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ponte.” 
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RESUMO 
 

 
O “Eu” e o “Outro” – A constituição da identidade política nos Movimentos Sociais 
Urbanos. 
 
Esta dissertação tem como pressuposto a ideia de que a identidade política dos 
movimentos sociais urbanos se constitui e se reconstitui processualmente. Apoia-se 
em pesquisa realizada com as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) na favela do 
Lagamar, em Fortaleza-CE.  O Lagamar foi tomado como “caso exemplar’ no que 
tange ao conjunto de relações entre estado e movimentos sociais. Essa dissertação 
focaliza a luta por moradia, equipamentos e serviços urbanos como veículo a partir do 
qual se processa a construção política dos movimentos de bairros. Foi desenvolvido 
um estudo de natureza qualitativa. Foram realizadas entrevistas aprofundadas não 
apenas com representantes do campo dos movimentos sociais urbanos do Lagamar, 
como com técnicos do Governo do Estado e mediadores locais da porta-vozes da 
teologia da libertação. Além das entrevistas foram efetuadas observações in loco  em 
reuniões, em palestras e situações de conflito entre representantes do bairro e técnicos 
do governo. Observou-se que a relação de semelhança entre sujeitos do movimento e 
o processo de “negação” do Estado compõe tanto a identidade política assim como os 
campos de aliança desses movimentos. Foi realizado um breve histórico dos 
movimentos sociais em Fortaleza, incluindo o Lagamar, suas lutas, seus processos 
organizativos e seus atores. A partir destas observações, traduzimos o caráter de 
novidade dos Movimentos Sociais Urbanos na produção de um campo instituinte (de 
acordo com Castoriadis) de ação política. A ampliação do campo institucional para 
essas “novas” lutas amplia a denominada esfera pública para pautas concernentes à 
demandas, comumente consideradas, do âmbito da vida privada. Conclui-se que o 
Estado entra em cena no Lagamar conferindo à constituição de identidades políticas 
outros referentes tendo por base as políticas participativas e as lutas por ampliação de 
esferas de direitos e de cidadania.   
 
Palavras-Chave: Comunidades Eclesiais de Base, Participação, Cidadania, Direitos 
Sociais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
The “Self” and the “Other” – The Constitution of a Political Identity within Social 
Urban Movements 
 
This dissertation has as its assumption the idea that political identity within social 
urban movements is constituted and reconstituted according to a process. It is based 
on research that was carried on the Comunidades Esclesiais de Base-CEBs in the poor 
area of Lagamar in the city of Fortaleza, state of Ceara.  Lagamar was chosen as an 
“ideal model” considering the several relations between state and social movements.  
This dissertation focus on the struggle for a dwelling, facilities and urban services 
such which serves as a means for construction of a political awakening led by the 
movements within poor districts.  A qualitative-directed study was developed.  
Interviews of great depth were used, applied not only to representatives of social 
urban movements of Lagamar, but also to State Government technicians and local 
mediators from the theological liberation movement.  Besides the utilization of 
interviews, there were also the employment of in loco annotations of meetings, of 
lectures and of heated debates between community leaders and state officers.  It was 
noted that there is a similarity between the movement’s subjects and those who 
“deny” the state’s presence, and both compound the political identity and field of 
alliances.  A brief historical survey of the social movements of Fortaleza was carried 
on, including the community of Lagamar including its struggles, its organizational 
efforts and its actors.  From these observations it was revealed the newness character 
of the Social Urban Movements in the production of an instituting political action 
field (according to Castoriadis).  The expanding of the institutional field to include 
those “new” struggles amplifies the so-called public sphere to reach demands that 
were considered within the private realm only.  It is concluded that the State plays a 
role in Lagamar conferring to the political identity other referents having as basis 
participative politics and the struggles for increasing the field of rights leading to 
improvements in citizenship.  
 
Keywords: Catholic Communities, Participation, Citizenship, Social Rights  
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TRAJETÓRIA DO OBJETO: 
RECORTES DE ANÁLISE 

 

 

Os Movimentos Sociais Urbanos (MSU) aparecem na sociedade 

Civil como um broto de revitalização da prática política.  Tendo-se em vista que 

o canal institucional era o legitimo palco das políticas, os MSU’s ao surgirem no 

plano “privado” “autorizam” o exercer política em outras esferas; como também, 

ao ir projetando-se para a esfera pública provocam a sua ampliação e 

permeiam os debates políticos com outros valores. 

 

Os primeiros passos dos MSU’s foram efetuados nos limites do 

bairro na busca de referentes comuns, capazes de constituir identidades.  É 

recorrente, os primeiros estudos sobre os movimentos reportarem-se ao 

caráter interno das lutas, a conjunção de valores e ao sentido de autonomia 

auto-referendado por seus participantes.  E que só mais posteriormente o 

estado vai “adentrando” os movimento de bairros não apenas 

institucionalizando-os como também veiculando Programas Governamentais. 

Porém nestas circunstâncias tanto há no interior dos movimentos rupturas, 

adesões como uma participação crítica em relação ao Estado. 

 

A necessidade teórica de ampliar o caráter da identidade, de 

remetê-la ao campo do institucional e da política é uma sinalização apontada a 

partir das observações concretas dos MSU’s.  As “observações concretas” 

“indicam” aos estudos diversificados que pontuam a relação Estado/MSU.  Na 

perspectiva de precisar que qualidade assume a relação Estado e movimentos 

é que a Identidade Política figura como referente fundamental. 

 

Apesar de observarmos a partir de 1986, (período que inicia-se 

com mais intensidade, o “Tudo pelo Social” do Governo Sarney), uma 

proliferação de Associações nos bairros “organizadas” através de Ações 

Estatais, não deveremos partir do pressuposto ser o Estado o campo 

determinante na Constituição de Identidades Políticas.  Ou seja, o “terreno” da 
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investigação não necessariamente deve situar-se nestes momentos “fora” dos 

Movimentos, no campo das lutas institucionais. 

 

A identidade política constituída no seio dos Movimentos é 

relacional, mas é “anteriormente” processual imprimida de um imaginário que 

ora “rejeita” o Estado ora o incorpora na relação; ora inscreve-se no campo 

institucional, ora “retira-se”, entrecruzando-se entre “fora” e “dentro” do Planeta 

institucional. 
 

A identidade política constituída no seio dos Movimentos é 

relaciona, mas é “anteriormente” processual, imprimida de um imaginário que 

ora “rejeita” o Estado ora o “incorpora” na relação; ora inscreve-se no campo 

institucional, ora “retira-se”, entrecruzando-se entre “fora” e “dentro” do Plano 

institucional. 

 

A dinâmica própria dos movimentos com o Estado pode ser 

representado por um jogo de luzes e de sombras, pois se o espaço privado do 

cotidiano representa na era moderna a esfera da intimidade, das sombras; o 

espaço público aparece como das luzes, da visibilidade.  As ações 

desencadeadas pelos Movimentos em determinadas circunstâncias assumem 

um caráter mais “interno”, marcadas por processos de autogestão, ajuda 

mútua, não projetando-se de forma mais visível à esfera pública.  Em outros 

momentos outras ações evidenciam mais o seu caráter “para fora”, relação 

direta com o Estado e marcando “presença” no campo institucional. 

 

A partir destas observações consideramos que os estudos sobre 

identidade política dos MSU’s não devem orientar-se a partir da ênfase julgada 

mais adequada à análise (“interna” dos movimentos, “externa” do Estado); ela 

deve sim seguir as trilhas esboçadas pelos movimentos. 

 

Neste sentido, o nosso objetivo de observação consiste em 

perceber quais as várias faces da constituição da Identidade Política dos 

MSU’s nas relações de natureza diversa que vai assumindo com o Estado. 
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Nosso objetivo não delimita-se apenas a investigar que relações 

os MSU’s engendram ou não com o Estado, como a relação vai articulando-se 

através de ações específicas, que ações são estas e que significados 

assumem para seus integrantes.  Isto porque a identidade política não é 

apenas o resultado da conjunção de referentes comuns, ela constitui-se de 

“fazer política”, no plano “concreto” das lutas. 

 

O Lagamar, “locus” da investigação, é um bairro que condensa as 

várias dimensões da relação entre Estado e MSU’s, isto mais especificamente: 

 

− Em momentos que nesta relação o Estado aparece como “fora 

de cena”, no imaginário dos seus integrantes, e na “falta” de 

ações mais “diretas” do Estado em relação aos movimentos. 

Os movimentos nestes momentos colocam-se de “costas” 

para o Estado e solidificam referentes de igualdade e 

semelhança, referentes “internos” ao bairro. 
 

− Em circunstâncias em que os movimentos articulam-se de 

forma mais direta com o Estado, “dentro” do “plano público”, 

podendo identificar a nível imaginário as ligações dos 

movimentos com a “política” e percebendo suas diferenças e a 

diversidade de atores no plano “interno” do bairro. 
 

Além da observação do Lagamar realizamos um estudo1 a nível 

de Nordeste, no que se refere a relação entre Estado e MSU’s, durante três (3) 

anos (86-89) e em Fortaleza acompanhamos dois bairros dentro desta 

temática: 

 

− Bairro Água Fria – Com experiência de luta de caráter mais 

reivindicativo e de conflitos mais episódicos, com uma relativa 

entrada de programas de governo e um número equilibrado 

entre associações criadas através de processos internos e 
                                                
1 Pesquisa Estado e Movimentos Sociais Urbanos: Conflito e Participação em Fortaleza. NEPS 
– UFC – FINEP (Coordenado por Irlys Barreira). 
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outras criadas a partir da perspectiva da veiculação destes 

programas; 

 

− Bairro Parque Genibaú – De formação mais recente, com um 

grande número de Associações criadas para canalizar 

Programas Governamentais e uma intensa veiculação, via 

Associação de Bairros, de Programas Governamentais. 

