu que achava interessante um trabalho com os 

adolescentes "0 que puder fazer para tirar eles do caminho". Dona Ia, também 
considerou essencial este tipo de trabalho. Todos, sem exceção, acreditam que 
é necessário fazer um trabalho com os jovens do Morro, voltando-os para um 
trabalho comunitário e não deixando-os serem seduzidos pelos caminhos que 

levam às drogas. Colocamos que achávamos de extrema necessidade este 

trabalho 'e que gostamos de ver a associação preocupada com os jovens. 
Ressaltamos ainda, que nosso trabalho com a Associação irá continuar 

articulado num trabalho em conjunto com jovens e Associação. 
Continuamos também nosso trabalho com a Associação de Moradores 

após este período_de reflexão com as lideranças comunitárias que compunham 
a diretoria, percebemos que a participação destes continuava inexpressiva e os 

que sempre participavam por duas reuniões não apareceram. Nos dois últimos 
encontros que tiveram em 1995, a Associação conseguiu se encontrar, 

participaram as mesmas pessoas, numa reflexão sobre os problemas existentes
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~ na comunidade e sobre a eleição da Associaçao que estava prevista para final 
de dezembro. 

As eleições aconteceram, mas não estivemos presentes por terem 

acontecido no período em que estávamos de recesso.
A 

_ Retornamos à comunidade em março para dar continuidade a última fase 
de estágio curricular. Conversamos com Lili e ela nos disse que no começo do 
ano aconteceram dois encontros da Associação e no que se refere a eleição o 

Moisés era o novo Presidente. Ela falou da falta de tempo dele para marcar os
~ encontros. Refletimos com ela no sentido de mostrar que a Associaçao não é só 

o presidente, mas sim, os demais membros da chapa. As outras pessoas podem 
se articular no sentido de dar continuidade nas discussões e reflexões que 

permeiam o todo comunitário. Mas Lili mostrou-se irredutível, afirmando estar 
cansada de correr atrás das pessoas. "Se sei das minhas responsabilidades,

~ porque os outros nao podem saber das suas. Não que isso seja um fardo, mas 
fica cansativo ter que correr em busca de todos para as reuniões. "Diante disto 
só nos restava conversar novamente com as outras pessoas para ver o que 
pensavam a respeito. Nossa conversa baseou-se no que Lili havia"nos colocado. 
De que a maioria tinha clareza dos fatos, mas mesmo assim nada fazia. 

Durante este período, ficamos sabendo que Moisés havia convocado 

uma reunião para delinear esta situação após ter sido exigido uma posição pelas 
outras pessoas da Associação e por nós. Nesta reunião estiveram presentes 

apenas Moisés, Lili, Bastião e Hedivirges. Os outros souberam mas não 
compareceram. Lili nos informou que ficaram marcadas quatro reuniões até 
junho de 1996. Acreditamos ser poucos encontros, mas, se esta foi a única 

forma encontrada pelos presentes de- se reunirem e discutirem as coisas no 
coletivo e não individualmente, poderá dar certo, pois de certa forma as pessoas 

podem se organizar com o intuito de participar nas reuniões da Associação.

u
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como um meio de se obterem conquistas, servindo para auxiliar na luta pela 

ampliação dos direitos de cidadania e da própria democratização da sociedade 

brasileira" (Olczevski, 1996 : 51). 

Na perspectiva de construção da participação dos moradores, das quatro 
reuniões marcadas,`«apenas duas aconteceram efetivamente devido a falta de 

quorum e ausência do Presidente durante três encontros. Cabe uma avaliação 
no sentido de que a presença das pessoas é importante para que se possa 

viabilizar as discussões e decisões, e que se possa avançar nas ações; No caso 
do presidente, sua presença é importante pois é ele' que representa e legítima a 

presença do Morro nos órgãos e sua ausência inviabiliza as ações no coletivo. 9 

Na última reunião que aconteceu dia 12/06/96, Moisés novamente 

deixou de comparecer. Na ocasião, sugerimos aos presentes irmos ao seu 
encontro para conversarmos sobre estas constantes ausências. Aceitaram nossa 

sugestão. Moisés foi avisado que dia 17/06/96 estaríamos indo, juntamente 

com duas lideranças comunitárias - Lili e Hedivirges - à sua casa. 
No dia marcado, não nos aguardou e nem mesmo deixou um recado. - 

Esta situação levou-nos a refletir com Lili e Hedivirges à necessidade de 
fazer uma pressão, para que ele nos recebesse, podendo assim identificarmos 

suas dificuldades e ausência junto `a Associação. Àcreditávamos que, a partir 

disto, encontraríamos uma melhor solução para que fossem alteradas estas 

dificuldades de ausência, pois, se deixarmos como está as demais lideranças 
poderiam cansar, não tendo mais ânimo para continuar na organização 

comunitária. Para que o cansaço não se tome uma determinante nas 

desistências, precisamos nos fortalecer ainda mais, e da mesma forma, buscar 
outras pessoas que acreditam nesta luta, ampliando o quadro de lideranças. Pois 

a massa, mediante às associações, se transforma num povo que começa a
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recuperar a sua memória histórica perdida, elabora, uma consciência de sua 
situação de marginalização, constrói um projeto de seu futuro e inaugura 
práticas de mobilização para mudar a realidade circundante..."(Boff, apud 

SADER, 1988 : 51). Na articulação destes espaços públicos, com a troca de
~ experiências e a criaçao de novos valores entre as pessoas, através destes 

processos de mobilização, coloca-se como possibilidade histórica a expressão 
independente e autônoma do povo e sua constituição enquanto sujeito político 

atuante na sociedade, elaborando sua própria identidade e novos projetos 

coletivos em prol de uma mudança social. 
Em particular, no contexto da Associação de Moradores do Morro do 

Mocotó existem perspectivas de crescimento que contribuem 

significativamente para que os sujeitos envolvidos se percebam como tais, 

atuantes e capazes de contribuir para que algumas mudanças sejam efetivadas 

coletivamente: 
` ` 

- Apesar do refluxo existente no morro, há presença; . 

- O CEDEP, como assessoria no Morro , fortalece esta construção; V 

- Os jovens expressam a vontade de contribuir nesta luta, só basta que sejam 
ouvidos e, principalmente, sej a-lhes depositada confiança.
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CAPÍTULO 11 

GRUPO JOVEM: FACES E INTERFACES NO FAZER-SE CIDADÃO 

2.1 - Relato de um processo de construção da cidadania. 

A trajetória de vida prevista para todo ser humano é permeada por fases 
que delineiam a estrutura de cada pessoa. Isto significa que, após o nascimento, 

somos tratados como pessoas frágeis que necessitam da ajuda do outro para 
sobreviver. O tempo vai passando e junto com ele adquirimos mais estrutura, 
tanto física como mental. Vamos_nos tomando adultos desejando envelhecer, 
vivendo o máximo da nossa história de vida possível. ~ 

É dentro desta trajetória de vida que encontramos a adolescência, a 

juventude. Falar em juventude é falar de uma fase da vida marcada por fatores 
diferenciados no decorrer dos séculos, que nos instiga a realizar umrolhar 

reflexivo à vida do jovem, ao longo da história, o que faziam e o que fazem os 

jovens. 
_

. 

Ser jovem na Grécia antiga significava ser educado pelos mais velhos. 

Os jovens cretenses também eram educados desta forma, mas tinham também 
uma relação homossexual educativa, institucionalizada por um ritual que 

imitava o casamento entre jovens e velhos. No entanto, a pederastia 

desempenhava um papel na formação dos jovens guerreiros equivalente às 
outras atividades como a ginástica, caça, equitação etc. Já, no que se refere à 

relação amorosa das mulheres nesta época, é bem diferenciada dos rapazes. "O 

amor heterossexual está sob o signo da reciprocidade enquanto o amor 

homossexual está sob o da sociabilidade" (Schnapp, apud LEVI, 1996 : 24 vl).
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Naquela época a educação dos jovens tanto nas cidades de Esparta como 
Creta, implicava de certa forma a pederastia. O corpo .dos jovens era 

considerado sempre o centro das atenções da cidade, como se ela estivesse 
cuidando de seu próprio coração. A disciplina, o controle faziam parte da 
ordem da Grécia. E a educação das crianças era um assunto de homem. 

A arte de ser jovem implicava na caça de animais, não para o consumo - 

ou pelo menos, não apenas. - "O que importa é a exibição de animais que foram 
caçados, capturados ou domesticados... a caça é umdos meios de se afirmar 
como um homem jovem realizado" (Schnapp, apud LEVI, 1996 : 41, vl). i 

Esta glorificação do jovem como herói vai até a segunda metade do 
século VI a.C., Após, não são mais tidos como heróis com nomes prestigiosos, 
mas apenas grupos de jovens com o intuito de formar uma sociedade, um 
grupo. '

_ 

No que se refere a juvenilidade masculina e feminina percebe-se que 
eram enaltecidos os valores masculinos e as mulheres eram jogadas às sombras, 

mas para as jovens e meninas o que as tomavam vivas frente à toda esta 
exclusão, era a dança. 

Nas origens da cidade romana, estavam Rômulo e Remo que, embora 
com destinos diferentes teriam decidido por conta própria funda-la com seus 
companheiros, também jovens e homens. Uma cidade no mesmo lugar que 
haviam sido abandonados, ou seja, às margens do Tibre. A juventude deles era 
caracterizada pela caça, pelas brigas, por grupos rivais, corridas e pela nudez. 

Após a fundação de Roma, Remo é morto por Rômulo. Esta ação 
imbricou numa espécie de sinal premonitório de futuras guerras civis que 

abalariam Roma.
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Em Roma se era considerado criança até quinze anos. A adolescência 
durava dos quinze aos trinta, e a juventude dos trinta aos quarenta e cinco 

anos.
I 

Os filhos recebiam proteção dos pais até sua morte. Em geral, entre 
quinze e dezesseis anos, o rapaz romano vestia a toga viril que era a roupa por 
excelência dos cidadãos. Depois disso, eles aprendiam a tomar atitudes de 

adulto. Já as mulheres ao contrário dos homens, deveriam ser virgens até o 

casamento tendo sempre o poder do pai, do irmão ou do marido dos quais eram 
subalternas. Além disso, elas jamais alcançariam sua emancipação, pois a 

idade não significava nenhum tipo de liberdade. - 

As jovens mulheres virgens no dia da noite de núpcias, tinham a cabeça 
penteada de forma diferente, coberta por um véu vermelho, e sobre seu ventre, 
um cinto de lã, cujo nó só seria desatado pelo marido. A função da mulher era 
bem clara, reproduzir o corpo cívico. 

