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Ele semeava tranqüilo sem pensar na colheita porque 
muito tinha colhido do que outros                                               
Semearam.” (CORA CORALINA) 
 
“A utopia está lá no horizonte. Aproximo-me dois 
passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e 
o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, 
jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para 
isso: para que eu não deixe de caminhar.” 
(FERNANDO BIRRI – Cineasta) 
  
“O que faz a estrada? É o sonho. Enquanto a gente 
sonhar, a estrada permanecerá viva. É pra isso que 
servem os caminhos, para nos fazerem parentes do 
futuro” (MIA COUTO) 
 
“Para ser grande, sê inteiro: nada teu exagera ou exclui. 
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que 
fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta 
vive.” (FERNANDO PESSOA) 
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RESUMO 

 Esta dissertação que tem como tema “Associativismo Urbano: o protagonismo das 
associações de moradores na contemporaneidade” tem o objetivo geral de apreender a direção 
social das ações desenvolvidas pelas associações de moradores, no município de Picos (PI), 
considerando a relação Estado/sociedade em nível local. Os objetivos específicos são: 
identificar as determinações que configuram o atual perfil político/social das associações de 
moradores no município; analisar o processo de participação das associações e seus 
mecanismos de deliberação; caracterizar as associações de moradores e sua identidade, como 
canais de participação social, considerando sua inserção nas ações públicas, negociação e 
controle democrático. Justifica a escolha do tema a importância das associações de moradores 
para a sociedade, colocada como importante instrumento de participação na tomada de 
decisão, que como intelectual, eleva a população ao mais alto grau de competência na luta 
pela promoção da cidadania, elevando assim os padrões de crescimento ético-político da 
sociedade. A metodologia utilizada é uma análise orientada pelo método de abordagem 
histórico-dialético. O universo da pesquisa é constituído por 22 associações de moradores 
existentes no município, das quais, 15 no momento da pesquisa encontram-se em condições 
ativas, as demais, em inatividade. A amostragem empregada no levantamento de dados conta 
com 12 associações de moradores - primeiro semestre/2011. Utiliza-se entrevistas semi-
estruturadas com 80 associados e 15 moradores, sendo conduzidas nos próprios bairros, 
entrevista aberta com 8 dirigentes das associações e 3 representantes da administração 
pública, conduzidas num clima de informalidade, além de  entrevistas complementares com 6 
pessoas da comunidade  para esclarecimento e aprofundamento de dados. Também são 
realizadas observação “participante” e pesquisa documental. Os resultados apontam que as 
associações de moradores deixam mais a sua ação político formativa para assumirem uma 
linha mais propositiva e executora das políticas sociais. 

PALAVRAS-CHAVE : associativismo urbano. participação. sociedade. Estado.  
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ABSTRACT 
 
This dissertation was titled "Urban Associations: the role of neighborhood associations in the 
contemporary" has the general objective of understanding the social direction of the actions 
developed by the residents associations in the municipality of Picos (PI), considering the state 
/ society relationship locally. The specific objectives are to identify the decisions that shape 
the current profile political / social association of residents in the city, to analyze the process 
of participation of associations and their mechanisms of deliberation; characterize the 
neighborhood associations and their identity as channels of participation considering their 
inclusion in public policies, negotiation and democratic control. Justifies the choice of the 
theme of the importance of neighborhood associations to society, placed as an important 
instrument for participation in decision making, which as an intellectual, brings the population 
to the highest degree of competence in the struggle for the promotion of citizenship, thereby 
raising standards growth of the ethical-political society. The methodology is guided by an 
analysis method of historical-dialectical approach. The research consists of 22 neighborhood 
associations in the municipality, of which 15 at the time of the survey are in active conditions, 
the other, inactive. The sample used in data collection has 12 neighborhood associations - the 
first semester / 2011. Used semi-structured interviews with 80 members and 15 residents, 
being conducted in their own neighborhoods, open interviews with eight leaders of the three 
associations and representatives of government, conducted in an atmosphere of informality, as 
well as additional interviews with six people in the community to clarification and exploration 
of data. Are also carried out observation "participant" and documentary research. The results 
show that the residents' associations let their most formative political action to take a more 
proactive line and executing social policies. 
 
 
KEYWORD: urban associations. participation. society. State. 
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INTRODUÇÃO 

As associações de moradores são formas de expressão coletiva do mundo moderno. 

Segundo Gramsci (1891-1937), trata-se de organizações voluntárias que catalisam diferentes 

interesses e constroem o consenso, por meio da junção de forças para defender idéias e 

interesses comuns. A atuação dos sujeitos sociais nesses espaços é orientada pela conjuntura 

política, econômica e social, uma vez que as demandas da realidade local são objetos da pauta 

de seus integrantes. 

Para problematizar as associações de moradores como espaços de intervenção na 

realidade, partimos de uma breve incursão na história, onde se encontra que no Brasil. O 

processo de industrialização que se inicia com a crise internacional de 30 acirrou o processo 

de urbanização, acelerado pelo êxodo rural, gerando problemas sociais, como o crescimento 

desordenado das cidades, a carência de serviços coletivos, o desemprego, além da 

pauperização dos trabalhadores em grande parte procedentes do campo, mas sem condições 

de fixação nas grandes cidades.  

Nesse quadro, não só a questão urbana se agrava, como também as condições de 

atendimento à população que fica dependente da iniciativa privada devido à falta de políticas 

públicas específicas. Enquanto isso, um grande contingente populacional vai se aglomerando 

nos arredores da cidade, provocando a expansão caótica do espaço urbano que se mostra 

totalmente desprovido de serviços e equipamentos básicos para atender esses novos 

contingentes de população e suas expectativas de encontrar um melhor padrão de vida. 

A despeito dessa conjuntura, Kowarick (2000) afirma que a espoliação urbana ou a 

opressão política nada mais são do que matérias-primas para as reivindicações populares, que 

podem esgotar-se na medida em que são ou não são atendidas, esvaziando o movimento, mas 

por outro lado, podem se transformar em lutas sociais propriamente ditas, dependendo de 

como o movimento se desenrola e se relaciona com as demais forças ou grupos sociais 

envolvidos neste processo  

Essa é a situação que persiste pelo menos durante o regime populista do Estado 

Novo, onde o governo intervencionista não ignora, organiza as lutas sociais urbanas. Vários 

sindicatos são criados, os trabalhadores se organizam em federações e confederações, 

realizam congressos e participam da organização controlada pelo governo. Nesse período 
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vive-se um momento marcado pela deterioração das condições de vida, agravado pela crise 

intervencionista do Estado e sua incapacidade de investimento nas políticas sociais.  

Ao cabo do ciclo ditatorial, nenhum dos grandes problemas da sociedade brasileira se 

mostra solucionado. Como se refere Netto (1991), o desenvolvimento capitalista opera-se sem 

realizar as transformações estruturais que constituiriam suas pré-condições. As classes 

dominantes sempre encontravam meios de excluir a população dos processos de decisão 

política e o Estado atuava como “um vetor de desestruturação da sociedade, seja pela 

imposição desfiguradora, seja pela emersão na sociedade civil de agências portadoras de 

vontades coletivas e projetos societários alternativos” (Netto, 1991:19). 

Esse quadro assume uma nova configuração na conjuntura democrática que o país 

vivencia até 64, com ampla mobilização dos trabalhadores urbanos e rurais, “sensibilizando” 

a Igreja e, também, as Forças Armadas. Nas condições brasileiras de então, crescem as 

demandas pelas reformas de base e os movimentos organizados reivindicam a implementação 

de políticas democráticas nos planos econômico e social. 

Sob o regime militar, porém, esse processo é abortado, passando à clandestinidade, 

reanimado entretanto, na luta pela redemocratização. Segundo Gohn (2002), o final dos anos 

70 destaca-se nessa trajetória das lutas sociais e políticas do País, quando assume o primeiro 

plano a discussão sobre a sociedade civil e as condições de sua autonomia. Entre as 

emergentes práticas populares desse período destacam-se aquelas organizadas pelos 

intelectuais ligados à Teologia da Libertação ou às ONGs e às universidades, estruturadas nos 

fundamentos da educação popular. 

Com a saída dos militares do poder, a partir de 1985, e a progressiva abertura dos 

canais de participação e de representação política a partir das pressões populares, os 

movimentos sociais perdem a centralidade que tinham nos discursos sobre a participação da 

sociedade civil (Gohn, 2002:316) e, como já vinha acontecendo desde 80, com as lutas 

populares, fixaram suas metas nas políticas públicas, destacando os direitos. 

A partir dos anos 90, os movimentos sociais assumem um perfil mais propositivo que 

político. “No urbano, os movimentos com matizes político-partidários se enfraqueceram e 

fortaleceram-se os movimentos com perfil de demandas mais universais” (Gohn, 2007: 30).    
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Em Picos (PI), na década de 80, as associações surgem a partir do trabalho das CEBs 

(Comunidades Eclesiais de Base) fazendo a animação nos Bairros. Paralelo às CEBs, surge o 

MEB (Movimento se Educação de Base), coordenado pela Diocese de Picos que na época 

tomou posição por uma Igreja Comunitária de linha mais progressista, identificada com a 

Teologia da Libertação. Nesse momento, outros grupos organizados se constituem no 

município, liderando as lutas de diferentes segmentos, como os grupos de mulheres, 

associações de trabalhadores rurais, sindicato de trabalhadores, o movimento popular de 

saúde, entre outros. Junto a esses movimentos e como decorrência deles, nascem as 

associações de moradores urbanos na luta por bens de consumo coletivo como transporte, 

moradia, creches, etc., e investimentos na infra-estrutura, como energia, saneamento, 

calçamento, água, construção de pontes, por exemplo.  

Atualmente, as associações de moradores vêm sendo solicitadas a participar dos 

fóruns de debate, promovem conferências, discutem projetos de interesse para o município, 

como a construção de moradias populares, a defesa de direitos do consumidor, atuando como 

canal de interlocução da população com o poder local na implementação de projetos e 

políticas públicas. A mobilização e a organização popular em torno das estruturas 

institucionais de participação na organização político-administrativa do município alcançam 

pouca visibilidade, comprometendo a representatividade do processo associativo urbano. 

Observa-se ainda, mudanças significativas nas formas de ação coletiva e de atuação 

das associações no município que levam a indagações sobre o processo de democratização 

que se instala com a nova relação estabelecida por essas entidades com o poder público. 

Constata-se, por exemplo, que das 22 associações de moradores existentes pelo menos um 

terço delas se encontram desativadas. Segundo a opinião de líderes locais, por motivo de 

engajamento de seus líderes em atividades governamentais. 

Esse é, sem dúvida, um dos fatores que justificam a realização dessa pesquisa. Se, 

por um lado, estudos recentes destacam a atuação das associações como sujeitos “partícipes 

do projeto de construção da democracia”, outros referem que o Estado, ainda operante de uma 

prática conservadora, se apropria dessas organizações, como órgão centralizador, favorecendo 

os interesses do mercado. 

Por essa via explica-se a intensificada transferência da provisão de bens e serviços 

para as organizações da sociedade civil, sejam associações de moradores, sejam organizações 
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comunitárias ou simplesmente organizações não governamentais. Estudos recentes sobre essa 

questão (Dagnino,1994) apontam ainda outros aspectos quanto às ações realizadas por essas 

organizações, comumente referidas como mais econômicas ou mais eficientes do que as 

organizações oficiais, como os riscos de mercantilização e de burocratização dos serviços 

realizados em parceria com o Estado, e ainda, quanto à própria efetividade das ações 

realizadas. Segundo Mota (2002) esse processo pode contribuir para ocultar a relação entre as 

classes sociais, dando uma falsa ilusão de equilíbrio das relações sociais, legitimando o 

instituído, articulando um falso reconhecimento do “bem-estar social”, retardando, enfim, a 

construção de uma nova ordem democrática justa, em equilíbrio de forças.  

Com base nessas reflexões, e particularizando a situação das associações de 

moradores no município de Picos, apresentamos as seguintes indagações: que determinações 

configuram o atual perfil dessas associações? Como vem se processando a atuação dessas 

associações na conjuntura atual, considerando a relação Estado/sociedade? Qual a direção 

social das ações desenvolvidas? 

Responder a essa questões torna-se oportuno para a atual sociedade, que declara a 

importância que têm as associações de moradores, realça seu poder de luta na defesa dos 

interesses do povo junto aos poderes públicos, bem como, na catalisação dos interesses 

sociais e politização dos espaços urbanos como espaços de expressão da realidade. Reflete a 

omissão do Estado no desenvolvimento das políticas sociais e no reconhecimento do 

movimento associativo como poder de direção política na vida da comunidade e da cidade de 

maneira global. 

Este trabalho tem como objetivo geral apreender a direção social das ações 

desenvolvidas pelas associações de moradores, no município de Picos (PI), considerando a 

relação Estado/sociedade em nível local. Nos objetivos específicos identifica-se que 

determinações configuram o atual perfil dessas associações, analisando como vem se 

processando a atuação destas na conjuntura atual, considerando a relação Estado/sociedade, 

caracterizando a direção social das ações desenvolvidas por elas.  

Para atingir tais objetivos, adotamos a seguinte metodologia: a análise foi orientada 

pelo método de abordagem histórico-dialético devido à dimensão histórico-social do objeto 

em estudo, associações de moradores no município de Picos – PI. O universo da pesquisa foi 

constituído pelas associações em funcionamento no município, no primeiro semestre/2011, 
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conforme registros disponíveis na FAMEPI e FAMCC (anexo 3). Nessa condição foram 

identificadas 15 associações, considerando aquelas que atuam na área a mais de dois anos, 

que contam com projetos de interesse público e que tem acessibilidade e anuência à realização 

da pesquisa. 

Como recurso na coleta de dados utilizou-se entrevistas semi-estruturadas com 80 

associados e 15 moradores, sendo conduzidas nos próprios bairros com a ajuda da 

comunidade que acompanhou os trabalhos. Utilizou-se também, entrevista aberta com 8 

dirigentes das associações e 3 representantes da administração pública, além de  entrevistas 

complementares com 6 pessoas da comunidade  para esclarecimento e aprofundamento de 

dados.  

 

As entrevistas tiveram como objetivo questionar pessoas inseridas nos contextos do 

objeto pesquisado, sobre aspectos na atuação da rede e na organização do movimento, as 

relações entre os grupos, as estratégias de participação, a direção das ações e outros aspectos 

fundamentais. Os entrevistados foram escolhidos de forma deliberada de acordo com o seu 

papel no grupo. Algumas das entrevistas foram individuais e outras em grupo e foram 

utilizados diferentes roteiros. As informações obtidas através de entrevistas, visitas e 

observação foram complementadas pelos sites, panfletos e documentos fornecidos pelas 

associações, federação e poder oficial.  

 

Ao lado desses procedimentos adotou-se a técnica da observação “participante” ou 

“direta”, apropriando-se também do diário de campo proporcionando uma descrição detalhada 

da comunidade observada. A título de complementação e aprofundamento dos dados foram 

realizadas reuniões com associados e dirigentes das associações nas seguintes localidades: 

Paraibinha, Parque de Exposição, Aerolândia, Conduru, Morro da AABB, Samambaia, 

Pantanal, Paroquial e representante da federação. 

Apreende-se aqui a direção social das ações desenvolvidas pelas associações, de 

forma autônoma, organizadas em suas bases de cooperação mútua, com o propósito de 

exercer a função de intermediadora das necessidades da população com o Poder Público. A 

partir da conquista hegemônica na edificação da vontade coletiva será capaz de realizar uma 

ampla reforma intelectual e moral, buscando uma visão crítica de mundo, balizada na 

realidade prática dos homens. 
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Aqui os homens se elevam e se reconhecem como dominantes da sociedade política, 

assumindo a direção social, tendo por base o consentimento das ações baseado num 

planejamento participativo destas. Os conflitos sendo considerados sempre no coletivo, 

existindo uma vontade por parte dos associados de trabalhar para a melhoria do seu bairro. 

A análise dos dados esquadrinha-se num enfoque apenas do lugar do informante no 

conjunto das relações, evitando identificar os autores das falas (quando possível) pelo fato de 

viver-se numa cidade em que todos se conhecem, para evitar represália quanto aos sujeitos 

entrevistados 

Os resultados da pesquisa são apresentados em três capítulos: no primeiro, “A 

Expansão Capitalista e o Processo de Urbanização: o agravamento da questão social” procura 

discorrer sobre as mudanças do contexto urbano a partir do movimento migratório, enfocando 

demandas, mobilizações coletivas e agendas de luta, como expressão dos movimentos sociais 

em meados do século XX, no Brasil.  

No segundo capítulo, “Os novos protagonistas das ações coletivas na sociedade” as 

associações de moradores são estudadas dentro do contexto da redemocratização e do 

conseqüente reconhecimento legal dos chamados direitos sociais a partir da Constituição de 

1988, perpassando a contrarreforma do Estado e suas redes de parcerias, o que requere-se um 

novo papel das associações, mediante institucionalização dos movimentos.  

No terceiro capítulo, “As associações de moradores em Pico(PI)”, relatamos 

experiências de pesquisa realizada junto às associações de moradores urbanos da cidade de 

Picos – PI, de onde adiantamos preliminarmente que a parceria público privado é uma 

realidade forjada na iminência das novas relações no atual contexto de sociedade, que em 

parte, resolve demandas emergenciais, visando à melhoria da qualidade de vida dos 

moradores, mas por outro lado, a desmobilização e a despolitização descaracterizam 

sensivelmente o perfil dessas entidades, que se avolumam em quantidade, entretanto mínguam 

em criticidade, poder de fiscalização, controle social e representação efetivas dos interesses 

dos associados. 

Conclui-se relatando que a ambiguidade entre sociedade e governo e a falta de 

diálogo, tem um distanciamento entre a teoria e a prática. Quando a Constituição de 88 

defende o direito de participação coletiva a partir de novos mecanismos que venham favorecer 
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a relação sociedade civil e governo, nos deparamos nas gestões públicas com uma produção 

de cenários participativos manipulados. 

Portanto, a partir da pesquisa apreende-se que será necessário haver uma mudança no 

comportamento tanto dos governos quanto da população, fazendo compreender a importância 

da participação política dos atores como protagonistas, atuando de forma crítica nos espaços 

de conflito e consenso. Há a necessidade de capacitar esses intelectuais para uma prática 

coletiva, utilizando-se das técnicas e da legislação apropriada para a promoção da cidadania. 
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1.1 As mudanças no contexto urbano e seus agravos à desigualdade social 

 

As transformações econômicas ocorridas no Brasil no início do século XX tiveram 

sua base nos princípios do liberalismo que preconizava, em especial, a acumulação e a taxa de 

lucro. A industrialização no Brasil aconteceu de forma tardia, impulsionada pela burguesia 

cafeeira através de investimentos em importações e exportações. O acúmulo de capital por 

parte dessa classe gerou capital industrial, propiciando as condições necessárias às 

transformações internas no país.  

 

 Com o enfraquecimento da economia cafeeira em 1930, houve necessidade da 

interferência do governo na economia, abrindo caminho à organização da burguesia com o 

empresariado, eliminando do poder estatal oligarquias tradicionais que representavam 

interesses agrário-comerciais. O afastamento dos fazendeiros do café do poder provocou 

diversas mudanças na economia, proporcionando o surgimento de uma política orientada para 

um forte investimento na infra-estrutura industrial, privilegiando a indústria de base e de 

energia que torna o setor mais prestigiado da economia, contribuindo para importantes 

mudanças nas estruturas sociais do país.  

 

O entrelaçamento de investimentos externos com os internos e a importação da mão-

de-obra assalariada deixou um grande contingente de trabalhadores à disposição dos 

industriais brasileiros, contribuindo com o aumento da circulação de capital, o lucro 

industrial, e a capacidade produtiva.  Exige-se do Estado garantia e proteção contra 

importações concorrentes e a realização de investimentos em infra-estrutura. De acordo com 

os estudos de Furtado (1968), a crise mundial atinge o setor cafeeiro no Brasil no momento 

em que já se definia uma situação de superprodução estrutural. Como resultado, há 

substancial declínio do preço do café no mercado internacional e a formação de excedente de 

produção [...]. Após a Revolução de 30, o Governo Vargas decide retomar a defesa do café — 

tendo em vista não só a pressão dos cafeicultores, mas também os "interesses nacionais" —, 

por meio de novos instrumentos. A nova política de defesa do café, que se fazia via compra 

dos estoques excedentes do produto e da queima da parte invendável desses estoques, 

utilizava recursos provenientes da expansão do crédito […]  (FURTADO, 1968, p. 203). 

 

As mudanças econômicas advindas com a expansão capitalista provocam os 

movimentos migratórios do campo para a cidade, dificultando a vida dos trabalhadores rurais, 
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que se viam totalmente desqualificados para atuarem no mercado de trabalho industrializado. 

Esse contingente de trabalhadores que fora expurgado do campo acaba ocupando os centros 

urbanos e tendo que se adaptar a uma nova forma de vida. Por outro lado, esse crescimento no 

fluxo migratório para os centros urbanos mais industrializados, acelera a oferta de mão-de-

obra e o consumo de produtos, intensificando a taxa de crescimento industrial e 

proporcionando o aumento de novos estabelecimentos industriais no país o que vem provocar 

mudanças decisivas nos rumos da história brasileira, preparando o caminho para uma 

significante reorientação nos moldes da política econômica.  

A revolução vigente no Brasil, na primeira metade do século XX, divide em dois 

momentos esse período da história econômica na sociedade brasileira: a época de vigência do 

sistema agrário-comercial, amplamente vinculado ao capitalismo internacional e a do sistema 

urbano-industrial, voltado para o mercado interno. Antes de 1930, um parque industrial ainda 

incipiente não permitira a concentração do proletariado, pois as condições de trabalho eram 

incertas e insalubres devido à falta de garantia de direitos trabalhistas. A partir desse período, 

apresenta-se um desenvolvimento econômico voltado para o aumento da renda per capita, dos 

salários e do consumo, consequentemente, o aumento da taxa de crescimento da população e 

de urbanização. Analisando o ponto de vista de Ianni (1986, p. 33-34), observa-se que: 

[...] consolidou-se uma vitória importante, ainda que parcial, da cidade sobre 
o campo. Pouco a pouco, as classes sociais de mentalidade e interesses 
caracteristicamente urbanos impuseram-se sobre a mentalidade e os 
interesses enraizados na economia primária exportadora. Para os partidos e 
movimentos políticos que haviam lutado por instituições democráticas, a 
vitória sobre as oligarquias havia sido um malogro. Passava-se do regime 
oligárquico à ditadura do tipo burguês, depois de um entreato de grande 
fermentação política e econômica. 

  

A questão aparente nesse momento é uma vulnerabilidade exposta pelo capitalismo, 

a sua ilimitada exploração e a violação do homem pelo capital, que se traduz na luta contínua 

das classes trabalhadoras, mobilizadas e organizadas para a apropriação da riqueza produzida 

socialmente, visto que, na mesma proporção em que a sociedade burguesa aumenta sua 

capacidade de produzir riquezas, a pobreza cresce. Uma pobreza produzida pela contradição 

capital/trabalho.  

 

Referendado em Ianni (1991), entende-se a questão social como constituinte de um 

processo histórico que tem suas raízes em tempos remotos, e se expressa nas lutas sociais 
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contra a escravidão indígena e a expropriação do negro. Na atualidade, representa-se nas lutas 

por melhores condições de vida e de trabalho.  

 
[...] a “questão social” está na base dos movimentos da sociedade [...] e 
converte-se em impasses do regime político refletindo as disparidades 
econômicas, políticas e culturais que envolvem as relações entre Estado e 
sociedade no âmbito das relações sociais capitalistas (IANNI, 1991, p. 2).  

 

Na tese de Yamamoto (1993), a questão social manifesta-se como resultado das 

transformações sociais decorrentes da transição da base econômica - com o fim da república 

agrária e o começo da industrialização - determinando novas e profundas mudanças como a 

exploração do trabalho e a precarização nas condições de vida da população trabalhadora. De 

acordo com Carvalho e Iamamoto (1993, p. 129): 

 

A nova qualidade que assume a questão social nos grandes centros urbano-
industriais deriva assim do crescimento numérico do proletariado, da 
solidificação dos laços de solidariedade política e ideológica que perpassam 
seu conjunto, base para a construção e para a possibilidade objetiva e 
subjetiva de um projeto alternativo à dominação burguesa. 

 

Diante da realidade econômico-industrial em que se insere o país, surge um mercado 

de trabalho com base no imigrante europeu, desenvolvendo-se vários núcleos urbanos 

desprovidos de um planejamento, com um excesso de mão-de-obra devido à baixa 

qualificação profissional, comprimindo os salários e sujeitando esse trabalhador a viver em 

subúrbios miseráveis. De acordo com os escritos de Caldeira (2000, p. 12): 

 

Essa nova cartografia social da cidade expressa a emergência de um novo 
padrão de organização das diferenças no espaço urbano [...] promove acessos 
diferenciados à informação, à diversidade de oportunidades e aos 
equipamentos e bens públicos, transformando as concepções de público e os 
parâmetros de convivência pública, que contradizem os ideais de 
heterogeneidade, acessibilidade e igualdade que ajudaram a organizar tanto o 
espaço público moderno quanto as modernas democracias. 

 
 

Todas essas mudanças ocorridas no país a partir da segunda metade do século XX 

propiciaram a economia urbano-industrial e o crescimento da industrialização, refletindo o 

Estado brasileiro como um ente regulador das forças econômicas, gerindo a cobrança de 

impostos e organizando a logística necessária á circulação de mercadorias, favorecendo cada 

vez mais o capital. Esse modelo econômico, segundo Fernandes (1987), interiorizou as forças 

produtivas e algumas regiões no país começaram a expandir suas bases, saindo de uma 
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economia eminentemente rural para a industrial, refletindo na esfera econômica, acentuando o 

capitalismo monopolista com a reorganização dos mercados e do sistema de produção, com 

operações comerciais, financeiras e industriais das grandes corporações, predominantemente 

estrangeiras, se fixando no país.  

A coligação desenvolvimentista composta por integrantes da burguesia financeira, 

comercial e industrial, define uma nova orientação para a economia através da abertura ao 

capital estrangeiro. Ocorreu, nesse período, segundo Ianni (1986), uma mudança essencial na 

ideologia do desenvolvimento, 

 
[...] modificaram-se os alvos das estratégias políticas de desenvolvimento: 
passou-se das formulações e decisões que orientavam no sentido de criar um 
sistema econômico do tipo nacional para as formulações e decisões que se 
orientavam no sentido de desenvolver um sistema capitalista de tipo 
associado. No primeiro caso, pretendia-se superar a dependência por 
intermédio da nacionalização das decisões sobre a política econômica. No 
segundo, procurou-se realizar o desenvolvimento econômico por meio de re-
elaboração das condições de dependência. Nesse sentido é que a mudança da 
direção e do sentido da política econômica governamental corresponde à 
metamorfose interna da ideologia desenvolvimentista (IANNI, 1986, p. 189-
190). 
 
 

Esses integrantes da burguesia financeira, comercial e industrial, possibilitam a 

criação de parques industriais em algumas cidades do país, provocando o deslocamento de 

populações em direção a estes grandes centros. O crescente mercado de trabalho estimula a 

migração interna, onde um grande fluxo migratório de trabalhadores nordestinos se concentra 

nos centros urbanos, provocando transformações tanto do ponto de vista econômico quanto do 

ponto de vista social e cultural. Uma forte expansão urbana cria as grandes periferias, de uma 

vez que essa população não dispunha de condições mínimas de infra-estrutura urbana e 

serviços públicos como assistência, educação, habitação, saneamento, saúde e tantos outros.  