 

Temos então além dos limites do bairro, outros referentes da 

relação entre Estado e MSU’s, o que para nós foi de grande valia na percepção 

da constituição de Identidades Políticas e mais revalidaram a idéia que o 

Lagamar é um “caso exemplar” no sentido de expressar o conjunto de relações 

entre Estado e MSU’s. 

 

A partir de tais considerações desenvolveremos este estudo nos 

seguintes eixos:  

 

− Neste primeiro capítulo relatamos a trajetória de 

observação do Objeto de Pesquisa enfatizando questões Teóricas e 

Metodológicas. 

 

− O segundo capítulo trata da emergência dos Movimentos 

Sociais Urbanos, seu caráter de novidade e seus cruzamentos na relação com 

o Estado.  Há ainda considerações a respeito do conceito de Identidade 

Política. 

 

− O terceiro capítulo discorre a respeito da formação do 

Estado e da Política na modernidade e constituição de Identidades Políticas. 

Neste capítulo foi realizado um “histórico” no tocante a “evolução” do Estado 

Moderno e as modificações da noção e da prática política. 
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− No quarto capitulo foi realizada um breve histórico dos 

Movimentos de Bairros de Fortaleza incluindo o Lagamar, suas lutas, seus 

processos organizativos, seus atores. 

 

− No quinto capitulo foi observado como a partir de diferentes 

relações que os movimentos mantêm com o Estado, constituem-se variadas 

expressões de identidades políticas.  Como a partir de uma maior “abertura ou 

fechamento” no campo institucional essa identidade política vai adquirindo 

dimensões diversificadas. 

  

− No sexto capitulo foram analisadas os programas 

participativos como sendo não apenas a entrada dos movimentos sociais no 

“domínio público”, mas também a presença constante do Estado em circuitos 

“privados”. 

 

 

TRAJETÓRIA DA PESQUISA: 
RECORTES METODOLÓGICOS 

 
 

Sempre fui simpática à problemática urbana: ”inchação das 

cidades”, “metropolinização”, “crescente formação de aglomerados urbanos”, 

“macrocefalia”, era motes de discussão sobre o urbano nos idos dos anos 70, 

tempos do curso de graduação. 

 

Quando iniciei o curso de mestrado em 1985 a realidade 

apontava uma “outra” configuração, havia “novos” personagens no cenário 

urbano, e a própria “cena urbana” apontava sinais de ebulição e de uma ampla 

movimentação. 

 

As categorias explicativas que eram utilizadas pelos 

observadores, pelos teóricos pareciam não mais “dar conta” da diversidade dos 

atores que apontavam no urbano. 
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Estudar os Movimentos Sociais Urbanos representava alguns 

desafios: 

 

− “Contar” com categorias teóricas pouca precisa, já que 

estavam sendo repensadas à luz dos novos acontecimentos; 

 

− Introduzir, segundo a orientação da própria “realidade”, a 

analise do Estado em relação aos movimentos; 

 

− Trabalhar tudo isto ao nível de identidade política unindo eixo 

da macro-análise (Estado) e dimensões comumente 

consideradas nos estudos de “tratamento” micro-analitico (a 

identidade)2. 

 

Por fim trabalhar o conceito nos limites já apontados por Rubem 

(1986 : 16).  “A atual noção de identidade parece completamente desprovida de 

bases epistemológicos firmes”, o que já confere certas dificuldades na 

“amarração” do conceito e do seu tratamento. 

 

Como a partir das questões colocados foi possível fazer a 

investigação a que nos propomos? A resposta a esta questão assume duas 

dimensões.  Uma de natureza mais teórica metodológica e outra mais 

vinculada às técnicas de obtenção de dados.  Em termos teóricos 

consideramos que as dificuldades conceituais poderiam ser sanadas a partir da 

analise sobre a temática feita por estudiosos e também a partir da observação 

de caráter processual acompanhado-o emergir dos movimentos.  Em outras 

palavras, acompanhar a “realização” do conceito (Identidade) em sua 

diversidade permitiu-nos de um lado relativizá-lo e de outro apreender suas 

características especificas. 

 

                                                
2 Entendemos por Identidade Política a Conjunção de valores coletivos contrapostos àqueles 
dominantes constituídos a partir de lutas orientadas por móveis concretos; sendo a identidade 
não fixa, porém mutante, processual, podendo em determinados momentos (aparentemente) 
desfazer-se para “ressurgir” em circunstâncias mais efetivas de lutas. 
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Do ponto de vista da obtenção de dados privilegiados 

essencialmente a observação dos movimentos não apenas em circunstâncias 

de conflito, de “visibilidade”, isto com o objetivo de captarmos os momentos 

diferenciados na Constituição de Identidades Políticas e as várias faces que a 

Identidade assume, por exemplo: em momentos de luta e em outros de uma 

certa “refração” dos movimentos para o plano “interno” do bairro.  Todo o 

processo foi facilitado por já haver realizado anteriormente um contato com o 

bairro a partir de uma luta, juntamente com os moradores no movimento “SOS 

COCÓ3“.  Houve neste movimento uma participação expressiva dos moradores 

do Lagamar e foi nestas circunstâncias que conhecemos algumas lideranças 

do Lagamar. 

 

Desse modo chegar ao Lagamar não representou grandes 

dificuldades..., havia mesmo um desejo meu de rever pessoas do bairro, 

conhecer melhor as histórias do bairro, e a história de vida de seus 

moradores. 

 

Neste sentido passei a freqüentar reuniões, festas, comícios no 

bairro.  Além de que ao iniciar o trabalho de campo (julho 1987) havia uma luta 

(relatada em capítulos subseqüentes) entre os movimentos de bairro e o 

Estado no sentido de que fosse efetuada a Drenagem do canal que “banha” a 

favela, com a retirada do menor número possível de pessoas.  Além de 

reuniões constantes no bairro, participei dos “encontros” entre lideranças do 

movimento e autoridades estatais. 

 

Realizei fora do bairro, entrevistas com “informantes chaves” que 

acumularam uma experiência nos movimentos de bairros, em outras lutas, e 

vivenciaram momentos diferenciados dos Movimentos Sociais Urbanos. 

 

                                                
3 O movimento “SOS COCÓ” iniciou-se no final do ano de 1985, a partir de um Ofício enviado a 
AUMEF – Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza, no sentido de que a ocupação de 
uma área verde, zona indicada pelo Plano Diretor de Fortaleza de “Proteção Verde Turista e 
Paisagística” – ZE – 1.  Esta é uma área de manguezal que sofre permanente influência das 
marés, situando-se o Lagamar em parte desta área.  O movimento contou com a participação 
de várias Entidades Civis, profissionais e moradores do Lagamar. 
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As entrevistas realizadas no bairro, foram orientadas por um 

roteiro de questões bastante flexível.  Como parti do principio ser a 

Constituição da Identidade Política nos movimentos de Bairro marcada pela 

diversidade de atores e de Projetos Políticos; procurei constatar as diferentes 

formas de participação nestes movimentos e evidenciar as várias matrizes 

discursivas que pontuam as falas de seus participantes. 

 

A participação mais efetiva nos Movimentos de Bairro em 

Fortaleza e especificamente no Lagamar é que propiciou a percepção da 

pluralidade de seus integrantes.  A análise como afirmou Durham tanto se 

efetuou “por dentro” como em determinados momentos lançou-se “para fora”, o 

que facilitou a observação da relação entre Estado e MSU’s em planos 

distintos. 

 

Para a melhor percepção desta relação o marco temporal que 

julguei mais adequado é referente ao período que se inicia em 1980 e orienta-

se até Julho de 1989. 

 

Todas as entrevistas foram remetidas deste período à atualidade 

com o intuito de perceber a “entrada” da PROAFA no bairro, o surgimento das 

primeiras entidades dos Movimentos de Bairro, a relação que foi 

estabelecendo-se entre os “dois”, até o momento em que finalizamos as 

observações em campo. 

 

Para conseguir “cobrir” o período passado utilizei: 

 

− Pesquisa em Jornais (O POVO, DIÁRIO DO NORDESTE) 

perfazendo este período, (80 – 87); 

 

− Fontes documentais, panfletos, documentos das entidades, 

cartilhas, ofícios, dramatizações, cânticos criados pelos 

moradores, e outros produzidos por órgãos governamentais; 
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− Através de entrevistas com pessoas mais antigas no bairro e 

engajadas nos Movimentos resgatar a dimensão de 

experiência nas lutas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************** 

2. O CONTEXTO DE EMERGÊNCIA DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS: CRUZAMENTOS 

COM O ESTADO.  A POLITICA E A CONSTITUIÇÃO DE 

IDENTIDADES POLITICAS.                                                   

****************************************************************** 
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IDENTIDADE, POLÍTICA E ESTADO: 
OS MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS 

COMO PANO DE FUNDO 
 
 

Os Movimentos Sociais Urbanos têm sido um tema privilegiado de 

polêmicas: polêmicas estas, muitas vezes, ancoradas em questões 

essencialmente teóricas, e outras, que dizem respeito à própria atividade de 

“fazer política” dos movimentos. 