O poder que os pais romanos exerciam sobre seus filhos era intenso e 

permaneceu, sustancialmente, no decorrer dos séculos. Era um poder de 
absoluta submissão dos jovens para com seus pais, sendo protestado pelos 

jovens nas comédias paulatinas, nos palcos de Roma, entre o final do século III 
e o início do século II a.C. 

Sabe-se que em relação à organização dos jovens no período Imperial, 
existiram organismos com características de associações que tinham como 
objetivo o treinamento militar. Essas associações eram ativas no âmbito da 

política municipal, fazendo propaganda dos candidatos por eles apoiados. 

"O enraizamento profundo desses organismos na vida 
urbana do ocidente romano nos três primeiros séculos do 
Império é um fenômeno comprovado... por um duplo 
objetivo: introduzir os jovens, sobretudo os da pequena 
nobreza e das burguesias locais, na política das próprias
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, cidades... e exercer, ao mesmo tempo, controle sobre um 
grupo etário que eventualmente pode também parecer 
perigoso" (Fraschetti, apud LEVI, 1996 : 90, Vl). 

Foi nesta perspectiva que dirigiam seus impulsos para espaços mais adequados 

e controlados.
H 

Transpondo-nos para a Itália medieval entre os séculos XIII a XV, 
percebe-se que a juventude deveria ser mais regulada, pois é o tempo dos 
apetites e do excesso. Assim passou a ser vista como continuação direta da 
infância.

H 

A infância termina aos sete anos, quando começa a puberdade indo até os 
quatorze. Dos quatorze aos vinte e um anos a adolescência. E só depois que 
começa a juventude. 

A maioridade política começa com dezoito anos, mas a dependência dos 
jovens para com seus pais é intensa. No caso da morte deles, os jovens ficam 
sem orientação, sem freio, sem controle e seguem apenas seu apetite juvenil. 
"A juventude confunde-se com o tempo de um consumo desregrado e 

descontrolado de todos os alimentos, de todos os prazeres" (Pavan, apud LEVI, 
1996: 198, vl). ~ 

Jovens e mulheres eram vistos como indecentes, desordenados e capazes 
de arruinar a ordem temporal e o tecido social. No entanto ao longo do século 
XV, uma mudança de perspectiva se introduziu e o mito de que as mulheres e 

jovens representavam perigo para a sociedade perdeu sua força, diante de 

novos perigos que surgiram. Surgiu a sodomia nas cidades, pondo em risco o 

futuro delas. A violência sexual firmou-se como uma dimensão da vida urbana. 
O controle dos comportamentos tornou-se intenso, num combate contra 0 jogo 
e a prostituição. A juventude passou a ser vista como uma época de turbulência 
e violência.
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De que maneira a imagem medieval exprimiu a idéia de juventude? Para 
a época , a infância é a primavera, a juventude o verão, a idade média o outono 

e a velhice o invemo. Pode-se dizer também, que a infância e a juventude se 

fundem tornando-se a primavera da vida.
` 

No que se refere a iconografia medieval, o jovem ocupava na imagem 
um lugar pequeno nas bordas ou margens, porque o mesmo ocupava um lugar 
pequeno na sociedade. Já os pais apareciam sempre no centro e bem maiores. O 
corpo do jovem raramente era mostrado barbudo ou com cabelos cobertos, 

A juventude em geral era mostrada como turbulenta e agitada, fazendo 
desordens, não respeitando nada, transgredindo a ordem e a moral. Eram vistos 
como insolentes, briguentos e acreditavam saber de tudo, entregando-se a 

luxúria e ao pecado. Diante disso é necessário "dar-lhes lições, cortar seu 

orgulho, orientar seus corpos para exercícios úteis, ensinar-lhes -a desprezar a 

vida, e sobretudo, casa-los jovens para evitar a fornicação e o adultério" 

(Pastoureau, apud LEVI, 1996 : 259, vl). 
`

_ 

Na idade Modema, por volta dos séculos XVI e XVII, ainda não se tinha 
uma demarcação nítida entre infância e juventude, bem como, não existia a 

noção do que chamamos hoje de adolescência. A maior parte dos meninos e 

dos jovens tinha a escola primária mais como um dever possível do que uma 
obrigação efetiva. Confiava-se as crianças de cinco e seis anos tarefas simples, 

como cuidar do pasto. Percebia-se com clareza o término da infância e o 

começo da juventude pelas tarefas atribuídas a cada fase, bem como o seu final, 
com o matrimônio ou a casa própria. 

No que tange a cultura juvenil do primeiro período modemo, é delineada 
pelos encontros noturnos na' praça da aldeia ou da cidade, em pequenos grupos, 
com conversas que giravam em tomo das moças ou de como se poderia atrair a 

atenção delas. Este tipo de ação possibilitava a escolha matrimonial,
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constituindo-se no ponto nodal da cultura dos grupos jovens da Europa. Os 
jovens eram privilegiados na preparação do carnaval e nos costumes que dele 

provêm. Outro ponto de ação que era' incumbido aos jovens homens, 

representava, de certa forma, atividades que pudessem controlar as moças 
solteiras, certas funções gerais de manutenção da ordem,_da censura moral não 

só em relação a outros jovens mas aos adultos que infringissem as normas 
sociais. "Todavia, os jovens não se limitavam a controlar o respeito pelas 

normas matrimoniais e sexuais, mas a partir desse âmbito exerciam sua censura 
controlando de maneira geral a moral e a ordem da vida cotidiana" (Schindler, 

apud LEVI, 1996 : 278, vl). 

A virgindade feminina era protegida pelos jovens solteiros para que elas 
se entregassem a eles no matrimônio. Isto não significa que eles não iam atrás 

de bordeis, muito pelo contrário. Das saídas. públicas das jovens no início da 

era moderna pouco se sabe, pois elas eram estigmatizadas como amorais, 
sufocando-as sempre que possível. Isso num mundo permeado por conventos, 
onde as pessoas eram induzidas pelo poder absoluto dos pais a servirem a 

Deus de maneira autoritária sem vocação. Ao longo do século XVI, existia 
entre as famílias européias aristocráticas ocidentais a progenitura, que significa 

que todo primeiro filho homem, era guiado no sentido de não dividir o 

patrimônio, assim, ele era designado para casar e perpetuar o nome da família. 
Os outros filhos estavam condenados ao celibato. 

A partir da segunda metade do século XVI é que a proporção de homens 
solteiros aumentou. Se estas pressões ocorriam com os homens, para as 
mulheres não era diferente, pois uma ou duas das filhas recebiam o dote 
condizente com o status para seu casamento. As outras permaneceriam 
solteiras ou iam para o convento.
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Tudo isto, reforça a tese de uma escassa liberdade de escolha e uma forte 
obediência aos pais. Desobedecer o pai era um pecado mortal, exceto se ele 
desse ordens contrárias à vontade de Deus. V 

O modelo italiano educacional não diferenciava homens e mulheres 
recém nascidos, mas assim que as crianças cresciam, ampliava-se a 

diversidade no tratamento 'entre os sexos. A diferença de gênero se expressava 
de várias formas: mais doçura e modéstia para as meninas e mais coragem para 

os meninos. 

Na adolescência eram todos normalmente frágeis, sempre expostos aos 
riscos ou a perdição, pois seu .autocontrole e qualidade viril ainda estavam em 
formação. É por isto que eles necessitavam de um controle mais rígido. Foi 
diante desta necessidade que surgiram os colégios internos, que até hoje dão 

suporte a formação dos jovens para a vida adulta. 

A imagem da juventude atravessava o século e adquiria outros traços 
como a presença de jovens na guerra. Nos campos de batalha morreram 
milhares de crianças que agiam como se fossem verdadeiros homens. No 
decorrer do século XVII, o século do soldado, milhões de homens ingressaram 

no ofício das armas. Já no século XVIII, o número era alarmante em toda a 

Europa.

~ "Durante a Revoluçao Francesa o governo revolucionário 
estabelecia, com a Lei Jourdan Delbrel, que todos os 
cidadãos que tivessem completado cinco anos se 
inscrevessem na mesma época nas listas de recrutamento 
nos cinco anos seguintes. A conscrição universal 
obrigatória foi adotada em todos os países europeus, 
exceto na Inglaterra" (Loriga, apud LEVI, 1996 :l9, V2). 

A idade de recrutamento teve pouca importância. Quem quisesse podia 
alistar-se, pois o serviço militar não era determinado pela idade, mas pela força.
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Esta questão tomou-se palco de discussões freqüentes nos países europeus no 

século XVIII tornando-se necessária a regulamentação da idade dos soldados 

mesmo sabendo que variavam de país para país. 
"O limite mínimo continuou a variar: na França, foi 
estabelecida a idade de dezesseis anos em 1681, de 
dezessete em 1763, de dezoito em 1793, de vinte em 
1798... A tendência de elevar a .idade do serviço só se 
inverteu no início do século XX, quando de novo, crianças 
foram chamadas às armas. Até o início do século XIX, as 
mulheres participavam normalmente da vida dos exércitos, 
trabalhando como lavadeiras, remendeiras, cozinheiras, 
prostitutas" (Loriga, apud LEVI, 1996 : 23, v2). _ 

As escolas passaram a direcionar seus alunos à prática militar 

objetivando adquirir exércitos, ainda maiores, de jovens fieis à sua pátria. A 
presença da mulher nos acampamentos militares também sofreu represália, 
sendo apenas permitida a presença de enfermeiras. 

A necessidade de sistemas que pudessem impedir o alistamento militar 

fez com que muitos jovens casem precipitadamente sem ter a menor estrutura 
para serem chefes de família. Mas valia tudo para fugir do serviço militar. Os 
que não conseguiam casar fingiam ser doentes ou tentavam a fuga.

A 

Imersos desde a infância no mundo do trabalho militar, muitos jovens 
vestiram a farda sem nunca ter passado pela escola. Foi na segunda metade do 
século XIX, que o exército passou a realizar a' alfabetização da população 

masculina. 

" Sobretudo nos países em que o recrutamento tinha 
caráter nacional e não regional, as trocas culturais eram 
intensas." Afastadas as crianças, as mulheres, os 
estrangeiros, e definidos os limites de idade do serviço 
militar, as guarnições se tomavam lugares de separação: 
separação da família e dos outros jovens" (Loriga, apud 
LEVI, 1996 : 34, v2).
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Não muito longe do serviço militar encontramos uma outra forma de 
viver a juventude, a vida do jovem operário. Os jovens foram lançados 
precocemente no mundo do trabalho que os absorveu sem lhes dar os mesmos 
direitos que tem os adultos, devido ao Capitalismo e à Industrialização. 