O crescimento industrial, e consequentemente a grande concentração de renda, 

amplia as desigualdades sociais, provocando tensões nas relações de trabalho e o agravamento 

da questão social, produzindo núcleos de população miseráveis, apresentando um paradoxo 

sobre o crescimento acelerado do capital e o crescimento da desigualdade social, onde as 

relações estabelecidas entre o capital e o trabalho provocam a exploração e a alienação do 

trabalhador.  
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Assim, o sistema capitalista separa o produtor dos seus meios de produção, surgindo 

a expropriação do camponês que transformado em assalariado e trabalhador urbano, 

totalmente desprovido dos bens de produção, vende sua força de trabalho em troca de um 

salário. As péssimas condições de trabalho constituem-se num agravante a já expressiva 

desigualdade social, trazendo como consequência inúmeros fenômenos urbanos. 

As transformações impostas pelo capitalismo e as más condições de vida no campo 

influenciam a transferência do trabalhador rural para o meio urbano, provocando o inchaço 

das cidades e o surgimento das favelas. Por outro lado, o campo sem nenhuma condição de 

sustentabilidade expurga as populações para as cidades totalmente despojadas de infra-

estrutura e organização social. Esta população que começa a se concentrar nos arredores da 

cidade, em pequenos cortiços, fora surpreendida pela falta de emprego, de moradia e de 

condições mínimas de saúde, desprovida de qualquer reforma sanitária ou planejamento, 

originando uma superpopulação despossuída de bens coletivos. 

 

O sistema econômico industrial contribui para a degradação das condições de vida de 

milhares de trabalhadores que impossibilitados de prover o sustento, vendem sua força de 

trabalho, provocando a separação entre o produtor e seus meios de produção. Os métodos de 

conversão do trabalho em mercadoria, “ao mesmo tempo em que institui o trabalhador 

assalariado, também produz o fenômeno do pauperismo, responsável pelo surgimento da 

pobreza como questão social” (MOTA, 2008, p. 25). 

A pauperização como fenômeno crescente, explica-se em parte, segundo Mota 

(2008), porque o desenvolvimento capitalista limitado apenas à modernização econômica 

exclui a possibilidade das massas populares de participarem na vida política e de procurarem 

influir na organização e nos assuntos do Estado. O domínio da burguesia sobre a sociedade é 

influenciado por idéias oligárquicas, além do peso da dependência externa na era do 

capitalismo monopolista.  

À medida que cresce a população nos centros urbanos, constitui-se um exército 

industrial de reserva, apenas com a energia física para oferecer no mercado de trabalho. As 

condições de vida e trabalho desse proletariado urbano industrial mostra a sua precariedade, 

amontoando-se em bairros insalubres junto a aglomerados industriais, em casas pequenas, 

com precárias condições de higiene, esgoto, luz e água. Esse trabalhador que sai do campo 

para a cidade à procura de trabalho integra uma população de desempregados, quase sempre 
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desqualificados, que passa a fazer parte da população urbana e, por extensão, novas 

necessidades não são atendidas pelos poderes públicos. Baseado nesse entendimento, 

Kowarick (1979), afirma que por trás da aparência caótica do crescimento das grandes 

cidades no Brasil existe uma ordem bastante clara: “a formação das metrópoles brasileiras 

acompanhou o crescimento industrial, porém, a rápida urbanização não favoreceu a expansão 

dos serviços urbanos necessários à sobrevivência da classe trabalhadora”.  

Os serviços de consumo coletivo não são disponibilizados para a maior parte da 

população que sofre com as péssimas condições de vida nas grandes cidades. Kowarick 

(1979) caracterizou esse fenômeno como espoliação urbana, o somatório de extorsões que se 

opera através da inexistência ou precariedade dos serviços de consumo coletivo que se 

apresentam como socialmente necessários em relação aos níveis de subsistência e que 

agudizam ainda mais a dilapidação que se realiza no âmbito das relações de trabalho. Desta 

feita, toda a problemática urbana expressa com a economia capitalista propicia a organização 

da população a uma ação coletiva. 

 

1.2 As mobilizações coletivas e suas agendas de luta 

 
 

1.2.1 As mobilizações iniciais 

 

A cidade constitui a forma do encontro e da conexão de todos os elementos da vida 

social, desde os frutos da terra até os símbolos e as obras denominadas culturais. Na lógica de 

apropriação dos espaços públicos, a cidade, como produto apropriado de formas diferentes 

por seus habitantes, mostra-se como é: um espaço contraditório, lugar de conflitos 

permanentes, renovados, lugar de silêncio e dos gritos, “o conflito não aparece sempre nem é 

dito. Evita-se falar dele e torná-lo manifesto. Mas ele está aí, constante, latente, implícito” 

(LEFEBVRE, 1991, p. 87). Diante desse quadro, só resta à população lutar para que bens 

como saúde, educação, moradia, emprego, segurança, entre outros, que são de natureza 

pública, cheguem a toda a população, garantindo a esses sujeitos o direito de usufruir dos 

serviços que são direito de todos. 

É nesse contexto de necessidades que as lutas urbanas se desenvolvem na luta por 

uma cidade mais igual, onde todos possam gozar de direitos; na construção de mecanismos 

que possibilitem a participação de todos no cenário político e social. Segundo Lefebvre 
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(1991), para o morador, “a cidade é para viver (…) é um espaço de vida, de moradia, de 

trabalho, de transporte, de escola para os filhos, de convivência, de lazer” (LEFEBVRE, 2009, 

p. 116-117). Ou seja, o espaço da cidade é para ser usufruto de toda a população, 

proporcionando qualidade de vida e cidadania. Em termos concretos, propiciando o acesso e o 

exercício dos direitos fundamentais, instituídos na Constituição de 1988.  

Como analisa Lefebvre, o espaço da cidade pertence a todos os cidadãos, 

independente de classe, gênero, cor, credo, etc., trata-se do espaço público, no qual, o 

morador deve viver com dignidade, ou seja, tendo seus direitos fundamentais garantidos. 

Apesar do desenvolvimento do capitalismo, observa-se, porém, que uma grande parcela da 

população urbana continua sem acesso a bens e serviços básicos, vivendo em condições 

precárias. 

Com o desenvolvimento do capitalismo na sociedade brasileira, a questão urbana se 

instala ante as novas necessidades impostas à reprodução da força de trabalho e a política 

urbana de produção e consumo, dando prioridade às metas da expansão produtiva em 

detrimento dos serviços de atendimento às necessidades da população. A questão urbana 

perpassa como manifestação da questão social que nos escritos de Iamamoto (2008) é 

indissociável da sociabilidade capitalista. Segundo a autora: 

 
A gênese da questão social na sociedade burguesa deriva do caráter coletivo 
da produção contraposta à apropriação privada da própria atividade humana, 
o trabalho. Condensa o conjunto das desigualdades e lutas sociais, 
produzidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais 
[...]. Ela expressa uma arena de lutas políticas e culturais na disputa entre 
projetos societários, informados por distintos interesses de classe na 
condução das políticas econômicas e sociais, que integram tanto 
determinantes históricos objetivos que condicionam a vida dos indivíduos 
sociais, quanto dimensões subjetivas, fruto da ação dos sujeitos na 
construção da história (IAMAMOTO, 2008, p. 1560). 

 
 

Nesse quadro, crescem as reivindicações e as mobilizações nucleadas pela carência 

de serviços públicos. Esses movimentos motivados pelas lutas urbanas enquanto expressão de 

necessidades sociais não atendidas, se organizam em um campo de conflitos provocando 

transformações urbanas que foram fundamentais para uma gestão democrática da cidade. Para 

Gohn (1991, p. 34), “os movimentos sociais urbanos propriamente ditos assim devem ser 

qualificados por conter uma problemática urbana, que tem a ver com o uso, a distribuição e a 

apropriação do espaço urbano”. 
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Na década de 60, o processo de industrialização e urbanização no país provoca uma 

crise devido ao acelerado crescimento industrial e à formação do espaço urbano, que cresce de 

forma desordenada em consequência das migrações do campo para a cidade. Nesse contexto, 

surgem as reivindicações pelas “Reformas de Base” sobre os principais problemas nacionais – 

como a questão agrária, a educação e o desenvolvimento nacional - debatidos sob uma intensa 

politização das iniciativas públicas, estendendo o processo de discussão à questão urbana e 

habitacional. Introduzem-se temas, abordagens e propostas novas, de tendência claramente 

progressista, que colocam pela primeira vez em pauta a reforma urbana, colocando em pauta a 

grave crise de moradia que afeta as cidades brasileiras. Contudo, um golpe militar interrompe 

as perspectivas políticas e reformistas apontadas aos problemas dessa época. 

A nação, fazendo com que a área econômica do país crescesse rapidamente, avança e 

estrutura a base de infra-estrutura, porém, os empréstimos financeiros gerados pelo capital 

internacional geraram dívida para os modelos econômicos brasileiros, o que custou muito caro 

à população. Por outro lado, o desenvolvimento econômico não se fez acompanhar do 

desenvolvimento social inibindo a promoção da equidade social, a redução das diferenças 

regionais e setoriais, como formas de criar um enfoque integrado do desenvolvimento. 

A década de setenta constitui um marco para os movimentos sociais urbanos na luta 

pela redemocratização do país e pela melhoria das condições de vida e de trabalho da 

população brasileira.  

Com a redemocratização cresce o movimento social urbano, surgem inúmeras 

organizações não-governamentais, a criação de Conselhos comunitários, além de uma 

diversidade e pluralidade de projetos, estratégias, temáticas e formas organizacionais. 

Materializam-se novas formas de estruturação e de mobilização, embasadas na criação de 

redes, articulações setoriais, regionais e nacionais. Nessa década, o movimento aprofunda a 

interlocução com o Estado, tanto no sentido da regulamentação de dispositivos 

constitucionais, quanto no sentido da implementação de políticas públicas que levem em 

conta a perspectiva de equidade. Surgem os “novos” movimentos sociais com a perspectiva 

de uma nova política organizacional preocupada em assegurar direitos sociais. 



33 
 

 

1.2.2 Os “novos” movimentos sociais 

 

Analisando a conjuntura política no Brasil, Fernandes (1986) explicita a nova forma 

política pós-ditadura militar e as formas de intervenção política das classes trabalhadoras e 

populares. Para o autor, no governo civil de transição não existe uma democracia, mas uma 

fragmentação do poder no âmbito do sistema político. O afastamento dos militares para a 

retaguarda do poder civil, "priva as elites econômicas, culturais e políticas das classes 

dominantes de uma centralidade artificial do poder" (FERNANDES, 1986, p. 30).  

Embora as classes dominantes continuem a instrumentalizar o Estado, não contam 

mais com as mesmas reservas de poder arbitrário para se auto-proteger e se auto-privilegiar e 

o sistema político se torna vulnerável à luta política e à influência de forças sociais 

contraditórias. Com a lentidão e a instabilidade nos processos de abertura, amplia-se a 

dimensão social da oposição política ao regime burocrático-militar e a relativa fragilidade 

deste e, em diversas partes do Brasil, há um ressurgimento explosivo de vários movimentos 

sociais como: o movimento operário com as greves no ABC paulista, movimento por 

educação pública de qualidade, movimento em defesa da saúde para todos e o movimento das 

associações de bairro que lutam por acesso a bens e serviços coletivos. Enfim, é o ano que 

demarca a dinâmica associativista dos setores médios urbanos, dos médicos aos professores, 

dos bancários aos engenheiros, criando novos atores sociais.  

A presença dos movimentos sociais se torna uma constante na história política do 

País, manifestando-se como elementos e fontes de inovações e mudanças sociais. São ideias, 

valores, interesses e identidades que geram saberes coletivos na luta por transformações 

sociais, através das quais seus membros pretendem defender seus interesses e expressar suas 

vontades. Com base no pensamento de Gohn (1997, p. 251): 

Os movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores 
sociais coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, 
articuladas em certos cenários da conjuntura socioeconômica e política de 
um país, criando um campo político de força social na sociedade civil. 
   
 

Os movimentos populares dessa década (1990) surgem como os “novos” 

movimentos sociais, como diz Sader (1988, p. 10), novos personagens entram em cena 

reivindicando direitos. “O novo sujeito é social; são os movimentos sociais populares em cujo 
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interior indivíduos, até então dispersos e privatizados, passam a definir-se, a reconhecer-se 

mutuamente, a decidir e agir em conjunto[...]”. Esses movimentos são identificados como 

novos em virtude do processo de recriação de espaços públicos a partir do seu cotidiano; 

devido à heterogeneidade dos sujeitos envolvidos e das suas respectivas concepções políticas; 

pela diversidade das manifestações de luta e forma de organização de base, diferenciada das 

décadas anteriores; em decorrência do desenvolvimento por fora da institucionalidade e dos 

significados atribuídos a realidade das suas condições de vida (SILVA, 2003, p. 30).  

Aumentando as reivindicações e pressões sobre os novos governos municipais e 

estaduais, democraticamente eleitos, a luta contra o autoritarismo foi substituída por 

demandas precisas: garantia de emprego, salário e melhores condições de trabalho. Centenas 

de brasileiros saem às ruas para protestar, reivindicar, lutar, cantar e expressar sentimento e 

desejo por mudança, introduzindo um dos movimentos de maior participação popular na 

história do País, ou seja, eleições diretas para o cargo de Presidente da República. A 

campanha ganhou o apoio dos partidos e da população, que foi às ruas pedir a volta das 

eleições diretas; era a democracia ressurgindo. Nesse momento, centros, associações, 

comissões e conselhos, em diversos setores da sociedade, em diferentes regiões, foram 

construindo a formação  de uma rede de órgãos e pessoas manifestando a tão sonhada 

democracia.  

O movimento popular surge com as necessidades da população e constitui-se em 

atitudes que vão mudando a sociedade. A mobilização social se constitui num grande 

processo de construção do fator histórico, autônomo e independente, apresentando um projeto 

estratégico de futuro que contribui para impulsionar os processos sociais. Como ressalta Sader 

(1988, p. 313), “as classes populares se organizam numa extrema variedade de planos”, 

segundo o lugar de trabalho ou de moradia, segundo algum princípio comunitário que as 

agrega. Suas formas de expressão são as mais variadas, mas privilegiam as “ações diretas”, 

através das quais manifestam suas vontades. Por isso, tudo é muito intermitente, mutável, ágil, 

tanto quanto instável.  

Dentro dessa perspectiva, um movimento que se configurou como manifestação 

popular no cenário público foi o Clube de Mães da periferia de São Paulo, movimento que 

surgiu de um grupo de mulheres ligadas à Pastoral da Igreja Católica, que se encontravam 

semanalmente para discutir e organizar “reivindicações ante os poderes públicos (escola, 

creche, ponto de ônibus, posto de saúde, etc.). Segundo Sader (1988), os encontros eram 
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programados [...] e consistiam na reflexão sobre temas de fundo que expressavam os objetivos 

fundamentais do movimento – o valor da mulher, sua participação como cidadã, a importância 

de cada uma lutar por seus direitos [...] era um espaço onde os valores básicos eram 

explicitados e expostos à discussão coletiva, sendo assim reafirmados e referidos às atividades 

particulares de cada grupo (SADER, 1988, p. 210). 

Ainda sob inspiração do MEB – Movimento de Educação de Base – que se tornou 

importante na viabilização de mudanças estruturais e na formação de uma nova cultura 

política, surgem as experiências vivenciadas pelas CEBs - Comunidades Eclesiais de Base – 

nos bairros, proporcionando a organização da comunidade, contribuindo para o surgimento 

das associações de bairros.  

Surge uma nova atuação política, desvinculada das estruturas corporativas do Estado. 

Esses movimentos, em sua grande maioria, motivada pelo interesse de solucionar questões 

inerentes aos problemas do cotidiano nos bairros. Cada movimento adquiria sua característica 

própria, de acordo com as identidades dos moradores de cada bairro. Luchmann e Scherer-

Warren (2004, p. 58), ao escreverem sobre os movimentos comunitários afirmam: 

 
Os movimentos comunitários constituíram-se a partir da identidade de 
moradores, na luta ou reivindicação por melhorias urbanas em seus bairros 
ou municípios. Um elemento comum a estes movimentos era o seu caráter de 
autonomia perante a política institucional (Estado e partido). A identidade 
seguia, aqui, uma lógica binária de marcação de diferença: movimentos 
sociais versus Estado.  

  

Nesse novo cenário urbano de lutas, onde os sujeitos se colocam com aparente 

autonomia, o movimento adquire uma nova identidade e os novos sujeitos sociais aparecem 

como protagonistas, desencadeando o processo de democratização da sociedade brasileira. De 

acordo com Sader (1995, p. 313), os movimentos sociais foram um dos elementos importantes 

na transição política  

 
Apoiando-se nos valores da justiça contra as desigualdades imperantes na 
sociedade; da solidariedade entre os dominados, os trabalhadores, os pobres; 
da dignidade constituída na própria luta em que fazem reconhecer seu valor; 
fizeram da afirmação da própria identidade um valor que antecede cálculos 
racionais para a obtenção de objetivos concretos (...) colocaram a 
reivindicação da democracia referida às esferas da vida social em que a 
população trabalhadora está diretamente implicada: nas fábricas, nos 
sindicatos, nos serviços públicos e nas administrações dos bairros. 
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As produções acadêmicas e a prática política desses movimentos apresentavam como 

substrato comum uma perspectiva oposicionista na relação entre sociedade civil e Estado 

mediada pelos movimentos sociais. Assim, todas as expressões da sociedade civil passam a 

ser vistas de forma positiva, entendidas como tudo que se contrapõe ao Estado, o lado 

negativo. Esse novo sujeito foi criado pelos próprios movimentos populares, um sujeito 

coletivo e descentralizado que luta por uma transição democrática em que possa interagir 

diretamente com o Estado sem ter que mudar sua postura. Segundo Doimo (1995), aos que 

estavam acostumados a pensar a relevância dos conflitos sociais apenas pelo ângulo da 

tradicional luta de classes, imediatamente aludida às relações de apropriação de trabalho pelo 

capital, “começou a parecer estranho que, de repente, se fizesse da comunidade, naturalmente 

situada nas relações da reprodução da existência (consumo), o mais novo e virtual lócus de 

conflitos voltados à transformação social” (DOIMO, 1995, p. 88).  

Na abordagem de Gohn (2000, p. 125), sobre os “novos movimentos sociais” 

comenta que: 

 
É a forma diferente de fazer política exposta na abordagem dos NMS, em 
que reside a inovação, aliada à própria politização de novos temas, na qual se 
verifica que para esses movimentos a preocupação maior é assegurar direitos 
sociais com mudanças nos valores dominantes e com alteração de situações 
de discriminação no interior da sociedade civil. 

 
São novos sujeitos que surgem, através dos NMS - “novos” movimentos sociais. São 

milhares de organizações locais representadas por mulheres, camponeses, pequenos 

comerciantes, jovens, comunidades cristãs católicas e protestantes, mobilizando-se no nível 

local e estadual, na reconstrução do campo político. Os movimentos passam a negociar com o 

Estado, que reelabora sua política através da introdução na Constituição de 1988.  

Mecanismos de participação das classes na gestão e controle da coisa pública, acarretando 

mudanças significativas na política brasileira, inaugurando uma nova cultura, demarcada 

pelos direitos do cidadão. 

Começa a ser construída uma sociedade com característica democrática e autônoma, 

criam-se novos espaços de participação e relacionamento com o poder público. Surge no 

cenário político uma multiplicidade de dinâmicas participativas como conselhos e colegiados, 

adentrando para uma mudança de relacionamento no quadro de pessoal e usuários, mudando a 

mentalidade sobre a questão da coisa pública. Para Doimo (1995, p. 47-48), “estes espaços 

foram construídos, tanto pelos movimentos populares como pelas diversas instituições da 
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sociedade civil que articulam demandas e alianças de resistência popular e lutas pela 

conquista de direitos civis e sociais”. 

  A democratização tem como referência o fortalecimento dos espaços de 

socialização, descentralização do poder e autonomização das decisões. Começa a surgir uma 

sociedade civil autônoma e democrática, com a perspectiva de novos modelos de gestão, 

baseado na participação da sociedade civil em planejamentos de natureza pública, utilizando-

se de alguns mecanismos de participação coletiva. Começa aí uma nova realidade, 

transformando as relações políticas e administrativas em modelos de administração 

descentralizada com a valorização das sociedades civis como interlocutores coletivos, 

possibilitando a inserção da sociedade na elaboração, gestão e controle das políticas públicas. 
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2.1 A redemocratização e os mecanismos de gestão participativa 

 

A partir da Constituição de 1988 o Estado brasileiro rompe com o modelo 

centralizador imposto pelas elites políticas, avançando na construção de um pacto federativo 

que qualifica as relações políticas no país a partir de novo marco jurídico, que é a 

descentralização do poder do Estado. Nasce outro modelo de gestão pública com 

características apontadas para o campo político democrático e popular, assentando a 

participação da sociedade civil nos processos de deliberação política no âmbito local.  

A Constituição ampliou os direitos sociais e políticos, constituindo novas bases nas 

relações trabalhistas, como também maior comprometimento do Estado e da sociedade no 

financiamento dos gastos sociais. Segundo Paoli (1995, p. 44):  

 
[...] nesta Constituição foram assegurados mecanismos de participação 
popular jamais ouvidos na sociedade brasileira. São os mecanismos daquilo 
que foi chamado de uma “democracia direta”, [...] tudo isso amparado por 
institutos políticos cujo ineditismo na tradição brasileira foi assinalado pela 
reflexão política, como o referendo e o plebiscito. 

 

A descentralização dos serviços urbanos e da gestão local vão se materializando na 

forma de orçamento participativo, gestão integrada do sistema único de saúde, 

municipalização na área de habitação, saneamento, etc., favorecendo a aplicação de políticas 

públicas e a confirmação da legitimação institucional de novos atores sociais, com a criação 

dos partidos políticos, o fortalecimento dos movimentos e organizações sociais e a criação de 

Conselhos fiscalizativos e deliberativos.  Novas práticas administrativas começam a despontar 

no cenário político brasileiro, objetivando democratizar a gestão, ampliando o exercício da 

cidadania, provocando uma inversão de prioridades nas agendas de governo. O horizonte que 

se delineia é de que o exercício da participação política dos sujeitos sociais constitui a base 

para o êxito do projeto de democracia representativa em curso. 

             Os conselhos surgem então, como uma inovação institucional que acompanha e 

particulariza o processo de redemocratização no país nos níveis federal, estadual e municipal. 

Caracterizados como canais de expressão e decisão autônomos, são compostos por 

representantes da sociedade civil e do poder público, se constituem como canais de 

participação popular, ampliando o alcance da democracia representativa. Na visão de Tatagiba 

(2004, p. 348), os conselhos não são espaços do governo, tampouco da sociedade civil, são 
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espaços públicos plurais, nos quais, representantes da sociedade e do Estado disputam, 

negociam e, ao mesmo tempo, compartilham a responsabilidade pela produção das políticas 

públicas (TATAGIBA, 2004 apud AVRITZER, 2004). 

 
   Na visão de Gohn (2007), é necessário entender o lugar atribuído às novas formas 

de participação institucionalizadas nos marcos da relação governo/sociedade civil: 

 
Trata-se de um novo padrão de relações entre Estado e sociedade, porque ele 
viabiliza a participação de segmentos sociais na formulação de políticas 
sociais e possibilitam à população o acesso aos espaços nos quais se tomam 
as decisões políticas. (GOHN, 2007 p. 87-88) 
 

Para a autora, os conselhos são uma forma de a sociedade civil poder estar 

participando na elaboração de políticas públicas. Não obstante, os resultados, conquistados a 

partir da Constituição não foram concretizados nos anos 90. As políticas sociais neste 

momento não atingiram o patamar redistributivo tão almejado pela Nova Carta. De acordo 

com Behring (2003, p. 64), são “paternalistas, geradoras de desequilíbrio, custo excessivo do 

trabalho, e devem ser acessadas via mercado. Evidentemente, nessa perspectiva deixam de ser 

um direito social”. Certamente, não podemos negar que houve avanços em termos 

democráticos, ou seja, o país tornou-se uma democracia, mas permaneceu distante da vida 

democrática plena, a sociedade não deixou de ser desigual, mantém-se repleta de contrastes 

extremos. 

 Prevalece o projeto neoliberal que visava liberar o Estado de seu papel de garantidor 

de direitos sociais e repassar essa responsabilidade para a sociedade civil. Segundo o 

pensamento de Dagnino (2004a, p. 140): 

 
Este projeto constitui o núcleo duro do bem conhecido processo global de 
adequação das sociedades ao modelo neoliberal produzido pelo Consenso de 
Washington1. Meu argumento é, então que a última década é marcada pela 

                                                           
1 “Consenso de Washinghton se refere ao conjunto de medidas – composto de dez regras básicas – formulado em 
novembro de 1989 por economistas de instituições financeiras baseadas em Washington D.C., como o FMI, o 
Banco Mundial e o departamento do tesouro dos Estados Unidos, fundamentado num texto do economista John 
Willamson do International Institue for Economy, e que se tornou a política oficial do Fundo Monetário 
Internacional em 1990, quando passou a ser “receitado” para promover o “ajustamento macroeconômico” 
impostos pelo governo norte-americano aos países Latinos Americanos, tais como eram suas economias em 
1989. John Williamson, economista que nasceu na Inglaterra em 1937, é conhecido internacionalmente como o 
homem que cunhou o termo “Consenso de Washington”. Ele criou a expressão “Consenso de Washington”, em 
1990, originalmente para significar: o mínimo denominador comum de Recomendações de políticas econômicas 
que estavam sendo cogitadas pelas instituições financeiras, formuladas em Washington D.C”. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/consensowashington. Acessado em 12 de março de 2011. 
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confluência perversa entre esses dois projetos. A perversidade estaria 
colocada, desde logo, no fato de que, apontando para direções opostas e até 
antagônicas, ambas os projetos requerem uma sociedade civil ativa e 
propositiva. 
 
      

Inicia-se na década de 90 o ajuste neoliberal, ou seja, um movimento de modificação 

da postura adotada pelo Estado em função das propostas de ajuste econômico e reformas 

institucionais, tendo como objetivo maior a inserção do país no circuito competitivo da 

economia globalizada. O discurso governista é baseado no pressuposto de que o modelo de 

Estado das últimas décadas, devido a sua forte intervenção na economia e consideráveis 

gastos sociais, seria o agente responsável pela emergência da crise econômica mundial e que a 

alternativa para a resolução da crise, seria uma reforma nas políticas do Estado, que vem 

sendo de fato reformado, mediante a supressão de direitos sociais inalienáveis. Bresser Pereira 

(1997 p. 7-9) expressa em falhos argumentos esse raciocínio: 

 

A partir dos anos 70, porém, face ao seu crescimento distorcido e ao 
processo de globalização, o Estado entrou em crise e se transformou na 
principal causa da redução das taxas de crescimento econômico, da elevação 
das taxas de desemprego e do aumento da taxa de inflação que, desde então, 
ocorreram em todo o mundo. (...) esta Grande Crise teve como causa 
fundamental a crise do Estado - uma crise fiscal do Estado, uma crise do 
modo de intervenção do Estado no econômico e no social, e uma crise da 
forma burocrática de administrar o Estado. 
 