 

CASTELLS (1980:14) coloca os Movimentos Sociais apenas como 

sendo a ampliação das manifestações de classe, de reivindicações e de 

objetos políticos, indicando que o seu surgimento se daria através da fenda 

criada pelo movimento operário, “verdadeiro motor da luta contra a ditadura e 

espinha dorsal da oposição democrática”.  Percebe-se que para CASTELLS os 

movimentos representam apenas um acessório ao eixo principal que conduz as 

mudanças mais significativas, ou seja, a classe operária.  Muito embora mais 

recentemente ele tenha analisado a importância dos movimentos na 

transferência do Estado, na derrubada do franquismo. (1980) 

 

ANDERSON (1985) assim como EVERS (1984) indicam uma relação 

entre crise das esquerdas e o advento dos Movimentos Sociais.  Afirma 

ANDERSON(1985 :38) que toda a tradição do PC francês estava se esgotando 

na virada dos anos 70 com o despertar das revoltas de massa na Europa 

Ocidental; e mais, no que se refere às “revoltas de massa” em nenhum dos 

casos o ímpeto das rebeliões populares derivava dos partidos de esquerda. 

 

Se para alguns os movimentos surgiram em conseqüência de uma 

crise do marxismo, enquanto prática alternativa, para outros ele surge como 

resposta a uma crise urbana, inserido no conjunto das práticas sociais e 

situado no campo das lutas de classes (CASTELLS, 1976; BORJA, 1977; 

LOJKINE, 1985). 
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A rigor, os esforços de entendimento dos Movimentos Sociais têm se 

situado em níveis de investigação distintos: ou são explicados a partir da 

dinâmica do sistema capitalista, em análises “exteriores” aos movimentos na 

busca de seus efeitos políticos (CASTELLS, 1976; BORJA, 1977; LOJKINE, 

1985), ou se tem tentado percebê-los internamente, na tentativa de 

caracterização de um quadro de especificidades indicadoras de uma 

identidade. (EVERS, 1984; ZALUAR, 1985) 

 

Para CASTELLS, limitar-se à simples observação dos Movimentos, 

por si mesma, não poderia fazer outra coisa senão acumular anedotas (1976: 

380).  O objetivo do autor é, através de estudos semidescritivos, atrair leis 

gerais dos Movimentos Sociais.  Segundo ele, a elaboração de estudos 

justifica-se apenas num período inicial, uma vez que no começo dos anos 70 

não havia ainda o resultado de investigações concretas sobre os movimentos, 

que correspondessem a algumas questões de natureza concreta. (1976:381) 

 

Fazia-se necessário então estudá-los inicialmente a partir de 

investigações de caráter exploratório.  Em essência, a perspectiva de 

CASTELLS é que os movimentos não devem ser estudados a partir de suas 

práticas; o que deve definir os movimentos são os seus efeitos, e não sua 

subjetividade. (1976:317) 

 

Embora os estudos de CASTELLS indicassem a necessidade de 

investigar os movimentos apenas no tocante a seus efeitos para o sistema, no 

fim dos anos 70 despontam inúmeros estudos de natureza mais específica. 

Este “movimento” metodológico de descer, de verticalizar a investigação, talvez 

tenha sido necessário, haja vista o traço de novidade e que revestiam-se os 

Movimentos.  E ainda, os primeiros “ensaios” dos movimentos sociais são 

realmente de natureza mais tópica, mais localizada, o que justifica o caráter de 

especificidade destes estudos.  Já mais recentemente, alguns textos passam a 

requisitar investigações de natureza mais totalizadora, no objetivo de dar conta 

de um quadro mais amplo, no qual situam os MSU’s. (MACHADO, 1985; 

CARDOSO,1983). 
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MACHADO (1986:3) assinala que “diagnósticos de situações 

concretas são separados das questões mais gerais às quais vinculam e de 

onde extraem seu sentido”.  Essas questões mais gerais dizem respeito 

propriamente ao papel do Estado e dos partidos assim como de outras 

instituições na estrutura interna dos movimentos.  Em alguns estudos chega-se 

a inferir que os Movimentos nasceram deles próprios e contra tudo e todos.  É 

como se a identidade destes movimentos, pautada mais especificamente pelos 

elos de solidariedade interna, assumisse características e homogeneidade e 

pureza inigualáveis a outras instituições sociais.  Nos estudos de casos 

observa-se uma substantivação da noção de identidade, por sua redução à 

idéia de unidades de interesses, perdendo-se o seu caráter relacional. 

(CARDOSO, 1987:29) 

 

E no fim dos anos 70, no período destacado como de abertura 

política no Brasil, com uma sociedade civil mais ebulitiva, que se tornou 

explícitas as relações entre movimentos de bairros e movimentos sociais mais 

amplos. 

 
“Essas experiências neste momento aí, também como a 

luta da anistia, do movimento contra a carestia, que veio 

de São Paulo e começa a atuar no Pirambu, Dias 

Macêdo, exatamente onde já existia uma base de 

organização e esse Movimento contra a Carestia, 

juntamente coma luta e a greve dos operários, do ABC 

Paulista, mas o Movimento da Anistia somando com o 

conflito da Zé Bastos, dá uma outra dinâmica ao 

movimento de bairros em Fortaleza, e se torna muito 

mais crítico, muito mais questionador da situação que a 

gente vivia e começa a extrapolar as lutas da educação, 

da saúde e da moradia para lutas mais gerais: luta pela 

democracia, luta pela liberdade do País, luta pela defesa 

dos presos políticos.”  

(Liderança do Movimento de Bairros em Fortaleza) 

 

O “caráter relacional” dos Movimentos Sociais Urbanos talvez 

apenas tenha se tornado mais delineado, mas visível neste momento acima 
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exemplificado.  Portanto, o que parece estar em jogo nos estudos sobre os 

movimentos não é apenas o tipo de enfoque a ser utilizado nas suas análises, 

é também a conjuntura política, a relação e o nível de confronto com o Poder 

Constituído.  

 

Observa-se que os Movimentos Sociais despontaram em 

sincronia com rediscussões e reformulações do marxismo, no que se refere às 

noções de poder e política, do papel do Estado, do partido e de revolução 

social.  Para MARX, o Estado nasceu da necessidade de controlar os 

antagonismos de classe e no centro da luta entre as classes.  E quase sempre 

o Estado da classe mais poderosa e economicamente dominante que, por seu 

intermédio, adquire também domínio político, obtendo assim novos meios para 

dominar e explorar a classe oprimida (MARX, 1973:89).  O Estado representa 

apenas um organismo de dominação, já que sua própria gênese advém de sua 

função: criar mecanismos de controle eficazes a fim de garantir sua 

supremacia.  O poder, para o marxismo ortodoxo, representa o organismo 

repressivo, que tem o papel de dizer não, de cercear, de desautorizar, de 

exercer uma dominação na base da supremacia de classe. 

 

Para FOUCALT (1984), não existe o poder, e sim, práticas e 

relações de poder, o que significa dizer que ele é algo em movimento, em 

correlação, em exercício.  Ao afirmar que o poder é produtivo, ele lança um 

novo “olhar” sob as configurações do poder, ele evoca o poder no cotidiano, o 

poder que adentra as relações sociais. 

 

Talvez o vazio de um paradigma (MACHADO, 1986) para os 

MSU´s resulte também de concepções distintas das noções de poder e política, 

o que também resulta em diferentes orientações metodológicas. 

 

DUHRAM (1984:24) explicita melhor essa problemática ao 

colocar que a dupla tarefa de quem investiga os movimentos sociais é a de 

integrar dois modos distintos, pelos quais os movimentos têm sido analisados.  

A primeira delas, de cunho mais sociológico e político, procura o significado 

destes movimentos, basicamente, em sua relevância para ação partidária, em 
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sua relação com o Estado, e em sua eventual importância como instrumento de 

contestação do regime.  Trata-se de uma visão “de fora” e “para fora” do 

movimento.  A outra, de cunho mais antropológico, preocupa-se 

fundamentalmente com o seu significado para aqueles que dele participam, 

procurando, portanto, uma interpretação a partir “de dentro”. 

 

Talvez esses estudos que privilegiam mais os enfoques a partir 

“de dentro”, estejam respaldados em uma concepção distinta do que seja poder 

e política em relação àqueles que os observam “de fora”.  EVERS (1984: 15), 

por exemplo, identifica o poder a nível de relações cotidianas como atos de 

obediência irrefletida à ordem existente que criam, reproduzem e reforçam as 

estruturas sociais.  O poder, a política nesta concepção quase se confundem 

com a noção de “cultura”, sendo os Movimentos considerados por EVERS 

como sendo a manifestação de uma “contra-cultura micrológica”. 

 

Aqueles que percebem os movimentos no plano “de fora” os 

situam a nível da reprodução de força-de-trabalho, isto é, moradia e 

equipamentos sociais.  Nestes casos, o movimento social é definido por sua 

exterioridade ao poder do Estado. (CASTELLS, 1976: LOJKINE, 1985: BORJA, 

1977) 

 

Os enfoques mais “por dentro” dos movimentos privilegiam a 

“matriz cultural global” (TOURAINE) e os percebem num ângulo “meta-político”. 

 

O que diferencia os movimentos das demais ações culturais 

chega a ser apenas a sua natureza de oposição à ordem cultural.  Os 

movimentos, não necessariamente, trocariam embates com instâncias 

microfísicas de poder.  Eles representariam, na ótica de EVERS, uma prática 

diária do exercício da política, podendo revelar-se como mais político do que a 

ação imediatamente orientada na direção das estruturas existentes do poder. 

(1984:15) 

 

Se CASTELLS coloca que “a gênese da organização não 

depende das análises dos MSU’s, porque só seus efeitos são importantes” 
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(1976:322), EVERS, ao apresentar sua segunda tese, aponta no sentido 

contrário: “a direção desta remodelação de padrões sociais está dispersa 

fazendo parte de uma utópica ”face oculta” a esfera social deformada por sua 

“face visível”.  A “face visível” dos MSU’s, que poderíamos analogamente 

relacionar como os “efeitos” apontados por CASTELLS, significam, para 

EVERS, a deformação dos caracteres mais ocultos. 