"A História do regime capitalista tem sido a história do 
advento político da juventude. Em cada país em que se 
desenvolve o sistema capitalista de produção, os jovens 
assumem importância crescente no campo da ação política. 
Para instaurar-se ou durante o seu desenvolvimento, o 
capitalismo transforma de maneira tão drástica as condições 
de vida dos grupos humanos que a juventude se torna 
rapidamente um elemento decisivo dos movimentos sociais, 
em especial das correntes políticas de direita e de esquerda." 
(Iarmi, apud MARX, 1968 : 225). 

A juventude é representada pela ansiedade social, sexual e política, e 

pela vagabundagem, libertinagem e o espírito contestador. As pesquisas 

mostraram que em decorrência do trabalho excessivo e precoce nas oficinas e 

fábricas foram muitos jovens dispensados do serviço militar, em função da 
estatura pequena, deformações ósseas, raquitismo, doenças oculares e outras 

tantas doenças causadas pelo trabalho precoce. V 

Em 1892 surgiu uma lei que fixava em treze anos a idade de admissão 
para o trabalho, época que terminava a infância. Portanto ela requeria proteção 

e controle. Em relação à proteção a Lei de 1841 já havia previsto, que até os 
dezesseis anos era proibido trabalhar aos domingos e mais de doze horas por 

dia. J á, o controle sobre os jovens variava de região para região. 

A presença da família como estrutura elementar, que regula as uniões, a 

reprodução, as aprendizagens, os projetos para o futuro, impondo sempre seus 

anseios e aspirações esteve sempre legitimada pelo patriarcalismo.
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O envolvimento precoce das crianças e jovens no trabalho gerava 

situações ligadas ao incesto. Como solução foi reforçada a divisão sexual das 
tarefas, onde os afazeres domésticos passaram a ser reservados às meninas e 

para os meninos o ofício junto aos mestres. Nas indústrias também decai a 

presença de crianças e jovens pois, as condições de trabalho eram deploráveis e 

as crianças desapareciam, lenta mas inexoravelmente, do fundo das minas e do 
reino das fábricas. Este cenário põe em evidência uma crise no processo de 
aprendizagem dos colégios da época, que tornavam-se extremamente 

elitizados. Surgem assim, propostas de escolas profissionais para os segmentos 
empobrecidos. V 

"Quanto ao esporte... preferem o boxe francês e a luta do 
que a esgrima que praticam os mais abastados. ...os jovens 
se reúnem para jogar bilhar, sobretudo cartas, para discutir 
ou simplesmente beber juntos. No começo do século XX, 
surge o costume dos passeios fora da cidade, de bicicleta, 
e em grupo. O grupo é, tradicionalmente, o cadinho de 
uma sociabilidade juvenil intensa" (Perrot, apud LEVI, 
1996: 116, v2) ~

ç 

Nesta história, o que as moças faziamalém dos afazeres domésticos? 

Trabalhavam nas fábricas, fazendo também, jornada extra com a. prostituição, 
nas suas portas em horários não trabalhados, não indo às escolas e sendo 
esquecidas pelo Estado. As jovem eram excluídas da vida pública, mas em 
compensação o setor terciário, que já, antes de 1914, se femininizou com as 
datilógrafas, parteiras, professoras, funcionárias dos correios etc. 

O amor dos jovens não era muito facilitado nas cidades. O casamento 
tardio contribuía para um longo tempo de liberdade sexual. As jovens operárias 
adotavam a solução do quarto alugado onde moravam e ao mesmo tempo 
possibilitava ter uma relação amorosa. O concubinato emergia não só na classe
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operária mas na classe pequeno-burguesa, e com ele, o nascimento de crianças 
ilegítimas. Estas relações amorosas colocavam a vida das jovens operárias em 
risco afinal um determinado segmento da população masculina que sentia-se 

ameaçado em relação aos valores estabelecidos (virgindade, fidelidade etc.), 
tomando-se vulnerável e chegando a cometer crimes passionais. 

Transpondo-nos para América no começo deste século com a 

" publicação em 1904 'DE ADOLESCENTE', a obra do 
psicólogo G. Stanley Hall, anuncia a 'descoberta' do 
adolescente americano. No decorrer do século, o debate 
sobre a adolescência e a juventude nos Estados Unidos iria 
mover-se entre dois pólos: por um lado, a exigência de 
garantir liberdade e possibilidades de autogovemo e, por 
outro, a de uniformizar, coletivizar, restituir ao social os 
impulsos criativos juvenis." 
(Passerini, apud LEVI, 1996 : 352, V2) 

Isto reflete um reconhecimento de que o jovem sentia necessidade de um 
acompanhamento familiar e sócio-pedagógico, pois a sociedade geralmente o 

via como uma pessoa perigosa. Os jovens eram vistos como pessoas que 
pareciam falar outra língua, e a adolescência tomava-se obsoleta pois a

~ 
integração pessoal não podia mais ser o velho ideal de maturidade, entao 

irrealizável. _ 

"O problema de como enfrentar a 'diferença' e a separação do universo 
dos adolescentes deu origem a dois filões principais do debate: o que atribuía 

sua causa ao excesso de permissividade 'da escola e à crise dos valores 

tradicionais, sobretudo à 'desintegração' da família; o que se preocupava em 
compreender, prevenir e institucionalizar" (Passerini, apud LEVI, 1996 : 357 

V2). ' 

_ 

Além disso, a precocidade sexual era real tanto nos rapazes como nas 
meninas. Essa necessidade de realização sexual rápida, traduzia uma
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maturidade precoce e sem qualidade, gerando adolescentes grávidos que não 

tinham a menor estrutura para tal situação. A falta de informação, quando a 

maioria dizia tê-la, a orientação mau orientada, a falta de estrutura dos pais e 

da escola para falarem abertamente sobre os assuntos que os adolescentes 

necessitavam saber mas, que muitas vezes, tinham vergonha de perguntar. E 
assim, acabavam entrando num mundo perverso. . 

Os jovens contemporâneos passam a ser, por excelência, consumidores. 
Uma nova geração: a da Coca Cola, da goma de mascar, dos discos, dos cd's e 

vídeo laser, das roupas, dos acessórios, dos anticoncepcionais, das drogas, da 

imagem - cinema, vídeo, TV, da informática, enfim, o que a sociedade do 

consumo pode lhes oferecer. Cabe ressaltar que a sociedade de consumo traz, 

também, a lógica da exclusão, afinal não são todos os jovens que podem ser 
incluídos nas práticas de consumo citadas. 

Os jovens da atualidade encontram e conquistam espaços, desejos, 

sonhos e ideais de vida em sociedade, e se organizam de forma a expressar seus 
sentimentos através de movimentos como hippie, funk, punk, cara pintada,

~ 
entre outros, denunciando assim, a insatisfaçao face a sociedade desigual que 

encontram. O jovem atual anseia por liberdade, por vida, por respeito, por 

dignidade e, principalmente, ser compreendido nesta sua condição.`Ao longo 

da história, eles nunca deixaram de lutar. Em cada época, de acordo com as 
suas condições historicamente determinadas. 

Esta condição, só traz à tona atitudes que deixam os adultos 

impacientes. Não conseguirem fixar sua atenção nas coisas, a impaciência, a 

revolta, a onipotência, e a confusão são momentos privilegiados por muitos 

jovens nesta fase da vida e que exigem compreensão. A ausência dos seus 
grupos de referência deixa muitos jovens sem perspectivas de viver a vida com 
criatividade e autonomia. Principalmente, "nos meios urbanos vêem-se os
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adolescentes vagueando pelos passeios, desiludidos... Fisicamente cansados, 

esgotados, sem força sem energia. ...tem necessidade de barulho..."(Goust, 

1961 zóv).
9 

Todavia, esta necessidade de socialização vem sendo obstaculizada face 
ao aumento dos ruídos no contexto urbano, e o jovem tem sido o alvo 

preferido. O silêncio e a solidão não fazem parte do cotidiano do jovem, (que 
está sempre vagando pelas ruas, bares, danceterias, e no lar). A perda do gosto 
ao silêncio e à solidão vão manifestando um empobrecimento psíquico. (Goust, 
1961 :67) 

A verdade está bem nítida: o jovem necessita estar em grupo para o seu 
desenvolvimento, crescimento e amadurecimento. Ele necessita estar com o 

outro, aprender, descobrir, aperfeiçoar-se e formar-se como ser capaz de atuar 
no mundo adulto. 

Voltando nos-so olhar à trajetória vivenciada com o Grupo de Jovens 
Adolescentes do Morro do Mocotó, Vinculado à Associação de Moradores, 

estes jovens convivem lado a lado com homens, mulheres, crianças e entre eles 
mesmos, buscando formas de se organizarem para criar estratégias de atuação 

frente às dificuldades materiais e existenciais encontradas neste contexto 

social. O modelo de desenvolvimento capitalista brasileiro evidencia na 

singularidade do Morro do Mocotó sua face de exclusão. No entanto, "o Brasil 
como oitava economia do ocidente oferece a qüinquagésima qualidade de vida 
do mundo" (Oliveira, 1989 p.18). Sepor um lado vivemos uma sociedade 
avançada tecnologicamente, por outro, encontramos uma sociedade vivendo 
em condições de miséria, seja nas áreas urbanas ou 

_ 

naquelas áreas 

caracterizadas como rurais. - 

j 

A característica básica do sistema capitalista é a relação de exploração e 

dominação, da qual poucos detêm o poder econômico e político. O "resto"
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fica com o resto, expresso através dos salários miseráveis, educação, 

habitação, saúde, saneamento precários ou inexistentes. 

constituição de 1988 determina que o salário mínimo deva suprir as 
necessidades básicas de um trabalhador e sua família. O quadro atual de 

pobreza está relacionado diretamente com a educação como forma de mudar 
este quadro. Sempre se fazem presentes nos discursos políticos saídas 

plausíveis, mas os resultados seguem demonstrando segmentos populacionais 

cada vez mais empobrecidos e excluídos dos avanços sócio-tecnológicos// 

O crescimento demográfico, a urbanização, a saúde, a moradia, o lazer e 

a alimentação refletem a condição de barbárie da qual significativos segmentos 

da população são submetidos. Seu sofrimento tem gerado revolta, indignação 

e formas de resistência, mas também para muitos, a desesperança, a violência, a 

desistência por uma vida viva. 
- Os moradores do Morro do Mocotó possuem, ao longo de sua história 

muitas pessoas que se uniram e refletiram sua situação, criando formas de 

articulação para melhorar a qualidade de vida. 