 
Em conseqüência, verifica-se a fragilização das condições de trabalho e da vida das 

maiorias, da recusa de direitos que nem sequer chegaram a se efetivar e também do desgaste 

do espaço público como espaço de negociação e representação, afetando os aparelhos de 

distribuição das políticas sociais. Mota (2008, p. 31) afirma que, sob a influência das ideias 

neoliberais, instituem-se: 

 
Processos que externalizam e desterritorializam parte do ciclo produtivo, 
instaurando novos modos e processos de cooperação, nos quais se incluem 
(…) atividades envolvendo altas tecnologias, superespecialização e 
precarização absoluta (…), impondo processos em que os países ricos 
transferem para os periféricos, trabalho precário e uma agravada questão 
social, ônus do desenvolvimento. 
 
 

A área social encontra-se a cada dia mais prejudicada, as populações desassistidas, 

por causa da redução significativa da quantidade e da qualidade dos serviços e benefícios 

sociais prestados pelo setor público.  
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          O Estado, como promotor de políticas sociais deixa de ser o grande executor do bem-

estar social, cabendo à sociedade e à iniciativa privada assumirem a responsabilidade de 

participação no processo de provisão social, minimizando-o de sua condição de executor do 

bem-estar social, ampliando os espaços das grandes corporações empresariais e das 

Organizações Não-Governamentais como gestoras das políticas sociais. Introduzem-se novas 

formas de gestão nos programas sociais, caracterizando a terceirização como forma de 

contratação e descentralização do atendimento através de parcerias. As ONGs e entidades 

filantrópicas surgem no novo cenário, abrindo um amplo campo para sua participação no 

desenvolvimento de ações que dizem respeito ao interesse público. 

          Assim, se configura a reforma do Estado no Brasil, preparando o país rumo às 

profundas mudanças de ordem político-econômica, segundo a concepção do Estado Mínimo. 

Através da privatização e da descentralização como mecanismo de atendimento das reais 

necessidades da sociedade, os direitos sociais e políticos e as novas relações de trabalho 

conquistados com a Constituição de 1988 passam a ser negados ou suprimidos por um Estado 

que se diz mínimo, mas na verdade constitui um Estado Máximo para o capital.  

 No equivocado entendimento de Bresser Pereira (1998), a reforma administrativa 

brasileira apresentou-se, então, como alternativa necessária para promover 

 
Recuperação da poupança pública e superação da crise fiscal; as formas de 
intervenção no econômico e no social através da contratação de organizações 
públicas não-estatais para executar os serviços de educação, saúde e cultura; 
e reforma da administração pública com a implantação de uma 
administração pública gerencial. Reforma que significa transitar de um 
Estado que promove diretamente o desenvolvimento econômico e social para 
um Estado que atue como regulador e facilitador ou financiador a fundo 
perdido desse desenvolvimento (PEREIRA, 1998, p. 58). 
 
 

Com essa perspectiva a gestão dos programas sociais passa a apresentar 

características focalizadas com base na terceirização como forma de contratação, na 

descentralização do atendimento de parceiras através de organizações filantrópicas, modelo 

no qual entra em voga elementos como parceria, responsabilidade social, solidariedade em 

prejuízo de outras como direitos sociais, inclusão e cidadania por via do conjunto de políticas 

públicas que façam transitar para além das letras da lei os conceitos de direitos fundamentais.  



43 
 

 

2.2 A contra reforma do Estado e a transferência de poder para a sociedade civil 
 

Para os fins deste trabalho, denomina-se contra reforma2 a linha político- 

administrativa adotada pelo Estado Brasileiro a partir do governo Collor, visando inserir o 

país no capitalismo global, por meio da redução da intervenção do Estado na economia e da 

terceirização de serviços públicos. 

 As idéias da contra reforma foram levadas a efeito concomitante à abertura política 

dos anos 80, o Estado brasileiro é solapado por uma onda neoliberal, sob influência 

internacional advindas do theacherismo inglês e do reagueanismo americano. Novas práticas 

administrativas começam a despontar no cenário político brasileiro, mediante as quais 

gestores e representantes do estado diziam objetivar a democratização da gestão e a ampliação 

do exercício da cidadania. Não obstante, esses resultados nos anos 90 não se mostram 

significativos, os dispositivos jurídicos e administrativos constituídos não foram cumpridos na 

íntegra, não atingindo o patamar tão almejado.  

 
Com o avanço do Estado neoliberal, transferem-se responsabilidades do Estado para 

a sociedade civil através das parcerias terceirizadas e organizações sociais, em nome da 

governabilidade. Desarticulam-se as lutas sociais que integravam diversos sujeitos em busca 

de um mesmo fim, transferindo-se para atividades de ajuda mútua, individual e voluntária.  

Registra-se uma sociedade dividida em esferas setorializadas aparentemente com o 

objetivo ideopolítico de construir o “bem comum” dentro de uma concordância entre 

cidadãos, independente de seus interesses de classe. Nesta concepção de sociedade civil, há 

um encolhimento dos espaços e instituições públicas, reforçando a lógica corporativa do 

sistema de representação de interesses no que tange aos direitos.   

As alternativas de melhoria das condições de vida da população aparecem como 

proposta de um novo associativismo civil. No entanto, esgota-se a participação popular, 

deixando de ser contemplada na perspectiva mais ampla de construção de um projeto social 

alicerçado no desenvolvimento da cidadania, sem alternativas de defesa dos interesses dos 

grupos menos favorecidos da sociedade. As ações da sociedade civil valorizados pela idéia de 

práticas coletivas e da construção de um novo projeto de cidadania, baseado na defesa de 

                                                           

2 A respeito da contrarreforma leia-se “O governo Lula e a contra-reforma previdenciária” Rosa Maria Marques; 
Áquilas Mendes. São Paulo Perspec. vol.18 no.3 São Paulo July/Sept. 2000. 
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direitos sociais, foram substituídas por ações do terceiro setor, voltadas para a realização 

complementar de serviços públicos estatais, agrupando setores econômicos, políticos e 

entidades sem fins lucrativos.  

O Estado brasileiro sofre transformações, privilegiando a lógica do mercado, 

alterando seus indicadores de consumo e qualidade de vida, buscando parcerias para transferir 

responsabilidades ou dividi-las com a sociedade. Nesse contexto de reforma, acontece a 

explosão das ONGs, das organizações de natureza privada às quais, segundo Montaño (2003), 

o Estado decide fornecer crédito fácil, facilidades legais, isenção fiscal, recursos financeiros, 

materiais e humanos, reforçando o crescimento dessas organizações e sua transformação em 

sujeitos intermediários dos poderes públicos. 

As ONGs aparecem desenvolvendo capacidades técnicas e estratégicas políticas com 

impacto direto no governo, refletindo a ideia de sociedade civil que opera com liberdade de 

organização, sendo considerada autônoma. Nesse contexto, percebe-se um progressivo 

movimento de institucionalização dos movimentos sociais em organizações não-

governamentais (ONGs), recriando as associações da sociedade civil, agora engajadas no 

trabalho de apoio à promoção de políticas. Nesse modelo de sociedade civil, os organismos 

tornam-se instâncias infra-estatais, que se alimentam de ações públicas não permanentes, 

tópicas ou locais, eliminando responsabilidades com os interesses coletivos, maximizando 

seus próprios interesses, ou seja, interesses de natureza privada. 

Mediante o processo econômico e político-administrativo neoliberal, as políticas 

sociais e o país permanecem distante da vida democrática plena. A posição adotada pelo 

Estado fragiliza as condições de trabalho e a vida da maioria da população, fragilizou os 

direitos e as mediações políticas nos espaços públicos como espaço de negociação e 

participação não se manifestaram. 

A Constituição de 1988 resultou do compromisso com a institucionalização de 

valores democráticos, e a descentralização político-financeira e administrativa assumiu papel 

relevante. No entanto, o papel do Estado como provedor de políticas econômicas e sociais 

passou por reformulações, estando com o olhar cada vez mais voltado para subsidiar o capital 

financeiro. O espaço público perde força, dando lugar a outras organizações da sociedade, se 

traduzindo em espaço de organização comunitária, construindo uma nova cultura política. 
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Com isso afirma Gohn (2000), 

 
As ONGs cidadãs militantes junto com os movimentos reivindicatórios dos 
anos 80, construíram um conjunto de práticas que se traduzem numa cultura 
de cidadania, algo novo num país de tradição centralizadora autoritária 
patrimonialística e clientelística. Suas ações abriram espaços que 
demarcaram novos “lugares” para a ação política, especialmente ao nível do 
poder local e no meio urbano, na gestão da cidade (GOHN, 2000, p. 63). 
 
 

É nesse chamado terceiro setor que o Estado sob o ideário neoliberal passa a investir 

na participação da sociedade civil, mas não na direção social da implementação e da gestão de 

políticas sociais como demandada pelos movimentos sociais, ou seja, trata-se de um esforço 

ideológico de despolitização da sociedade civil (DURIGUETTO, 2009)  

Esse cenário de paralisação das políticas, seja na sua rejeição ou no seu incentivo, 

vem imprimindo conteúdo despolitizador nas ações reivindicativas dos movimentos sociais. 

Em outras palavras, em relação às organizações e movimentos que defendem e representam 

os interesses das classes trabalhadoras, a ideologia neoliberal é na direção de submetê-las à 

lógica de mercado, à despolitização e fragmentação de suas lutas e demandas, orientando-as 

para a defesa de interesses corporativos e setoriais. 

É nesse contexto de reavivamento da sociedade civil que se coloca a experiência do 

associativismo, na qual se incluem as associações de moradores, que são expressões locais, e 

ou comunitárias da sociedade civil organizada. 

A instauração do regime democrático permite o aparecimento e desenvolvimento de 

inúmeros tipos de associações, que vem favorecer a intervenção e o controle das novas 

dinâmicas sociais.  

Surgem associações de diversas naturezas: culturais, recreativas, religiosas, 

profissionais, econômicas, políticas ou ainda, associações econômico-sindicais, associações 

comerciais, associações de socorro mútuo, associações comunitárias, cooperativas de 

produtores e consumidores, etc. Elas diferem umas das outras de acordo com os critérios que 

selecionam para agrupar os seus membros, exigindo dos participantes a especificidade das 

metas a atingir.  

Essa proposta de sujeito coletivo funda-se no princípio constitucional de gestão 

democrática e participativa, servindo de órgão de representação da população através de 

canais de discussão no sentido de contribuir com a politização dos espaços cotidianos da vida 
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dos cidadãos. Entretanto, percebe-se que à medida que não engajam o povo nas demandas 

próprias de seus espaços sociais, inversamente se burocratizam e se afastam de suas bases, 

comprometendo o poder de luta, pela acriticidade dos vagos exercícios de análise da 

conjuntura local. 

 

2.3 A institucionalização dos movimentos sociais e sua expressão no espaço público 
 
 
 
2.3.1 As associações como canais de participação 

 

A presença dos movimentos sociais é uma constante na história política do país e 

suas ações impulsionam mudanças sociais diversas, mas sua trajetória é feita de ciclos, com 

fluxos ascendentes e refluxos. A partir de 1990, os movimentos sociais deram origem a outras 

formas de organizações populares, como os fóruns e outras experiências organizativas locais, 

com agendas específicas para a sociedade e para o poder público – o orçamento participativo 

é ilustrativo desse momento. Novas pautas são introduzidas, deixando a dúvida acerca da 

sobrevivência dos movimentos sociais no Brasil. Como salienta Gohn (2010), os novos 

tempos de desemprego aumentam a violência urbana; o crescimento de redes de poder 

paralelo nas favelas, também contribuíram para a desmotivação da população, inclusive a 

participar de reuniões ou outras atividades dos movimentos sociais,  alterando  o cenário 

atual. 

Muitos movimentos se transformaram em ONGs ou se incorporaram às mesmas. Há 

quem atribua esse processo de institucionalização aos estímulos de uma política de 

distribuição e gestão de fundos públicos, em parceria com a sociedade organizada. Desde 

meados dos anos 80, as associações se multiplicam em diferentes áreas e diferentes formas de 

associação. Além de associações civis, que tratam da tematização e solução de questões 

comunitárias (moradia, saúde, educação) associações relacionadas ao mundo do trabalho; 

associações ligadas aos direitos de cidadania e ainda, associações filantrópicas e de auto-

ajuda, culturais, de grupos de jovens, as religiosas, entre outras. 

O protagonismo da sociedade civil vem mudando seu perfil nesses últimos tempos, 

através dos inúmeros atores nas suas mais diversas formas de organizações. “São ONGs, os 

movimentos sociais, as comissões, grupos e entidades de direitos humanos [...] redes 
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comunitárias de bairros, conselhos populares e setores organizados que atuam nos conselhos 

institucionalizados de áreas sociais” (GOHN, 2008, p.107). Mas a participação da sociedade 

civil não tem conseguido democratizar a gestão da coisa pública no que se refere a uma 

inversão nas prioridades dos órgãos administrativos a se alinharem com as necessidades 

concretas da população.  

           A cultura associativa é de fundamental importância à participação da sociedade civil, 

pois nela os sujeitos se agrupam na luta por direitos. O período histórico influencia o perfil 

das associações, notadamente quanto ao tipo de relação que estas mantêm com os poderes 

públicos.  A respeito disso, Gohn (2010, p. 12) sustenta que na atualidade: 

 
A sociedade civil organizada passou a orientar suas ações coletivas e 
associações por outros eixos [...] e mais nos vínculos sociais comunitários 
organizados segundo critérios de cor, raça, idade, gênero, habilidades e 
capacidades humana.[...] surgem as redes sociais e temáticas organizadas 
segundo gênero, faixas etárias, questões ecológicas e socioambientais, 
étnicas, raciais, religiosas, etc., além de fóruns, conselhos, câmeras etc., que 
compõem o novo quadro do associativismo brasileiro. 

  

O que se espera é que dentro desses espaços públicos, deva surgir a troca de 

experiências, a criação de novos valores e a pluralidade de sujeitos cujas identidades são 

resultados de suas interações em processos de reconhecimento recíproco. De acordo com as 

necessidades e dificuldades, estes sujeitos devem se capacitar para intervir nos seus espaços 

sociais no sentido de construírem uma nova identidade na defesa de interesses e vontades 

relacionadas a serviços e direitos coletivos. 

  

Quanto às associações de moradores, por exemplo, o bairro é o elemento de atuação 

dessas associações como unidade de identificação da vida cotidiana. De acordo com o 

pensamento de Doimo (1995), através desse processo de organização, a voz do “povo” deve 

ser ouvida, espera-se que esse povo lute por autonomia, tornando-se sujeito na construção de 

sua própria história. Assim, as organizações comunitárias, com o objetivo de atenderem 

interesses referentes às necessidades locais, reestruturando ou incorporando os movimentos 

comunitários urbanos, devem ser repensadas consolidando as ações no campo das políticas 

públicas, com originalidade, sem perder a sua própria dimensão política para a qual existem, a 

defesa dos interesses dos moradores. 
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 A pluralidade do associativismo civil nos principais centros urbanos do Brasil trouxe 

para a esfera pública um conjunto de novos atores, com diferentes perfis, visando representar 

os interesses dos moradores de sua localidade, bairro ou região. Essas associações são 

organizações de extrema importância para o exercício da cidadania, pois estão sustentadas em 

dois princípios básicos do sistema democrático, como a liberdade de associação e a liberdade 

de opinião. Através dela os sujeitos se agrupam para que possam ventilar assuntos de natureza 

política, numa arena de discussão onde surgem questões inerentes à comunidade, mediante 

problemas de natureza coletiva, onde os sujeitos aprendem a debater e a discutir, 

influenciando o exercício da democracia. Como destaca Scherer-Warren (1996, p.13 apud 

PEDRINI, 1998): 

 

As associações civis são formas organizadas de ações coletivas 
empiricamente localizadas dentro de um determinado território e criada 
pelos sujeitos sociais, que se organizam coletivamente, em torno de 
identificações comuns, de propostas para melhoria da qualidade de vida, 
para defesa dos direitos de cidadania, para reconstrução comunitária, para a 
participação na gestão de bens e serviços públicos, contra a degradação 
ambiental, e questões de natureza semelhante. 
 
 

Sabemos que a luta pela conquista de espaços de participação social é, sem dúvida, 

um dos aspectos mais desafiadores do alcance da democracia no que se refere às relações 

entre o nível local de governo e a cidadania. A associação tem um papel fundamental a 

desempenhar no encaminhamento e solução dos problemas locais, como potencial canal de 

negociação da população com o poder público. Para o associativismo urbano, esse é um 

processo ainda em construção, colocando-se em discussão como essas associações vêm 

direcionando as ações nessa relação com o poder local. 

 

2.3.2 O potencial estratégico das associações 

 

As diversas mudanças que se sucederam na sociedade e no Estado brasileiro no 

período pós-ditatorial e as transformações ocorridas na relação Estado/sociedade trouxeram 

como consequências diversas reivindicações, mobilizações e manifestações de apoio aos 

ideais democráticos. Nesse período, grupos organizados se constituíram, liderando as lutas de 

diferentes segmentos, como os grupos de mulheres, associações de trabalhadores rurais, 

sindicato de trabalhadores, movimento popular de saúde, entre outros. Junto a esses 

movimentos, nascem às associações de moradores urbanos, na luta por bens de consumo 
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coletivo como transporte, moradia, creches e investimentos na infra-estrutura, como 

saneamento, calçamento, construção de pontes, etc. 

Nas décadas de 70/80, houve um acentuado crescimento das associações 

comunitárias, em especial as associações de moradores, que num primeiro momento, se 

voltam para bens de natureza coletiva como água, energia elétrica, melhoramento nos 

transportes urbanos, infraestrutura, alimentação, escolas, posto de saúde, etc. A partir da 

década de 90, com o distanciamento do Estado da esfera social e o avanço do paradigma 

neoliberal há uma mudança nas formas de ação coletiva, com a transferência de 

responsabilidades do Estado para a sociedade civil através da terceirização e das parcerias, 

incluindo as organizações populares e as associações comunitárias. Confirma-se uma 

tendência à integração entre os setores econômicos, político e entidades sem fins lucrativos. 

Nessa condição, o associativismo assume importância na vida política do país. De acordo com 

Gohn (2000), essa expansão do associativismo decorre da diminuição dos movimentos sociais 

organizados, assim explicando seu dinamismo: 

 
O cenário político brasileiro, então marcado por alterações nas políticas 
públicas e na composição dos atores que participavam da implementação das 
mesmas, subsidiou a expansão dessas organizações e contribuiu com o 
processo de mudança caracterizado pela descrença pela qual passaram os 
movimentos sociais nos anos 80 e 90 (GOHN, 2000, p. 11). 

 

Essas associações na atualidade têm procurado assumir um perfil de parceiro, 

comungando com a condição de movimento político reivindicativo uma condição de 

propositor, atuando junto aos movimentos sociais na sugestão de projetos de organização e 

participação da sociedade junto ao poder público, colaborando para um maior desempenho do 

poder oficial na prestação dos serviços.  

As associações de moradores como sociedade civil, se incluem num processo 

hegemônico de forças organizadas, onde exercem o papel de “intelectuais”, através da 

persuasão, do convencimento das camadas populares na luta por melhores condições de vida. 

Essa aproximação da condição de intelectual se manifesta pelo domínio de uma ideologia, 

baseada na cultura. Paludo (2001), analisando o conceito de hegemonia em Gramsci, comenta 

que:  

 

A hegemonia, segundo Gramsci, corresponde à direção intelectual e moral 
(cultural) predominantemente nas sociedades num dado momento histórico e 
representa a primazia da sociedade civil sobre a sociedade política. Ela se 
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processa na superestrutura e mantém vínculos dialéticos e orgânicos com a 
esfera econômica (infraestrutura- sua base de classe). {...] quando se tem o 
predomínio da hegemonia, é maior a direção moral e intelectual (cultural) da 
sociedade civil (PALUDO, 2001, p. 37) 
 

Gramsci, certamente, utiliza o termo para designar o processo de liderança das 

camadas populares na luta para emanciparem-se, libertarem-se e construir uma nova ordem 

social. A hegemonia depende da práxis para se consubstanciar social e politicamente. 

“Portanto, temos aqui a hegemonia entendida não apenas como direção política, mas também 

direção moral, cultural, ideológica” (GRUPPI, 1978, p. 11). No âmbito da sociedade civil, as 

classes buscam exercer sua hegemonia, isto é, buscam ganhar aliados para suas posições, 

através da direção e do consenso.  

Como define Gramsci, hegemonia é o protagonismo da classe trabalhadora e 

mudança nos processos organizativos, modificando o papel da sociedade política (Estado). “A 

hegemonia é a capacidade de direção, de conquistar alianças, capacidade de fornecer uma 

base social ao Estado proletário” (GRUPPI, 1978, p. 05). Hegemonia é entendida aqui como 

um modo específico de expressar uma vontade coletiva, uma concepção de mundo que se 

traduzem nos discursos e nas ações. Portanto, Gramsci pensa a hegemonia como direção 

intelectual e moral e como um tipo de poder que se legitima não através da força, mas pelo 

consentimento.  

 

O domínio se dá sem haver preocupação com o consentimento de ambas as partes no 

conflito, exercendo uma força, um poder coercitivo. A direção não acontece por esses moldes, 

pois é a tentativa que faz as classes, categorias ou grupos conseguir o consenso nas diferenças, 

tentando expressar os interesses comuns das diferentes categorias ou tentando difundir os 

próprios interesses para toda a sociedade. O que uma hegemonia estabelece é um complexo 

sistema de relações e de mediações, ou seja, uma completa capacidade de direção. Gruppi ao 

citar Gramsci (1978),  

 
Fala da hegemonia como "direção intelectual e moral" afirmando que essa 
direção também se exerce no campo das idéias e da cultura, manifestando a 
capacidade de conquistar o consenso e de formar uma base social, pois 
hegemonia "é algo que opera não apenas sobre a estrutura econômica e sobre 
a organização política da sociedade, mas também sobre o modo de pensar, 
sobre as orientações ideológicas e sobre os modos de conhecer" (Gruppi, 
1978:5). 
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Considerando o projeto político social das associações de moradores, percebe-se que 

as ações se encontram numa direção hegemônica, voltadas para os interesses e necessidades 

da população. Analisando seu protagonismo na realidade local, vêm atuando no campo das 

políticas e nas mais diversas formas de lutas expressas na realidade institucional. Através da 

associação, encontra-se a possibilidade de ampliação de uma base que alimente o processo 

conforme uma dinâmica de participação social. 

A associação de moradores instrumentalizada, ou seja, institucionalizada, pode 

contribuir com a organização social do Estado, através da participação nas ações da gestão 

pública, contribuindo com a atualização dos modelos de gestão e ampliação do processo de 

descentralização, participando na consolidação de políticas públicas. De acordo com o 

pensamento de Sader (1988, p. 313),  

 
As classes populares se organizam numa extrema variedade de planos, 
segundo o lugar de trabalho ou de moradia, segundo algum problema 
específico que as motiva ou segundo algum princípio comunitário que as 
agrega. Em cada forma de organização se manifesta a obsessiva preocupação 
com a própria autonomia. Suas formas de expressão são as mais variadas, 
mas privilegiam as 'ações diretas', através das quais manifestam suas 
vontades.     
 

 
Essa organização das classes populares surge como experiência de democracia direta 

e vem contribuir na construção de uma democracia participativa que envolve a gestão pública. 

A organização das Associações de Moradores como partícipe desse processo consegue 

colocar a público os problemas sociais que enfrenta tendo como reivindicações: 

"regularização de loteamentos clandestinos, esgoto, manilhamento, rede de água, iluminação 

pública, extensão de linhas e congelamento das tarifas de transporte coletivo, creches, postos 

de saúde, educação, etc.” (NEVES, 2006, p.78). A ideologia defendida aqui aponta para as 

idéias da democracia participativa, definindo numa proposta clara o orçamento participativo. 

O modelo ora apresentado destaca a preocupação do movimento comunitário com o controle 

do orçamento e sua definição em um nível mais local.  

Segundo o pensamento de Dagnino (2002), a construção da democracia passa por 

uma mudança as relações sociais e insiste no surgimento do direito de participar efetivamente 

no próprio sistema político. Chama a atenção para que se coloque a importância política da 

sociedade civil nos seus devidos limites. Coloca, enfim, a questão gramsciana da 
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possibilidade da sociedade civil realizar a guerra de posições para ocupar espaços (2002, 

p.279 a 301). 

Essa guerra se dá a partir da possibilidade de desvincular força e consenso atribuído 

ao elemento criativo e móvel de uma política capaz de superar os interesses restritos de uma 

classe, para realizar uma agregação mais ampla de consenso em torno de um núcleo de 

interesses mais gerais, enraizados na comunidade nacional. Tem como modelo um 

autogoverno geral, o crescimento cultural de todos. A cultura para Gramsci (1975) está 

relacionada, pois, com a transformação da realidade, uma vez que através da "conquista de 

uma consciência superior (...) cada qual consegue compreender seu valor histórico, sua 

própria função na vida, seus próprios direitos e deveres" (1975: 24). Somente elevando-se ao 

plano ético-político as classes sociais conseguirão imprimir à própria ação caracteres 

socialmente universais e qualitativamente integrais. Segundo Gramsci (1975), 

 
Sair da passividade é deixar de aceitar a subordinação que a ordem 
capitalista impõe a amplos estratos da população, é deixar de ser "massa de 
manobra" dos interesses das classes dominantes. É ser, acima de tudo, 
intransigente, pois a intransigência "é a única prova que uma determinada 
coletividade existe como organismo social vivo, que possui um fim, uma 
vontade única, uma maturidade de pensamento. Porque a intransigência 
requer que cada parte singular seja coerente com o todo, que cada momento 
da vida social seja pensado e examinado em relação à coletividade" ( 1975: 
136 ). 

 

A sociedade civil procura paralisar as raízes de posse da classe dominante, 

promovendo a universalização de valores como liberdade, responsabilidade e participação, 

valorizando a capacidade política dos sujeitos organizados. Nesses espaços públicos, com 

composição plural e paritária, representados por organizações da sociedade civil e agências do 

Estado, os mecanismos de deliberação acontecem num processo dialógico quanto à 

formulação e controle das políticas públicas. À medida que os cenários políticos se ampliam, 

percebe-se a revitalização da sociedade civil, alargando as associações de moradores no que 

se refere à institucionalização desses canais de participação. 

Observando os escritos de Nogueira (2003), compreende-se a sociedade civil 

articulada dialeticamente no Estado e com o Estado, seja esse entendido como expressão 

jurídica de uma comunidade politicamente organizada, como condensação política das lutas 

de classes ou como aparato de governo e intervenção. Pensar a sociedade civil é pensar que a 

luta social e institucional caminham lado a lado, articulando-se a partir de uma estratégia de 
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poder onde os atores são protagonistas do campo estatal em sentido amplo, qualificando o 

Estado como democrático e participativo.  

A sociedade civil, portanto, deveria ser compreendida como o conjunto de relações 

sociais que engloba o devir concreto da vida cotidiana, da vida em sociedade, o emaranhado 

das instituições e ideologias nas quais as relações se cultivam e se organizam não de maneira 

homogênea, mas como expressão de projetos e práticas sociais diferenciados, cenário de luta 

das classes sociais e espaço de disputa na construção da hegemonia através de suas diferentes 

instituições. 

Nesse sentido, a sociedade civil não existe descolada das condições objetivas, plano 

em que ocorre a produção e a reprodução da vida material e, consequentemente, a reprodução 

das relações sociais. A esfera da sociedade pode ser abordada a partir das diferenciações de 

classe e de interesses que se modificam pelo impacto das novas dinâmicas econômicas, 

políticas e socioculturais. 