 

Afirma EVERS: “A sociedade dominante é, portanto, a face 

frontal, iluminada e sólida da esfera social, que exerce uma pressão 

permanente sobre sua franja contestadora, a fim de adaptá-la à realidade de 

poder existente.” (1984: 17).  Na franja da sociedade estão os Movimentos, na 

face frontal, as demais ações, todas caracterizadas como dominantes. 

 

Ora, se nesta linha interpretativa a identidade dos movimentos 

sociais é gestada na face oculta, nos seus interstícios passa-se a compreender 

melhor o vazio de estudos de teor mais “relacional” dos movimentos, onde a 

identidade não seja considerada algo puro, à parte; e sim integrada, articulada, 

entranhada à dinâmica social. 

 

A identidade dos Movimentos Sociais se constitui na razão 

imediata de sua relação com outras instituições sociais. 

 

A representação dos Movimentos para seus referentes sujeitos 

pode ser descrita como forma de luta inovada e inovadora, diferenciada, única, 

particular, porém não deixa de ter sido parida no seio da vida social. 

 

A identidade dos movimentos sociais, além de não estar oculta, à 

parte, é muito menos homogênea, haja vista a diversidade de sujeitos e as 

conjunturas específicas que a constituem. 

 

Na tentativa de unir eixos analíticos exemplificados por DUHRAM 

(1984) como “de fora” e “de dentro”, sem que a pesquisa se torne dupla (tarefa) 

devemos estudar a identidade dos movimentos sociais a partir da relação que 

estes estabelecem com o Estado em diferentes conjunturas.  Daí talvez faça 
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sentido falar de identidades dos movimentos sociais não apenas pelo seu 

aspecto “externo” (por ser o Estado também uma entidade dinâmica) como 

também por aspectos interiores aos movimentos no que diz respeito a sujeitos 

diferenciados e múltiplos. 

 

Trabalharemos com níveis superpostos de análise, onde 

privilegiaremos a constituição da identidade política (nível de dentro para fora) 

e na sua relação com o Estado (de fora para dentro). 

 

 

O QUE HÁ AINDA DE NOVO 
NOS MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS? 

 
 

A partir de 197, o cenário urbano brasileiro é pontilhado por seus 

Movimentos Sociais de natureza diversa.  São movimentos por moradia, por 

equipamentos nos bairros, por novas linhas de ônibus, por anistia, de negros, 

de mulheres, de ecologistas... 

 

A realidade, com seus vários conflitos e lutas parece emitir a 

seguinte mensagem: teóricos de todo mundo reorientem suas concepções!  

Existem novos atores no palco social, a peça já não é mesma, a iluminação do 

teatro é outra e vocês ainda parecem ver com as mesmas lentes!  Como 

críticos desta peça deverão identificar os novos enredos, perceber novos 

papéis, novas representações e, quem sabe, subir no palco e participar na 

construção dos cenários. 

 

Os Movimentos Sociais Urbanos têm sido considerados a 

novidade no campo das práticas sociais e um tema paradigmático no terreno 

das teorias sociológicas, antropológicas e na área das ciências políticas.  

EVERS (1984:11), afirma, em relação àqueles movimentos: “não é apenas que 

a realidade esteja mudando: ela está fugindo aos nossos modos de percepção, 

aos nossos instrumentos de interpretação”. 
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Segundo DUHRAM (1984 : 10), os problemas interpretativos em 

relação aos MSU’s concentram-se em duas questões: de um lado, a base de 

classes desses movimentos, que congregam segmentos heterogêneos da 

população e, de outro, o fato de se constituírem como forma mobilizadoras que 

ocorrem fora dos partidos políticos e sindicatos. 

 

São atribuídos em alguns um caráter de espontaneidade e 

autonomia a estes movimentos de vez que surgem fora das instituições 

políticas formalizadas.  E como passam a ter visibilidade, especialmente na 

América Latina, após um período de repressão e fechamento político, as 

análises apontam o surgimento dos Movimentos Sociais como o veio da 

revitalização da Sociedade Civil. 

 

Nestas análises, o Estado tem sido apontado como um 

personagem bastante indiferenciado, ou seja, permanecendo o seu caráter 

apenas disciplinador e autoritário. (CARDOSO, 1985 :218) 

 

Partindo desses princípios tem-se dado uma ênfase a estudos 

específicos das situações de mobilização, como se as mesmas ocorressem 

sempre de “costas” para o Estado. 

 

Os Movimentos Sociais que irrompem no Brasil no fim dos anos 

70, como o da anistia, carestia e aqueles nos bairros e que aparecem como 

praticas sociais independentes dos partidos e sindicatos, são apresentados, 

algumas vezes, como se sua origem tivesse sido gestada também 

independente de sua relação com o Estado. 

 

A autonomia dos movimentos representa em algumas situações 

não só a negação de laços com instituições como também de sua natureza de 

oposição ao Estado.  A questão da autonomia dos MSU’s remete à discussão 

sobre o Estado e também esta relacionada com o caráter de novidade dos 

movimentos. 
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Observa-se com a noção de autonomia, o imaginário de um 

estado de pureza e independência indicada na gestação de uma nova pratica 

social.  EVERS (1984 :14) coloca que sua impressão é que o elemento novo 

dos novos movimentos sociais consiste na criação de pequenos espaços da 

prática social nos quais o poder não é fundamental; e que não conseguimos 

entender esta potencialidade enquanto a encararmos de um ângulo de poder 

apriorístico. 

 

O novo surge em oposição ao velho aos velhos.  Parece que se 
colocam em confronto o anacrônico e o atual.  Movimentos reveladores de 

novos tempos? ... “Os protagonistas de movimentos sociais e seus principais 

sujeitos organizacionais, longe de quererem rotular seus movimentos com 

fórmulas passadas, almejam a construção do novo”. (DOIMO, 1986:16). 

 

Os estudos sobre identidade dos movimentos sociais muitas 

vezes consubstanciam-se na busca de caracteres que identifiquem o novo.  “A 

ênfase na construção da identidade reforçou a tendência classificatória que 

opõe o novo ao tradicional”. (CARDOSO, 1987:29) 

 

Este novo diferencia-se dos demais por características de 

espontaneidade (ausência de estratégias de ação política não imediatas) e/ou 

de uma pureza (ausência de ligações institucionais) assemelhando-se a uma 

condição “narcísica” onde “Eu” não percebe ou não quer / pode perceber a 

presença do outro.  A negação do “outro”, do diferente, do opositor, da 

autoridade, não significa que a formação da identidade dos Movimentos seja 

forjada independente do Estado e de relações no campo político-institucional; a 

negação das relações com o Estado e instituições pode ser uma característica 

básica na formação da identidade política dos agentes dos Movimentos. 

 

Em Fortaleza, nos momentos que os movimentos aparecem de 

forma mais visível nos dos anos 70 ocorrem greves de peso para o conjunto da 

sociedade como a dos metalúrgicos e motoristas.  Embora o surgimento de 

Associações de Bairros não seja recente, é o novo contexto de emergência da 

sociedade civil que vai dar respaldo a essas associações, articulando-as de 
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forma mais integrada sob a influência de partido de oposição, setores da igreja, 

associações profissionais etc. (BARREIRA, 1982:76) 

 

A conjuntura evidencia que o “eu” não se forma isolado, ou seja, 

que a identidade dos MSU’s é formada na sua relação com o Estado e 

instituições da sociedade civil. 

 

É preciso, porém, observar em que conjunturas e em que 

situações específicas os Movimentos colocam-se numa relação mais direta ou 

menos direta com o Estado, como é que nessa relação Estado/MSU’s foi se 

constituindo a identidade política dos MSU’s.  Isto porque, embora a identidade 

seja formada em um campo relacional mais amplo, interessa-nos, para efeito 

do nosso estudo, apenas a relação Estado/MSU’s... 

 

Partiremos do pressuposto que a constituição da identidade tem 

fases diferenciadas, onde a questão do Estado pode ter maior ou menor peso.  

Por conta disto, a teoria a ser utilizada (maior ou menor ênfase à questão 

Estado) não é uma decisão a priori, é uma conseqüência concreta de como 

esta relação vai sendo produzida historicamente. 

 

Como é que a identidade política dos MSU’s constitui-se na 

relação com o Estado em diferentes conjunturas?  Os primeiros momentos dos 

MSU’s se caracterizam por um maior “fechamento” dos mesmos em relação ao 

Estado?  Quando os MSU’s começam a abrir-se na relação com o Estado?  De 

que forma concreta se dá nos MSU’s esta relação?  Existem canais (formais ou 

não) que viabilizam esta relação?  Quais são os interlocutores? 

 

São estas algumas questões que podemos formular a partir da 

problemática da identidade política dos MSU’s na sua relação com o Estado. 

 

Observamos que as análises a respeito desta relação quase 

sempre guardam uma polaridade onde ora se dá uma maior ênfase à questão 

do Estado, perdendo-se de vista a especificidade dos movimentos, ora se da 
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uma maior atenção à questão da identidade, sem se levar em conta a relação 

MSU/Estado. 

 

E a relação MSU/Estado e MSU/Partidos como ocorre em 

Fortaleza? 

 

O movimento de bairros em Fortaleza não ocorreu e não ocorre 

independente dos partidos e sindicatos e desvinculados da dinâmica do 

Estado.  Até iniciar-se o período da abertura política, os partidos de esquerda 

viviam em uma certa “harmonia” dentro da situação de clandestinidade.  