Pessoas que organizam-se coletivamente, bem como experimentam 

refluxos. São momentos de um processo de participação coletiva, como 
produto da conjugação. de interesses sociais que possibilitam, dificultam e/ou 

viabilizam o surgimento e a consolidação da análise, da reflexão, do 

planejamento e da realização de suas ações, significantes da cidadania. Em 
nossa experiência, a realidade de empobrecimento dos moradores do Morro do 

Mocotó é vivida contraditoriamente. Buscamos nos manter próximos daqueles 

que dia-a-dia demonstram resistir e ainda, somos motivadores daqueles que 

andam distante. 
É por isso que falar em participação popular trata-se de uma 

participação que envolve certos grupos de pessoas (Associação de Moradores,
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Grupo Jovem, Grupo de Mulheres, etc.) em tomo de algum interesse, em 
comum. Em nosso processo de fazer Serviço Social eles aprendem que a 

Associação de Moradores é uma forma de organização participativa. Nela, se 
constitui' o vínculo entre assessoria do Serviço Social e os membros da 
Associação. É uma relação que busca uma melhor compreensão do real e uma 
conseqüente contribuição à busca de alternativas, organização e ampliação do 

movimento por qualidade de vida. Na Associação do Morro do Mocotó há um 
empenho em socializar informações e buscar uma ação coletiva a partir das 
necessidades sentidas pelos moradores. É no dia-a-dia da Associação que vão 
sendo explicitados seus próprios objetivos, sua potencialidade e seus 

obstáculos. 

Compreendemos também, que o papel das Associações de Moradores é, 
em geral, o de lutar pela melhoria das condições de vida. O nível de 

entendimento desta luta e a sua concretude é que são diferenciados entre os 

participantes de cada Associação.
` 

Enquanto alguns reduzem a prática da Associação ao ato de reivindicar 

as coisas para a comunidade, outros entendem que o seu papel é o de contribuir 

para a transformação da sociedade à medida que as pessoas vão se organizando 

em torno dos seus interesses comuns. 
"A urgência de uma prática condizente com os dois níveis 

' de necessidade é inegável. Entendemos que a construção 
de uma nova sociedade passa também pela construção de 
uma nova comunidade. Neste sentido, a luta localizada , 

por objetivos imediatos, carrega uma riqueza de conteúdo 
transformador à medida que for gerada e realimentada 
constantemente pela busca de transformações efetivas da 
estrutura social" (Calderano, 1988 : 30).

~ No cotidiano das Associações, as reunioes são espaços que possibilitam 
o reconhecimento da realidade objetiva, bem como, um momento onde são
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criados laços de solidariedade, compreensão, compromisso pessoal e coletivo 

frente aos problemas sentidos individual e coletivamente. 

"Para que os objetivos da transformação social se concretizem desde já, e 

para que as reivindicações referentes a questões imediatas representem a 

possibilidade da continuidade do processo transformador, uma avaliação 

contínua da prática se faz necessária" (Calderano, 1988 : 30). A partir da 
realidade imediata atual existente busca-se atingir uma nova realidade que vai 
sendo elaborada neste processo de transformação social. "Sabe-se que as 

atividades de estudo terão significado teórico-prático à medida que essas 

atividades romperem com a dicotomia entre pensamento e ação, liderança e 

massa, educador e movimento popular" (Calderano, 1988 : 31). 

Diante deste contexto social é que o. jovem tem marcado sua presença 
com propósitos para trabalhar na conquista da cidadania que lhe é de direito, 
mesmo que ainda a realizem esta presença de forma insatisfatória. .

~ A participaçao dos jovens de forma democrática nas questões da vida 
sócio-comunitária, principalmente, dos habitantes das áreas carentes e de 

periferia de Florianópolis, no caso a comunidade Morro do Mocotó ainda é 

algo que deixa a desejar. 

O trabalho do Serviço Social com o grupo de adolescentes do Morro do 
Mocotó também foi se defrontando com esta questão. A relação do Serviço 
Social do CEDEP com este grupo foi proposta da Associação de Moradores. A 
construção deste trabalho ainda é uma experiência muito recente permeada 

também por dificuldades e conflitos. Mas, e' com eles que buscamos trabalhar 
com suas demandas, facilitando suas buscas de identificação de sujeitos 

fazendo sua história. 

Tendo clareza da perspectiva pela qual começaríamos a trabalhar é que 
buscamos uma parceria com um estudante de teologia, Moacir, que já havia
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trabalhado com um grupo de adolescentes no Morro. Seu trabalho baseava-se 
praticamente em formação religiosa. Isso contribuiu para sua dissolução. É que 
os jovens enunciam outras necessidades e não somente àquelas relacionadas à 

religião. Conversamos com o Moacir sobre nossa proposta e ele se prontificou 

a auxiliar no que fossepreciso. Fomos conversar com os adolescentes deste 
antigo grupo convidando-os para um primeiro encontro e a partir desta 

aproximação identificar o interesse deles pela formação de um grupo de jovens 
como um espaço de reflexão, realização e ação de seus interesses individuais 
que são coletivos para que possam fazer exercer a sua cidadania. 

Marcamos no dia 23/09/95, para esta conversa, e na ocasião, nos 

encontramos na Casa da Criança, no próprio Morro, estiveram presentes seis 

adolescentes. Explicamos à todos que nossos objetivos seriam de trabalhar 

numa perspectiva de formação de novas lideranças, para que juntas façam 
exercer sua cidadania. - 

Com o objetivo de deixá-los mais .à vontade, sugerimos fazer uma 
dinâmica, onde precisaríamos de um voluntário. De início ficaram todos 
ressabiados, mas Eduardo logo aceitou. Pedimos para ele se retirar da sala para 

combinarmos a dinâmica. Esta dinâmica tinha o objetivo de fazer com que 
Eduardo fizesse perguntas para todos de maneira que descobrisse porque 

estávamos lhe dando certas respostas. A dinâmica foi muito boa, todos riram 
muito e ficaram mais à vontade. Após sugerimos uma apresentação para que 
pudéssemos nos conhecer. A primeira a se apresentar-foi G.K. (14 anos, estuda 
no Celso Ramos, na sétima série, e adora jogar vôlei); E.C. (16 anos, estuda no 

Instituto Estadual de Educação, no primeiro científico, adora andar de bicicleta 

e. jogar bola); A.C. (13 está na sétima série, na escola Celso Ramos, e adora 

brincar); J .P. (14 anos, sétima série, no Celso Ramos, adora jogar vôlei); M.G.
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(13 anos, quinta série no Ernesto Stodieck, adora conversar com os amigos e 

andar de bicicleta). 
_

1 

Após a apresentaçãoçdos jovens, também nos apresentamos e explicamos 
nosso trabalho para que eles pudessem entender esta construção cidadã. Todos 

ficaram pensativos e responderam que achavam válida nossa presença na 

formação de um grupo de jovens no Morro. M.G. 13 anos, acentua que 

"gostaria que estivesse alguém para ajudar 0 grupo. Nós não queremos só 
brincadeira, queremos poder ajudar o Morro".

~ Na ocasiao, marcamos nossos encontros para todas as quartas feiras às 
19:00 horas. Neste primeiro contato com os jovens, pudemos perceber como 
sentem necessidade do lazer, pois no lugar onde moram é muito complicado, 
devido à falta de espaço, pois a geografia do Morro é muito íngreme. Outro 

ponto perceptível neste encontro foi a agitação deles, pois se levantavam a todo 

momento indo para a janela, conversando paralelamente. Mesmo assim, 

conseguimos a atenção dos mesmos com pedidos de silêncio e paciência. 
Nos encontros seguintes nosso trabalho baseou-se em discussões, 

reflexão e trabalhos manuais como colagem, recorte sobre temas relacionados 
com a cidadania - "O que é a cidadania'?" Nestas atividades o Serviço Social 
do CEDEP construiu com estes jovens, momentos e vivências no intuito de que 
possam, coletivamente sustentar um processo de liberdade de expressão, 

criação e um entendimento das questões que os inquietam; Planejamos nossos 
encontros até o final do ano de 1995, já que restavam poucos encontros até 

começar as férias de final de ano.
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21/10/95 Preparação para o Encontro de Grupos de Trabalho no Colégio 
Catarinense - Confecção de um Cartaz sobre cidadania 

22/10/95 1° Encontro de Grupos de Trabalho - Colégio Catarinense. 
Criar uma relação/fortalecimento.entre os grupos existentes nas 
comunidades empobrecidas da grande Florianópolis, 

assessoradas pelo Cedep 
15/11/95 Feriado 
22/11/95 Discussão sobre a viabilidade de trazer representantes de outros 

grupos de jovens para contarem sua história ` 

29/11/95 Discussão sobre o tema: o que é a Associação de Moradores e 

para que serve? 
06/12/95 Preparação do último encontro 
13/ 12/95 Confraternização do Grupo Jovem 

Aprender com a própria experiência e com o outro vêm fortalecendo 
nosso processo de formação profissional, no sentido de assimilar com 
conhecimento e afeto esta fase tão decisiva da vida humana. Ser-estar com os 
adolescentes do Morro do Mocotó que, também escolhem ser-estar em um 
grupo, engendrou espaços e tempos para a rebeldia, para a não escuta, bem 
como, suas possibilidades de alteração. Vivemos profundos momentos de 

docilidade, de escuta, de silêncios. Nossa atitude era amigável, sincera. Nosso 

esforço centrava-se na não reprodução do autoritarismo e na não imposição de 

comportamentos convencionais. Oportunizávamos reflexões sobre as suas 

atitudes, deixando-os pensar e sentir qual a melhor forma de se comportarem e 

respeitarem as outras pessoas e a si mesmos. 

Verificávamos em cada encontro que as energias se expressavam nas 
conversas, nos barulhos, e em tudo que.envolvia o estar adolescendo. Nos, 
encontros muitos se expressavam porque vinham até o grupo. Alguns, por 

curiosidade, outros, para terem o que fazer, para saírem de casa, e por estarem
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a fim. É por isto que tínhamos clareza que o tempo se encaminharia de definir 
os que realmente queriam participar. Vislumbrávamos para que no próximo 

semestre de estágio o grupo já estaria melhor definido no que concerne à 

participação dos jovens. No último encontro, fizemos uma festa com muita 
música, comida e um amigo invisível. Tudo preparado por eles, e por ocasião 
desta festa, refletimos a importância de cada um no grupo e que eles pensassem 
na possibilidade de retomar as atividades no próximo semestre. 

Ao retornarmos das férias escolares, compareceram em média, seis 

jovens e com eles seguimos construindo nosso trabalho. Em nossas primeiras 

reuniões, definimos algumas demandas que se expressavam: uma, era auxiliar 

na catequese, já que nos havia sido solicitado pelas catequistas, sendo de 

consentimento geral, onde foi elaboradoum cronograma de participação. E a
~ 

outra era realizar um contato com a Associaçao de Moradores sobre seu 

processo de trabalho, pois na percepção dos jovens, ela já vivia um processo de 
refluxo acentuado e isto os preocupava, pois questionavam quem iria ajudar 
nas lutas pela comunidade. A solução encontrada foi de falar com o presidente 
da Associação - Moisés - no sentido de assegurar formas da Associação estar 

mais presente no que denota sua especificidade junto à comunidade. 