Imbuída no cenário de desvelamento da sociedade civil, observa-se que na prática, as 

relações entre sociedade civil e Estado têm comportamentos ambíguos. As associações de 

moradores como organismo da sociedade civil não tem sido respeitada em seus direitos. O 

fato revelado em estudos realizados sobre os instrumentos de partilha do poder nas decisões 

públicas do Estado confirma uma tensão entre as decisões tomadas nas arenas participativas e 

instituições representativas clássicas.  

Enquanto as associações, politicamente atuam como base de mediação entre 

associados e poder oficial, existem muitos conflitos entre o Poder Executivo e os atores 

sociais, diminuindo o poder desses atores, através de tensões e conflitos. As inúmeras leis que 

procuram exercer controle da sociedade sobre o Estado esbarram na cultura dominante, que se 

encontra profundamente arraigada na sociedade brasileira. Não há expressão dos órgãos 

oficiais quanto à gestão participativa, pois os orçamentos públicos no município ainda são 

feitos a portas fechadas. 

Nos moldes de participação historicamente registrados, o Brasil sempre teve uma 

cidadania outorgada, não conquistada dentro de um processo de transformação social, através 

da educação do povo. Participar significa abrir à população a possibilidade de agir em 

conjunto com o governo em alguns atos que sejam privativos dessa instância de gestão dos 

negócios públicos.  
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Durante algum tempo, o Estado existiu como definidor da gerência da sociedade, 

construindo uma aparência de governo em que a gestão cotidiana dos negócios públicos não 

estava voltada para os programas de interesse da sociedade. Participar significa abrir à 

população a possibilidade de agir em conjunto com o governo em alguns atos que sejam 

privativos dessa instância de gestão dos negócios públicos. 

Só que o Estado ainda limita suas práticas quanto ao princípio de descentralização e 

alargamento dos processos decisórios. As práticas associativas de redefinição de direitos e 

defesa da autonomia ainda cultuam formas tradicionais, imperando práticas clientelistas. 

Algumas associações são utilizadas como plano de manobra ao atendimento de interesses 

governamentais. 

Há uma ambiguidade entre sociedade e governo, desvendando um longo percurso 

entre o discurso e a prática. A falta de diálogo com a sociedade e a produção de cenários 

participativos manipulados tornou-se marcante nas gestões públicas, sendo necessário haver 

uma mudança no comportamento tanto da esfera pública quanto da população.  Os avanços na 

consolidação dos processos democráticos entre governo e comunidade deveriam existir num 

processo de democratização comunitária, articulado com a esfera pública. 

Observando os escritos de Gramsci sobre sociedade civil, encontra-se que “é o 

complexo espaço da moderna sociedade onde se travam os enfrentamentos ideológicos, 

políticos e culturais que definem a hegemonia de um grupo dirigente sobre toda a sociedade” 

(Semeraro, 1999, P. 131-132). A sociedade aqui não deve ser pensada de forma conjugada, 

com projetos sociais fechados dentro de mundos separados. “Sociedade política e sociedade 

civil são realidades distintas e às vezes contrapostas, mas ao mesmo tempo formam uma 

unidade dialética, uma justa relação” (Semeraro,1999, p.78). Portanto, o Estado deve ser visto 

como uma realidade concreta que precisa aprender a conquistar e reconstruir em função dos 

interesses populares. 

Quanto às formas de deliberação, as associações de moradores estão sempre se 

articulando com os demais movimentos dentro das três esferas de governo, enfrentando 

questões referentes à negação ou efetivação de direitos. Exercem controle democrático através 

da participação e da fiscalização de ações públicas e denunciam ações ao Ministério Público, 

sempre se articulando em defesa dos interesses dos moradores do bairro. 
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Quanto a participação dos associados e os mecanismos de deliberação,  é notória a 

importância da associação como um lugar de trabalho e organismo estratégico na organização 

da comunidade, porém,  a adoção de mecanismos e procedimentos de garantia de participação 

autônoma ainda  brotam com desconfiança, onde na maioria das vezes,  os  associados são 

influenciados por lideres políticos. Quanto à capacidade de influência nas decisões tomadas 

pelos órgãos oficiais, tais mecanismos ainda se colocam de forma atrofiada, e o controle 

social acontece de forma restrita, fragmentando a participação social dos sujeitos. 

Líderes, associados e moradores se deparam com dificuldades quando o assunto é 

parceria com a administração pública. Os problemas são inúmeros, o que na maioria das 

vezes, não são ouvidos e nem percebidos pelos órgãos de governo. Todavia, há um esforço na 

transformação das políticas autoritárias e centralizadoras e na força da mobilização, pensando 

estratégias que possam ultrapassar esses percalços, fazendo com que esses órgãos públicos 

cumpram com os procedimentos legais de participação democrática. 

Grande parte dos associados acredita na associação como canal de participação da 

sociedade, apesar de perceber que a participação dos associados nesses canais de interlocução 

ainda tem pouca expressão, destacando fatores como a apatia e a falta de credibilidade na 

instituição.  

Acredita-se na possibilidade de contribuição dessas associações na organização 

social do município, esclarecendo possíveis pontos de estrangulamento na sua atuação. Seus 

resultados assumem especial significação no desenvolvimento dos movimentos sociais e sua 

nova institucionalidade, considerando sua inserção na gestão pública e seu poder de 

negociação na área dos direitos sociais, apontando os limites e o alcance do processo de 

descentralização.  

Os primeiros movimentos de moradores tratavam de questões referentes ao cidadão 

enquanto morador, dependente dos serviços públicos urbanos. Aos poucos medem esforços 

com o assumir de um novo perfil, procurando colaborar junto aos movimentos na implantação 

de projetos de inúmeros tipos e natureza, voltados para inclusão social, focando um trabalho 

articulado em rede, com apoio e parcerias em programas oficiais governamentais (GOHN, 

2010). Nessa direção, criam condições para se inserir crescentemente no universo da gestão 

local, e principalmente em relação à dinâmica das políticas sociais.  
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Nesse contexto de redemocratização, com o reconhecimento constitucional da 

iniciativa popular (art. 14 da CF/88), as associações de moradores lutam para assumir sua 

direção de forma ativa, numa perspectiva de transformação social. Portanto, no capítulo 

posterior procura-se estudar as Associações de Moradores no município de Picos (PI), 

explicitando de forma ampla o contexto em que estas se inserem. 
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3.1 Os caminhos da pesquisa 

3.1.1 O cenário da pesquisa  

Revolvendo aspectos históricos do município de Picos, constata-se em suas origens 

um jogo de forças sociais formadas no tripé fazenda curral e capela. A fazenda como núcleo 

oligárquico e aparentemente isolado de poder, sustentava sua estrutura na força dos currais de 

gado mediante a submissão dos desprovidos de bens materiais e culturais, sendo que a fé 

católica era o cimento que selava as tensões em torno das relações de produção e da crescente 

injustiça social. Há ainda no cenário político administrativo fortes resquícios desse sistema, 

culturalmente reformado, porém mantido. Silva (2005, p. 28) confirma esse teor nos seguintes 

termos: 

Em 1859, a cidade de Picos foi edificada no local onde ficava localizada a 
fazenda de gado da família Félix Borges Leal, português vindo da Bahia que 
instalou a fazenda Curralinho às margens do rio Guaribas. Como na maioria 
das cidades do Piauí, Picos surgiu da combinação fazenda, curral e capela. 
Em 12 de dezembro de 1890, foi elevada à categoria de cidade, mas não 
perdeu o status do coronelismo, antes agrário, hoje político urbano.  
 

Na formação da sociedade piauiense como um todo, há características de fechamento 

de seu subsistema político, no sentido de que o acesso aos recursos de poder estiveram 

concentrados nas mãos de alguns poucos e que, a partir do controle à entrada, passaram a 

exercer a prerrogativa de definir quem, ou quem não deveria ascender às posições de 

comando da política estadual e local, sendo este, um dos muitos sentidos da política 

oligárquica no Estado. Predomina até hoje vestígios da cultura coronelista no sistema político-

social do País. 

 Picos (PI) como um dos municípios da região Sudeste Piauiense que se encontra a 

206m de altitude e 320 km de distância de Teresina, apresenta um clima tropical, semi-árido e 

muito quente, se destacando no estado como a "Cidade Modelo", devido ao grande 

crescimento econômico, social e cultural da região.    

Sua área territorial inicial definida pelas Divisões Administrativas para o município 

era da ordem de 4.756 Km2. Entretanto, pela necessidade de atender melhor as populações, 

aglomeradas em comunidades que evoluíram, começou a perder território para a formação de 

outros novos municípios, reduzindo essa área para 816 Km2, o que permanece até hoje.  

Por toda essa situação, ocupa posição geográfica estratégica se transformando em um 

dos maiores entroncamentos rodoviários do Nordeste e pólo de desenvolvimento da região, 
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com significativos indicadores de natureza econômico-financeira, agropastoril, industrial, 

política e social, além de manter intercâmbio comercial direto com os Estados do Maranhão, 

Pará, Amazonas, Ceará, Pernambuco e Bahia, como  portas de acesso e de saída de terras 

piauienses 

Suas bases econômicas, ainda no século XVIII, foram fundadas na agricultura e 

pecuária, predominando a comercialização de animais bovinos, muares e equinos, praticado 

entre criadores locais e tropeiros viajantes oriundos dos estados do Ceará, Pernambuco e 

Bahia. Atraídos pela fertilidade do solo, propício a pastagem natural e cortado pelo Rio 

Guaribas, os viajantes pernoitavam no vale do rio, enquanto seus animais pastavam e 

descansavam das longas jornadas. 

Com a terra bastante concentrada no poder dos coronéis3, que detinham também o 

poder político, o lugarejo atraiu outros atores sociais na medida em que chegavam e 

ocupavam sua mão de obra na agricultura, na pecuária extensiva, na qualidade de vaqueiros, 

meeiros, arrendatários e trabalhadores para os proprietários locais, construindo casas e se 

instalando.  As famílias de posses se instalavam nas partes baixas da cidade enquanto os 

agregados das terras dos fazendeiros ocupavam choupanas de pau-a-pique à margem do rio ou 

na aba dos morros, que inspiraram mais tarde o nome da cidade, propensos a alagamento e 

desmoronamento de encostas, delineando uma questão social que se agrava com o êxodo do 

campo para o núcleo habitacional que se formava.  

Aspecto importante a ressaltar foi o crescimento gigantesco da taxa de urbanização 

da população, que passou de 8,35%, em 1950, para 76,18%, em 2000, indicando a grande 

migração das populações rurais para a cidade. A partir da década de 70 a estrutura fundiária se 

flexibiliza intensificando o crescimento populacional urbano. Em parte, os bens de produção 

permanecem bastante concentrados e os mecanismos do Estado constituído não têm se 

mostrado eficazes para amenizar as tensões sociais resultantes desse quadro de concentração 

de renda, o que induz um grande número de famílias a viver na informalidade. 

Consequentemente, Picos caracteriza-se por uma cidade eminentemente urbana, ocupando 

uma área de 535. 000 km2, com uma população de 73.421 habitantes, sendo que destes, 

                                                           
3 Dentre os quais o fazendeiro Félix Borges Leal, a quem a história atribui o feito de haver desbravado as terras 
do vale do Guaribas para fins de pastagem e plantio. (DUARTE, 2000) 



60 
 

54.627, ou seja aproximadamente 74% estão localizados na zona urbana e apenas 18.794, o 

que equivale a cerca de 26% estão na zona rural (Fonte: IBGE, 2010).  

Registramos na população picoense, por grupo de idade, os seguintes percentuais 

conforme  tabela abaixo: 

TABELA 1  - POPULAÇÃO PICOENSE POR GRUPO DE IDADE 

Grupo de idade Percentuais 

Menos de 5 anos 10,10% 

De 5 a 9 anos de idade 10,17% 

De 10 a 19 anos de idade 23,24% 

De 20 a 29 anos de idade 17,19% 

De 30 a 39 anos de idade 13,43% 

De 40 a 49 anos de idade 9,66% 

De 50 a 59 anos de idade 7,32% 

De 60 a 64 anos de idade 2,94% 

De 65 anos a mais 5,95% 

Total  100% 

Fonte: (IBGE, 2010) 

Embora reconheçamos que a população brasileira registre um sensível 

envelhecimento no perfil demográfico, em linhas gerais, a tabela anterior revela uma 

predominância de jovens na população picoense, pois as faixas etárias até os 39 anos de idade 

somam 74,13% do total da população, enquanto a população colocada acima de 50 anos 

apresenta apenas 16,21%, justificando o baixo percentual na população de maior idade. 

A população de Picos é formada muito mais de mulheres do que por homens. 

Segundo o IBGE (2010), de um universo de 73.421 habitantes, o público masculino é de 

35.061 habitantes, enquanto o público feminino de 38.353 habitantes. Em termos percentuais, 

significam 47,77% de homens e 52,23% de mulheres que residem atualmente no município. 

Situada na região Centro Sul do Estado, Picos é localizada em um ponto de passagem 

de transporte e comercialização, constituindo um entroncamento rodoviário cortado por várias 

rodovias, o que favorece o acesso às demais regiões, um dos fatores que explica o acentuado 

crescimento comercial, gerando pequenos empregos na área de serviços que mantém a 
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população de baixa renda. Nomeada de eixo convergente do Território do Vale do Guaribas 

(ANEXO 1), inclui trinta e nove (39) municípios e uma população de trezentos e trinta e dois 

mil e quatrocentos e setenta e seis (332.476) habitantes, tendo nas suas proximidades 

inúmeras vilas, cidades e povoados, que se utilizam da estrutura, na aquisição de bens e 

serviços de toda natureza.   

 
A construção da BR 316, na década de 70, veio favorecer o crescimento comercial 

facilitando o acesso a centenas de municípios que estão localizados aos arredores de Picos, 

formando uma espécie de rede e uma população flutuante que se utiliza desse comércio 

diariamente, conferindo-lhe a condição de pólo comercial e impulsionando a arrecadação 

tributária, segundo dados da Fundação CEPRO (2008), Picos é o “3º PIB do Estado”.  

 

Atualmente, desenvolve uma economia baseada na atividade comercial, 

apresentando características comerciais oligárquicas, com um sistema econômico 

predominantemente fechado no sentido de que o acesso aos recursos sempre esteve 

concentrado nas mãos de algumas famílias, concentrando riqueza e carência de dinamismo, 

gerando relações de subordinação e retardando o desenvolvimento econômico. 

 

O setor de serviços é o de maior expressão, gerando o equivalente a 53% da receita 

do município. A agropecuária e a indústria respondem por 28,3% e 18,7%, respectivamente. 

(IBGE, 2010). 

 

O município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano - IDH de 0, 703 
considerado médio (PNUD, 2000), com um Produto Interno Bruto - PIB equivalente a R$ 504 
673,090 mil (IBGE/2008) e PIB per capita no valor de R$ 6 963,22 (IBGE/2008). O Fundo de 
Participação dos Municípios, que é uma transferência constitucional originada da arrecadação 
total de Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), constou de 
R$ 14.941.980,18, em 2010. 

 
              Quanto ao IDH e à renda per capita, os números refletem certo equilíbrio com a 
média nacional desses parâmetros. Entretanto, há que se colocar oportunamente que a soma 
das riquezas produzidas, dividida pela quantidade de habitantes não expõe a realidade de 
expropriação dos bens em que vive ainda grande parcela da população, abaixo da linha de 
pobreza. O conjunto de políticas sociais desenvolvidas pelo governo e a arrecadação, 
conforme especificada, são os meios de que o poder público municipal dispõe para equacionar 
a questão social resultante da concentração de renda em âmbito local. 
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Mesmo diante do potencial econômico apresentado, as desigualdades sociais no 

município são evidentes, apresentando um quadro significativo de famílias que recebem renda 

inferior a um salário mínimo. Contamos com uma grande parcela da população que não 

dispõe de serviços de infra-estrutura como saneamento, saúde, moradia, segurança, emprego, 

etc. tendo como meio de sobrevivência apenas alguns programas oficiais de geração de renda. 

 

Grande parte da população é muito pobre, constituindo uma sociedade extremamente 

desigual. Enquanto 62,7% da população são constituídas por pobres, 36,3% formam a classe 

média e somente 1,0% é dos ricos. O alto índice de analfabetismo ainda é crescente, com uma 

parcela da população fora da escola (Diocese de Picos, 2010). 

 

Analisando o processo de urbanização no Brasil, este tem sido considerado um dos 

fenômenos sociais contemporâneo mais importante, exigindo profundos estudos e análises. O 

desenho urbano já está em grande parte traçado em consequência da retenção dos terrenos por 

parte de grupos privados. "A ação governamental restringiu-se, tanto agora como no passado, 

a seguir o núcleo de ocupação criado pelo setor privado, e os investimentos públicos vieram 

colocar-se a serviço da dinâmica de valorização-especulação do sistema imobiliário 

construtor“ (KOWARICK, 1979, p. 31.). 

 

Observando o quadro da atual situação habitacional no país, há um déficit de 6,6 

milhões de unidades, sendo 5,3 milhões nas cidades (Fundação João Pinheiro, Minas Gerais, 

1995). Esse déficit revela maior concentração na zona urbana e recai sobre a camada da 

população de menor renda, em que as famílias atingidas têm em 84% dos casos, renda de até 

três salários mínimos. Historicamente, 67% dos recursos para habitação têm sido concedidos 

a famílias com renda maior do que cinco salários mínimos, o que representa 18,3% dos 

assalariados do país (IBGE/PNAD, 1999). 

 

A questão habitacional em Picos é um problema social e político. A política de 

habitação nacional não favorece a todas as famílias e não garante um controle social que 

promova a justiça com inclusão social. O município apresenta uma população de famílias de 

baixa renda que não goza do exercício do direito de uma moradia digna. Portanto, há uma luta 

dos movimentos populares, dentre estes, as associações de moradores, pela construção de 

políticas de moradia que garantam o acesso à terra, às condições de sobrevivência e à 

promoção da qualidade de vida para todos. 
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Outro problema agravante é o fenômeno da violência urbana. Nesse quadro Picos se 

coloca como a cidade de trânsito mais violento do Estado. Segundo o Mapa da Violência 

(2010), ocupa a 10ª posição em relação a óbito por acidentes, uma situação que torna ainda 

mais preocupante quando se constata que entre os jovens, a taxa de óbitos ocupa a 8° posição, 

com 57,9 óbitos/100 mil habitantes.  

Dados disponibilizados pela Delegacia da Mulher (2010) também apontam violência 

contra a mulher no município. No biênio 2008-2010, entre as ocorrências registrados 50 são 

casos de lesão corporal, 59 são casos de ameaças e 37 são casos de maus tratos (2010). A 

questão da segurança faz parte do debate sobre as políticas públicas em nível local. Em 2010, 

foram registrados 16 assassinatos até setembro, destacando um índice elevado de 

criminalidade no município, se considerado o número de habitantes. 

Na conjuntura política atual é importante considerar como se apresenta a relação 

Estado/sociedade, observando as relações de poder e os seus determinantes. Segundo 

Gramsci, a Sociedade Civil é o conjunto das associações sindicais, políticas, culturais, 

geralmente designadas como privadas, enquanto o Estado é o instrumento de uma classe e, ao 

mesmo tempo lugar de luta (pela hegemonia) e processo de unificação das classes dirigentes 

(Semeraro,1999, p.76-77), ou seja, pode então ser entendida como o conjunto formado pelos 

organismos denominados privados. Já a sociedade política ou o Estado, considerada um 

espaço onde são elaborados e viabilizados projetos globais de sociedade, se articulam 

capacidades de direção éticopolítica e se disputa o poder e a dominação.                                                                                                                           

Na prática, essa relação entre Estado e sociedade, na maioria das vezes, não 

ultrapassa o cenário de dominação e poder de uma sobre outra. Ainda se apresenta como 

política centralizadora voltada para os interesses clientelistas, baseada na troca de favores.  Há 

um desvio de finalidade na representação dessa política, pois os interesses particulares, 

corporativos e oligárquicos se sobressaem aos interesses coletivos e públicos, submetendo a 

liberdade do cidadão ao suborno e a troca do voto.  

 Quanto à participação da sociedade junto à instituição pública, houve momentos em 

que foram parceiros, planejando algumas ações em conjunto. Todavia, na grande maioria, não 

há participação em conjunto com o governo oficial, o que segundo as falas dos sujeitos 

durante reunião realizada com os lideres das associações, a relação é de embate  
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O movimento associativo sempre participa, tanto propondo ações como na 
execução dos projetos. Ultimamente, alguns projetos estão parados, pois os 
poderes oficiais não trabalham e não se empenham para que a sociedade 
participe junto às instituições pública. A FAMCC e as associações 
encontram muita dificuldade e a relação é sempre de conflito (líder da A.M. 
da Paraibinha). 

 

Por outro lado os gestores administrativos, conforme anotações no diário de campo 

da pesquisadora, mencionam a dificuldade quanto à participação da sociedade civil nas 

decisões públicas. Na maioria das vezes, o gestor público solicita a participação dos 

movimentos, só que muitas das pessoas que estão inseridas nesses movimentos não têm o 

hábito de participação social, portanto, não compreendem a importância em representar a 

sociedade civil, ficando de fora desses processos por acomodação (Diário de Campo, 2008) 

As tensões e negociações ligadas à introdução de processos participativos são 

observáveis dentro dos governos municipais onde a participação aparece sempre como um 

recurso político que os atores governamentais disputam entre si. Nesse contexto de 

politização, a inserção da sociedade como canal de participação social poderia permitir e 

possibilitar abertura ao espaço político, reforçando o projeto democrático e a sociedade civil 

como parceira desses órgãos públicos, favorecem a luta por melhores condições de vida.  

O reconhecimento da gestão pública quanto á participação popular nos processos 

decisórios de governo deveria acontecer dentro de um processo de co-gestão, rompendo as 

práticas tradicionais da troca de favores, definindo novas prioridades baseada na perspectiva 

popular democrática. Na prática, esse processo ainda acontece numa arena de lutas 

antagônicas, numa disputa de poder. 

 

Encontra-se inserido na Constituição Federal de 88, mecanismos de participação 

popular no processo decisório das políticas estatais, deixando para as leis orgânicas de cada 

política a definição do caráter, composição e competência dos respectivos mecanismos. O 

aparecimento de novos instrumentos de gestão trouxe a tentativa de construção de uma cultura 

pública que possibilitasse novos direitos e cidadania.  

Batizada como Constituição-Cidadã, veio reafirmar instrumentos importantes para a 

democratização, mostrando-se decisiva para a publicização do orçamento e do Estado. Uma 

constituição que desenha a importância da construção de um Estado Democrático de Direito é 

o cenário onde são feitas alterações importantes na construção de um processo democrático, 
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no qual novos instrumentos de gestão e participação da sociedade civil objetivam possibilitar 

a participação na tomada de decisões do Estado.  

 

Nesse contexto de democratização, a Associação de Moradores se manifesta como 

sociedade civil e como instrumento de participação ou canal de locação de muitos projetos de 

natureza coletiva para a comunidade. Consequentemente, passa a ser convidada a participar 

junto aos os órgãos do poder oficial nas ações que dizem respeito ao planejamento 

participativo e outros mecanismos de participação, propondo metas e ações que favoreça os 

caminhos da participação democrática, a fim de que a população tenha dias melhores, com 

qualidade de vida e desenvolvimento sustentável.  

Todavia, apesar da participação da sociedade ser particularmente visível dentro dos 

instrumentos legais e constitucionais do país, os estudos realizados sobre a partilha do poder 

nas decisões públicas do Estado confirmam uma tensão entre as decisões tomadas nas arenas 

participativas e instituições representativas clássicas. Existem muitos conflitos entre o Poder 

Executivo e os atores sociais, pois as inúmeras leis que procuram exercer controle da 

sociedade sobre o Estado esbarram na cultura dominante que se encontra profundamente 

arraigada na sociedade brasileira. 

De acordo com as falas dos sujeitos, não há expressão dos órgãos oficiais quanto à 

gestão participativa, pois os orçamentos públicos no município ainda são feitos a portas 

fechadas. Quanto à participação dos poderes oficiais junto à sociedade constata-se uma 

contribuição mínima, pois os poderes oficiais não se mostram interessados, ficando na 

incumbência de outros órgãos a gestão dos mesmos. O orçamento público municipal que 

deveria ser feito em parceria com membros da sociedade civil, servindo de canais de 

participação, dificilmente acontece. 

Averigua-se o poder das elites como principais artífices do processo de transição 

política marcada pela influência do esquema de poder montado e da orientação 

patrimonialista na utilização do recurso público, atrelando parte da população, desprovida de 

qualquer bem, a esse tipo de sistema político, impedindo uma gestão que favoreça o 

desenvolvimento de políticas de proteção social a todos os cidadãos.  

Parte da população pobre e com baixa escolarização torna-se presa fácil sendo 

manipulado pelo político que faz de tudo para se manter no poder, principalmente através da 
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suposta compra de votos durante as eleições. Com a descrença na política e nos políticos, há 

eleitores que renunciam à própria cidadania e procuram tirar vantagens aproveitando as 

campanhas políticas para resolver problemas pessoais, receber favores e benefícios. 

Em linhas gerais, talvez seja possível mesmo dizer que a disseminação de novas 

práticas associativas em torno das políticas e do modelo institucional possa ser capaz de 

mudar as relações sociopolíticas a partir de práticas democráticas participativas e da inserção 

da sociedade nos negócios públicos. Alguns setores da sociedade civil resistem à continuidade 

de velhas formas de administração da coisa pública, baseada na submissão incondicional, 

provocando perda da autonomia, prejudicando o fortalecimento do movimento associativo. 

Mesmo assim, registra-se que em alguns municípios brasileiros eles existem e desempenha 

relevante papel junto à sociedade, como expressão coletiva dos sujeitos sociais. 

De acordo com os objetivos dessa pesquisa, apreender a direção social das ações 

desenvolvidas pelas associações de moradores, no município de Picos (PI), considerando a 

relação Estado/sociedade em nível local, optou-se por um estudo predominantemente 

qualitativo, sem prejuízo de subsídio de dados quantitativos. De acordo com Gramsci (1973) 

não existe um modelo-padrão para se realizar uma pesquisa, pois cada pesquisa se processa 

segundo as categorias, métodos e procedimentos de acordo com o objeto e objetivos do 

estudo, de modo a proporcionar resultados objetivos sempre direcionados por uma proposta 

de mudança social.  

Nesse sentido, orienta a análise o método de abordagem histórico-dialético devido à 

dimensão histórico-social do objetivo em estudo, associações de moradores no município de 

Picos – PI. Baseado nas afirmativas acima apresentadas confirma-se a subseção a seguir. 

 
3.1.2 Procedimentos da pesquisa 

 

As associações de moradores são formas de expressão coletiva do mundo moderno. 

Segundo Gramsci (1891-1937), trata-se de organizações voluntárias que catalisam diferentes 

interesses e constroem o consenso, por meio da junção de forças para defender idéias e 

interesses comuns. A atuação dos sujeitos sociais nesses espaços é orientada pela conjuntura 

política, econômica e social, uma vez que as demandas da realidade local são objetos da pauta 

de seus integrantes.  
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Para problematizar as associações de moradores como espaços de intervenção na 

realidade, parte-se de uma breve incursão na história e sua análise da realidade que é 

construída a partir de problemas reais, que lhe permitem a elaboração de um novo modo de 

pensar, intercalado com o movimento da história, da sociedade e dos desafios que sua época 

suscita.  

Essa compreensão da historicidade do social no pensamento gramsciano permeia 

durante toda a pesquisa, pensada a partir dos fundamentos da análise qualitativa, observando 

os dados não como fatos isolados, mas como fenômenos que se manifestam de diferentes 

formas e que precisam ser percebidos além das aparências, relacionados ao contexto em suas 

múltiplas relações.  