Examinemos o que diz uma liderança expressiva do Movimento de Bairros em 

Fortaleza. 

 
“Quando os partidos começam a sair da clandestinidade, 

então já começam a aparecer documentos de vários 

partidos que ate então eram clandestinos já começa a 

aparecer candidaturas que expressam a união das 

esquerdas. Então já se começa a ter um posicionamento 

político partidário. Neste momento aí surgem varias 

articulações: a União das Comunidades Cearenses, o 

Movimento contra a Carestia, o Interbairros, a 

Federação...”  

 

Percebe-se, com o depoimento acima, que o bairro representa 

durante o período da repressão, o espaço privilegiado de atuação de grupos 

políticos, especialmente clandestinos e quando a conjuntura favorece a 

explicitação das diversas tendências elas se tornam visíveis para o conjunto da 

sociedade e concomitante, nos bairros. 

 

Por sua vez, o Estado em Fortaleza já atuava nos bairros desde 

1963 através da Fundação do Serviço Social de Fortaleza – FSSF, órgão 

responsável essencialmente por programas de remoção de Favelas. 

 

E é do movimento da José Bastos (1979), onde ocorre um grande 

embate com o Estado, que surge a necessidade de um outro órgão – a 
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PROAFA – Programa de Assistência às Favelas da Região Metropolitana de 

Fortaleza, regido de uma tônica não da remoção, mas da implementação de 

uma nova política para as favelas.  Novos movimentos, nova política para os 

bairros? 

 

Observa-se que, de alguma forma, os movimentos de bairros 

caminham articulados com a política partidária e o Estado. 

 

Estes novos atores como precursores de novos movimentos, 

segundo alguns estudos, lançariam as bases para práticas sociais 

diferenciadas, com potenciais outros de transformação: “o potencial 

transformador dos movimentos não é político mas sócio-cultural”. (EVERS, 

1984:14) 

 

Retirar os movimentos do campo político, enquanto veio 

transformador, e situá-los na dimensão sócio-cultural, não traria como 

conseqüência o não exame de sua relação com o Estado e instâncias 

institucionais?  Os novos agentes surgem dentro de determinadas conjunturas 

e gestam-se nas relações que estabelecem com estruturas sociais, embora a 

partir daí recriem um imaginário próprio.  O imaginário dos movimentos sociais 

é construído no seio do imaginário social. 

 

Quando os movimentos sociais ganham força no Brasil, o 

momento é de rearrumação, de organização, de transição da política.  As lutas 

primeiras que ocorrem, especificamente nos bairros, caracterizam-se por uma 

busca de segurança material.  A busca de segurança material aparece nos 

movimentos de bairro evidenciada nas lutas pela moradia e infra-estrutura.  

Esta busca de segurança material, ou como apontam algumas lideranças dos 

movimentos de bairros, as lutas mais localizadas e imediatas, são mobilizações 

que nos primeiros momentos, atuam ainda na formação de uma experiência 

interna, comunitária. 

 

Uma liderança do movimento de bairros de Fortaleza afirma: 
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“Nossa intervenção foi muito no sentido de fazer com 

que aquele grupo crescesse, se articulasse mais 

internamente dentro do bairro, procurando conhecer 

melhor a realidade, procurasse envolver outra pessoas 

no trabalho e aí criasse de fato sua identidade”. 

 

Os primeiros momentos do movimento de bairros ainda podem 

estar marcados por uma “insegurança simbólica” – a que pertenço – 

evidenciada na forma possivelmente ainda não consolidada de uma identidade 

política referente a estas práticas. 

 

É talvez nestes primeiros momentos que os movimentos 

assumem um caráter de novidade, com traços de autonomia e espontaneidade.  

A identidade, nestes casos, é considerada como “produto apenas de vivência, 

de carências comuns que explicitam para todos os membros do grupo, uma 

mesma condição de dominação”. (CARDOSO. 1987:29) 

 

A partir destes pressupostos, observa-se uma falta de 

questionamento quanto aos interlocutores a quem se dirige o discurso do 

grupo, e perde-se então o caráter relacional da noção de identidade.  

“Retomando uma perspectiva culturalista, procuram-se valores culturais 

comuns como suporte para a unidade do grupo e deixa-se de analisar sua 

prática reivindicativa que pode mostrar frente a que outros grupos são definidas 

estas identidades”. (CARDOSO, 1987:29) 

 

E que os estudos sobre os movimentos, e mais notadamente 

aqueles relativos à identidade, têm deixado de lado as questões relativas ao 

Estado, ou seja, seguiram em mão única as pistas duplas desenhadas pelos 

movimentos. 
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RE (UNINDO) FRAGMENTOS DO CONCEITO 
DE IDENTIDADE NA POLITICA 

 
 
Em julho de 19884, lia-se uma reportagem de psicanalista com o 

seguinte título: “A lei e o lugar do Pai”, logo no segundo parágrafo, o autor 

adverte: 

 
“Atravessamos uma crise ou um período, melhor 

dizendo, de profunda deterioração de valores éticos e 

morais antes vigentes, ou se não, pelo menos, referidos 

como tal.  Em todos os níveis assiste-se uma 

despudorada e vergonhosa exposição de escândalos, 

mentiras deslavadas, corrupção de todos os tipos vinda 

justamente do seio do exercício do poder, ou seja, de 

onde se demanda liderança e norma, se encontra 

perversão da Lei”. 
 

O que o artigo aponta como principal motor da crise social é a 

falta de identificação com a Lei, que em seu bojo traz sua própria subversão, é 

impossível uma identificação plena com a mesma.  Vivemos desde 1974, o 

período de nossa história reconhecido como “transição democrática”.  É uma 

transição muito longa e, como em qualquer período de mudança, dificulta a 

identificação dos indivíduos com as leis.  Isto acarreta uma crise de 

legitimidade da política, marcada por um amplo desencontro com a política 

institucional.  A violência advinda do golpe de 64, protagonizada pelos militares, 

serviu como fator de desorganização e ruptura do sistema político.  Weffort 

(19856:67) assinala que: 

 
“Foi, porém, destes anos de violência, de confusão e de 

medo que surgiu no país uma atitude nova em relação 

ao Estado e, por conseqüência, em relação à sociedade 

e à democracia.  Tanto para as iniciativas que nascem 

do Estado – mais precisamente das forças armadas – e 
                                                
4 Jornal do Brasil, Otelo Correia Santos Filho, Encarte Especial, 12/6/88, p.1 
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que dão inicio à transição, quanto para as iniciativas que 

levariam à formação de resistência e da parte 

democrática, o ponto de partida tem de ser procurado 

nos anos mais escuros do regime pós – 1964.  São 

também os anos mais confusos de toda uma fase 

histórica carregada de confusões.  Se tem sentido falar 

de esquizofrenia para um país, aqueles foram, sem 

dúvida, os anos de esquizofrenia política brasileira”. 

 

O Estado fechava-se na esfera público-institucional, ou anti-

Estado, como assinala Weffort, e a sociedade apenas aglomerava indivíduos 

desarticulados politicamente e assolados pelo medo.  O período relativo aos 

anos de golpe de 64 é marcado por uma intensificação na criação de leis, 

decretos governantes no acionamento de meios de coerção, onde a todo 

momento os indivíduos haviam de se perguntar o que constituía-se uma 

infração à legalidade.  A intensificação na criação de leis e decretos, os 

recursos do Estado a meios explícitos do uso da violência, são indicativos de 

uma profunda crise de legitimidade do Estado. 

 

Ao reprimir as identidades políticas, o regime autoritário destrói os 

espaços políticos auto-organizados e os substitui por uma arena pública 

controlada pelo Estado, na qual todas as discussões devem ser encitadas 

segundo códigos, termos estabelecidos pelo Governo. (O’DONNEL et 

SCHIMITLR; 1988:84). 

 

Os movimentos sociais surgem não apenas reeditando as antigas 

identidades políticas como produzindo “novas” identidades, em espaços 

pontuados pelo silêncio, pela privação e privatizações; identidades políticas 

que se constituem “fora” dos espaços permitidos pelo Estado e surgem mesmo 

“de costa para o Estado”. (CARDOSO, 1985) 

 

A falta de identificação com a lei, “deteriorização de valores éticos 

e morais”, empresta aos movimentos a característica (mais inicialmente) de 
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“criar as suas próprias leis”, de defender sua autonomia, sua identidade, face à 

política vigente. 

 

Não podemos, ao estudar a constituição da identidade política 

dos Movimentos Sociais Urbanos, deixar de lado a relação que estes mantêm 

com o Estado; que assume a dimensão do “outro”, do diferente, do “criador” 

das “leis”, as quais os Movimentos, num processo de 

identificação/desidentificação, vão constituindo suas identidades políticas. 

 

Neste segmento trataremos de forma rápida como os 

clãs/pólis/cidade criam, em geral, (de forma mais unificada ou fragmentária) 

suas identidades a partir das referências com o organismo que representa a 

“Lei” e como a partir de um processo de identificação e desidentificação com 

este organismo de poder, são produzidas renovadas identidades políticas. 

 

Partimos do pressuposto teórico no que se refere, por exemplo, a 

noção de Estado não apenas como comitê de uma classe em detrimento das 

demais instâncias da sociedade civil, e sim como organismo “Lócus” da 

representação do poder dominante, e palco de investidas e articulação das 

demais forças políticas5. 