Identificada a preocupação com o trabalho da Associação e com o lugar 
onde moram, sugerimos como primeiro trabalho que explanassem o que 

gostariam de fazer em prol da comunidade. Aberto este espaço, foi unânime a 

preocupação destes jovens com a questão do lixo: decidiram criar cartazes que 
pudessem auxiliar os moradores a colocarem o lixo ensacado no seu devido 

lugar. Este momento de construção os fez refletir sobre a importância que o 

lixo tem na vida deles, no sentido» da reciclagem e da saúde. Se o lixo for 

acondicionado e jogado no devido lugar ajudará a evitar a proliferação de ratos
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que trazem doenças à população. Isso sem falar do aspecto visual do morro 

que melhoraria muito. _ 

Diante disso, foram criadas frases como estas abaixo, sendo colocados 
nos pontos mais críticos do Morro: 

"A natureza se preserva com limpeza. Portanto preserve-a sem lixo 
acumulado. " 

"Lugar de lixo é no lixeiro. " 

"Ensaque o lixo, senão ele ensacará você. "
_ 

"Cumpra sua parte como cidadão. Bote o lixo em um bom lugar: 
no lixeiro. " 

"Não use a vala como depósito de lixo. " _ 

"Faça do Morro o ponto máximo da limpeza, jogue o lixo no lixeiro. 
A preocupação destes adolescentes pode ser analisada através dos 

escritos de uma adolescente sobre o lixo de água do Morro. V

V 

"A água e o lixo são grandes problemas no Morro. Muitas pessoas 

jogam lixo na vala, o lixeiro passa diariamente nas casas recolhendo o lixo. 
Mesmo se ele não passa-se para recolher o lixo, o dever de cada morador é de 
levar o seu lixo até o lixão na entrada do morro onde a Comcap recolhe. Se 
todos cuidarem do seu lixo e não jogarem na vala, onde é mais fácil, porque 

você estará tendo a preguiça de colocar o lixo na sacola para o lixeiro 

apanhar. As pessoas deveriam lembrar que enquanto elas jogam lixo na vala, 
tem gente tentando limpá-la e que la não corra mais lixo, sim só água. E até 
talvez, que diminui-se o número de ratos na vala, pois é lá que eles procuram 

o seu alimento. 

Água - Todos sabemos que no ano 2000 a quantidade de água será bem 
menos, mesmo passando propaganda, anúncios na TV todos desperdiçam 
muita água, talvez pelo motivo de não pagarmos. O Morro raramente não tem
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um cano de água potável que não tá quebrado e, por isso, sempre está 

molhado. Agora pense num cano com muita quantidade de água quebrada há 
uma semana, quanto de água potável já foi desperdiçado. Quando nós usamos 
a mangueira no verão, onde é mais utilizada e consumida água, talvez sem 
saber, usamos uma quantidade mais do que exagerada e poderíamos 

economizar. Se todos, um dia, na mesma hora, resolvessem ligar todas as 
torneiras de sua casa por 3:00 horas no verão, no outro dia com certeza a 

água faltaria. " (G.K. 15 anos).
V 

É um texto que fala do gosto, da sensibilidade e da preocupação desta 
jovem pela beleza, saúde, educação do lugar onde vive. Acredita que não só 
porque mora num Morro, num lugar de gente pobre, que os seus vizinhos 
devem jogar o lixo nos lugares impróprios. 

O trabalho de organização comunitária e busca da cidadania, tomava 
uma outra direção, delineada pelos próprios atores, os jovens. Eles tinham 

clareza das necessidades que existem no morro mas, além disso, são pessoas 

que estão passando por uma fase da vida, a adolescência, tão cheia de dúvidas, 
de medos ea ansiedades que necessitam ser expressadas e esclarecidas no 

decorrer desta fase. 

As questões do ser-adolescência começaram a se manifestar com muito 
mais força do que a própria busca da organização e participação comunitária. 

Nas produçoes do conhecimento sobre o tema, 

"Usualmente, adolescência é considerada o período de 
Vida durante o qual começa a ser alcançada maturidade, 
principalmente a de procriação. É o período, também, 
marcado pelas dificuldades. advindas para o indivíduo pelo 
fato de não poder-se precisar se ainda é criança ou já é 
adulto"(Garrison, apud NÉRICI, 1961 : 30).

'
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A palavra adolescência etimologicamente vem do latim adolescere, que 
quer dizer crescer. Mas, praticamente desde o nascimento a criança está sempre 

crescendo e nem sempre é chamada de adolescente- Existe um ponto em que a 

criança começa a chamar a atenção de todos, inclusive a mudança de 

comportamento. 
Enfim a "adolescência é, realmente, uma fase de 
crescimento tanto somático como psíquico; tanto exterior 
como interior. É uma fase de crescimento biológico 
acompanhado de alterações funcionais, bem como, de 
crescimento psicológico e social. É, pois uma fase de 
crescimento em todas as direções quer material, social e 
espiritual" (Nérici, 1961 : 33). 

É preciso compreender que por ser uma fase de crescimento em 
todas as direções, ela cria também conflitos em todas as direções. É fácil 

lembrar quando nossos pais falavam que "não se fazem mais filhos como 
antigamente" ou que "os jovens de hoje não respeitam mais os pais como 
antes". Estas e outras falas sobre o comportamento dos jovens denotam que 

existem dificuldades nesta fase, tanto para os pais quanto para os filhos, pois 

para os pais ou para a sociedade, em geral, as pessoas são consideradas adultas 
quando elas estão adaptadas nas engrenagens da sociedade, comportando-'se de 

acordo com o que a sociedade espera delas, caso contrário, são adolescentes 
rebeldes.

` 

Enquanto o adolescente lida com seus conflitos interiores, com a 

mudança do seu corpo, se vê diante de uma sociedade contraditória, cuja 

complexidade gera confusões e medos. Deparando-se hoje com uma cultura 
que está em intensa mutação, de valores velhos que se contrapõe com novas 
idéias e conceitos, sem que exista tempo para que o jovem possa assimilar tais 

conflitos que estão emergindo.
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Percebendo que a adolescência começa a se manifestar, e que por mais 
que se preocupem com as questões que envolvem a comunidade, muito mais 
forte que isso, surgem novas questões, que no momento lhes chamavam mais 
atenção. Diante disso, perguntamos de que forma gostariam de aproveitar os 

encontros. Foi de consenso assistir filmes. Foi uma ótima idéia. Mas onde? Um 
tinha televisão e o outro vídeo. Faltava lugar. (E.C. 17 anos)_sugeriu a Casa da 
Criança e ficou de conseguir a chave. E qual filme assistir? Imediatamente 

responderam que queriam ver uma comédia. ` 

Esta resposta denota o interesse por coisas alegres, nada que fosse 

polêmico ou dramático, afinal, convivem com uma realidade cheia de 

problemas, nada mais plausível do que preferirem assistir coisas alegres que os 

façam felizes. Os filmes, todos escolhidos por eles, acabavam sempre em 
discussão. Um momento importante neste processo de construção de sua 

própria identidade pois fazia com que eles refletissem sobre o que acabavam de 
assistir . Além dos filmes, foi sugerido: . 

"Ir num asilo; falar sobre o desemprego, racismo, pobreza; 0 mundo de 
hoje em geral; a Aids, sexo, drogas; as coisas boas e más da adolescência; ir 
ao shopping, fazer festas e outros fins ” ( G.K. 15 anos). 

"Falar sobre o namoro, sexualidade, gravidez na adolescência, doenças 
sexualmente transmissível, natureza do homem e da mulher, a vida na rua e 

dentro de casa; torneios de esporte, passeios para museus, laboratórios, falar 
sobre drogas - qual seu alvo mais atingido, virgindade, mudanças no corpo 

(MJ 15 anos). 
"Tar buscando ou indo atrás dos problemas do lixo acumulado lá 

embaixo. Falar sobre como dialogar com os pais. Fazer novos cartazes: 

Esgoto, vala, lixo na rua. Tar descutindo com a turma em fazer encontros fora:

H
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tentar discutir como ir na universidade. Ver vídeo, discutir o vídeo na nossa 
vida. O que 0 vídeo tem a ver com a nossa vida " (E. C. I 7 anos). - 

"Falar sobre educação sexual e a adolescência, ver' vídeos" (E.R. 14 

anos). 

"Eu gostaria de discutir sobre a violência no nosso país, a prostituição, 
sobre as drogas. Sobre também o salário mínimo no Brasil " (B.B. 14 anos). 

"Ver vídeo, passear, fazer festa, falar sobre namoro, educação " (S. '14 

anos).
~ Estas foram as sugestoes de alguns adolescentes. Nota-se a preocupação 

com a própria adolescência, a violência, a sexualidade, as condições de vida e 

a terceira idade. Percebem as contradições e querem falar sobre tudo isto, só 

que muitas vezes, não lhes são proporcionados espaços de encontro e de escuta. 

"A capacidade de engendrar possibilidades, formular 
hipóteses e pensar a respeito de símbolos sem base na 
realidade permite ao adolescente passar a especular, 
abstrair, analisar, criticar. Esta transformação na 
inteligência afeta todos os aspectos da sua vida, pois ele 
utiliza as novas capacidades para pensar a respeito de si 
mesmo e do mundo que o cerca" (Becker, 1989 : 26). 

O adolescente tem necessidade de agir em sentido construtivo, de pensar 
por si, de colocar suas idéias e ideais. ~ 

Trabalhar estas questões com os adolescentes exige conhecê-los, para 

ue ossamos ser realmente uma resen a útil de a'uda e orienta ão. Cl P 
Dialo ando oderemos tentar a render as sutilezas dos seus ser-estar e o ue 

7 J 

dizem do sofrimento e da alegria. "Só através da ação e reação simpáticas,- com 
o diálogo, podemos apreender a essência das preocupações do adolescente, 
bem como captar-lhe confiança e amizade, condição indispensável para que ele 
se abra, desabafe e mostre sua alma" (Nérici, 1961 : 48).



78 

Expressas as necessidades, sugerimos que para os próximos encontros 

trouxessem algum assunto, ou um filme que mais lhes chamasse a atenção. 
Assim, em conjunto, poderíamos aprofundar estes temas buscando alternativas 
de trabalho no coletivo. Afinal a partir do momento que as necessidades são 
expressas, há conseqüências fundamentais na vida do adolescente, levando-o a 

ver, entender e julgar o mundo que o cerca com outros olhos, bem. mais 
críticos, provocando alterações substanciais na apreciação e aceitação dos 

valores que norteiam a sua vida e da sociedade. 