De acordo com Chizzote (2006), a pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo 

transdisciplinar {...}. Implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem 

objetos de pesquisa, para extrair desses convívios significados visíveis e latentes que somente 

são perceptíveis a uma atenção sensível (p.28). Nesse sentido, o mundo deriva da 

compreensão que as pessoas constroem no contato com a realidade nas diferentes interações 

humanas e sociais, encontrando fundamento para uma análise e para a interpretação do fato 

que revela o significado atribuído a esses fatos pelas pessoas que partilham deles. 

Para Gramsci (1996), as relações são dialéticas, dizem respeito ao mundo do 

possível, da história dos homens. Assim sendo, o método dialético busca entender elementos 

conflitantes que estão presentes no interior das relações sociais, cujo conflito é superado por 

uma nova situação gerada. 

Caracteriza-se o método histórico-dialético pelo movimento do pensamento através 

da materialidade histórica da vida dos homens em sociedade, debatendo as leis fundamentais 

que definem a forma organizativa dos homens durante a história da humanidade, procurando 

interpretar o objeto nas dimensões históricas, contexto social e práxis dos atores sociais. 

Refletir a realidade partindo do empírico e, por meio de abstrações (elaborações do 

pensamento, reflexões, teoria), chegar ao concreto. Portanto, a diferença entre o real aparente 

e o real pensado são as reflexões do pensamento que tornam mais completa a realidade 

observada. 

Considerando que os homens se caracterizam por um permanente vir a ser, a relação 

entre os homens não está dada, mas precisa ser construída, material e historicamente. O 
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processo é mais amplo, exige a construção da formação em sua totalidade. Portanto, debruçar-

se sobre a realidade enquanto totalidade desvenda suas contradições e reconhece que ela é 

constituída por mediações, processos e estruturas e que essa realidade é analisada pelo 

pensador a partir de uma multiplicidade de significados, evidenciando que o conjunto das 

relações constitutivas do ser social envolve antagonismos e contradições, apreendidos a partir 

de um ponto de vista crítico que leva em conta a historicidade do social.  

Segundo Gramsci (1966, P.54), “a história indica o ponto de passagem lógico de toda 

concepção de mundo que lhe é adequado, de toda contemplação, da ação, de toda filosofia da 

ação política que dela depende”. Não há como dissociar as relações, pois elas estão 

intrinsecamente ligadas, articuladas. O modo de pensar dialético permite uma visão ampla, 

uma visão de conjunto, nunca analisa um problema separadamente como sendo individual; 

procura observar as causas e as conseqüências, enfim, tudo o que pode estar relacionado com 

um problema. Encontra-se em Minayo (2004), a seguinte afirmativa: 

 
No momento concreto da interpretação dos dados, o sentido da totalidade se 
refere ao nível das determinações como ao recurso interpretativo pelo qual se 
busca descobrir as conexões que a experiência empírica mantém com o 
plano das relações essenciais (p. 232). 
 
 

Como se pode verificar, o surgimento de um fenômeno, o seu desenvolvimento e a 

sua mudança, só são possíveis através das interações e conexões com outros fatos e 

fenômenos. O desenvolvimento se dá na luta dos contrários, sendo resultado da acumulação 

de mudanças qualitativas e quantitativas que ocasionam as transformações qualitativas. 

No estudo das associações, nas relações que estabelece com a sociedade, com os 

associados e com o Estado, há um contraditório que precisa estar em conexão no momento de 

reflexão desses fatos. A partir dos conhecimentos teóricos levantados faz-se necessário 

contextualizar com a realidade em movimento e a práxis, analisando as partes em constante 

relação com a totalidade. Cada fato estudado tem uma característica própria, única, mas se 

completam e se interagem para alcançar o nível de totalização. Verifica-se que é na luta dos 

contrários que a transformação do fenômeno acontece. Portanto, há a necessidade de ter-se 

uma visão sistêmica da realidade em estudo. 

O plano de coleta de dados foi elaborado com base nas seguintes questões que 

norteiam esse trabalho, sendo estabelecidas em três níveis: a) que determinações configuram o 
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atual perfil dessas associações; b) como vem se processando a atuação dessas associações na 

conjuntura atual, considerando a relação Estado/sociedade; c) qual a direção social das ações. 

             Precedeu-se a pesquisa empírica de amplo estudo teórico sobre os temas aqui tratados 

numa construção de conceitos que recobrem diversas áreas, enfatizando abordagens sobre 

movimentos sociais, associativismo urbano, associações de moradores, sociedade/Estado e 

participação. 

De acordo com o objeto e os objetivos, foram selecionados como principais fontes de 

informações o levantamento documental através de atas, assembléias, estatutos, reuniões, 

projetos das associações, dados censitários, registros produzidos pelo poder oficial, 

monografias, teses de dissertações, pesquisas, periódicos, etc. 

Como recurso na coleta de dados utiliza-se entrevistas semi-estruturadas com 80 

associados e 15 moradores, sendo conduzidas nos próprios bairros com a ajuda da 

comunidade que acompanhou os trabalhos. Registram-se algumas dificuldades na 

compreensão das perguntas elaboradas como no receio de alguns entrevistados em expressar a 

veracidade nos fatos. Utiliza-se também entrevista aberta com 8 dirigentes das associações e 3 

representantes da administração pública, conduzidas num clima de informalidade como uma 

“conversa com finalidade” visando a deixar os interlocutores à vontade para narrar os fatos 

que achassem mais relevantes, exprimindo suas emoções e significados, além de  entrevistas 

complementares com 6 pessoas da comunidade  para esclarecimento e aprofundamento de 

dados.  

As entrevistas objetivam questionar pessoas inseridas nos contextos do objeto 

pesquisado, sobre aspectos na atuação da rede e na organização do movimento, as relações 

entre os grupos, as estratégias de participação, a direção das ações e outros aspectos 

fundamentais. Os entrevistados foram escolhidos de forma deliberada de acordo com o seu 

papel no grupo. Outro ponto importante é que essas entrevistas ajudam a delimitar os focos 

utilizados nas próximas etapas.  Algumas das entrevistas são individuais e outras em grupo e 

sendo utilizados diferentes roteiros. As informações obtidas através de entrevistas, visitas e 

observação são complementadas pelos sites, panfletos e documentos fornecidos pelas 

associações, federação e poder oficial.  

A amostragem empregada no levantamento de dados conta com 12 associações de 

moradores, utilizando-se os seguintes critérios para a escolha das unidades a serem 
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investigadas: a) atuação na área a mais de dois anos; b) que conte com projetos de interesse 

público; c) acessibilidade e anuência à realização de projetos de pesquisa. 

 Ao lado desses procedimentos adota-se a técnica da observação “participante” ou 

“direta”, não havendo condições objetivas de vivenciar as mesmas experiências dos atores 

sociais. Segundo Minayo (2004, p.70) por observação direta entende-se “aquela procura de 

compreender a realidade pela ótica do grupo observado e a partir dele mesmo. Ou seja, 

através da fala e da vivência dos protagonistas observa-se, compreende-se e interpreta-se”. A 

partir daí compartilha-se de maneira sistemática, conforme as circunstâncias o permitam, as 

atividades de vida, os interesses e afetos do grupo investigado, mesmo de maneira informal, 

como parte na relação. 

Na coleta de dados apropria-se também do diário de campo no esforço de registrar o 

vivido e o observado, proporcionando uma descrição mais detalhada da comunidade 

observada e do dia a dia das pessoas estudadas. Procura-se registrar todos os fatos observados 

até o mais insignificante registro das observações, tendo acesso aos avanços e recuos 

realizados durante a pesquisa. No diário, os autores narram os fatos e, ao mesmo tempo, 

participantes deles, consegue-se delimitar aqueles mais relevantes, realizando anotações dos 

acontecimentos no dia e depois procurando separar por tipos de atividades. De forma geral, 

opta-se por realizar os registros após a observação, mas algumas vezes isso não foi possível e 

terminávamos perdendo alguns registros. 

O sucesso da pesquisa acontece por meio de uma porção de colaboradores, que 

acolhendo a pesquisadora em seus locais de trabalho, passando valiosas informações se 

disponibilizam em diversos momentos. Pessoas que se interessam, por colaborar com os 

movimentos sociais durante anos, sempre mostrando preocupação com a ação popular. 

Também a dirigentes e a instituições que recebem a pesquisadora e colaboram com 

informações sobre as associações, os associados e o poder local, tratando a questão com 

respeito, compreensão e valorização, num clima de abertura, reunindo-se nas instituições e até 

mesmo nas próprias casas. 

Na análise dos dados esquadrinha-se num enfoque apenas do lugar do informante no 

conjunto das relações, evitando identificar os autores das falas (quando possível) pelo fato de 

se viver numa cidade em que todos se conhecem, para evitar represália quanto aos sujeitos 

entrevistados. Mesmo alguns informantes se mostrando solícitos quanto a colaborarem, 
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enfocando a importância do seu papel como ativista para o fortalecimento do movimento, 

optou-se por assinalar apenas o lugar no conjunto das relações que configuram a totalidade 

nesse aspecto da vida social. Ressalta-se os traços das determinações presentes na identidade 

dos sujeitos, evidenciando os consensos, conflitos e contradições vivenciadas por estes. 

A título de complementação e aprofundamento dos dados realiza-se reuniões com 

associados e dirigentes das associações nas seguintes localidades: Paraibinha, Parque de 

Exposição, Aerolândia, Conduru, Morro da AABB, Samambaia, Pantanal, Paroquial e 

representante da federação – FAMCC e parceiros - regional sul: UMPA - movimento de 

pequenos agricultores, Recife-rede de educação cidadã, UMP- união de mulheres picoense, 

pastorais da igreja católica, sindicato dos trabalhadores rurais, movimento negro. Os 

dirigentes ausentes justificaram a falta de tempo. A reunião de dirigentes realiza-se com 

objetivo de discutir pontos importantes como o poder de negociação de determinados projetos 

de interesse da associação e sobre as ações vivenciadas por estas.  

Discutem-se alguns pontos da relação, como o fato de que as associações deveriam 

participar no planejamento e elaboração de políticas com o poder oficial atuando como 

mecanismo de controle e fiscalização nas ações públicas. Os dirigentes expressam suas 

ansiedades e dificuldades quanto à forma relacional ainda “fechada” entre os órgãos oficias e 

os órgãos da sociedade civil, já que com a redemocratização, explicitando em seu texto o 

reconhecimento constitucional da iniciativa popular (art. 14 da CF/88) as associações de 

moradores podem assumir sua direção de forma ativa, colaborando com a transformação 

social.  

A sociedade civil é constituída pelos cidadãos organizados e classificados segundo o 

poder dos grupos ou associações a que pertencem. A participação de associações e atores 

comunitários no processo de decisão sobre questões locais é de fundamental importância para 

o próprio processo de inovação institucional que se coloca a partir da Constituição de 88, 

através da conexão entre novas práticas e novos desenhos institucionais. Mecanismos como o 

Orçamento Participativo e outros são apresentados como meios para dar à luz um novo 

projeto democrático e cidadão, onde as pessoas tornem-se capazes de transformar interesses 

pessoais em projetos coletivos. Para Gramsci, “a sociedade civil, que é o mundo das pessoas 

que conquistaram sua autonomia-{...} encontra sua realização completa no interior da unidade 

plena do Estado. A concreta universalidade do Estado não se realiza “sem o interesse, o saber 

e a vontade particular” “(Semeraro, 1999, p. 122-123).  
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Quanto às Associações de Moradores, um número expressivo está filiado à 

Federação das Associações de Moradores e Conselhos Comunitários do Piauí – FAMCC – PI. 

Essas associações se reúnem periodicamente para discutir ações e propostas de participação, 

tanto no âmbito externo, em relação aos órgãos oficias e parceria com outros movimentos 

sociais, quanto no âmbito interno, na relação associação/associados. O próximo item se 

propõe a discutir a realidade das associações de moradores a nível local. 

 

3.2 O associativismo local 

 

3.2.1 Revendo o movimento associativo: da reivindicação à conjugação com o poder 

oficial 

Atualmente o associativismo em Picos (PI) conta com uma heterogeneidade de 

associações comunitárias e associações populares que se articulam, construindo uma 

pluralidade de significados em uma rede complexa de relações com níveis e significados 

diversos, que planejam, discutem, decidem e trocam saberes tecidos por uma luta específica, 

direcionada tanto por uma dinâmica interna quanto externa. São associações de bairros, 

sindicato de trabalhadores, associações religiosas, associações esportivas e culturais, 

associações comunitárias, etc., ou seja, associações de diversa natureza que se manifestam nas 

mais diversas formas de expressão e de luta.  

Em decorrência do volume e da expressão dessas entidades, foi organizada no Estado 

a Federação das Associações de Moradores e Conselhos Comunitários do Piauí - FAMCC que 

reúne diversas associações e atua nas áreas das associações congregadas, constituindo assim 

um representante político da comunidade, capaz de exercer pressão junto aos órgãos públicos 

para obter uma série de melhorias. 

A realidade do associativismo hoje é dinâmica, procurando acompanhar as mudanças 

comprovadas pelo mundo globalizado e pela informatização da sociedade, complexificando e 

diversificando os movimentos sociais. Há uma nova configuração da sociedade civil 

organizada, trazendo para a cena desse novo milênio uma diversidade de ações coletivas 

favorecendo a participação em rede, onde os centros do poder se democratizam, fortalecendo 

os elos, circuitos relevantes para o empoderamento destas redes. Nessa ótica, Scherer-Warren 
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(2006, p 111) menciona sobre “as redes de redes que buscam se relacionar entre si para o 

empoderamento da sociedade civil, representando organizações e movimentos do 

associativismo local”. 

Segundo Scherer-Warren (2006), o associativismo local formado por associações 

locais, ONGs comunitárias, movimentos sociais de base locais (associação de moradores), 

associações civis e sujeitos sociais sentem a necessidade de se articularem em rede.  Esses 

processos articulatórios atribuem legitimidade às esferas de mediação entre os movimentos 

localizados e o Estado. Esse processo das forças associativas contribui para o 

encaminhamento de políticas sociais e públicas. De acordo com Scherer-Warren, a rede de 

movimento social, enquanto conceito teórico pressupõe: 

A identificação de sujeitos coletivos em torno de valores, objetivos ou 
projetos em comum, os quais definem os atores ou situações sistêmicas 
antagônicas que devem ser combatidas e transformadas. {...} é, portanto um 
porvir ou rumo das ações de movimento, transcendendo as experiências 
empíricas, concretas, datadas, localizadas dos sujeitos/atores coletivos (2006, 
p.113). 
 
 

A articulação em rede aproxima atores sociais, proporcionando o diálogo e o 

pluralismo de idéias, estimulando a participação e o empoderamento político. Nesse espaço as 

organizações de base, através das parcerias, criam novas relações e novos espaços de 

governança, aonde vão construindo de forma sistemática as propostas para a transformação 

social. 

Referindo-se ao processo de formação do município de Picos, é notória a 

colaboração dos movimentos sociais, de forma especifica as associações de moradores. No 

delineamento dos caminhos da pesquisa pode-se perceber a participação política das 

organizações em sistema de rede, recebendo o claro apoio da Federação (FAMCC), em 

parceria com outras associações, Movimento de Mulheres, Sindicato dos Trabalhadores, 

Associações Comunitárias, etc. para o encontro e o confronto, no encaminhamento de ações 

que favorecem uma sociedade civil mais organizada. 

              Adentrando-se no contexto estrutural do município na década de 70, a indústria 

pesada da fase desenvolvimentista deixa suas marcas, levada a efeito ainda por intervenção do 

próprio Estado, quando, pelo Decreto 67.423, de 20 de outubro, um Batalhão de Engenharia e 

Construção é  transferido de Campina Grande - PB para Picos – PI, onde se encontra até hoje. 
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Dentre as contribuições desse órgão militar à cidade, registra-se para os fins deste trabalho o 

impacto sobre a infra-estrutura, melhorando as condições de recepção dos demais setores da 

economia.  

Resultante das melhorias de infra-estrutura e da larga produção de matéria prima, 

sobremaneira algodão, instala-se em Picos, em 1973, uma indústrias de economia algodoeira 

gerando muitos empregos diretos e indiretos, fatores que aceleram a já existente migração de 

pessoas do campo para a zona urbana, favorecendo o aparecimento de núcleos populacionais 

nas encostas dos morros, bem como o crescimento de inúmeros bairros.  

À medida que se delineia na política de moradia, ou melhor, na ausência desta, um 

quadro caótico sobre a topografia da cidade, a desassistência político-administrativa contribui 

para agravar a situação dos que do campo chegam em busca das condições de vida que 

imaginam existir, mas que na prática não se consolidam.Torna-se mais claro para a população 

das periferias urbanas a necessidade de se organizar uma ação coletiva, resolver problemas 

inerentes às dificuldades do momento, principalmente a insuficiência dos serviços coletivos 

como: calçamento, água encanada, posto de saúde, creche, saneamento básico e as precárias 

condições de moradia. Nascem nesse contexto as associações de moradores entre outras 

formas de associativismo na região. 

Com a instalação da ditadura militar (1964), destroem-se mecanismos e canais de 

valorização da democracia.  Entre suas primeiras medidas constam a intervenção em todos os 

sindicatos e a repressão sobre os dirigentes dessas entidades. Durante esse período, qualquer 

tipo de organização que representasse a sociedade civil, como qualquer entidade que 

coadunasse com os movimentos populares de modo geral, eram severamente criticadas.  

Tentando retomar a mobilização social e a democratização a partir das bases 

populares, a Igreja Católica liderou as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) com o objetivo 

de catalisar as lutas e os interesses dos segmentos mais pobres e necessitados da população. É 

a partir desse momento, fomentado pela abertura política que as associações de moradores se 

desenvolvem. 

A população começa a se organizar para exigir bens e equipamentos coletivos, 

principalmente às camadas populares que se constituem também como um processo 

pedagógico de politização. Nos escritos de Scherer-Warren (2004, p. 36), conceituando e 

caracterizando “associações comunitárias”, assegura que são “[...] associações ou grupos 
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constituídos por moradores de um determinado local (bairro/localidade) que se reúnem em 

função de interesses comuns, relativos ao seu local de moradia”. É possível afirmar que os 

moradores de bairros compreendem que a organização em associações comunitárias propicia 

a luta em prol de interesses comuns. 

As primeiras associações de moradores dão assim visibilidade às práticas 

reivindicativas da população, abrindo espaços para moradores explicitarem publicamente suas 

demandas, visando a melhores condições de vida e a acesso a direitos sociais básicos. 

Referindo-se ao processo em censo naquele período, Sousa afirma:  

Os movimentos de bairro da cidade de Picos se constituem a partir de 
necessidades imediatas, como fornecimento de água e energia elétrica, 
serviços de transporte coletivos, remoção de moradores de áreas de risco, 
saneamento básico, abertura, calçamento e asfaltamento de ruas, acesso aos 
morros, funcionamento de postos de saúde, creches e outros, o que justifica 
uma grande concentração de suas lutas neste campo de ação. (SOUSA, 2005, 
p.77) 

Num mesmo espaço de tempo, as associações atuam no desenvolvimento de ações 

como construção de pontes, participação em congressos, campanhas por saúde e educação de 

qualidade, campanhas de preservação ambiental, comemoração de atividades sociais, além de 

participação em diversos movimentos de natureza reivindicatória. 

As associações assim organizadas têm como fundamento a espontânea participação e 

organização dos moradores visando à melhoria da qualidade de vida nas áreas mais 

necessitadas ou em processo de urbanização na cidade, como uma força capaz de provocar as 

autoridades na tomada de atitudes concretas em favor da comunidade. Essa como principal 

prioridade a ser atendida, não só por meio de ações que visavam à conquista de direitos 

básicos, mas também o fortalecimento das relações de vizinhança, a integração e as práticas 

de cooperação entre os moradores. Somente a partir da década de 80 as associações de 

moradores em Picos começam a se institucionalizar, contando para isso com a assessoria do 

MEB – Movimento de Educação de Base. 

Durante os anos de 1990, evidencia-se a participação da sociedade civil com o 

incentivo do Estado. Neste sentido, sustenta-se a especificação das responsabilidades da 

sociedade, e suas atribuições referentes às questões sociais. Bresser-Pereira, (1995, p. 92) 

pontua que para as matrizes liberais de caráter privado, cumprir esse papel de colaborador nas 

políticas sociais, como é de praxe no que chamou de “[...] democracias modernas” seria 
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preciso abertura política e clareza no papel das partes envolvidas na gestão das políticas 

públicas. No seu entendimento, “o poder do Estado deriva, teoricamente, do povo, mas isto só 

é verdadeiro quando a própria sociedade civil é democrática, ou seja, quando ela está 

crescentemente identificada com o povo”.  

A sociedade civil é constituída pelos cidadãos organizados e classificados segundo o 

poder dos grupos ou associações a que pertencem. A participação de associações e atores 

comunitários no processo de decisão sobre questões locais é de fundamental importância para 

o próprio processo de inovação institucional que se coloca a partir da Carta de 88, através da 

conexão entre novas práticas e novos desenhos institucionais. 

Existe atualmente legislação específica que beneficia as associações, além de 

incentivos fiscais que lhes asseguram autonomia a fim de que possam realizar muitos projetos 

em favor da coletividade. A exigência básica é a formalização da associação como pessoa 

jurídica, com uma diretoria escolhida por meio de processo eleitoral, estatuto aprovado pela 

população, no qual devem constar as atividades que são priorizadas, condições de admissão 

de associados, entre outros aspectos. Além disso, a associação deve estar realizando 

atividades sociais há pelo menos um ano, conforme registros em Ata (Art. 54, I, Lei 

10.406/02, CÓDIGO CIVIL). 

A associação atualmente “deve” também passar a incorporar uma condição que lhe 

permita organizar seus projetos sem prejuízo de sua condição de movimento sociopolítico 

reivindicatório. Além disso, por meio das discussões e envolvimento dos associados na 

solução dos problemas da comunidade, pode realizar um processo de politização dos 

integrantes e, nesse sentido, contribuir para a formação de uma sociedade mais democrática e 

participativa. 

Processos participativos, como o Orçamento Participativo e outros, são apresentados 

como meios para dar à luz um novo projeto democrático e cidadão, onde as pessoas tornam-se 

capazes de transformar interesses pessoais em projetos coletivos. Na realidade, são muitas as 

dificuldades que de uma forma ou de outra ameaçam ou entravam esse processo participativo. 

Uma delas é a própria característica de clientelismo que ainda se faz presente nesse tipo de 

instituição.  
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Em grande parte, o surgimento das associações está atrelado à busca de atendimento 

de necessidades imediatas da população que representam. Nesses casos, constituem um 

instrumento legitimo para a formulação dessas reivindicações. Contudo, a associação pode 

passar a servir também como instrumento de prestação de serviços públicos à população, 

muitas vezes reproduzindo o clientelismo e o assistencialismo que os próprios representantes 

do governo realizam. 

Neste estudo, considera-se importante destacar esses aspectos na contextualização do 

universo da pesquisa. É claro que outras condições, como burocracia, partidarismo político, 

etc. também influenciam o sentido das ações e da participação popular. Não se pode ignorar, 

entretanto, que a conjugação da organização com o poder oficial é uma característica que 

afeta a própria identidade da associação, gerando ambiguidade e uma falsa concepção de 

autonomia e emancipação política. A discussão remete à estruturação do “terceiro setor” e aos 

determinantes dessa transferência de poder para a sociedade civil. A abordagem no próximo 

item nos remete às associações e aos associados, destacando o perfil desses associados e a 

natureza dessas associações. 

3.2.2 Associações e associados 
 

As associações de moradores têm como objetivo fomentar atividades de 

infraestrutura, serviços sociais e culturais que promovam assídua convivência social, visando 

à melhoria de vida da comunidade; procuram manter intercâmbio com entidades e associações 

similares a nível nacional e local, na busca de parcerias que favoreçam o desenrolar das ações 

sugeridas, promover e participar de reuniões, foros de debates, ciclos de estudo, seminários, 

encontros e congressos de interesse da associação e trabalhar sempre na intenção de 

desenvolver ações que favoreçam a realização dessas propostas. 

 

  Considerando as associações de moradores como uma organização popular, localizada 

numa área geográfica que reúne indivíduos em prol de objetivos comuns na luta por direitos, 

essas associações devem se constituir num povo em movimento, construindo sua história 

como sujeitos de um processo ou mesmo como um canal de participação da sociedade 

organizada para a tomada de decisão como representante construtor de cidadania. 

 

             A expectativa é que os problemas e propostas sugeridos por estas, sejam debatidos no 

âmbito das associações, resultando em reivindicações e ações que respondam às necessidades 
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da comunidade. Por sua vez, ao valorizar a atuação conjunta dos associados, essas entidades 

se tornem capazes de desenvolver ações estratégicas de contribuição à mudança de suas 

realidades, descobrindo novas formas de relacionamento com os órgãos oficiais e com a 

sociedade. 

             Compreender a atuação das associações de moradores, além dos elementos históricos 

e estruturais apontados no presente estudo, requer também certo delineamento da população e 

a forma como os sujeitos sociais se movimentam modificando a sua realidade imediata. Faz-

se importante destacar o perfil das associações e associados e o valor que tem o povo reunido 

em ações populares que valorizem a participação democrática. 

           No município de Picos, a população encontra-se distribuída entre 31 bairros (ANEXO 

2). Desses bairros, 22 têm pelo menos uma associação de moradores, mas atualmente apenas 

15 se encontram em atividade (ANEXO 3), das  quais 13 são filiadas à   Federação das 

Associações e Conselhos Comunitários do Piauí (FAMCC-PI) e as demais associações têm 

filiação na Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí (FAMEPI)4.  

TABELA 2 - CLASSIFICAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES-TIPO DE OR GANIZAÇÃO E 
CONDIÇÃO FUNCIONAL 

 
 

ORGANIZAÇÃO ATIVAS  INATIVAS  TOTAL 

MORADORES 15 07 22 

COMUNITÁRIAS 15 06 21 

CONSELHOS COMUNITÁRIOS 03 - 03 

FONTE: Associações Urbanas - FAMCC (2010-2011) 
Associações Rurais - SECRETARIA DE AGRICULTURA/PMP-2010 

 

Constam ainda do movimento associativo no município 21 associações comunitárias 

e 3 conselhos comunitários, totalizando 33 organizações associativas, das quais 18 estão 

localizadas na zona urbana e as demais na zona rural. Para melhor compreender a linha geral 

                                                           
4 Em 1986, houve a criação de duas federações no Piauí, devido às divergências político-ideológicas, a FAMCC 
mostrando-se mais alinhada com a esquerda brasileira e a FAMEPI, se identificando mais com a direita, era 
considerada mais conservadora. Atualmente, tanto a Federação das Associações e Conselhos Comunitários 
(FAMCC) quanto a Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí (FAMEPI) são federações que 
se institucionalizaram, tendo ramificações por todo o Estado, em especial a FAMCC, e se legitimaram na 
interlocução com o poder público (MEDEIROS, 1996, p. 119). 
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de atuação da comunidade por meio dessas entidades, procura-se adentrar em características 

gerais da população picoense, fortemente caracterizada pelo associativismo. 