 

Pretendemos, a partir de uma síntese dos debates em torno do 

conceito de identidade, explicitar quais aspectos destas produções teóricas 

poderão ser utilizados no estudo sobre as identidades políticas dos 

Movimentos Urbanos.  Isto para que possamos definir que significado o 

conceito de identidade política assume no estudo dos movimentos de bairros 

do Lagamar, e de que forma o utilizaremos na observação dos mesmos.  

 

Segundo Ruben (1986), a construção do conceito de identidade 

tem sua matriz nas tentativas de configuração, de um todo homogêneo de 

caráter conservador, onde a teoria da não contradição, da unidade e da não 

                                                
5 As questões relativas ao Estado serão analisadas no terceiro capítulo deste Estudo. 
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diferença assume relevância.  Em produções teóricas na Alemanha, por Hegel, 

e nos Estados Unidos, por Mead, evidenciam-se os seguintes aspectos: 

 

− “A identidade na Alemanha é a necessidade de uma 

sociedade relativamente homogênea e consolidada, 

embora despossuída de uma organização política 

única. 

 

− A identidade nos EUA é a necessidade de um Estado 

constituído e consolidado, embora despossuído de 

uma sociedade relativamente homogênea.” (RUBEM, 

1984:9). 

 

 

Seja para a formação de uma sociedade homogênea ou de um 

Estado constituído, o que o conceito de identidade induz, nas suas primeiras 

reflexões, é a idéia de homogeneidade e unidade. 

 

“Para Mead (In: RUBEN, 10), a identidade constitui-se na 

oposição de “Eu/Nós” ao “Outro generalizado”.  Este “Outro generalizado” diz 

respeito a uma atitude geral, a uma forma de ser da sociedade. 

 

A noção de sociedade como um “Outro generalizado” traz em seu 

bojo a visão da hegemonia do Estado sobre a sociedade.  Estado hegemônico 

e homogêneo, por um lado, representando a sociedade homogênea e 

dependente em contraposição. 

 

Sendo o “Outro”, generalizado, a sociedade civil não assume 

internamente muitas distinções, o que não atemoriza e não mobiliza do Estado 

muitos cuidados no sentido de administrar diferenças.  A constituição da 

identidade política dos MSU’s não apenas representa uma busca de um “lugar” 

político, mas o “encontro” e a “separação” em relação ao “outro”. 
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O outro sugere ser decifrado, para que os lados mais difíceis do 
meu, eu, do meu mundo, de minha cultura, sejam traduzidos também 

através dele, de seu mundo e de sua cultura.  O outro sugere ser conhecido 

para que os abismos das diferenças tornem-se menos ameaçadores. 

(BRANDÃO, 1986). 

 

O estudo de minorias étnicas pontuam alguns povos como 

representações culturais diferenciadas de nossa civilização, por outro lado 

evidenciam sua formação interna como representante de uma identidade étnica 

homogênea e quando muito sofrendo algumas alterações por fatores externos, 

por “contatos interétnicos”, num processo denominado “aculturação”. 

 

BRANDÃO (1986:232) apresenta uma nova versão do conceito 

de identidade ampliando-o: 

 
“As identidades são representações inevitavelmente 

marcadas pelo confronto com o outro; por se ter de estar 

em contato, por ser obrigado a se opor, a dominar ou ser 

dominado, a tornar-se mais ou menos livre, a poder ou 

não construir por conta própria o seu mundo de símbolos 

e, no seu interior, aqueles que qualificam e identificam a 

pessoa, o grupo, à minoria, à raça, o povo.  Ressalta o 

autor: identidades são, mais do que isto, não apenas o 

produto inevitável da oposição, por contraste, mas o 

próprio reconhecimento social da diferença.” 
 

Consideramos uma contribuição relevante nos estudos realizados 

por BRANDÃO (1986), a idéia da identidade que ao precisar diferenciar-se, 

marcar distinções, é “obrigada a opor-se”, a contrastar, demarcando assim o 
caráter relacional da identidade. 

 

As noções de igualdade e homogeneidade que passam nos 

estudos sobre minorias étnicas, são muitas vezes colocadas devido à falta 

(aparente ou não) dessa entidade suposta universal representada para nós 

pelo Estado.  Nestes casos, não existe “o outro”, a Lei, instaurando a ordem 
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das diferenças.  Nisto registra-se também uma diferença básica entre a noção 

de pessoa e papeias.  Os papéis atribuídos aos indivíduos nos clãs 

diferenciam-se uns dos outros como personagens de uma história, cada um 

com uma posição, e com uma “função” definida dentro do conjunto de relações. 

 

O sujeito social, nestes casos, é aquele que ocupa, enquanto 

vivo, o nome e o lugar através dos quais passam títulos, máscaras e 

desempenhos nos rituais.  Há a idéia de que o ancestral retorna no outro, no 

descendente, que lhe herda os nomes e ocupa seu lugar, seus papéis, suas 

máscaras (que apenas ele usa), enfim, o seu personagem. (MAUSS, In: 

BRANDÃO, 1986) 

 

Nestes casos, a identidade não é um processo em constituição, 

ela já está, desde sempre, constituída. 

 

Nestas circunstâncias evidencia-se uma multiplicidade de papéis 

fixos, com características de imutabilidade o que coloca os indivíduos como 

personagens de uma história já dada. 

 

Em nenhum grupo com estas características desenvolve-se uma 

concepção de pessoa como sujeito jurídico perante o Estado e a Nação, ou 

como sujeito individual perante si mesmo e seus estados de emoção. 

(BRANDÂO, 1986) 

 

Como a noção de pessoa inexiste, o chefe do clã também não 

significa o outro, o diferente, como oposição, e sim um outro papel, uma outra 

função dentro dos rituais que se perpetuam a cada geração. 

 

A noção de pessoa surge com a idéia de homem livre e com o 

surgimento da pólis entre gregos e romanos (ARENDT, 1975:41).  Ser livre 

significava ao mesmo tempo não estar sujeito às necessidades da vida nem ao 

comonado do outro e também não comandava.  Não significa domínio, como 

também não significa submissão. 
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A vida política, exercida nos domínios da esfera pública, significa 

a dominação das necessidades do mero viver, uma superação dos limites do 

processo biológico da vida. (ARENDT, 1975) 

 

Nesta época, houve um declínio da família e uma ascensão da 

sociedade.  Era na família que se exercia o domínio da desigualdade; a família 

significava o agrupamento dos indivíduos impelidos por suas necessidades e 

carências, sendo a necessidade um fenômeno pré-político.  A desigualdade 

evidencia-se especialmente devido ao poder exercido pelo chefe da família em 

detrimento dos demais. 

 

A pólis diferenciava-se da família pelo fato de somente conhecer 

“iguais”.  No mundo antigo, ser livre significava ser isento da desigualdade 

presente no ato de comandar, e mover-se na esfera onde não existiam governo 

nem governados (ARENDT, 1975:42).  A esfera pública refletia a sociedade ao 

passo que a política estava presente também no domínio privado. 

 

Nesta época, havia um abismo entre o público e o privado e o 

indivíduo tinha dois âmbitos de representação do seu “EU”.  A identidade 
coletiva formada pelos “iguais” na pólis pouco diferenciava-se daquela 
presente nos clãs, a única diferença da primeira para a segunda é que, na 
primeira, os seus sujeitos eram “livres” para exercerem o papel de 
“iguais”; e no clã os indivíduos não eram “livres” para serem “iguais”, 
pois já nasciam com papéis pré-definidos. 

 

E na sociedade moderna, de massas, que surge a sociedade dos 

diferentes, das classes e do Estado como suposto provedor de bem-estar 

social.  É por isto que a identidade da nossa sociedade deverá surgir da 

diversidade, embora isto não implique no individualismo presente na pólis 

grega dos “iguais”.  As sociedades capitalistas estimulam o individualismo, mas 

anulam o desenvolvimento da individualidade. (HELER, 1972) 

 

Ocorre na era moderna, inicialmente nas sociedades capitalistas, 

com o incremento do individualismo uma perda dos referenciais coletivos e 
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uma profunda perturbação acerca da política (LECHENER, 1982).  São nos 

espaços que ainda se articulam redes de vizinhança; campos de solidariedade, 

no cotidiano dos moradores. 

 

Recriam-se os espaços da política e dá-se a reformulação dos 

sujeitos políticos, no sentido de assegurar a identidade pessoal referentes ao 

mundo coletivo (LECHENER, 1985:25).  São lutas que articulam seus atores no 

sentido de obtenção de ganhos relativos à sua sobrevivência e trazem à cena 

outros valores políticos. 

 

Enquanto os partidos de esquerda preparam-se para efetuar 

rupturas drásticas e radicais, no futuro, os movimentos que nascem no 

cotidiano dos bairros apontam para mudanças imediatas no cotidiano. 

 

Não diria que a “identidade é a face oculta dos movimentos 

sociais” (EVERS, 1984).  A identidade é a face que des-oculta a política 

tradicional pautada em referentes classes/Estado e a recoloca à “luz do dia” no 

cotidiano dos moradores.  O poder político tradicional nestes movimentos não é 

fundamental na representação dos seus sujeitos.  Ele aparece como poder ao 

contrário, na negação de práticas tradicionais do poder/político: na des-

institucionalização, na visão imediatista (não finalista), enfim, aparece 

revitalizando-se nos aspectos colocados pelos partidos como “irrelevantes”. 

 

A identidade política (dentro desta perspectiva é formada, 

inicialmente, nos primeiros passos dos movimentos, nos fins dos anos 70 como 

“ilhas isoladas”, negando o teor relacional com as outras instituições.  A 

formação da identidade política (“Eu” se coloca de “costas para o Estado” 

(CARDOSO, 1985) por uma necessidade de fechamento para uma maior 

consolidação de referentes coletivos. 