Desta forma, os jovens trouxeram três filmes: 
- Mudança de Habito I 

- Diário de um adolescente 
- Destino de uma vida. Sugeriram também, assistir o festival de teatro popular 

na passarela do samba. Foi muito legal! I 

Já M.J. (15 anos) trouxe uma livro sobre sexualidade, pois eles queriam 
falar sobre isso. Neste dia,_o enfoque foi sobre a gravidez já que uma das 
jovens do grupo havia engravidado. Perguntamos a eles se sabiam porque hoje 

em dia muitos jovens estavam engravidando, já que existe muita propaganda de 
prevenção à gravidez. 

"Os pais prendem. Não têm diálogo em casa. Aí quando sai de casa 
aproveita. Depois que fez, percebe que é errado " (M. G. 14 anos) 

"Não se previne pois confia no parceiro " (E. 15 anos) 
"Ingenuidade. Se não fosse ingênua isso não acontecia" (MJ 15 anos) 
"Presa a vida toda - estava gamada -primeiro namorado " (E. 15 anos) 
"Tenho uma amiga de dezoito anos que é presa em casa, mas nem por 

isso perde a cabeça. Acho que é também medo dos pais, eles não dão apoio e
~ na hora que a gente mais precisa nao dão apoio. Não dão força. Só dizem que 

não deveria ter feito isso ". (Ml 15 anos)
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"Hoje em dia não estão dialogando. No caso de nossa amiga sorte dela 
ter sido ajudada pelos outros ". (E. 15 anos) 

n

- 

Colocamos que todos haviam falado muito em prender, dialogar e 

aproveitar, mas será que estas são as causas dos adolescentes engravidarem? 
"Acho que sim. Só a teoria não quer dizer nada, na prática é diferente. 

Pai machista também ajuda ". (MJ 15 anos) t 

"A mulher tem que ficar na boca do fogão. Não aprende nada e se 
arromba. Falta diálogo, falta explicação. Os pais não conversam mais com 
nós. Ficamos sozinhos. Aprendemos na rua. Depois elesvêm cobrar. (M G. 14 
anos) 

Em seguida, refletimos que não é só gravidez, mas podemos pegar 
doenças se não nos prevenirmos. E quando nao souberem devem perguntar. 
Não devem ter vergonha de querer aprender as coisas. 

São jovens, capazes de expressar o que sentem e o que gostam, 

possuindo valores parecidos ou não. Durante nosso trabalho, estivemos sempre 

abertos para que eles pudessem falar de si, do Morro e do Brasil. 
Como forma de proporcionar a eles um espaço para que estas 

necessidades fossem expressas formulamos algumas perguntas, com o intuito 
de nos aproximarmos mais do seu real, identificando assim, qual é a visão de 

homem e de mundo que eles manifestam nos seus desejos. Reconhecemos no 
grupo um espaço de construção da identidade e compreensão das diferenças 

onde se apropriam da pluralidade do pensamento, construindo uma hegemonia 
para o fazer no coletivo. E, através de perguntas, pode-se chegar a uma 
aproximação que contemple o momento presente do jovem. 

Abordaremos a partir de agora o que pensam estes jovens, seus valores, 

seus sonhos, seus ideais, suas angústias, face as questões que lhes propusemos.
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Dentro de suas casas quem são seus melhores amigos? 
"lllinha mãe porque depois que eu formei 14 anos, ela começou a me 

entender melhor". (A.C. 14 anos) 

"Ninguém". (E.R. 14 anos) 

'Minha mãe, porque ela me entende e me compreende, me dá conselhos 
e fala verdade sendo ela dolorida ou não ". (Ml 15 anos) 

"Minha mãe. Só tem ela ". (E. C. 1 7 anos) 
"Meu pai, porque ele me entende ". (C. 14 anos) 
"Meu irmão, porque ele me compreende ". (MG. 14 anos) 
"Minha mãe ". (S. 14 anos) 

` 

_

` 

"Minha mãe, porque me dá muito apoio " .(E. 16 anos) 
"Nenhum". (B.B. 14 anos) 

"Minha mãe, porque sou mais apegada à ela ". (G.K. 15 anos) 

Percebe-se que mais da metade dos adolescentes cita a mãe como sua 
melhor amiga. Talvez se sintam mais à vontade, confiantes e mais livres para 

dialogar com ela.
1 

"Parece que para os adolescentes a mãe é a personagem central da 

família e, embora isso seja mais verdadeiro quanto às camadas inferiores da 

sociedade do que quanto às superiores..." (Rosenmayr, apud MARX, 1968 : 

141). 
p

~ 

Não só de brincadeiras vive 0 homem, e com o grupo de jovens não é 

diferente, eles' gostariam de ser: 

"Pesquisadora de plantas e vacinas " (A. C. 14 anos) 

"No momento ainda não pensei " (E.R. 14 anos) 
"Eu gostaria de ser uma mulher inteligente com um caráter assim como 

K.. 
g\ 

é, gostaria de me casar e ser uma pessoa de bem com tudo e com minha 
profissão. Marinheira". (Ml 15 anos)
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"Seguir a carreira de Enfermeiro ". (E. C. 1 7-anos) 

"Bancária". (C. 14 anos) 

"Nem imagino " . (M. G. 14 anos) 

"Feliz com meu trabalho ". (S. 14 anos) 

"Um bom profissional". (E. 16 ANOS) 
”Secretária”. (B.B. 14 anos) 

'Muito feliz, trabalhando ". (GK. 15 anos) - 

Na nossa cultura, a ocupação é uma das maiores expressões de status e 

de importância para as pessoas na sociedade. O adolescente, apesar de ter 
preocupações, com o corpo, identidade, conflitos sexuais e familiares, 

geralmente demonstra uma preocupação com a escolha de sua profissão. Com 
relação à vida profissional destes adolescentes, ,eles quase não falam em 
vestibular, ou seja, em profissões que privilegiam certos segmentos da 

sociedade como forma de adquirirem uma melhor qualificação. A escola, 
como instituição fundamental da sociedade, não faz mais do que reproduzir a 

posição social das pessoas. Atualmente, esta instituição encontra-se numa crise 
educacional com escolas de péssima qualidade e professores mau remunerados 
dificultando que os alunos cheguem até o vestibular. Da mesma forma que os 
adolescentes das classes mais privilegiadas tem o direito de escolher o seu 

futuro 
"adolescentes pobres e marginalizados precisam ter o

~ 
direito de escolher. A sociedade lhes deve coisas tao 
essenciais, como saúde, educação, igualdade. No entanto 
lhes é cobrado bom comportamento e são punidos por 
delinqüência. Talvez, delinqüente seja um país ou um 
sistema social que ainda não aprendeu a dar condições 
mínimas de vida a suas crianças e adolescentes" (Becker, 
1985 : 50). _
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Jovens, quais são seus medos? 
"Da morte e do fim do mundo ".(A.C. 14 anos) 
"Da morte ". (E.R. 14 anos) 
"Tenho medo de sofrer com alguma doença incurável ". (MJ 15 anos) 
"Tenho medo de ƒicar emcima de uma cama e não poder fazer nada " . 

(E. C. 1 7 anos) 

_”Tenho medo de ficar grávida, porque sou muito nova ". (C. 14 anos) 
"Não tenho medo de nada ". (M G. 14 anos) . 

"De algumas coisas ". (S. 14 anos) 
"Da morte ". (E. 16 anos) - 

"Tenho medo de ficar velha ". (B.B. 14 anos) 
"Tenho medo que eu não saiba aproveitara vida". (G.K. 15 anos) 
Os medos destes jovens perpassam por fatos que, dia após dia, 

acontecerão, como gravidez, idade e a morte. Isto os assusta, pois estão 

passando por uma fase que lhes exige mais responsabilidade, e 

conseqüentemente, passam a ver a vida de outra fonna. . 

-»\7 Além de medos, possuem sonhos? 
"Gostaria muito de ver esse Morro limpo, com pessoas felizes. E muita 

saúde para mim e para minha família. " ( G.K. 15 anos) ' 

H 1 

"Ser feliz com a pessoa amada. Limpar o Morro. " (B.B. 14 anos) 
"Crescer na vida. " (E. 16 anos) 
"Não tenho sonhos. " (S. 14 anos) 
"Meu sonho e' ser feliz. " (M G. 14 anos) 
"Não " (C. 14 anos) 

V 

"Sonho eu não tenho, só de vez em quando. Eu imagino coisas. " (E. C. 17 
anos)
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"Meu sonho é que acabasse com o tráfico de drogas e que uns 

ajudassem mais os outros. Espero vencer na vida. " (MJ 15 anos) 
_ 

"Ver meus colegas e minha família unida e alegre e com muita 
saúde. "(E.R. 14 anos) 

"Me formar em biologia, ser dona do meu próprio nariz. Para o Morro, 
que melhore cada vez mais, sendo respeitado pelos jornais e policiais que 

vêem o morro como abrigo de traficantes. " (A. C. 14 anos) 
/ O sonho faz parte de nossas vidas. Devemos sonhar para podermos 

planejar e, assim, tentarmos realizar o que aspiramos. A vida necessita de 
sonho, pois sem sonho não se tem perspectiva, não se luta pelas coisas. O 
sonho alimenta e sustenta nossas realizações nesta vida, e é por isto que 

devemos tê-los lapidando-os sempre, para que possamos realizá-losyí, 
O que é ser adolescente? 
"Viver num mundo de novos e muitos descobrimentos, com muitas 

ilusões e dúvidas. Também é uma época muito boa. " (G.K. 15 anos) 
"Úma nova viagem. "(B.B 14 anos) 
"É ter uma cabeça muito embaralhada. "( E. 16 anos) 
"Ser adolescente é poder se divertir com os amigos, namorar, fazer tudo 

de bom. " (S. 14 anos) 

"Adolescente é " (M G. 14 anos)
V 

"É poder namorar, sair, dançar. Quando a gente é adolescente nossos 
pais são mais liberais. " (C. 14 anos) 

"Ser adolescente é bom, mas de vez em quando é saco. Só imagino, 
quando você é pequeno não precisa fazer nada, mas quando é adolescente faz 
quase tudo. "(E. C. 1 7 anos)

' 

"Ser adolescente é aprender pra vida, é começar a vida sonhando, é 

conhecer o modo certo para começar uma vida adulta. Apesar de nem todos
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seguirem o caminho certo. O jovem de hoje é desorganização no fato de pensar 
e ver as coisas na vida real. Só pensando em aventura, acabam deixando de 
lado os maiores sonhos. Pra mim, ser jovem é viver em busca de novas 
descobertas e aprender a viver como adulto. É viver sonhando vendo qual o 

melhor objetivo, é viver em busca de descobertas, amores e a melhor maneira 
de se viver. E apesar disso, essa é a fase que entra a droga, as doenças e o 

sexo. " (MJ 15 anos) 
"É descobrir coisas novas e legais, e aprender a enfientar os obstáculos 

da vida. " (E.R. 14 anos) 
"Ser adolescente é uma fase da vida que todo mundo quer passar rápido. 