 

TABELA 3 

PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES URBANAS EM PICOS (PI) SEGUNDO 
LOCALIZAÇÃO E NÚMERO DE ASSOCIADOS 

Baseando-se na Tabela 3, das 12 associações entrevistadas, de acordo com a data de 

fundação, temos as associações do Bairro COHAB e Marcos de Sousa como as mais antigas, 

datando de 1993. Referendando que a A. M. Marcos de Sousa até bem pouco tempo 

localizava-se na zona rural, mas atualmente passou à condição urbana. Pode-se confirmar a A. 

M. do Conduru como a mais recente, datando de 2007. 

A maior quantidade de associados se dá na A. M. da Paraibinha, com uma média de 

241 associados. Em seguida vem as associações dos Bairros Belo Norte (215), Conduru (163) 

e Marcos de Sousa (153). Os índices mais baixos de associados estão localizados nos Bairros 

Paroquial (50) e COHAB ( 75). Duas das doze associações não quiseram informar sobre a 

quantidade de associados e as demais se colocam numa média entre 96 e 149 associados. 

Da indagação sobre a A. M. da Paraibinha apresentar o índice mais elevado de 

sócios, relata-se o fato da mesma desenvolver projetos de moradia, o que atraiu grande parte 

ORDEM ASSOCIAÇÃO LOCAL  ANO DE 
REGISTRO 

Nº DE 
ASSOCIADOS 

01 AEROLÂNDIA  BAIRRO AEROLÂNDIA 03/07/01 149 

02 CONDURU BAIRRO CONDURU 01/12/07 163 

03 PARAIBINHA  BAIRRO PARAIBINHA 29/11/01 241 
04 COHAB BAIRRO COHAB 21/01/93 75 
05 MORRO DA AABB BAIRRO MORRO DA 

AABB  
19/11/01 96 

06 PARQUE DE 
EXPOSIÇÃO 

BAIRRO PARQUE DE 
EXPOSIÇÃO 

19/11/01 -------- 

07 MORRO DA 
MACAMBIRA  

BAIRRO MORRO DA 
MACAMBIRA  

18/08/02 120 

08 PAROQUIAL BAIRRO PAROQUIAL 29/01/95 50 
09 JUNCO BAIRRO JUNCO 29/01/95 149 
10 MARCOS DE 

SOUSA 
BAIRRO MARCOS DE 

SOUSA 
02/10/93 153 

11 BELO NORTE BAIRRO BELO NORTE 10/03/02 215 
12 PANTANAL BAIRRO PANTANAL ------ -------- 
FONTE: FAMCC (2010-2011)  
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dos associados, comprovando os interesses individuais se sobrepondo aos interesses coletivos, 

ou seja, a condição para pleitear o projeto de moradia é estar vinculado à associação. 

Observando os determinantes que configuram o perfil dessas associações no 

município, a dimensão político/social do projeto associativo é claramente enunciada numa 

posição a favor da democracia e da justiça social, seguindo uma perspectiva de 

universalização do acesso a bens e serviços relativos a programas e políticas sociais; a 

consolidação da cidadania é explicitamente considerada na democratização como socialização 

da participação política e socialização das riquezas socialmente produzidas. 

O projeto associativista prioriza a relação com os associados, firmando um 

compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população, incluindo nessa pauta a 

publicidade dos recursos institucionais, instrumento indispensável para a democratização e 

universalização e, especialmente, para o incentivo das decisões institucionais pautado na 

participação social. 

Primeiramente, as ações nas associações organizadas se davam pelo direito de todos, 

com o objetivo de reivindicar esses direitos em um espaço comunitário de base por melhores 

condições de vida, organizando lutas e mobilizações no enfrentamento dos problemas 

concretos que surgiam das necessidades da população. As ações eram muito mais de natureza 

reivindicativa, preocupadas com a solução das necessidades mais urgentes como 

abastecimento de água, instalação de energia, saneamento básico, calçamento, postos de 

saúde, creches, etc. 

            Num segundo momento, as ações desenvolvidas por estas associações encaminham-se 

para um campo mais propositivo, procurando avançar nos processos de natureza participativa; 

surgem novos modelos de participação democrática como: Orçamento Participativo do 

Município, fóruns de debate, fiscalização na aplicação dos recursos públicos, participação na 

elaboração de políticas de segurança, ação pública para construção de espaços culturais, 

campanhas de preservação dos bens públicos, campanhas de saúde preventiva e outros.      

Nas ações desenvolvidas pelas associações constata-se que elas se divergem de uma 

associação para a outra, sempre abrangendo as necessidades do bairro. Na A. M. do Parque de 

Exposição, os associados já desenvolveram diversas ações, como “Natal Comunitário”, 

mutirão pela construção da sede, mobilização no bairro pela restauração de uma quadra de 
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esportes; atualmente desenvolvem oficinas de hip hop, editam um jornalzinho informativo e 

de divulgação, etc. Segundo o Entrevistado: 

 
Como forma de dar notoriedade às associações e integrar a população ao seu 
cotidiano, mediante o fortalecimento da base, as atividade culturais e 
esportivas são bastante requisitadas, pois as associações criam equipes em 
diversas modalidades esportivas, notadamente futebol e voleibol, também 
realizam campanhas de prevenção da saúde, campanha de preservação dos 
bens culturais, etc. 

 

Dentre as carências estruturais de Picos, agravada historicamente pela conjuntura 

econômica e a exclusão social, a moradia é questão essencial na preocupação dos associados, 

e por conseguinte, objeto de pauta das reuniões das entidades. A Associação de Moradores do 

Bairro Paraibinha se destaca nesse particular, pela intermediação por meio da FAMCC, 

viabilizando a construção de 806 casas populares para família de baixa renda, englobando 

vários programas federais, entre os quais o Projeto de Moradia, Minha Casa Minha Vida, 

entre outros, beneficiando centenas de famílias que sofrem pela falta da habitação. Os projetos 

contam com a participação de associados e outros beneficiados que estão localizados nas 

demais associações, sobre o que, um líder das associações pesquisadas, respondendo a 

questões relacionadas a esta ação mencionou: 

 
A mobilização se dá através de cadastro realizado pelas associações de 
moradores e conselhos comunitários. A seleção é feita pela FAMCC e 
Agência de Desenvolvimento Habitacional - ADH, onde cada projeto é 
discutido em assembléia, nas associações, convocada pela Federação e às 
vezes com a participação do ADH (ENTREVISTADO). 

 

Esta associação, ao contrário da maioria, é caracterizada pelo seu perfil político-

pedagógico e organizacional, construído ao longo de sua existência. O projeto de moradia é 

bem recebido pelos associados, que destacam por meio do entrevistado a continuidade da luta 

após ter recebido a casa: “Através da implementação do projeto de moradia, alguns 

problemas e necessidades da população serão solucionados [...] necessidades básicas como 

abastecimento de água, saneamento básico, instalação de creche, etc.”.   

Nesse trabalho de atuação, é oportuno enfatizar a importância do movimento social, 

que se expressa por meio do povo reunido numa atuação popular, valorizando a participação 

democrática. No discurso oficial, a expectativa é de que os problemas e propostas de solução 

sejam debatidos no âmbito das associações, resultando em reivindicações e ações que 

respondem às necessidades da comunidade. Por sua vez, ao valorizar a atuação conjunta dos 
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associados, essas entidades devem se tornar capazes de desenvolver ações estratégicas que 

possam contribuir para a mudança de sua realidade através da participação, descobrindo, 

assim, novas formas de relacionamento com os órgãos oficiais e com a sociedade, sem se 

descaracterizar e sem perder sua autonomia. 

Isso não tem sido tarefa fácil, pois na maioria das vezes, essas associações assumem 

a condição de intermediários institucionais, atuando em colaboração com políticos, e seus 

projetos não refletem necessidades e interesses da comunidade, mas de seu intermediário. 

Constata-se que a política de desenvolvimento social no Brasil, na prática, ainda não 

contempla os anseios da população, que sofre com a inflexibilidade de governos autoritários e 

patrimonialistas. Muitos bairros ainda toleram problemas simples como a falta de infra-

estrutura em saneamento, esgoto, posto de saúde, etc. consideradas necessidades 

fundamentais e que estão na pauta dos direitos sociais. O entrevistado a seguir ratifica essa 

afirmação: 

O Projeto de Moradia como um projeto dentro dos critérios da “Minha Casa, 
Minha Vida”, (seção que inclui parcerias com associações e cooperativas), 
não consegue atender a todos os associados e alguns ficam excluídos do 
processo seletivo. Primeiro, devido à titularidade do terreno, nem todos 
dispõem de terreno; Segundo, em decorrência da demanda ser maior do que 
a oferta e, Terceiro, pela falta de infra-estrutura do local, afastando muitas 
famílias, mesmo depois de beneficiados com o imóvel (ENTREVISTADO). 

 

Analisando o processo de urbanização em Picos, este tem sido considerado um dos 

fenômenos sociais contemporâneo mais importante, exigindo profundos estudos e análises. O 

desenho urbano já está em grande parte traçado em conseqüências da retenção dos terrenos 

por parte de grupos privados. Observa-se em conseqüência da especulação imobiliária que os 

recentes projetos habitacionais de assentamentos populares localizam-se nas periferias, e são 

nessas áreas que o fomento a organização se destaca, exatamente pelas carências estruturais. 

A esse respeito, KOWARICK (1979, p. 31.) analisa que: 

A ação governamental restringiu-se, tanto agora como no passado, a seguir o 
núcleo de ocupação criado pelo setor privado, e os investimentos públicos 
vieram colocar-se a serviço da dinâmica de valorização-especulação do 
sistema imobiliário construtor.  
 

Ratifica esse delineamento das diferenças no desenvolvimento da política de 

habitação das associações em Picos o seguinte trecho: 
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Era um grupo pequeno, com poucos associados, mas percebemos que os 
interesses das pessoas que freqüentavam a A. M. no Bairro COHAB eram 
diferentes dos nossos [...], pois o conjunto habitacional foi construído 
baseado num planejamento, enquanto o nosso bairro era desprovido de tudo 
(ENTREVISTADO).  

 

Pergunta-se o que motivou o interesse pelo associativismo e as respostas são: 

 

Quando estamos reunidos em grupos ficamos mais fortalecidos, por isso 
frequento a associação para me sentir útil e ajudar minha comunidade. 
(ENTREVISTADO). 
 
 

Observa-se que o sujeito social acima envereda por um caminho altruísta, pensando no 

coletivo, há uma identidade social que o mesmo assume, embora na prática não se tenha 

verificado ações condizentes com essa afirmação, uma vez que as entidades têm adotado na 

sua grande maioria linhas clientelistas e eleitoreiras. A fala a seguir ratifica essa tendência. 

 

A associação é um lugar aonde a gente se reúne para resolver junto a 
Prefeitura os problemas que vão surgindo, por isso eu me engajo no grupo 
para encontrar soluções favoráveis a esses problemas ENTREVISTADO. 
 

 
E mais, 

 
Eles tem o poder, nós temos a chave do poder, que é o voto, então, as coisas 
vão se encaminhando assim, é uma pena, mas de outro jeito fica difícil de 
funcionar. (ENTREVISTADO) 
 
 

Sobre a presente linha de atuação por meio da qual os associados procuram conciliar 

reivindicação, execução e controle social de políticas públicas, o entrevistado a seguir se 

pronuncia nos seguintes termos:  

 
É muito bom poder ajudar meu bairro a encontrar saída para os problemas 
que vão surgindo, colaborando com os demais membros da associação para 
que melhore a vida das pessoas, e eu me sinto bem feliz em poder participar. 
ENTREVISTADO. 
 

Durante a participação da pesquisadora em reuniões, analisa-se que muitos 

associados acreditam na associação e procuram a mesma para solicitarem suas demandas, 

reconhecendo-se também a existência de moradores que utilizam a associação como meio de 

fazer política clientelista.  
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Analisando as associações estudadas, constata-se que 37% dos associados estão 

empregados na informalidade e só 7,5% estão na formalidade, enquanto os demais 

desenvolvem outros tipos de atividades. Em relação à escolaridade, 78 % estão na educação 

básica, 5% são analfabetos, 2,5% têm formação acadêmica e 14,5% não informaram. 

Dentre os associados analisados percebe-se que apresenta uma população (IBGE, 

2010) predominantemente jovem, com idade entre 15 e 30 anos, somando 33,5%, enquanto 

que a população entre 50 a 70 anos soma apenas 19% e os demais somam 47,5%, porém não 

estão inseridos nas associações estudadas. Portanto, na população por idade, a população 

jovem exerce destaque.  

Em relação às atividades desenvolvidas, as associações, a partir das falas dos 

sujeitos, reforçam parcerias feitas com instituições e órgãos públicos como Secretaria de 

Saúde, Educação e Assistência Social. Das associações investigadas, 76% trabalham em 

parcerias, 11,5% não dispõem de parcerias, enquanto 13,5% se abstêm de informar. Quanto à 

realização de campeonatos esportivos, apenas 18,7% realizam esse tipo de atividade, 

enquanto 81,3% não desenvolvem. Quanto às atividades religiosas como “festa da padroeira”, 

94% promovem esse tipo de evento, contra 0,6% que disseram não promovê-lo, 

demonstrando índice populacional elevado entre os católicos. 

Conclui-se ciente de que as Associações de Moradores no município estão se 

organizando no sentido de avançarem quanto à participação na tomada de decisão e na 

promoção da cidadania. Diante, portanto, da crescente importância que assumem as 

organizações locais, é necessário avaliar as condições concretas ou o contexto social em 

que estão inseridas a fim de que possam analisar os efeitos esperados por estas 

associações, especialmente propiciando o acesso a recursos e à participação política. 

 

3.3 A atuação das Associações de Moradores em Picos 

 

3.3.1 Relação das Associações de Moradores com o Estado/Sociedade e outras 
associações 

           

O aparecimento de novos instrumentos de gestão logo após a Constituição de 88 traz 

a tentativa de construção de uma cultura pública que possibilite novos direitos e cidadania. 
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Batizada como Constituição-Cidadã, veio reafirmar instrumentos importantes para a 

democratização, mostrando-se decisiva para a publicização do orçamento e do Estado. Uma 

constituição que desenha a importância da construção de um Estado Democrático de Direito é 

o cenário onde são feitas alterações importantes na construção de um processo democrático, 

no qual novos instrumentos de gestão e participação da sociedade civil objetivam possibilitar 

a participação nas decisões do Estado.  

É nesse contexto de democratização que a Associação de Moradores se manifesta 

como instrumento de participação ou canal de locação de muitos projetos de natureza coletiva 

para a comunidade. Com total liberdade para planejar, definir e avaliar em conjunto com a 

sociedade, os caminhos da participação democrática e, todas as decisões discutidas em 

assembléia devem ser de consenso da população para que tenhamos dias melhores, com 

qualidade de vida e desenvolvimento sustentável.  

Todavia, apesar da representação e participação da sociedade ser particularmente 

visível dentro dos instrumentos de legalização do país, os estudos realizados sobre esses 

instrumentos de partilha do poder nas decisões públicas do Estado confirma uma tensão entre 

as decisões tomadas nas arenas participativas e instituições representativas clássicas.  

Existem muitos conflitos entre o Poder Executivo e os atores sociais, diminuindo o 

poder desses atores, através de tensões e conflitos. As inúmeras leis que procuram exercer 

controle da sociedade sobre o Estado esbarram na cultura dominante que se encontra 

profundamente arraigada na sociedade brasileira. 

Embora o Estado Democrático de Direito traga em seus princípios uma sociedade 

civil com iniciativa na participação popular, as práticas políticas com tendências 

conservadoras e autoritárias dificultam à ampliação da esfera pública e à conquista da 

cidadania quanto aos espaços públicos. Há uma ambigüidade entre sociedade e governo 

desvendando um longo percurso entre o discurso e a prática, impedindo-nos de avançarmos 

na consolidação dos processos democráticos e da ação compartilhada entre 

governo/comunidade. 

 As propostas elaboradas de acordo com os dispositivos participativos dependem, em 

última instância, da vontade política dos atores institucionais. A falta de diálogo com a 

sociedade e a produção de cenários participativos manipulados tornou-se marcante nas 
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gestões públicas picoense, sendo necessário haver uma mudança no comportamento tanto da 

esfera pública quanto da população.   

Durante a pesquisa, os associados relatam a importância da associação como um 

lugar de trabalho e organismo estratégico na organização da comunidade, mas vêem os 

mecanismos de garantia e participação autônoma ainda com desconfiança. Na maioria das 

vezes são manipulados por lideres políticos incapacitando os associados de influírem nas 

decisões dos órgãos oficiais, ou seja, ainda se colocam de forma atrofiada. 

Pode-se observar que é sempre presente nas falas dos líderes, associados e moradores 

às dificuldades encontradas quanto à parceria com representantes da administração pública. 

Todavia, há um esforço da Federação junto às associações e outros movimentos sociais para 

transformação dessas políticas autoritárias e centralizadoras da esfera pública. Nos relatos, 

expressões sempre presentes que as dificuldades são inúmeras, e que na maioria das vezes não 

são ouvidos e nem percebidos pelos órgãos de governo. 

A maioria dos líderes acredita na associação como canal de participação da 

sociedade, na importância da parceira entre a sociedade e o Estado. Os líderes vêem as 

associações de moradores fazendo parte da burocracia pública através de participação em 

conselhos e das novas estruturas de gestão pública, colocando a associação como coadjuvante 

na promoção de políticas públicas.  

Em entrevista realizada com lideranças da Associação do Bairro Parque de 

Exposição, constata-se parcerias tanto com os órgãos oficias quanto com outras instituições. 

Algumas vezes a associação fora convidada pela Secretaria de Saúde e de Assistência Social 

para a concentração de ações conjuntas relacionadas a programas sociais. Em outros 

momentos, se uniram à Universidade Federal para realização de ações de interesse da 

população, como circulação de jornal informativo e cursos preparatórios de extensão. 

Parcerias onde se desenvolveram-se oficinas com temas relacionadas à cultura 

afrodescendente. 

Quanto a Associação do Bairro Paraibinha, foi assinado convênio para implantação 

de projetos de moradia via Federação (FAMCC) em parceria com a Agência de 

Desenvolvimento Habitacional - ADH.  São num total 06 (seis) projetos, inseridos no Projeto 

Federal “Minha Casa, Minha Vida”, distribuído em vários bairros da cidade, atendendo a 

diversos tipos de beneficiários num total de 806 moradias. 
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Na Associação localizada no Morro da AABB, de acordo com entrevista com lideres 

e moradores, as parcerias se dão principalmente entre órgãos do governo. A associação junto 

à comunidade solicitou a criação de uma escola de educação básica onde o terreno foi doado 

por moradores. Relatou-se também parceria com igrejas cristãs para a prática de projeto 

cultural. 

Percebe-se que das 12 associações entrevistadas, nove atuam com características 

mais recreativas, com suas práticas voltadas para eventos sociais, culturais, religiosos e 

esportivos. Estão mais ligadas a relações de confraternização e recreação, com uma herança 

ideológica religiosa e cultural muito forte. Portanto, muitas das ações são de natureza 

reivindicativa, preocupadas com a solução das necessidades mais urgentes como: 

abastecimento de água, instalação de energia, saneamento básico, calçamento, postos de 

saúde, creches, etc.  

Outras são ações que dizem respeito à estruturação da sua sede, campanhas de 

combate à dengue, mutirão de limpeza pública, festas da padroeira do bairro, festas juninas, 

campeonatos esportivos com equipes de outras regiões, jornal informativo, “Natal 

Comunitário”, etc. Nas ações desenvolvidas pelas associações podemos constatar que elas se 

divergem de uma associação para a outra, sempre procurando abranger as necessidades do 

bairro.  

Na A.M. do Parque de Exposição, as lideranças junto aos associados mobilizaram-se 

pela restauração de uma quadra de esportes. Portanto, poucas associações desempenham a 

função de agente de socialização política. Se a luta política é pela realização dos interesses do 

grupo de associados, de moradores e da comunidade como um todo, o seu elemento fundante 

é a construção desse interesse. De acordo com as entrevistas com lideranças: 

 
Encontramos dificuldades para realizar as ações, pois os órgãos públicos não 
colaboram, muitas vezes nem nos ouvem [...] somos persistentes e temos esperança 
que os associados juntos conseguirão vencer as barreiras. A quadra de esporte é uma 
luta de vários meses para que possa ser restaurada, pois irá contribuir para diminuir 
a violência no bairro [...] vamos continuar insistindo com os órgãos oficiais para 
sermos atendidos.  

 

Pode-se perceber nas falas dos sujeitos, principalmente em relação aos associados 

que ainda não existe a prática de valores fundamentais da democracia e participação, porque 

nem todos os associados comungam a prática coletiva. Ainda falta nas associações a função 

de intermediador dos interesses da comunidade com o Poder Público, mantendo-se muitas 
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vezes numa simbiose perfeita com o mesmo, procurando conservar as estruturas de poder que 

já existem.  

Em algumas associações as ações ainda estão ligadas a projetos de interesse de seus 

dirigentes, não ocorrendo dentro de um planejamento participativo e as situações de conflito 

no bairro algumas vezes não são analisadas como situação comunitária. Há um esforço da 

Federação para a constituição de um trabalho em rede entre as associações que são filiadas. 

(ANEXO 3). Procura criar formas de articulação locais, municipais estaduais e nacionais, 

discutindo questões prioritárias para o fortalecimento do movimento. 

 Além das ações desenvolvidas pelas associações no âmbito mais local, a rede 

procura desenvolver ações num âmbito mais geral como: fiscalização das contas públicas, 

posse da terra e obras de infra-estrutura, gestão pública transparente, movimentos contra a 

corrupção política e contra todas as formas de  violência, além de outras, sistematizando o 

trabalho de formação de lideranças do movimento, promovendo a integração com todas as 

associações e intensificando a educação política para que os moradores se habilitem a definir 

a direção das suas lutas, garantindo assim a autonomia. 

Definir aqui a relação que há entre os espaços públicos das associações de moradores 

e a relação com o Estado é compreender a promoção da cidadania e o próprio exercício dos 

direitos do cidadão no campo de atuação e na tomada de decisões, além de compreender a 

sociedade como campo de interações e conflitos. Os espaços públicos de reflexão como as 

associações de moradores tornam-se imprescindíveis para manter o cumprimento dos direitos 

conquistado, através da participação da sociedade civil enquanto co-gestora de políticas 

sociais. A atuação participativa da comunidade na gestão de políticas sociais municipais está 

devidamente articulada ao processo de democratização. 

A liberdade de reunião e associação pacífica é garantida no artigo 5º da Constituição 

Federal (1988), como garantia fundamental do ser humano. No processo histórico de luta pela 

cidadania no Brasil busca-se a efetivação da participação do cidadão nas estruturas do 

governo e o respeito aos direitos e garantias individuais. As nações soberanas que 

participavam da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos manifestavam, no 

artigo 20, a importância do ser humano ter liberdade de reunião e associação pacifica 

assegurado por normas nos países signatários. No entanto, no Brasil, esse benefício só foi 

conquistado depois de uma longa luta pelos direitos sociais e pela democracia. 



89 
 

Desta feita, pensar a associação como co-gestora de política social recebe novos 

contornos e novos poderes com antigas formas de atitudes clientelistas e patriarcais. Neste 

processo nos vem à questão de como os representantes comunitários, participando da co-

gestão de uma política pública, pensa os seus pares e suas atuações nessa gestão, qual a 

relação que se estabelece entre as comunidades atendidas pelos Programas. Esta roupagem de 

participação pode estar criando uma participação ativa ou uma participação passiva na relação 

com o organismo co-gestor, em que os atores atuam conforme a articulação de um ator 

determinado. 

Nas entrevistas realizadas com os dirigentes, há divergência nas falas quando o 

assunto é demandas de direitos. Para alguns as políticas públicas se desenvolvem dentro dos 

padrões comportamentais do Estado baseado na sua estrutura de poder. As políticas de saúde, 

assistência, transporte, educação, segurança já estão dentro do programa orçamentário do 

Estado e são promovidas na maioria dos bairros. Quanto à política mais individualizada que 

venha favorecer a realidade de determinado bairro, essas são mais difíceis de serem atendidas 

pelos órgãos oficiais.  

Na A. M. do Bairro Belo Norte os associados reclamam a falta de serviços de 

infraestrutura, por ser um bairro construído recentemente e não dispor da garantia desses 

direitos fundamentais básicos. Já na A.M. do Bairro Paroquial a população reclama a ausência 

de uma escola de educação básica devido ser um dos bairros mais antigos no município e não 

dispor de políticas de educação, constituindo uma população com um baixo nível de 

escolaridade.  

A Associação de Moradores do Parque de Exposição relata a necessidade de políticas 

de segurança e esporte por ser um bairro localizado aos arredores da cidade, caracterizando-se 

como um setor com elevado índice de violência. O Bairro Paraibinha opta por políticas de 

moradia e trabalho, por ter em sua constituição o segmento operário. Com o fechamento da 

fábrica de algodão  instalada no bairro, a população atual sobrevive do comércio, de alguns 

empregos públicos e da construção civil.  

A análise das condições de vida da população inclui características como moradia, 

instrução, emprego, renda e utilização de serviços de saúde, pois o conhecimento das 

condições pertinente à saúde, como saneamento e moradia, são essenciais no estabelecimento 

de medidas de promoção da qualidade de vida de famílias e comunidades. Quando a 
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associação não se dobra ao poder político partidário, o Estado ignora as reivindicações dos 

moradores, apresentando à comunidade pessoas ligadas a tal grupo político como alternativa 

para criar um consenso em torno das questões eleitoreiras, adequando a estas a política 

comunitária.     

A partir do momento em que a comunidade ver ações serem desenvolvidas sob 

iniciativa da participação coletiva, passa a participar e a apoiar muito mais, sentindo-se 

valorizada. Descobre com a ação conjunta as possibilidades de fortalecer essa dimensão 

coletiva, facilitando a vida dos moradores. Quanto mais a associação trabalha a comunidade 

num processo organizacional e participativo, mais a população acredita, fortalecendo sua base 

e conseguintemente o seu poder reivindicatório. Segundo entrevistado, 

 

É bastante válido considerar a oferta de conhecimentos e sua compreensão 
pelos dirigentes das associações de moradores, fazendo desse patrimônio 
acumulado o diferencial transformador no enriquecimento da comunidade 
[...] a associação é fonte de mobilização no bairro, pois estamos sempre 
envolvidos nos movimentos de natureza coletiva, e isso é aprendizado. 

 

Entretanto, encontra-se em Wanderlei (2010), uma caracterização mais adequada ao 

atual modelo associativista, ao apontar que a especificidade das causas de luta e a variação 

nas fontes de financiamento das ações têm agravado o caráter político- organizacional das 

associações. Têm que contar com o Estado enquanto parceiro ou se submeter às exigências 

burocráticas de agências mantenedoras, exigindo dos seus atores sociais uma atuação bastante 

técnica e localizada, na qual perde espaço, sobretudo, a formação da militância e a 

consciência coletiva de um projeto sociopolítico alternativo. 

Os embates com os poderes públicos estão mais ameno em face das parcerias 

público-privado, entretanto, sempre que as bases são convocadas a opinar, deliberar e 

participar da execução de algum projeto, segundo o entrevistado, comparecem: 

 
O movimento associativo sempre participa, tanto propondo ações como na 
execução dos projetos. Ultimamente, alguns projetos estão parados, pois os 
poderes oficiais não trabalham e não se empenham para que a sociedade 
participe junto às instituições pública. A FAMCC e as associações 
encontram muita dificuldade e a relação é sempre de conflito. 
 
 

Nas narrativas de gestores e administradores as associações são convidadas e não 

comparecem. A desmobilização ocorre por diferentes motivos: desinteresse, falta de 
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expressão da realidade do ponto de vista coletivo, desconhecimento de causa, entre outros. 