 

Esta identidade política dos Movimentos Sociais se esboça no 

cotidiano dos bairros e tem como substrato o próprio local de moradia em 

comum.  Na medida em que os moradores traduzem seus anseios e suas 

necessidades, os objetivos e aspirações particulares de si mesmo, em 
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aspirações sociais, ele torna-se um indivíduo, pois produz uma síntese em seu 

eu, socializa sua particularidade”.  (Cf. conceito utilizado por HELLER, 1972).  

Mesmo dentro dessa idéia de processo do particular à formação da 

“individualidade”, a identidade não tem um caráter evolutivo e contínuo, ela 

pode articular-se em momentos decisórios de luta e pode desfazer-se logo 

depois para os indivíduos retornarem à sua condição de “isolados”, imersos em 

suas particulares.  Dentro de um mesmo movimento podemos observar 

indivíduos, embora tendo participado de algumas lutas e reuniões de 

entidades, com percepções particularistas das lutas, evidenciada a partir de um 

discurso pautado em torno de ganhos e perdas ”localizadas” e ainda 

participantes articuladores de uma fala do “nós”, empenhados em lutas que 

beneficiam o bairro de uma forma geral. 

 

As identidades políticas criadas e recriadas nos Movimentos de 

Bairros revelam o acontecer de uma nova dimensão da política.  Embora não 

separada e isolada do campo das lutas institucionais (BARREIRA, 1987) elas 

indicam a luta pela reapropriação, no aqui e agora da experiência, do poder de 

criação social, luta contra a mortificação própria da produção do desejo no 

capitalismo (ROLNIK, p.31) e luta essencialmente pela recriação de 

referenciais coletivos de ordem mais subjetiva, e por isso mais qualificados à 

condição humana. 

 

A identidade foi trabalhada até então de forma mais recorrente 

em dois âmbitos:  

 

- minorias étnicas 

- articulando traços de racionalidade. 

 

Na primeira, o que se enfatizou, a grosso modo, foi o caráter 

peculiar, exótico de determinadas etnias.  Como a identidade não tinha um 

caráter relacional, vez que não mantinha uma relação direta com os diferentes, 

com “outra ordem”, com o “outro”, era uma identidade fixada nas percepções 

de papéis atribuídos, era uma identidade já constituída desde os 
ancestrais. 
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Por outro lado, os estudos sobre identidade com bases em 

formular unidades nacionais, referem-se, quase sempre, à formação de um 

todo homogêneo, de caráter conservador, onde a teoria da não contradição, da 

unidade e não da diferença assume relevância (RUBEM, 1986) 

 

Este conceito utilizado nos estudos sobre racionalidade também 

prima por configurar elementos comuns, apontar semelhanças e colocar a 

identidade como a expressão lógica de homogeneidade, do que permanece e 

fixa-se. 

 

E com os estudos de minorias, como negros, mulheres, índios, 

homossexuais, que a identidade vai assumindo um “tom” menos 

homogeneizador, vez que é a expressão dos que marcaram diferenças, dos 

que se contrapõem a assumir papéis “pré-definidos”. 

 

E com os Movimentos Sociais Urbanos e com a “novidade” que a 

estas é apontada, como produtores de sujeitos políticos, que a noção de 

identidade de forma mais recorrente vai se articulando ao conceito de política.  

A “novidade” da (re) edição deste conceito, e suas especificidades em relação 

aos Movimentos Sociais Urbanos é que ele não apenas aponta para a 

diversidade, como ele sempre é constituído em referência a um “outro”. 
 

“A versão contemporânea da identidade opera 

descentralizado o outro do próprio universo e o coloca 

além dos limites dos grupos, como diferente em 
contraposição.”  (Rubem, 1986 : 19) 

  
Como afirma Touraine (1976 :19), é exatamente o móvel 

concreto, a capacidade de orientar parte ou toda a vida da coletividade, em 

resumo, a relação com o poder (grifos da autora), que constitui solidamente a 

identidade de atores históricos. 
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A identidade política dos Movimentos Sociais Urbanos é forjada 

na relação com o Estado nas lutas (“explícita”, ou “implícita”), em sua 

constituição o Estado aparece como o “outro”, fora dos “limites do grupo”, como 

o diferente, aquele que os movimentos opõem-se. 

 

É uma identidade política forjada nas lutas, lutas orientadas por 

móveis concretos, e não por referentes apenas na ordem dos valores, da 

cultura. 

 

Poderíamos então reunir quatro indicadores do conceito relativo à 

identidade política nos Movimentos Sociais Urbanos, o qual iremos ter como 

referente em nossa investigação: 

 

- É forjado em um cenário marcado pela diversidade, pela 

experiência de múltiplos sujeitos em pratica distintas. 

 

- Assume uma relação de contraposição em relação ao 

“outro”, desmarcando diferenças. 
 

- Orienta-se na maior parte das lutas a partir de móveis 
concretos6. 

 

- É uma identidade política não fixa, ela é mutante, podendo 

em determinadas circunstâncias, desfazer-se e ressurgir em 

razão de outros móveis de luta. 

                                                
6 Na segunda parte deste trabalho definimos, de forma mais precisa, a natureza dos móveis 
concretos. 
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A FORMAÇÃO DO ESTADO E DA POLITICA NA MODERNIDADE E 
CONSTITUIÇÃO DE NOVAS IDENTIDADES POLITICAS 

 

 
“A vontade de todos preenche os vazios e corrige o 

curso.  Essa é a mais alta sabedoria que eu possuo, a 

melhor que a humanidade jamais conheceu; Liberdade e 

vida são obtidas somente por aqueles que aprendem a 

conquistá-las a cada novo dia.  Cercado por esse perigo, 

cada um se esforçava, criança, adulto, idoso - todos têm 

uma vida ativa.  No meio dessa multidão eu gostaria de 

estar, caminhar no chão livre ao lado das pessoas livres!” 

(Fausto de Goethe, 11-563-80, Cf, Berman). 

 

Nos versos do “Fausto” de Goethe, que diríamos representar uma 

ilíada da vida moderna (Berman, 1987), podemos perceber a centralidade da 

noção de liberdade.  Esta liberdade supõe ação, não é uma liberdade do 

espírito, nem uma liberdade originada de uma “vida contemplativa”, e sim uma 

liberdade labutada, requisito fundamental e conseqüência de uma “vida ativa”. 

 

A noção de liberdade exaltada nos versos de Goethe está associada 

à noção de trabalho, ao passo que na Grécia Antiga, berço da filosofia política, 

nada que estivesse relacionado com o suprimento de necessidades podia ser 

considerado livre e nada tinha a ver como “bios politikos” (Arendt, 1987:11). 

 

“O ponto crucial é não desperdiçar nada nem ninguém, passar por 

cima de todas as fronteiras: não só a fronteira entre terra e o mar, não apenas 

os limites morais tradicionais na exploração do trabalho, mas também o 

dualismo primário do dia e da noite” (Berman, 1987:64).  O que está em jogo, 

com o advento da modernidade é essencialmente essa quebra de fronteiras, de 

limites: tudo que é oculto revela-se, o que é privado torna-se de domínio 

público. 
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Entre os gregos, na esfera pública, espaço da política, exercia-se a 

liberdade e a esfera privada era o lugar da família, onde se desenvolviam todas 

as atividades relacionadas às necessidades humanas – reino da contingência, 

das utilidades, dos carecimentos – os quais deveriam permanecer no recato da 

OIKIA. (Anastassia, 1988). 

 

Na esfera familiar os homens viviam juntos por serem a isso 

compelidos por suas necessidades e carências, sendo esta esfera, a partir da 

presença do chefe, da hierarquia familiar, e de escravos, o centro da mais 

severa desigualdade.  A pólis era o espaço dos iguais era o reino da liberdade, 

voltada para os assuntos da coletividade, do conjunto dos cidadãos.  A 

liberdade está, no caso, no extremo oposto à noção de necessidade.  Afirma 

Hannah Arendt que a verdade bastante incômoda é que o triunfo do mundo 

moderno sobre a necessidade se deve a emancipação do labor, isto é, ao fato 

que o animal laborans pôde ocupar a esfera pública; e, no entanto enquanto o 

“animal laborans” continuar de posse dela, não poderá existir uma esfera 

verdadeiramente pública, mas apenas atividades privadas exibidas em público 

(Arendt, 1987:146). 

 

Laborar significava ser escravizado pela necessidade, e as 

necessidades biológicas do homem eram exercidas no domínio privado.  Na 

era moderna, com os assuntos da economia (OIKIA) projetando-se no Plano 

Público, a necessidade adentra a esfera pública, o trabalho e a acumulação de 

riquezas imprimem novo conteúdo às relações políticas entre os homens.  A 

política entre os gregos, era a atividade consagrada da igualdade, pois a 

necessidade, fonte de desigualdade, era exercida na esfera privada.  Os 

homens, no âmbito privado, tinham que dominar, ter escravos, exercer o 

mando, para controlar as necessidades e para “ser livre” na esfera política. 

 

Quando a “necessidade” penetra na esfera pública, a desigualdade 

entre os homens, a atividade de controle e dominação, também “desoculta-se”.  

As diferenças entre os que dominam, entre os possuidores de propriedades e 

os que proporcionam com seu trabalho e acumulação de mais riquezas, 
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aparecem em relações de classes protagonizadas fundamentalmente pela 

burguesia e proletariado. 