E é decidir o que quer da vida. O jovem de hoje tem seus direitos cumpridos e 

seus deveres obedecidos, é decidir sobre o bem e o mal da vida. Hoje o que 

mais me preocupa são as doenças porque cada doença eles acham as vacinas 

ai aparecem mais doenças. Ser adolescente é estar se amadurecendo cada vez 

mais, tanto para si mesmo quanto para os que as reparam" (A.C. 14 anos) 
Este grupo de jovens vive num Morro com muitos problemas. 

Perguntamos: O que não gostam neste lugar? 
Não gosto dos maconheiros porque ficam sempre no caminho, dos 

bêbados, da iluminação, do esgoto e da fofoca. "( G.K. 15 anos) 
"Da pobreza e da falsidade. " (B.B. 14 anos) 
"Da sujeira porque enfeia o lugar. " (E. 16 anos) 
"Gosto de tudo, porque agente tem que se contentar com o que tem. " (S. 

14 anos)
I 

"Não gosto de nada. " (M G. 14 anos) 
"Da boca do Morro. Vive sempre alagado. "(E. C. 1 7 anos) 
"Eu não gosto da falta de respeito com nós mesmos. O tráfico é feito a 

olho nu. Eu odeio. Eu acabaria com as drogas expostas nas ruas. Viver no
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Morro é viver em uma grande experiência no fato das drogas e doenças que 
são em grande parte. Na questão dos amigos é bom, mas eu não queria morar 
aqui, por causa das drogas e da falta de respeito. " (MJ 15 anos) 

"Não gosto de nada, da iluminação do esgoto. " (E.R. 14 anos) 
"Não gosto dos traficantes nas entradas do Morro, a violência e a inveja 

que existe de uma pessoa para a outra. Os traficantes os ladrões... eu 

colocaria um posto policial com vigia para acabar com um pouco de 
bagunça. " (A.C. 14 anos). _

- 

O grupo jovem falou o que pensa sobre a violência. 
I, a A c I Í ~ n ¡`¡ 

Violencia e alguem que nao sabe resolver as coisas com educaçao e 

parte para a violência. _Convivo com ela, alguns garotos pegam pessoas para 
bater só para dizer que bateu. " (A. C. 14 anos) 

"Violência é ser agredido por alguém. Convivo nas ruas, brigas e 

espancamentos. " (E.R. 14 anos) 
"No meu ponto de vista, violência é o modo das pessoas más fazer com 

~ ~ 
as pessoas boas que nao têm amor no coraçao que não se vê diante daquilo, e 

acaba machucando pessoas dignas. Eu convivo com a violência em casa com 
meu irmão ele usa drogas, e convivo com violência em todos os lugares. " (MJ 
15 anos)

_ 

"Violência é que quando alguém é gravimente ferido por outra pessoa. 

Não convivo com ela. " (E. C. 1 7 anos) ' 

"Violência é a falta de respeito com a outra pessoa, não convivo com 
ela. " (MG. 14 anos) 

"Para mim violência é ver uma pessoa mata a outra, etc. Eu não convivo 
com nenhum tipo de violênciaem casa. Na rua eu convivo. " (S. 14 anos) 

"Existem vários tipos de violência, uma delas é a exploração de 

menores. Sim, eu convivo com vários tipos de violência. "(E. 16 anos)



86 

"Violência para mim é briga, desrespeito com os outros, não respeitar os 
mais velhos. " (B.B. 14 anos) 

"Es ancamento isico. Não dentro de casa. Trâ zco de dro as isto é g , 

violência. " (G.K. 15 anos) 

Os 'ovens ex ressam como é ara eles trabalharem em ru o e ara g P P 
que serve o grupo jovem no Morro. 

"Trabalhar em grupo é melhor que sozinho, porque entre um grupo você
~ vai saber a opiniao de cada um e ver a realidade. O grupo jovem é para 

prevenir os jovens dos perigos do mundo e para ter um momento entre jovens. 
(A.C. 14 anos) 

"Duas cabeças pensam melhor que uma. O grupo jovem é para sermos 
mais unidos e ajudarmos a comunidade " ( G.K. 15 anos) 

"Eu me sinto melhor em volta dos amigos. E o grupo serve para ajudar a 

comunidade. " (B.B. 14 anos) 
"São mais pessoas pensando. O grupo ajuda a comunidade "(E. 16 anos)

H 

H H Um ajuda o outro e o grupo jovem serve para ajudar a comunidade. 
(S. 14 anos)

1 

"Trabalhar em grupo tem mais idéias. Grupo jovem serve para reunir os 
jovens. " (M G. 14 anos) _ 

"Quando um não pode trabalhar os outros trabalham. O grupo jovem 
serve para ajudar a comunidade. " (C. I4 anos) 

"Sim ou não - se for uma pessoa que você se entrosa sim, mas se for 
aquela pessoa parada, aí não dá. O grupo jovem é para ver os problemas e 

tentar soluciona-los. " (E. C. I 7 anos) 

"É melhor trabalhar em grupo porque agente passa a aprender mais. 

Dois trabalhando é melhor, porque uma lenha se quebra, mas muitas lenhas é
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difícil de se quebrar. O grupo jovem serve para ajudar a comunidade no que 
da melhor forma for possível. " (MJ 15 anos) 

"Trabalhar em grupo a gente pode discutir sobre os assuntos. E o grupo 
jovem serve para discutir sobre os assuntos que nos interesse e à 

comunidade. "(E.R. 14 anos) 

Se fossem presidentes do Brasil o que fariam? 
"Tentaria muda a forma de ensino, pagar melhor o funcionário público, 

médico, professor, para que fossemos pessoas conscientes. " (MJ. 15 anos) 
'Mudaria-o para melhor em tudo. " (E.R. 14 anos) 
"Opossível. " (C. 14 anos) 

"Expulsaria os safados do Brasil. " (M G. 14 anos)
Z 

"Não faria pelo Brasil, mas pelo povo brasileiro, aumentaria o salário 

mínimo. " (E. C. 1 7 anos) 
"Eu ia começar a lutar primero pelos pobres e depois para os que não 

precisam de nada. " (A.C. 14 anos) 
"O que tivesse para mim fazer, primeiro os mais importantes. "(G.K. 15 

anos) 
`

_ 

"Primeiro ia acabar com o racismo, depois, ia fazer uma limpeza geral 
na nossa comunidade. " (B.B. 14 anos) 

"O que fosse preciso e capaz. " (E. 16 anos) 
Perguntamos, quais são seus problemas atuais? 
"Meu problema é que minha mãe só quer brigar comigo, que com as 

outras minhas irmãs não. Pô cara, eu fico super chateada com isso. Eu 
também sou péssima em arranjar namorado ou esquema. Começo com um, não 
dura nem uma semana, e quando vou me dar conta o meu namoro já acabou. 
Tem que vê minhas irmãs, só querem pegar no meu pé, é um saco aguentar isso
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tudo, será que tem alguma coisa errada comigo, eu não consigo entender eu 

pareço mais uma desprezado. A solitária. " (B.B. 14 anos). 
"Tenho dificuldade em ser compreendida como adolescente, as pessoa 

não entende os meus desejos e deveres. A minha família só que eu faça o que 
eles querem. " (M G. 14 anos). 

"No meu caso é bem diferente, todos os rapazes que eu fico, meus pais 
dizem que eu só arranjo coisa que não vale a pena envestir. O que eu faço? " 

(A.C. 14 anos). 
"A minha maior dificuldade é a minha garota eu não sou mais a fim dela 

e não sei como deixála sem magoar. " (EC. I 7 anos) V 

"Meu caso é muito sério eu sofio muito por causa de problemas na 

família. " (A.J. 15 anos)
' 

"T er muito medo do meu futuro. Ter muito medo de tudo que 

acontece. "(E.R. 14 anos) 
_

_ 

"Timides, sou tímida, tenho vergonha de apresenta trabalhos em voz alta 
e quando apresento fico toda envergonhada. "(S.14 anos) 

"Tenho dificuldade de namora com uma pessoa muito tempo e de ser 
tímida. " (P. 14 anos) 

A maioria destes jovens não consegue falar de si, de onde mora e com 
quem mora. As falas são expressas sinteticamente para não podermos perceber 
a sua totalidade ou suas reais idéias. . 

Falam muito em limpar o Morro, mas não se referem claramente limpar o 

quê? Quase nem falam sobre as drogas, no entanto, percebe-se que para outros 
ela incomoda, ou melhor, eles conseguem expor-se de forma a vê-la por vezes 

como uma violência existente não só no lugar onde moram. 
Mas na realidade a droga faz parte de suas vidas, do seu cotidiano e 

ocupa cada vez mais o cenário da vida dos seus atores.
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O poder exercido pela droga faz com que a comunidade a ignore não 
expressando seus verdadeiros sentimentos em relaçãoàiela. Para A.C. (14 

anos) a droga "é horrível para quem nunca provou. No meu caso é um pouco 
diferente, já provei e não gostei, por isso, eu acho perca de tempo ". Já MJ (15 
anos): "drogas eu sinto arrepio. Por quanto mais as pessoas sabem que ela é 

ruim e mata, as pessoas se viciam e entram dentro dela de uma tal maneira. Eu 
nunca usei drogas de nenhum tipo. Odeio elas " São poucas as falas como estas, 
que colocam para fora o que realmente sentem em relação à esta realidade. 
Existem momentosque nos questionamos e nos perguntamos porque eles não a 

encaram como uma violência presente no seu dia-a-dia. Será que ela já se 
tomou tão dominante a ponto de fazer com que as pessoas não a percebam 
como tal, ou a ignorem não falando nem escrevendo sobre ela? Será que esta é 

uma atitude de se fazer enganar, esquecendo tal situação? A única coisa que 
podemos ver com tudo isto, é que talvez não se fale, nem se escreva para 
esquecer sua existência, pelo menos neste momentos. 