Conforme o entrevistado:  

A gestão pública convida os movimentos a participar, só que esses não tem o 
hábito de participação, não compreendem a importância em representar a 
sociedade civil, ficando de fora dos processos participativos por acomodação 
  

De fato os caracteres deliberativos e de mobilização que traduzem a autonomia 

dessas entidades encontram-se bastante questionados diante das demandas emergentes e seu 

difícil conciliamento com as lutas históricas.  

As Associações de Moradores em Picos têm se mostrado numa linha dicotômica, 

onde uma parte adota a transparência para expressar seus propósitos de ampliação de 

participação na comunidade, outra pequena parte concorda que seus dirigentes preferiram 

enveredar por meandros da política eleitoreira, utilizando-se da força do associativismo para 

satisfazer seus objetivos pessoais.  

Se o processo de transparência e participação coletiva for estimulado, através da 

iniciativa dos próprios associados, superam-se as dificuldades que se têm com os governantes 

e a população se livra de problemas sérios que são o clientelismo, o assistencialismo e o 

paternalismo. Sem essas práticas as pessoas recuperam a sua cidadania e passam elas mesmas 

a resolver os seus problemas.  

É através da plena realização da gestão democrática que poderá haver garantia de que 

os instrumentos de política introduzidos, regulamentados ou sistematizados serão verdadeiros 

instrumentos de promoção do direito à cidade para todos, sem exclusões. Esse é um propósito 

do movimento associativista em Picos – PI, frente as suas lutas, que doravante, pretende 

solicitar a criação de uma Lei na Câmara Municipal que obrigue os órgãos públicos ao 

cumprimento da Lei Orçamentária Anual (LOA), respeitando as demandas que foram 

propostas e elaboradas em 2008, quando do planejamento junto aos organismos públicos, do 

Orçamento Participativo e nos respectivos anos vindouros.  

Resta-nos saber se as associações de moradores como sociedade civil, entram como 

coadjuvante nesse processo de defesa dos direitos, com suas bases inclinadas para a 

cooperação mútua entre os associados a fim de exercer a função de intermediadora das 

necessidades desses associados com o Poder Público.  Noutro viés, observar se há cooptação 

em relação as políticas públicas e em relação às parcerias, não reconhecendo esses associados 
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como agente de socialização política. Abordar-se-á no próximo item como se dá o processo de 

decisão e participação dos associados nas reuniões. Qual o sentido da ação. 

 

3.3.2 Participação / Tomada de decisão 

 

Para melhor compreender as Associações de Moradores buscam-se elementos que 

respaldem a construção e consolidação do sentido da ação - participação/tomada de decisão - 

através da participação em reuniões, observação das falas dos protagonistas, análise de 

documentos, nesse processo que legitimou estas associações como espaço de participação e 

discussão dos sujeitos. 

A participação dos cidadãos nas sociedades contemporâneas tem sido objeto de 

discussão ainda não suficiente para explicar na totalidade os modos pelos quais se 

caracterizam e se efetivam essa participação. Depara-se sempre com um processo complexo 

que se relaciona diretamente com a formação histórica das sociedades e a capacidade de 

influenciar as decisões de interesse, produzindo a correlação de forças. Há uma manipulação 

entre a tomada de decisões e a execução destas e uma autonomia decisória de cada unidade de 

atividade que é a superação da interferência de vontades alheias sobre as coletividades. 

No interior das associações de moradores isto não é diferente, onde a esfera pública 

de decisão e deliberação da população se revela ainda atrelada a uma cultura política 

caracterizada por relações sociais autoritárias. A associação como canal de participação da 

sociedade civil procura discutir as questões concernentes, respeitando o seu estatuto, ou seja, 

de forma democrática e participativa, só que algumas das práticas evidenciadas pela 

instituição não têm a credibilidade de parte dos associados que procuram costurar, 

fragilizando esses mecanismos de controle e acompanhamento das ações coletivas.  

De acordo com o estatuto, as reuniões acontecem a cada mês, por convocação do 

presidente ou por qualquer membro da Diretoria, com apoio da metade de mais um de seus 

membros. Cada associação se reúne independente das demais, pois cada bairro apresenta suas 

demandas de acordo com a realidade de cada localidade, que nem sempre converge com as 

outras. Os problemas e as necessidades se divergem dentro de um processo histórico.  
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Quando os associados sentem necessidade de decidir questões globalizantes, 

referentes à rede de associações, reúnem-se com a Federação, que na condição de protagonista 

do movimento comunitário, preside a reunião de forma participativa e democrática. Todas as 

questões são decididas com a participação dos associados. Uma parcela dos associados não 

tem uma participação ativa na associação, aparecendo apenas nos dias de eventos. Poucos 

assistem as reuniões e discutem as pautas que são evidenciadas.  

Em algumas associações, os sócios que não participam das reuniões, as informações 

são repassadas através de um jornal informativo que foi construído para esse fim e para 

divulgar as ações desenvolvidas pelas mesmas. Quanto aos associados que participam 

mensalmente das reuniões, em depoimento um deles mencionou que “as reuniões são abertas 

à participação da população, com voz e voto para todos os participantes [...] as decisões são 

tomadas sempre no coletivo”.  

Há determinados momentos em que cada associação luta pela defesa de seu 

território, na competição com outras por recursos públicos e há conseqüente ausência de ações 

políticas globalizastes. As disputas políticas sempre existem e se refletem nos grupos, nos 

quais há uma vinculação político partidária de seus componentes, fato que num outro 

momento repercute nas decisões da Federação, pois são práticas que vêm fragmentar a 

construção de espaços públicos. 

Os fatores que mais motivam à participação nas reuniões, primeiramente, são as 

promessas de melhoria das condições de vida da população. Quando os associados chegam 

numa assembléia, onde alguém da diretoria explica como está sendo encaminhado o processo 

de melhoria da urbanização, da saúde, da infraestrutura, então os sócios participam. Num 

segundo momento, é mediante doações vindas de qualquer parte do governo (leite, cesta 

básica, medicamentos, etc.), a sede sempre fica cheia no momento de Assembléia e Reunião. 

As razões que competem tais reuniões são discutidas em diversas assembléias, assim, 

muitas vezes se discute um assunto que potencialmente mobiliza muita gente, em uma 

assembléia que trata também de outros assuntos sobre os quais a comunidade tem pouco 

interesse, mas a partir das falas dos entrevistados, percebe-se que a mobilização popular se 

verifica prioritariamente quando se discutem questões ligadas à produção de bens públicos.  

Disposições através de documentos solicitando aos órgãos públicos serviços de 

melhoria no bairro como calçamento, fornecimento de água e energia, posto de saúde, 
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creches, etc. Discutem a manutenção do que já existem como praças, políticas de alimentação, 

postos de serviços, etc. para a melhoria da qualidade de vida da população. Elaboram em 

conjunto com outras associações e solicitam ao Poder Público, através de ofício, atendimento 

às demandas sugeridas pela população. 

Outro mecanismo de participação utilizado pela Federação são as comissões, 

formadas pelas associações, que se estruturam em função dos problemas específicos que vão 

surgindo nas comunidades. São comissões que reivindicam serviços como água, calçamento 

de ruas, esgoto, luz etc. Essas comissões são trabalhos necessários ao encaminhamento de 

reivindicações para audiências, fiscalização das contas públicas, organização de fóruns, 

passeatas, abaixo-assinados etc. Segundo Ammann, 

 

A participação não representa um fenômeno isolado e incidental, nem 
tampouco significa um estado que se registre independente de contingências 
históricas e de componentes psicoculturais de uma dada população: ela 
constitui-se num processo dialético, numa prática quotidiana, que 
obviamente carece de requisitos para sua demarragem e sua consolidação 
(1978; p. 27). 

 
 

Existe um espaço de mediação entre os elementos no qual os sujeitos se constituem e 

se organizam.  Surgem em meio a toda uma estrutura de mediações, de ruas de mão dupla, 

constituídas e constituintes dos sujeitos que neles vivem e atuam. A cidadania é um terreno de 

disputa e reconstrução permanente, um trabalho em andamento. Quanto à participação na 

gestão, se caracteriza de acordo com as normas expressas no estatuto, ou seja, através de 

eleições diretas. Em se tratando de questões relacionadas a mudanças na diretoria, as 

associações se reúnem em assembléia com a finalidade de discutir questões pautadas nessas 

mudanças.  

Muitos associados se esquivam das discussões políticas que envolvam julgamentos 

ao poder, recusando a concorrer a cargos na diretoria, postura que se relaciona aos modelos 

sócio históricos do processo de construção e consolidação da democracia na sociedade 

picoense. Esse comportamento faz com que os cargos das diretorias girem em torno de cargos 

vitalícios que terminam permanecendo por diversos anos.  

Durante as reuniões são discutidos os mais variados assuntos, desde que atendem às 

necessidades da população. Além dos assuntos referentes a especificidade de cada associação, 

discute-se ainda temas que tenham uma abrangência municipal, estadual ou federal. A 
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Federação está sempre procurando atuar em rede com outros movimentos urbanos e outras 

instituições. 

Definido como uma das principais ações da A. M. do Bairro Paraibinha, o “Projeto 

de Moradia” não privilegia a participação dos beneficiários quanto aos processos decisórios, 

pois acontecem de forma espontânea, acanhada. Os próprios moradores ainda cultuam 

práticas protecionistas e clientelistas e, durante o planejamento e execução dos projetos, 

deixam as ações limitadas à diretoria, federação e instituições parceiras.  

O beneficiário tem uma pequena participação quanto ao critério de seleção. Quanto à 

escolha dos modelos, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS e a Caixa 

Econômica Federal - CEF é que decidem, de acordo com os critérios de renda elencado no 

projeto. Baseado na fala do ENTREVISTADO, “alguns líderes de associação fica atrelado 

ao político, deixando que a ação seja manipulada por este, ele mesmo fazendo a seleção, sem 

os critérios utilizados pela federação”. 

No discurso oficial, a expectativa é de que os problemas e propostas sejam debatidos 

no âmbito das associações, resultando em reivindicações e ações que respondem às 

necessidades da comunidade. Por sua vez, ao valorizar a atuação conjunta dos associados, 

essas entidades se tornam capazes de desenvolver ações estratégicas que possam contribuir 

para a mudança de sua realidade através da participação, descobrindo, assim, novas formas de 

relacionamento com os órgãos oficiais e com a sociedade. 

A fraca participação da comunidade faz com que o controle dos processos políticos 

esteja nas mãos das lideranças, o que inclusive as estimula. O apelo às mobilizações populares 

se dá somente nos casos em que se necessita uma visibilidade política. A maioria das 

atividades do movimento é estruturada em cima de articulações das lideranças com pessoas-

chave da estrutura política local.  

As articulações das associações de moradores se estendem desde as negociações com 

o setor privado até as relações mais freqüentes com órgãos da administração pública e essas 

articulações se fazem de diversas formas, envolvendo uma grande variedade de articulações. 

Normalmente, as negociações são estabelecidas a partir das lideranças comunitárias, que 

utilizam os recursos de que dispõem para o estabelecimento de acordos favoráveis à 

comunidade que representam. Inserido em uma arena complexa, com diversos atores 
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envolvidos na defesa de interesses diversos o movimento deve ser analisado 

como um componente a mais, nessa extensa rede de poder.  

O poder de barganha do movimento depende de sua capacidade em mobilizar 

recursos e estabelecer alianças. Nesse sentido, talvez a relação do movimento com os partidos 

políticos seja a parte mais importante do jogo político e a mais encoberta. A vinculação das 

lideranças com os partidos políticos é uma questão normalmente vista como tabu; os líderes 

insistem em veicular uma imagem de autonomia do movimento, ressaltando que a questão 

partidária está presente nas associações de moradores apenas no nível pessoal dos líderes, e 

que, portanto, as posições pessoais não influem nos rumos do movimento.  

Simultaneamente, lideranças políticas sempre estão tentando cooptar as lideranças 

das associações locais, que por vezes colocam seus interesses particulares a frente dos 

interesses coletivos, gerando conflitos e mágoas que impedem o avanço das formas 

associativas na região. Por outro lado, a falta de interesse dos associados e a desmotivação 

devido aos insucessos anteriores de modelos associativistas contribuem significativamente 

para que a associação não prospere. 

De acordo com as respostas dos entrevistados, percebemos um equilíbrio em relação 

à participação de gêneros. Há um equilíbrio entre a participação masculina e feminina, 

oscilando entre 42,5% e 50%, evidenciando um índice mais elevado entre as mulheres. 

Quanto ao item que trata dos “motivos para ingresso” na associação, um dado nos chamou 

atenção, pois 85% dos entrevistados respondem que estão na associação para trabalhar pela 

comunidade, enquanto que o item “lazer” apresenta 0%, justificando que uma grande parcela 

dos associados está na associação, consciente do seu papel e do papel da instituição na 

comunidade. Alguns associados, respondendo sobre os motivos para ingresso na associação, 

declararam: 

Quando estamos reunidos em grupos ficamos mais fortalecidos, por isso 
freqüento a associação para me sentir útil e ajudar minha comunidade 
ENTREVISTADO. 

 
A associação é um lugar aonde a gente se reúne para resolver junto a 
Prefeitura, os problemas que vão surgindo, por isso eu me engajo no grupo 
para encontrar soluções favoráveis a esses problemas ENTREVISTADO. 
 

É muito bom poder ajudar meu bairro a encontrar saída para os problemas 
que vão surgindo, colaborando com os demais membros da associação para 
que melhore a vida das pessoas, e eu me sinto bem feliz em poder participar. 
ENTREVISTADO. 
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Na A. M. do Bairro Paraibinha registra-se à participação dos associados nas ações do 

Projeto Moradia. O projeto conta com a participação de associados e outros beneficiados que 

estão localizados na associação e nas demais associações. Um dos líderes da associação 

observada, respondendo a questões relacionadas a esta ação mencionou: 

A mobilização se dá através de cadastro realizado pelas associações de 
moradores e conselhos comunitários. A seleção é feita pela FAMCC e 
Agência de Desenvolvimento Habitacional - ADH, onde cada projeto é 
discutido em assembléia, nas associações, convocada pela federação e às 
vezes com a participação do ADH. ENTREVISTADO. 

 

Com base na fala do ENTREVISTADO “Através da implementação do projeto de 

moradia, alguns problemas e necessidades da população serão solucionados [...] 

necessidades básicas como abastecimento de água, saneamento básico, instalação de creche, 

etc.”.  A garantia do direito à moradia, um dos maiores problemas na atualidade, vem 

contribuir com a resolução dos problemas de infraestrutura enfrentados pelo bairro, 

melhorando significativamente a vida de alguns moradores e alterando o perfil 

socioeconômico e político desse bairro. Através da moradia outros direitos vão se 

legitimando, atendendo as demais necessidades. 

O primeiro sinal de participação da A.M do Bairro Paraibinha se dá no âmbito da 

comunidade, quando do desmembramento da instituição, tornando-se um ente autônomo. 

Esse acontecimento se sucedeu no ano de 2000, pois durante dois anos ficou conjugada com a 

associação do Bairro COHAB. Em reunião com os associados, ouvimos atentamente o 

depoimento sobre a fundação da associação que, segundo a fala do associado  

 

Era um grupo pequeno, com poucos associados, mas percebemos que os 
interesses das pessoas que freqüentavam a A. M. no Bairro COHAB eram 
diferentes dos nossos [...], pois o conjunto habitacional foi construído 
baseado num planejamento, enquanto o nosso bairro era desprovido de tudo. 
(ENTREVISTADO)  
 

As primeiras lutas dos associados estão relacionadas à constituição da associação e a 

construção da sede.  Em 2005 comprou-se um terreno, junto a um trabalho de sensibilização 

com a comunidade para a construção da sede. A associação foi conquistando a confiança dos 

moradores à medida que surgiam as demandas e lentamente observava-se um número 

expressivo de associados que participavam das reuniões. 



98 
 

A associação elaborou um aditivo alterando o seu estatuto, onde coloca a mesma 

como órgão executor. Isso se encontra registrado em ata elaborada a partir de assembleia que 

foi realizada em abril/2011. Contudo, toda essa documentação deverá ser registrada em 

cartório para que fique legalizada. A decisão em assembleia acontece numa discussão 

coletiva, com a participação do corpo de associados. Esse aditivo, após o registro, estará 

transferindo para a associação, poderes legítimos, colocando-a como executora e 

institucionalizadora de projetos, conferindo-lhe poderes independentes e autônomos. 

Quanto à execução, as mobilizações para implantação dos projetos de moradia se dão 

através de cadastro realizado pelas associações de moradores e conselhos comunitários. A 

seleção segue os critérios de seleção como: a família ser sócia da associação, não dispor de 

casa própria, prioridade para mulheres chefe de famílias, pessoas portadoras de doenças 

crônicas ou deficiências, pessoas que estejam localizadas em área de risco e para mulheres 

com um número acentuado de filhos. 

Em relação ao acompanhamento e avaliação dos projetos são feitos pela Federação, 

associação e os próprios sócios que podem acompanhar o processo de licitação, construção e 

entrega do imóvel pronto. Apesar de todo esse potencial, alguns associados negam a 

eficiência do programa, justificando que a seleção em alguns bairros é feita pelo próprio líder 

político, privando a comunidade de opinar, decidir e avaliar os processos. Enfim, analisando o 

Anexo (4) observa-se que uma grande quantidade de projetos são executados via associação, 

favorecendo a autonomia e o processo de construção e amadurecimento democrático. 

Percebe-se dentre as associações estudadas, que nem todas conseguem inserir-se na 

dinâmica e ser um canal de aglutinação. Em algumas há pouca participação devido à falta de 

recursos humanos, infra-estrutura e instrumentos de comunicação. O desconhecimento do 

verdadeiro papel da associação provoca um baixo nível de politização, favorecendo a 

discriminação pelos órgãos públicos, que exercem influência no processo de participação 

autônoma e democrática, provocando uma reação de descrença em grande parcela da 

população, dificultando as discussões sobre as melhorias que poderiam ser realizadas no 

bairro. 
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3.3.3 Direção / base / associação como intelectual 

 

Para deliberações coerentes o dirigente deve analisar os riscos que acompanham a 

decisão, riscos estes que devem estar o mais próximo possível da realidade. As alternativas 

para a tomada de decisão devem se revelar em harmonia, valorizando o pensamento dos 

associados em sintonia com o gestor que deve ter a sensibilidade de saber como colocar os 

problemas e necessidades. A comunicação deve ser aberta e clara e as estratégias para a 

tomada de decisão devem vir do consenso entre as partes. Segundo o pensamento de Gramsci, 

“o grupo que se propõe a ser hegemônico deve demonstrar as suas capacidades de persuasão e 

de direção, através da permanente movimentação de iniciativas que elevam a capacidade 

subjetiva e a participação dos indivíduos” (Semeraro, 1999, p. 85) 

A base social de um grupo necessita está alicerçada em uma ideologia fundamentada 

na cultura do coletivo para o coletivo, dando um caráter dinâmico e democrático às ações 

determinadas pelo grupo. Baseado nas abordagens de Chaui, 

É das relações sociais que precisamos partir para compreender os conteúdos 
e as causas dos pensamentos e das ações dos homens e porque eles agem e 
pensam de maneiras determinadas, sendo capazes de atribuir sentidos atrair 
relações, de conservá-las ou de transformá-las. {...} quando um grupo social 
compreende sua própria realidade, pode organizar-se para quebrar uma 
ideologia e transformar a sociedade. (2001 p. 23-24) 

 

É na base que os homens planejam os caminhos de promoção da hegemonia, ou seja, 

buscam exercê-la mediante a direção política e o consenso. A supremacia de um grupo social 

se manifesta como “direção intelectual e moral” mediante a direção de grupos afins, 

colocando todas as questões em torno das quais se trava a luta num plano universal.  Portanto, 

no sentido gramsciano a hegemonia é a capacidade de unificar através da ideologia e de 

conservar unido um bloco social, não se restringindo ao aspecto político, mas compreendendo 

o fato cultural e moral, de concepção do mundo. 

 

Nas entrevistas realizadas com dirigentes de 12 associações, apenas oito se fazem 

presentes, e os que não puderam participar, justificaram a falta de tempo para o 

compartilhamento de todas as decisões. Nas narrativas dos dirigentes, algumas questões são 

levantadas: primeiramente, qual a direção do trabalho de base dos dirigentes para 

encadeamento das discussões com associados e de ampliação da base; num segundo 

momento, questiona-se a relação dos dirigentes com a gestão pública, observando entender 
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como acontece o poder de negociação; finalizando, analisa-se as associações de moradores 

como espaços públicos, observando a promoção da cidadania através do pleno exercício dos 

direitos do cidadão e da participação na tomada de decisão, ou seja, refletir a associação como 

intelectual.  

Responder às questões apresentadas no texto vai de encontro com as estratégias de 

ação e formas de comunicação utilizadas pelas associações no exercício dos seus direitos e 

deveres, ou seja, exercício de cidadania, colocando a organização social na condição de 

intelectual. Segundo Gramsci “os intelectuais exercem a função orgânica no processo da 

reprodução social, sendo capazes de organizar a sociedade em geral (...) em vista da necessidade 

de criar condições favoráveis à expansão”. (1991, p.5)  

De acordo com Gramsci (1991), o intelectual é o tipo de agente capaz de fazer a 

ligação entre superestrutura e infraestrutura5, independente de sua escolaridade específica, 

mas relacionada diretamente com o “lugar” que ocupa nas relações materiais/sociais de uma 

determinada produção social, ou seja, todo aquele que desempenha função organizadora na 

sociedade. Considera intelectual orgânico aquele que se mistura à massa despertando nela 

consciência política. Ele age em meio ao povo, nas ruas, nos partidos e sindicatos ou em 

qualquer espaço social.  

Repensar a direção do trabalho de base dos dirigentes para encadeamento das 

discussões com associados e de ampliação da base, segundo os dirigentes das associações 

entrevistadas requer avaliar que, determinados modelos, como o clientelismo estão sempre se 

repetindo. Portanto, a edificação de espaços públicos, ainda é um exercício fragmentado.  

A base procura congregar as entidades na busca por melhores condições devida e 

pela garantia dos direitos, respeitando a autonomia de cada entidade; luta pelo livre direito de 

expressão e legitimidade de organização coletiva, bem como pela unidade do movimento. 

                                                           
5
 Superestrutura e infraestrutura: A estrutura social, para Marx, é constituída por dois níveis: - A infraestrutura 

ou base econômica e - A superestrutura, que comporta duas instâncias: a jurídica (o direito e o Estado) e a 
ideologia (religião, moral, política etc.) Althusser utiliza o conceito de índice de eficácia respectivo para pensar a 
determinação exercida pela infraestrutura sobre a superestrutura e a determinação da superestrutura enquanto 
determinada, em última instância, pela infraestrutura. Este índice de eficácia da superestrutura é pensado sob 
duas formas: 1) há uma autonomia relativa da superestrutura em relação à base; 2) há uma ação de retorno da 
superestrutura sobre a base. Para ele,a grande vantagem teórica da tópica[1] marxista, ou seja, da metáfora do 
edifício é o fato de fazer ver que as questões de determinação são capitais, mostrar que é a base que determina 
todo o edifício e obrigar a refletir acerca do tipo de eficácia derivada da superestrutura, sobre sua autonomia 
relativa e a ação de retorno da superestrutura sobre a base.( ALTHUSSER.L, 1989, p. 25-29 ) 
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Enfim, lutam de forma universalizada, por uma sociedade democrática. Só que na prática as 

coisas não se desenvolvem assim, alguns dirigentes não comungam a mesma identidade que é 

articular-se em um amplo conjunto.  

Por vezes essa base também não consegue atender as demandas e necessidades de 

cada dirigente nas suas particularidades, de acordo com a realidade de cada associação. As 

angústias, anseios e problemas que vão se constituindo no cotidiano de cada associação 

fragiliza a unidade do movimento, pois devido às dificuldades serem muitas, parte dessas 

necessidades termina não sendo atendida. De acordo com as falas dos dirigentes da 

Federação,  

As dificuldades são inúmeras, pois o clientelismo e a cooptação de 
lideranças por partidos ou mesmo pelos poderes oficias é muito forte. 
Sem esquecermos as dificuldades financeiras para estarmos formando 
esses dirigentes dentro de uma formação política que vá de encontro 
com a ideologia da organização ENTREVISTADA. 

 

Temos muita dificuldade para manter a unidade. Trabalhamos na 
perspectiva de formar novas lideranças que possam constituir novas 
bases. As pessoas que não participam não compreendem porque ficam 
de fora das discussões, fragmentando o processo diretivo. Procuramos 
atuar dentro do  paradigma socialista (...) ENTREVISTADO. 

 

O dirigente politizado mobiliza-se através da manifestação pública, usando uma 

concepção estratégica que acumule forças para o enfrentamento dos conflitos às estruturas 

capitalistas da sociedade. Essa politização através das reivindicações do bairro e da cidade 

contribui para ampliar a democracia, alargando também as bases da sociedade. 

Primeiramente, as lutas são de forma mais imediatas, pelas necessidades básicas do bairro, 

procurando formar lideranças que possam ampliar a luta concreta com a realidade global. 

Aos poucos a organização avança para uma ampla participação onde essas lideranças 

passem a atuar com um alto grau de autonomia individual para o encaminhamento de 

questões mais extensas. Num segundo momento, questiona-se a relação dos dirigentes com a 

gestão pública, observando como acontece o poder de negociação.  

A partir das narrativas percebe-se que a organização encontra dificuldade mediante 

tal fato, pois o município é considerado um espaço para o debate e a negociação entre 

diferentes atores e idéias, desverticalizando a gestão local através do diálogo e da promoção 
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de parcerias entre Estado e sociedade civil. Por intermédio do diálogo entre governo e 

sociedade é que se constroem estratégias de desenvolvimento social. O empoderamento da 

sociedade aumenta a possibilidade e a capacidade de influir nas decisões públicas, a partir da 

participação da comunidade nas decisões de ordem coletiva.  

Em nossa sociedade não temos avançado quanto aos processos participativos com a 

gestão pública. Vivemos uma disputa de espaços de poder e, portanto, o campo da ação 

política se limita à sociedade política. A ampliação da democracia com participação nas 

esferas de decisão, a criação de espaços públicos de participação da sociedade ainda são 

manipulados pelo Estado. 

Segundo Gramsci, “a função que a sociedade civil ocupa dentro do Estado, é o lugar 

onde se decide a hegemonia, onde se confrontam diversos projetos de sociedade” 

(Semeraro,1999, p. 76). Através da hegemonia a sociedade civil exerce direção e domínio 

como conquista, atuando sobre o modo de pensar e sobre o modo de conhecer, sendo capaz de 

unificar, através da persuasão e da ideologia, um bloco social.  

A deliberação e o processo de construção da vontade coletiva, a capacidade de 

controle pelos cidadãos e o princípio da participação social na gestão de políticas públicas no 

município é bastante reduzida, visto que a descentralização é, ainda, um processo incipiente, 

além de a cultura política local ser profundamente marcada pelo clientelismo. 

No decorrer da entrevista com o grupo dirigente fica evidente através das falas que 

não existe diálogo entre o poder oficial e a sociedade, no caso, as associações. Os dirigentes 

não são respeitados no seu papel de intelectuais da comunidade. E quanto à participação nas 

decisões referentes ao Planejamento Participativo, relatam que participaram de alguns poucos, 

só que as propostas sugeridas pelas associações raramente são atendidas. 

Segundo entrevistado “as ações propostas não saíram do papel, e foram aceitas 

apenas para cumprir questões burocráticas” (ENTREVISTADO). 