Na construção deste grupo, o Serviço Social, como assessoria, 

possibilitou espaços para que as falas e os encontros reflexivos pudessem 

acontecer. Muitos não tinham espaços para que pudessem se expressar, por 

isto, tentávamos deixá-los à vontade, como possibilidade de se perceberem, 
perceberem o outro e a realidade que vivem, como forma de elaborarem suas 
próprias imagens e conclusões da realidade vivida. Neste processo acreditamos 

que o trabalho do Serviço Social é deveras importante na identificação das reais 

necessidades do grupo e, a partir disto, criar formas de ação que supram estas 

necessidades, auxiliando assim no processo de construção do ser cidadão. 

Neste espaço de construção da cidadania a participação, tanto da assessoria 

como das pessoas do Grupo Jovem, denota conceitos importantes como:
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presença, solidariedade, liberdade, direito, indignação, ética, compromisso, 

paixão, cidadania, justiça, ação e organização.
ç 

Neste momento é necessário para nós mostrar como víamos cada um 
deles e como eles aparecem, no seu potencial, no sue comportamento, nas 
possibilidades para somar e avançar. E como o Serviço Social tem esse lugar 
com essas pessoas, na construção da cidadania como qualidade de vida. 

_ 

A.C. (14 anos) - Mostra-se sempre forte, mas age agressivamente para 
chamar a atenção das pessoas, principalmente de sua mãe. É uma pessoa 
simples, carente, frágil e sensível na luta por um espaço dentro de casa. Possui 
um grande potencial de ação e organização, mas o que nos chama mais 
atenção é a mágoa que sente dentro de si, expressada através de ações 

agressivas. 

E.C. (17 anos) - Responsável, amigo, presente, consciente, inteligente, só 

tem a crescer. 
M.J. (15 anos) - Preocupado com seu futuro e o com o do seu Morro. 

Muito inteligente, responsável e muitos sonhos preenchem seu cotidiano. É só 
persistir para chegar até lá. - 

B.B. (14 anos) - Pessoa sempre triste, quase não sorri, vive distante, tem 

força de vontade, mas sempre está ausente. Não tem muitos sonhos, nem 
perspectivas, sempre só. ' 

- 

_
_ 

G.K. (15 anos) - A ilusão do amor na adolescência lhe obrigou a ser de 
uma hora para outra responsável. Pessoa inteligente, reservada, preocupada 
com o lugar onde mora. 

M.G. (14 anos) - Líder, ativa, realista, solitária, cautelosa nas palavras. 

Tristeza e alegria oscilam. Sozinha.
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E.R. (14 anos) - Demonstra muita dificuldade em se expressar, sentindo 
vergonha do seu corpo e de sua cor. Pessoa diflcil de se aproximar, muito 

triste. Na verdade ela é linda. 
Através dos depoimentos anteriores e de nossa percepção, constatamos 

que estes jovens, apesar dos limites, estão avançando na luta, nas limitações, 

nos medos, nas dúvidas, no adolescer, ocupando espaços importantes. Estão 

adquirindo um novo jeito de ser e de construir sua cidadania, através da 

presença do Serviço Social do Cedep. Serão adultos, cada qual com seu 
destino, seu modo de vida, construído através dos alicerces juvenis. `
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PRoP0s1ÇÓEs.- Por uma ‹ziz1zzz1zmz°zz.... CIDADANIA 

O conceito de cidadania é amplo e abrange várias dimensões, mas sendo 
uma das mais importantes é aquela que diz respeito à regulamentação dos 

direitos e deveres dos indivíduos e de grupos na sociedade. /' 

Como vimos no primeiro capítulo, a cidadania possui dois referenciais: o 

primeiro nos remete às origens clássicas do cidadão da polis grega, que diz 

respeito a uma dimensão cívica em que os cidadãos exercitam virtudes cívicas. 
No entanto, existem obrigações e deveres a serem cumpridos. 

,/É O outro ponto nos remete a contemporaneidade, que implica na busca de 
leis e direitos para as categorias sociais, até então, excluídas da sociedade, 

principalmente no que diz respeito ao econômico e ao cultural. O essencial é 

que o processo de construção da cidadania não é linear, pelo contrário, foi e é 

repleto de avanços e recuos, de fluxos e refluxos na sociedade contemporânea 

ainda, clamando por um projeto civilizatório, comprometido com a 

consolidação da cidadania. / . 

~ ~ A fragmentaçao do mundo atual parece ter passado por todas as relaçoes, 
sejam elas, sociais, ecológicas, culturais e de gênero; somando-se ao 

isolamento das pessoas nos grandes centros e a não alteração das decisões 

ideo-políticas pela alteração do processo de empobrecimento, numa sociedade 
global, complexa guiada pelo mercado. Tudo isto, denota um desequilíbrio, 
uma crise de relações, gerando solidão, exclusão, pobreza, discriminação, 

marginalidade, miséria e alienação. 

A alienação do produtor em relação ao seu produto é visível. O 
individualismo e consumismo equivale a muitas desigualdades e opressões que 

ocorrem no dia-a-dia das relações. O mundo já não é o mesmo. E necessário
\
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alterar estes conflitos, para que os sujeitos elejam suas alianças, suas novas 

formas de organização social e um novo modo de vida com qualidade, 
dignidade, cidadania - cidadã. 

Na sociedade moderna, os sujeitos estão construindo uma consciência 
mais politizada, voltada para a capacidade de exercê-la. "Só os desafios do dia- 

a-dia assumidos como cotidianeidade a ser enfrentada com a menor 
automaticidade possível, ou seja, sentido com a mínima capacidade de escolha 
entre alternativas, é que pode produzir uma história consciente" (Genro, 

1996:03). .

_ 

A criação de uma nova identidade política e crítica nos parece, no âmbito 
do Serviço Social imprescindível, para que se possa mobilizar classes sociais 

que sofrem no cotidiano de suas relações e na luta pela regeneração da 

solidariedade contra a pobreza, em beneñcio de moradia, trabalho, saúde,
~ educaçao e lazer. 

Somente através de lutas, que encaminham formas de exigir do Estado 

posturas mais justas e igualitárias, é que se realizará o potencial exclusivista do 

corporativismo, propondo a efetivação da cidadania. 

É diante da concepção por uma cidadania... "Cidadania" que surgem 
órgãos como o CEDEP, que incluí em seu projeto de trabalho as contribuições 
do Serviço Social, atuando em diversas comunidades empobrecidas da grande 
Florianópolis, prestando assessoria a elas, no sentido de fazer valer o exercício 

da cidadania, caminhando lado a lado com o povo para que eles também 
tenham seu espaço na sociedade. Paradoxal ao trabalho do CEDEP está o 

Estado, que se ausenta nesta construção, implantando muitas políticas públicas 

ineficazes, deixando à deriva as verdadeiras necessidades que a população 

sente. O CEDEP, como organização não governamental, não substitui o Estado, 
mas atenua as brechas deixadas por ele.
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Ao fim desta etapa do estágio curricular em Serviço Social e elaboração 
deste trabalho de conclusão de curso deparamo-nos a um estado de 

perplexidade, pois, ao final de um milênio, os jovens estão sendo seduzidos, 
intensamente pelo capitalismo, num cenário de exclusão social. Os 
depoimentos que transcrevemos neste trabalho, nos sensibilizam face a essas 

vidas. Pois, como pudemos mostrar um pouco da história do jovem perpassado 
pelo controle, pela repressão, pela ausência de sonhos, de projetos de vida, 

mas também pelo seu contrário, nos vemos diante de uma sociedade 

contemporânea em vias de mudanças de século, e é só mais recentemente, 
com a produção do conhecimento, que se percebea necessidade que o homem 
tem de ser visto, compreendido como pessoa que necessita de diálogo, de 

espaço, para poder atuar no mundo sem tantas inquietudes. O jovem apesar de 
estar mais crítico, numa época de mudança do corpo e um maior domínio 
sobre ele, se depara com um mundo permeado pelo egoísmo, inveja,

~ competiçao, desilusão, despreparo, desemprego, fome e violência. 

O jovem pode aprender a lidar com a frustração e tropeços do mundo. 
Percebendo isso, é que o CEDEP, como assessoria às comunidades 

empobrecidas inclui nas suas ações projetos que auxiliam na temática jovem, 

conjuntamente com a Associação de Moradores, viabilizando espaços de 

politização, de expressão dos sonhos, ampliando seu processo de aprendizagem 

no coletivo. De sustentar sua sensibilidade frente as questões sociais que o 

tempo histórico lhe permite viver. E o Serviço Social dentro desta conjuntura 
viabiliza espaços de estruturação de consciências políticas capazes de criar 

proposições, ações em uma sociedade em processo de globalização, que seja 
pelo menos sem exclusão, e um processo político comprometido com a 

população e não com um certo segmento da sociedade. Tudo isso com a 

finalidade de construir uma sociedade transformada, que cresce gradativamente
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imbuída de novos valores, gerando uma nova educação que promova uma 
consciência mais crítica, mais construtiva, na emergência de sujeitos vivos 

capazes de mudar o rumo da história. Nesse meio, o Serviço Social do 

CEDEP atuante nas relações sociais, e nos espaços políticos enquanto 

educador popular, atuação esta, entendida como um processo de mediação e 

transformação de uma consciência fragmentada, fazendo relações entre a 

população e os diversos segmentos da sociedade em prol de uma consciência 
mais critica e transformadora da realidade vigente. Prática que acontece 

mediante intenso processo de investigação e desvelamento da realidade social e 

das contradições; que com o uso de técnicas, dinâmicas e estratégias se 

visualiza a transparência da trajetória a ser superada, tendo plena consciência 

das ações e o que delas decorrem. . 

/Begistramgââqgssâê_1ârQrm›i§õââ.9.<>m° f°fma de formâserr ,suäsídigs 

_para que novos sujeitos dêem continuidade a esta construção pois sabemos que 
este é apenas o começo de um processo inacabado de construção da cidadania. 
Acreditamos que o trabalho com as Associaçoes de Moradores deve ser cada 
vez mais persistente e mais comprometido e as assessorias devem agir cada 
vez mais, no sentido de fornecer subsídios para que a população atendida 

compreenda sua condição e a partir disto, lute para obter uma melhor 
qualidade de vida. 

Já o trabalho de assessorar grupos de jovens é extremamente 

fundamental, pois o jovem de hoje esta cada vez mais só, com muitas dúvidas e 

medos, ficando a mercê deles próprios. Afinal o capitalismo contribui para que 

a família lute cada vez mais para sua subsistência, incluindo o jovem 
precocemente nas diversas exigências deste modelo de sociedade. 

E o Assistente Social, como profissional construtor de relações sociais, 
deve ter a oportunidade de acessar na Universidade Federal de Santa Catarina -

~
/
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Curso de Serviço Social, conteúdos teórico-metodológicos e vida acadêmica, 

que oportunize uma formação profissional atribuidora de uma competência, 
teórico-político e reconhecedora da sua subjetividade sensível e criativa.
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