Todos relatam em voz uníssona que “as associações não são recebidas e nem 

ouvidas pela gestão municipal, ficando impossibilitados de solucionar os problemas que 

surgem” (ENTREVISTADO). Portanto, em face de tal realidade, não se considera que haja 

poder de negociação, ou melhor dizendo, essa negociação acontece de maneira arbitrária, 

beneficiando apenas uma das partes, que é a parte do Estado. 
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 Os formatos institucionais flexíveis, fora das práticas organizacionais burocráticas 

não estão previstos na administração local. Embora os mecanismos de participação 

democrática dentro do Estado Democrático de Direito direcione suas propostas para a 

sistematização de políticas urbanas com participação e gestão democrática da Sociedade 

Civil, as práticas com base num planejamento coletivo mostram interferência político-

partidária, desentendimentos entre lideranças, práticas antidemocráticas e autoritárias por 

parte do poder público, enfraquecendo os movimentos comunitários.  

Assim, conclui-se dizendo que as associações foram percebendo que para vencer a 

resistência de um Estado construído ainda nos moldes patrimonialistas, se faz necessário uma 

direção ativa no sentido de se articular num movimento mais amplo que envolva os 

movimentos sociais. Atuarem baseado num planejamento que englobe reuniões, conferências 

temáticas e regionais, oficinas de capacitação e assembléias, em torno da construção do Plano 

Diretor Participativo. 

Por último, analisa-se as associações de moradores como espaços públicos, 

observando a promoção da cidadania através do pleno exercício dos direitos do cidadão e da 

participação na tomada de decisão, ou seja, refletir a associação como intelectual.  

As lutas cotidianas nas Associações de Moradores, sua organização, planejamento e 

a construção de uma política coletiva necessita de uma conjuntura política mais ampla, que dê 

condições a organização de se desenvolver num trabalho mais orgânico, com políticas 

definidas para as lutas cotidianas dos moradores, promovendo a construção de um movimento 

comunitário sério e consistente. 

Na verdade, movimentos sociais como as associações de moradores tem 

demonstrado pouca participação no município de Picos (PI) devido a alguns fatores como a 

falta de recursos tanto humanos quanto financeiro, a falta de infra-estrutura e o próprio 

desconhecimento por parte dos associados do papel que exercem dentro do movimento. 

As bases teóricas evidenciam que as associações de moradores anseiam por uma 

dinâmica como órgão intermediador dos interesses da comunidade e/ou grupo propositivo em 

relação aos órgãos públicos. Observa-se que estas se propõem a expressar um papel de 

socialização política perante a população, contribuindo com a promoção da cidadania e a 

participação democrática do país. Todavia, é uma função que ainda não desempenha, estando 

dentro de um processo de construção e amadurecimento democrático. 
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Compreender a relação existente nos espaços públicos, especialmente nos espaços 

das associações de moradores é entender o próprio exercício dos direitos do cidadão e sua 

participação na tomada de decisões, entendendo que a sociedade é um campo de interações e 

conflitos. Segundo Ammann, “a população constitui-se num processo dialético, numa prática 

quotidiana, que obviamente carece de requisitos para sua demarragem e sua consolidação” 

(1978; p. 27). 

Nas narrativas dos dirigentes fica claro o quanto as associações precisam avançar 

nesse patamar de exercício do direito e promoção da cidadania. A tomada de decisão ainda 

acontece de forma centralizada, individualizada. Há pouca participação dos associados nas 

questões que envolvem recursos de ação coletiva. As dificuldades de organização provocam 

desagregações no plano das relações sociais impedindo que necessidades e demandas se 

transformem em direitos e estes, em plataformas de luta política mais ampla.  

Nesse cenário, a participação política e o protagonismo popular perdem centralidade 

e os programas deixam de ser discutidos e elaborados dentro de uma proposta de participação 

da sociedade civil. Baseado nas entrevistas, o dirigente mencionou, 

Lutamos para que as associações possam estar ajudando a população. Temos 
vontade de ver as necessidades serem atendidas, só que muitos moradores se 
esquivam de participar dos processos decisórios por medo de represália dos 
governantes (ENTREVISTADO) 

Sentimos muita dificuldade em fazer o associado compreender que a luta em 
prol dele mesmo. Qualquer bem que a associação conquistar é para o bem da 
própria população. Só que muitos deles precisam ser capacitados para que 
saiam da alienação (ENTREVISTADO). 

Através das falas dos sujeitos percebe-se que o método histórico de luta pela 

cidadania no Brasil tem acontecido num processo de construção. O respeito aos direitos e 

garantias individuais e os espaços públicos de reflexão (associações) tornaram-se 

imprescindíveis para fortalecer o cumprimento dos direitos conquistados. O direito à reunião e 

associação, ou seja, liberdade de associação na perspectiva constitucional foi um marco no 

processo de participação da sociedade civil, entendida como o direito de agrupamento 

comunitário. Embora, a participação acanhada da população de associados dificulte a 

legitimação desses direitos, há uma intervenção dos organismos civis no sentido disso se 

efetivar como política. 

Alguns líderes mencionaram durante a reunião que “atualmente as coisas estão 

melhor, pois em outros tempos havia muita cooptação por parte de vereadores, e hoje os 
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dirigentes estão mais conscientes ,embora exista uma cultura ainda clientelista” ( 

ENTREVISTADO). Os dirigentes têm se esforçado no sentido de levar a associação as 

reuniões e manifestações de âmbito mais geral. “Só que até mesmo entre os dirigentes, alguns 

ficam atrelados ao gestor público como se devesse algum favor” (ENTREVISTADO). 

Entende-se que o projeto coletivo como o projeto de um bairro ou de uma cidade 

(necessidades, interesses, ações a serem desenvolvidas), devem ser reconhecidos como um 

órgão de intermediação entre o Poder Público e a sociedade civil . As associações de 

moradores como instituição, são exemplos de ação organizada que tem nas suas bases a 

cooperação mútua, com o propósito de exercer a função de intermediadora das necessidades 

da população com o Poder Público, procurando cumprir as normas que seus estatutos 

demarcam.  

Nelas, se aprende a submeter-se a vontade individual à ação comum, deixando de ser 

apenas um movimento reivindicatório, tendo uma relação de proximidade com a instituição 

pública com direitos e deveres, assumindo a condição de co-gestora, recebendo novos 

contornos e novos poderes. Existe a prática do cultivo dos valores fundamentais da 

democracia e participação, comungando da prática coletiva. Conforme escreve Gramsci 

(2000) 

Os elementos cada vez mais numerosos da sociedade civil não têm significado o fim 
da alienação, mas antes espaços de novos conformismos. A sociedade civil está em 
movimento, "mas em um movimento caótico e desordenado, sem direção, isto é, 
sem uma precisa vontade política coletiva (p. 264-5) 
 

Nota-se que ainda falham as associações na função de intermediar os interesses da 

comunidade com o Poder Público. Pois, mantém-se numa simbiose perfeita com o mesmo, 

onde conservam as estruturas de poder que já existem. Gramsci compreende, assim, que a luta 

pela hegemonia nas sociedades capitalistas, a conquista da hegemonia e a construção de uma 

vontade coletiva, implicam, a realização de uma ampla “reforma intelectual e moral” os 

intelectuais exercem a função orgânica no processo da reprodução social, sendo “capazes de 

organizar a sociedade em geral (...) em vista da necessidade de criar condições favoráveis de 

expansão” (1991, p.5). 

Segundo Gramsci, quando se elabora uma nova concepção de política, de Estado, de 

sociedade, superando a concepção de mundo imposta mecanicamente a partir do ambiente 

externo, da sociedade oficial de modo passivo, substituindo a “espontaneidade” pela “direção 
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consciente”, por uma visão de mundo coerente, crítica e renovada, há que se reconhecer que 

esse é um elevar-se à fase da hegemonia político-intelectual na sociedade civil e tornar-se 

dominante na sociedade política" (GRAMSCI, 1977, p. 460). Definindo caminhos e 

possibilidades para afirmar a sua autonomia e construir projetos societários para além dos 

limites impostos pela hegemonia burguesa. 

Os homens constroem seu projeto de sociedade na convivência com outros homens. 

O trabalho intelectual e a cultura elaborada na experiência cotidiana dos trabalhadores são 

determinados pela experiência social de seus sujeitos. Essa experiência é histórica, não apenas 

porque produz e reproduz relações de produção, mas porque é também ela produzida pelos 

homens e mulheres que a vivem. Para Gramsci, “todos os homens são intelectuais, poder-se-ia 

dizer então; mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais 

(1991, p. 7). Se todos os homens desempenhassem o papel social de intelectuais, o homem 

simples do povo teria uma filosofia implícita no seu agir, muitas vezes exprimindo uma 

contradição entre sua atividade prática e as concepções de mudo a que está articulado.  

Falar em sociedade civil significa dizer que existe um espaço de mediação entre estes 

elementos no qual os sujeitos de classe também se constituem e organizam. Para Gramsci 

(1999, p. 325), se "todos são filósofos", isto indica que, na ação prática dos homens, "está 

contida implicitamente uma concepção de mundo, uma filosofia." De acordo com Gramsci 

(2004):  

O máximo fator da história [...] são os homens, a sociedade dos homens, dos 
homens que se aproximam uns dos outros, entendem-se entre si, 
desenvolvem através destes contatos uma vontade social, coletiva, e 
compreendem os fatos econômicos, e os julgam, e os adéquam à sua vontade 
[...] a plasmadora da realidade objetiva, a qual vive, e se move, e adquire o 
caráter de matéria telúrica em ebulição, que pode ser dirigida para onde a 
vontade quiser, do modo como a vontade quiser (p. 127). 

 

É dentro dessa perspectiva que pensamos as associações de moradores, como 

intelectuais, como seres capazes de serem autônomos, construtores do seu destino, 

organizados nas suas bases de cooperação mútua, com o propósito de exercer a função de 

intermediadora das necessidades da população com o Poder Público. A conquista da 

hegemonia e a construção de uma vontade coletiva através da realização de uma ampla 

reforma intelectual e moral, baseada numa visão de mundo crítica e renovada. Há que se 

reconhecer que esse é um elevar-se à fase da hegemonia político-intelectual na sociedade civil 
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e tornar-se dominante da sociedade política, colocando-se como parceiro do Estado, 

garantindo direitos e deveres. 

Nesse contexto social, os homens desempenhem o papel de intelectuais. O homem 

simples do povo com a filosofia implícita no seu agir, muitas vezes manifestando uma 

contradição entre sua atividade prática e as concepções de mundo a que está inserido. E nesse 

filosofar, esse homem constrói história e luta para que sejam respeitados nos seus direitos 

mais simples. 

Assumir a direção social, o rumo das coisas, tendo por base o consentimento, numa 

ação hegemônica entre grupos aliados é o propósito das entidades, promovendo ações ligadas 

às observações e projetos da população, baseado num planejamento participativo destas. Os 

conflitos no bairro ou na cidade sendo analisados no coletivo como situação comunitária 

constituem-se no seu fazer, havendo uma nítida vontade por parte dos associados de trabalhar 

para a melhoria da comunidade, trazendo os moradores para discutir as melhorias que 

poderiam ser realizadas no bairro. 

Finaliza-se essa análise concluindo que a associação de moradores, a partir dos 

estudos realizados, se coloca como um importante instrumento de participação com um papel 

primordial a assumir na tomada de decisão. Como intelectual, terá condições de elevar a 

população ao mais alto grau de competência na luta pela promoção da cidadania, elevando 

assim os padrões de crescimento ético-político da sociedade. Para que isso aconteça é 

necessária uma transformação social, tanto da cultura quanto da história desses homens, 

capacitando-os para o assumir da direção hegemônica, no sentido de constituir um espaço 

público para a sua elaboração, atingindo a cidadania plena. 

 

 
 
 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

CONSIDERAÇÕES CONSIDERAÇÕES CONSIDERAÇÕES CONSIDERAÇÕES 

FINAISFINAISFINAISFINAIS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em face do estudo realizado e tendo em vista o objetivo de apreender a direção social 

das ações desenvolvidas pelas associações de moradores, no município de Picos (PI), 

considerando a relação Estado/sociedade, em nível local, cumpre reforçar algumas 

constatações já enfocadas no corpo desse trabalho. 

No primeiro capítulo, verificamos que a expansão capitalista e o conseqüente 

processo de urbanização, provocam no Brasil, assim como em outras partes do mundo, um 

sensível agravamento da expressão da questão social. Um grande contingente populacional 

evade do campo para a cidade alterando os espaços territoriais, alterando a cultura político-

social. Esse processo migratório muda a cena urbana provocando o surgimento de diversos 

fenômenos sociais e uma população eminentemente urbana.  

Em Picos não é diferente. As mudanças trazidas pelo novo contexto urbano 

aceleraram o movimento migratório, de cuja desassistência traçou-se a organização, as 

mobilizações coletivas e suas agendas de lutas, a partir de uma população totalmente 

desprovida de direitos básicos como infraestrutura e outros. 

No segundo capítulo, observamos que após a Constituição de 1988 o protagonismo 

dos sujeitos sociais coletivos nos espaços locais torna-se mais direcionado a um campo 

pragmático por meio da participação em esferas de execução, antes da alçada exclusiva do 

Estado. Surgem novos mecanismos de participação através de uma dinâmica associativa, 

ações e movimentos como redes que configuram um campo ético-político, aonde essas 

práticas vão impulsionando o processo de construção de novos modelos políticos de 

democracia, ampliando as práticas sociais dos movimentos urbanos.  

No terceiro capítulo, por meio de um estudo focado nas associações de moradores de 

Picos, avaliamos que a estrutura político-social do município é fundada em bases econômicas 

concentradas em que se articulam poder político e poder econômico, historicamente no bojo 

das relações sociais, delineando, a partir de um quadro de submissão a reação das classes 

populares, que encontram no associativismo uma forma de expressão coletiva de suas 

necessidades e das lutas para supri-las ou atenuá-las. Observa-se que passa a existir uma base 

que direciona e orienta essas associações de moradores, entretanto, muitos fatores impedem 
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que elas atuem com poder hegemônico e exerçam seu papel de intelectual, contribuindo assim 

para a promoção da cidadania.  

Verificamos que até os anos 80 houve em Picos um protagonismo mais no campo 

formativo da educação popular e também da esfera reivindicativa, com um crescente poder de 

luta, que se revigorava e se direcionava com o apoio e a assessoria do MEB, das CEBs e em 

seguida, das Federações, articulando a luta local com a nacional e também com outras 

modalidades de movimentos sociais, como sindicatos, centrais sindicais, conselhos 

comunitários e entidades afins.  

Embora clandestinas, na sua grande maioria, essas entidades existiam de fato e o 

poder vibrante alimentado pelas suas bases respaldava a legitimidade da ação em torno das 

demandas emergentes do espaço local como saúde, educação, moradia, saneamento, 

segurança, transporte, emprego e etc., passando às lutas políticas mais identificadas com a 

proposta da classe operária brasileira. 

Atualmente, com a abertura do regime e a consolidação legal dos direitos sociais, na 

sua maioria, reconhecidos e não efetivados, via promulgação da Carta Constitucional de 1988, 

verificamos uma crescente institucionalização das associações, que se tornam mais 

burocráticas, afastadas da base, adotando linhas de atuação política mais pragmática, levadas 

a efeito por meio de parceria público-privada, redundando muitas vezes em partidarismo, 

clientelismo, descaracterização da legítima expressão popular em nome de interesses pessoais.  

Na contemporaneidade, vemos a participação dessas associações num campo mais 

propositivo, tentando uma parceria com os órgãos oficiais na busca por um planejamento 

participativo junto ao poder local, embora encontre muitos entraves que dificultem o limiar 

dessas ações. Portanto, como principal constatação, este estudo evidencia as dificuldades dos 

atores sociais em, por meio do associativismo, exercer o papel de parceiro dos poderes 

públicos, delimitando, entretanto seus espaços autônomos e as vias pelas quais dispõem para 

desmistificar a ideologia burguesa e a questão social a cada dia mais agravada em Picos, onde 

a estrutura histórica baseada na fazenda e no curral permanece latente, embora de roupa nova. 

Finalmente, o aparato do Estado burguês e sua estratégia de institucionalização dos 

movimentos sociais para consolidar a quebra da resistência aos interesses do capital propalam 

por meio de seus agentes, “valores democráticos” que se reduzem, em suma, não à 
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transferência de poderes, pois o comando permanece com a burguesia e sim a transferência de 

obrigações para a sociedade civil, via associações. 

Esquecem seus atores que nenhum consenso selado e vigiado resulta em 

fortalecimento democrático, ao contrário, mina a democracia pretendida pelo povo 

organizado, autônomo, de onde deve emanar o poder, que por sua vez, somente se consolida 

com a perspicácia na análise da conjuntura local, na identificação dos interesses e das forças 

sociais antagônicas que compõem as relações, pois é de fato no bairro, na vila, no campo, que 

a vida acontece. 

Como resultado desse consenso formal tem que sete das 22 associações existentes em 

Picos estão desativadas. Registre-se que as mais antigas e com maior número de associados 

estão entre as mais penalizadas, a exemplo, as associações de moradores dos Bairros Canto da 

Várzea e São José. Outra como dos Bairros Paroquial e COHAB funcionam com um número 

muito reduzido de associados, o que demonstra a pouca credibilidade que a população dá a 

essas entidades. 

Por outro lado, observa-se que a criação de entidades cartorárias, com documentação 

regular, registro legal e reconhecimento de utilidade pública pelo Legislativo picoense, mas 

que de fato inexistem, também é um fenômeno crescente no município.  

Observando o processo de participação, mecanismos de deliberação e suas formas de 

luta na realidade institucional, percebe-se que no município existe uma articulação dos 

sujeitos envolvidos nesse processo reivindicativo na luta por melhores condições para a 

população, embora haja um fechamento por parte dos órgão públicos municipais quanto a 

essas práticas políticas.Tais movimentos partem de lutas de ações por melhores condições de 

vida no espaço urbano, onde a sociedade civil, junto às associações procura se  organizar 

nessa luta pelo uso, a distribuição e a apropriação do espaço urbano, demandando o 

atendimento de necessidades que se tornam básicas para sua sobrevivência na cidade, 

estabelecendo a garantia de poderes que estão assegurados constitucionalmente  e que devem 

estar na pauta das decisões políticas e administrativas.  

Analisando as Associações de Moradores no município de Picos enquanto espaço de 

participação, indagando em que direção social se encaminham suas ações na 

contemporaneidade, percebe-se que existem diferentes arranjos que contribuem para a 

ampliação do debate e a criação de uma base que procura  alimentar o processo numa 
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dinâmica de participação social. A luta pela conquista de espaços participativos é um dos 

aspectos mais desafiadores a se alcançar para a evolução na democracia, principalmente no 

que tange às relações entre nível local de governo e sociedade.  

A participação dos atores nas diversas dimensões da vida política e social vem sendo 

institucionalizada e balizada para o alcance das democracias representativas, possibilitando o 

acesso dos setores populares no contexto das políticas sociais, embora haja vista dificuldades 

quanto aos órgãos do poder oficial compreender essas conquistas e trabalharem dentro da 

perspectiva de planejamento participativo. Como mencionado anteriormente, ainda se vive 

práticas políticas autoritárias e clientelistas, tanto por parte das instâncias municipais quanto 

por parte da população desinformada sobre a política administrativa no que diz respeito à 

participação popular.  

O acesso às instâncias de tomada de decisão do poder público ainda é adquirido 

através de pressão e demanda por parte de organizações e isso acontece pela falta de acesso 

que tais organizações têm junto às instituições estatais. A associação instrumentalizada vem 

contribuir para a organização social do município, através de sua inserção na gestão pública, 

alterando esses modelos de gestão e ampliando o processo de descentralização, avaliação de 

estratégias de participação e representação para a concretude das políticas sociais, além de 

contribuir com a discussão das políticas sociais e do planejamento social. 

Identificar essas associações como canais de participação social, considerando sua 

inserção nas ações públicas, seu poder de reivindicação, negociação e controle democrático é 

analisar em que direção social essas entidades desenvolvem suas ações.  Compete ao 

movimento associativo direção política, uma vez que é sabido que é nos espaços públicos que 

a democracia acontece, através do controle democrático do Estado pela sociedade, garantindo 

a expressão da vontade política dos cidadãos. 

 Conquistar a hegemonia e edificar uma aspiração coletiva pela ampla reforma 

intelectual e moral, dentro de uma visão crítica e restaurada de mundo. Elevar-se à fase da 

hegemonia político-intelectual na sociedade civil é ser capaz de dominar a estrutura estatal a 

partir do consenso da maioria, colocando-se como parceiro desse Estado para promover 

direitos e deveres ao cidadão. 

É como se, atendendo ao princípio da descentralização, as prefeituras tivessem 

alterado suas práticas e ações governamentais, com o alargamento dos processos decisórios 
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mediante uma prática associativa que redefinisse a noção de direitos, e ampliasse a noção de 

autonomia organizacional dos movimentos em relação ao Estado.  

Só que na prática, verifica-se que isso não acontece, ao contrário, o movimento perde 

o seu poder de luta e se afasta de suas bases, movido pelas práticas políticas paternalistas e 

autoritárias do Estado. Ainda se vive uma cultura clientelista e conservadora, em que os 

dirigentes das associações se vêem em conflito e pressão, por parte de alguns poderes 

públicos que se posicionam a favor de uma associação parceira para consolidar projetos 

partidários. 

Bem estruturada, pode obter representatividade política, tornando-se mecanismo de 

defesa em benefício da melhoria da qualidade de vida da população. A estruturação de várias 

associações em forma de rede pode atuar na melhoria das condições sociais do bairro e da 

cidade como um todo, além de que existe grande quantidade de leis fiscais para a realização 

de projetos, exigindo-se que esta associação esteja devidamente regularizada, dentro da 

legislação legal. 

Conclui-se que processos participativos, como o Orçamento Participativo e outros, 

são como meios eficazes para dar à luz um novo projeto democrático e cidadão, onde as 

pessoas tornem-se capazes de transformar interesses pessoais em projetos coletivos. Nessa 

perspectiva ocorre a análise das associações no município de Picos - PI, observando os 

processos de inserção desses organismos dentro da nova proposta associativa e legal, 

compreendendo-se assim o processo de participação e decisão na gestão pública. 

É importante dizer que esta pesquisa não pretende esgotar a compreensão dos fatos, 

pois a realidade social, densa, confusa e difícil de deixar penetrar é muito mais rica e 

complexa do que qualquer compreensão que se tenha aqui buscado. Ressalta-se, entretanto, a 

tentativa de utilizar uma linguagem clara a fim de que o trabalho possa ser lido por seus 

protagonistas, os associados, dirigentes, administradores e moradores de bairros, a fim de que 

estes possam se reconhecer nesta narrativa e encontrar o reconhecimento que fazem jus, por 

serem construtores de história, de culturas, de saberes e de direitos. 
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ANEXO 1 
Mapa dos Territórios de Desenvolvimento do Estado 

 

 
Fonte: Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS-2006 
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ANEXO 2 
Mapa dos bairros (Picos – PI) 
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ANEXO 3 
LOCALIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES  

URBANAS –PICOS –PI 
 

LOCALIZAÇÃO  NOME FILIAÇÃO SITUAÇÃO 
FUNCIONAL  

FAMCC FAME
PI 

BAIRRO  
AEROLÂNDIA 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO AEROLÂNDIA 

X  ATIVA 

BAIRRO BOA 
SORTE 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO BOA SORTE 

X  ATIVA 

BAIRRO 
CONDURU 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO CONDURU 

X  ATIVA 

BAIRRO 
PARAIBINHA 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO PARAIBINHA 

X  ATIVA 

BAIRRO COHAB ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO COHAB 

X  ATIVA 

BAIRRO 
PEDRINHAS 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO PEDRINHAS 

X  ______ 

BAIRRO DNER  ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO DNER 

X  ______ 

BAIRRO BOA 
VISTA 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO BOA VISTA 

 X ATIVA 

BAIRRO 
CIDADE DE 
DEUS 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO CIDADE DE DEUS 

X  ATIVA 

BAIRRO 
CATAVENTO 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO CATAVENTO 

X  ______ 

BAIRRO 
MORRO DA 
AABB 

 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO MORRO DA AABB 

X  ATIVA 

BAIRRO SÃO 
JOSÉ 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO SÃO JOSÉ 

X  ______ 

BAIRRO 
MORADA DO 
SOL 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO MORADA DO SOL 

X  ______ 

BAIRRO PARQUE 
DE EXPOSIÇÃO 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 

X  ATIVA 
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BAIRRO 
MORRO DA 
MACAMBIRA 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO MORRO DA MACAMBIRA 

X  ATIVA 

     

BAIRRO 
PAROQUIAL 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO PAROQUIAL 

X  ATIVA 

BAIRRO 
AEROLÂNDIA 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO AEROLÂNDIA 

X  ATIVA 

BAIRRO CANTO 
DA VÁRZEA 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO CANTO DA VÁRZEA 

X  ______ 

BAIRRO EMAÚS ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO EMAÚS 

X  ______ 

BAIRRO BELO 
NORTE 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO BELO NORTE 

X  ATIVA 

BAIRRO 
PANTANAL 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO PANTANAL 

X  ATIVA 

BAIRRO 
PASSAGEM DAS 
PEDRAS 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
BAIRRO PASSAGEM DAS PEDRAS 

 X ATIVA 

 

FONTE: FAMCC ( 2010-2011) 
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ANEXO 4 

PROJETO DE MORADIA DESENVOLVIDO VIA ASSOCIAÇÃO DE M ORADORES 
DO BAIRRO PARAIBINHA- AMBAPA 

 
 

                                       
PROJETO 

FAIXA 
SALARIAL DO 
BENEFICIADO 

QTD. DE 
HABITAÇÃO 

            
BENEFICIADOS 

  

 PARCERIAS 

PSH-PULVERIZADO 0 a 3 salários 
mínimos 

68 casas 

CONSTRUIDAS 

Associados que dispõe 
de terrenos FAMCC//ASSOCIAÇÕES/ADH /FNH 

MINHA CASA MINHA VIDA 3 a 6 salários 
mínimos 

500 casas 
PROJETO EM 
ANDAMENTO 

SOCIEDADE-PICOS FAMCC/ASSOCIAÇÃO/ADH/CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

PROJETO EMERGENCIAL DE 
HABITAÇÃO 

 SEM RENDA 100 CASAS 
CONSTRUIDAS 

      ALAGADOS  FAMCC/ADH 

       FNHIS-PULVERIZADO 0 A 3 SALARIOS 
MINÍMOS 

75  casas 

EM 
CONSTRUÇÃO 

Associados que 
dispõem de terrenos 

FAMCC/ PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PICOS E OUTROS                  MOVIMENTOS 
SOCIAIS 

MINHA CASA 

MINHA 

VIDA URBANO 

0 A 3 SALÁRIOS 
MINIMOS 

13 casas 

PROJETO EM 
ANDAMENTO 

SÓCIOS DA 
ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES DO B. 
PARAIBINHA 

FAMCC /ASSOCIAÇÃO/ADH 

SEMEANDO MORADIA-
FNHIS 

1 a 3 salários 
mínimos 

50 casas 

PROJETO EM 
ANDAMENTO 

ASSOCIADOS 
QUE 
DISPÕEM 
DE 
TERRENOS 

FAMCC/ ASSOCIAÇÕES/ADH 

FONTE: Dados fornecidos pela FAMCC (Federação das Associações de Moradores Comunitários- Picos - PI – março/ 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