 

A burguesia segundo Marx “desempenha um papel altamente 

revolucionário na história”.  No manifesto Comunista, ele adverte:  

 
“A burguesia, em seu reinado de apenas um século, 

gerou um poder mais massivo e colossal que todas as 

gerações anteriores reunidas.  Submissão das forças da 

natureza ao homem, maquinaria, aplicação da química e 

agricultura e a indústria, navegação a vapor, ferrovias, 

telegrafia elétrica, esvaziamento de Continentes inteiros 

para o cultivo, canalização de rios, populações inteiras 

expulsas de seu habitat – que século, antes, pôde 

sequer sonhar que esse poder produtivo dormia no seio 

do trabalho social. 

(C.F. Berman, 91). 

 

Toda essa revolução na capacidade produtiva do homem e sua 

intervenção nas leis da natureza parece iluminar uma parte do mundo das 

pessoas até então submersos em domínios “ocultos”. 

 

“A contradição entre privado e público, típica dos estágios iniciais da 

era moderna, foi um fenômeno temporário que trouxe a completa extinção da 

própria diferença entre as esferas públicas e privadas, e a submissão de 

ambas na esfera social” (Arendt, 1987:79).  O social é o palco onde os homens 

travam suas relações, onde não apenas o que era privado ganha visibilidade, 

como também o que era público privatiza-se na apropriação e dominação de 

uma classe sobre as outras. 

 

A sociedade torna-se um imenso dia, em toda parte parece incidir 

sobre os homens e mulheres luzes que os tornam participantes do “Teatrum 

mundi”.  Rosseau escreveu, em 1757 um tratado para mostrar que as 

condições de vida em Paris forçavam os homens a se comportarem como 
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atores, a fim de serem sociáveis uns com os outros na cidade.  (Berman, 

12987:88). 

 

A revolução parece ser eminentemente econômica, pois a questão 

econômica – isolada por abstração – figura agora, ao lado da ordem religiosa, 

da ordem política, da estrutura jurídico-administrativa e militar, dos costumes e 

do “natural” da população (ou de suas elites) como elemento constitutivo que 

logo irá ser designado como estado nacional (no sentido estrito). (Chatelet, 

1985:68). 

 

A aparição de questões na esfera pública da “OIKIA” e do domínio 

familiar resultou em transformação em todos os outros domínios da 

“sociedade”. 

 

Porém o que era privado e que passa ganhar visibilidade não são 

apenas as questões do labor ou de atividades ligadas à esfera do lar, da 

“economia doméstica”; o espaço público torna-se o palco de manifestações 

antes apenas reveladas nos domínios ocultos. 

 

O poema de Beaudelaire “A família dos olhos” (citado por Berman: 

1987), relata um encontro entre amantes “em um novo café na esquina de um 

novo bulevar”.  “Os bulevares criaram uma cena primordial: um espaço privado 

em público, onde eles podiam dedicar-se à própria intimidade sem estar 

fisicamente sós” (Berman, 1987:147).  As ruas, os cafés, os bares passam a 

“abrigar” os mais diversos encontros, e a iluminar as diferenciações.  A 

presença dos pobres lança uma sombra nefasta sobre a cidade iluminada.  O 

amor dos amantes no café, ao ser observado pela “família de olhos”, olhos 

famintos e extasiados com a visão do novo, este amor representa um privilégio 

de classe. 

 

No teatro também observamos a expressão de emoções até então 

antes apenas manifestadas nos domínios privados e as divisões de classes na 

distribuição dos assentos.  Os lugares para a classe média no teatro francês, 

situavam-se no “parterre”, “a platéia” era localizada atrás dos assentos e as 
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pessoas ficavam em pé comendo, enquanto assistiam à peça.  A platéia estava 

disposta sempre a interferir diretamente na ação dos atores.  Chorava-se, ria-

se, vaiava-se nas peças, é como se de alguma forma os limites entre o privado 

e o público entre o simbólico e o real ainda não estivesse bem estabelecido 

entre os indivíduos. 

 

É que o Teatro também, assim como os cafés, os clubes eram 

lugares de encontros, locais onde as pessoas faziam-se ver.  “Ao olharmos 

para o palco nos anos 1750, veremos não apenas atores, mas também 

numerosos espectadores – jovens e membros das classes mais altas – que 

tinham cadeiras no palco.  E esse “sangue jovem” desfila pelo palco, como bem 

lhe aprouvesse, e acena para os seus amigos nos camarotes. (...)  Durante a 

metade do século XVIII, a abertura e a espontaneidade de reações da platéia 

baseavam-se na percepção segundo a qual ator e espectador estavam no 

mesmo mundo, que era a vida real, algo muito próximo à platéia, que estava 

acontecendo ali (Sennet, 1988:101). 

 

No teatro, não apenas as emoções dos atores estão em cena, como 

a platéia também faz parte do espetáculo; a distinção entre palco e platéia é 

pouco nítida.  No “theatrum mundi” o palco é ocupado por dimensões das 

relações entre os homens até então expressas apenas nos espaços privados.  

As questões relativas às necessidades e vontade humana, pertencentes ao 

“estado da natureza”, ganham o domínio público. 

 

E poucas diferenças passam a existir entre os que “assistem” a 

política nos espaços privados (platéia) e os que a exercem no domínio público 

(palco), pois a esfera social passa a representar, ela só, um grande palco.  O 

que é realmente inusitado é que não são apenas as necessidades humanas 

que adentram a esfera pública, como também as vontades humanas; 

estabelecendo-se uma necessidade de maior controle no âmbito político.  Até 

então, o “bios politikos” não precisava ser governado, nenhum cidadão 

precisava submeter-se a um chefe, pois não só os assuntos referentes ao 

trabalho e a propriedade inseriam-se na esfera privada, como também as 

“vontades” e necessidades humanas eram do domínio privado.  A liberdade 
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não precisava ser salvaguardada por nenhuma instituição, ela era um dos 

requisitos fundamentais dentro do “ethos” político entre os grupos.  A liberdade 

não era uma finalidade em si mesma, ela consistia na própria qualidade da 

relação na esfera política. 

 

No renascimento observa-se a redescoberta da antiguidade greco-

romana pelos humanistas, o que suscita um maior interesse pelo homem 

enquanto dado natural e pelas especulações ético-políticas (Chatelet, 1985:37).  

Junto a estas preocupações humanistas observa-se a constante inquietação a 

respeito de como organizar, ou melhor “administrar” as vontades humanas. 

 

Para Montesquieu as leis entre os homens eram dotadas de 

estruturas próprias, baseadas em uma razão humana.  Por isso ele apela para 

a virtude, pois segundo ele “os governos devem ser distinguidos a partir de sua 

“natureza”, ou seja, a partir dessa estrutura particular que define o modo de 

detenção e de exercício do poder; mas também a partir de seu princípio, isto é, 

desse conjunto de paixões específicas que remete aos costumes e à 

comunicação humana”.  (Chatelet, 1985:62).  Há nesta concepção um certo 

voluntarismo e também uma crença no homem, e em suas virtudes, como 

capazes de regulamentar o exercício do poder. 

 

Na ótica hobseana afirma-se que a realização das vontades 

humanas encontra limites nos recursos escassos de que dispõem os homens 

em suas relações com o ambiente, o que configura um quadro de carecimentos 

e de instabilidades (Anastássia, 1988:14).  Nessa perspectiva o jogo das 

necessidades deve ser administrado e regulamentado em que é “Direito”; e a 

liberdade fica sempre como resultante deste “contrato”. 

 

A necessidade de uma instância superior, dado que o estado da 

natureza é insuportável, dado que o desejo de poder e o desejo de viver (e de 

viver em paz) se contradizem, é para impor uma ordem que elimine a violência 

natural, que substitua a guerra contra todos pela paz de todos com todos ... 

(Chatelet, 1985:51) 

 



 43 

O estado de natureza para Hobes é o estado da guerra, “este aliás é 

o critério que fundamenta a construção do Leviatã, cujo objetivo é a proteção 

do homem.  (...) a segurança é seu objetivo (...) a concórdia é a saúde, a 

sedição é a doença, a guerra civil, a morte”.  (Anastassia, 1988:19) 

 

A política nesta perspectiva, como vontade, aparece apenas como 

pacto para instaurar a ordem.  Entre os gregos o estado da natureza era o 

palco da desigualdade, para as contratualistas, é um estado constituído por 

sujeitos livres e iguais na sua soberania aptos a contratar a nova ordem.  O 

contrato é, pois o elemento através do qual dá-se a passagem do estado de 

natureza para o estado civil.  (Anastassia, 1988:20). 

 

As paixões do homem devem então serem reguladas, pois elas em 

sua essência são povoadas pelo medo e pela insegurança e a ordem natural é 

a “lei dos lobos”, uma entidade, no caso o estado civil, deve assegurar a 

tranqüilidade e o bem-estar dos contratantes. 

 

Numa perspectiva ainda impera em certo sentido, o ideal burguês da 

modernidade, o homem ainda estará lutando contra o antigo regime que 

impedia a realização do seu ideal. 

 

A necessidade do homem deve ser administrada pelo Estado e sua 

liberdade de forma mais plena, passa a ser exercida nos circuitos privados de 

sua existência.  O exercício da liberdade na esfera pública passou a ser uma 

luta contra a necessidade e a desigualdade. 

 

É com o liberalismo de Locke que há realmente uma valorização da 

esfera privada, que passa a significar o espaço da soberania do indivíduo, onde 

ele é livre e autodeterminado (Anastassia, 1988:21).  Com o liberalismo há um 

retraimento da esfera pública que passou a ser confundida com governo e 

deixou de englobar o conjunto dos cidadãos; e governar passou a ser quase 

sinônimo de fazer política. 
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O comportamento político passa a ser derivado do comportamento 

do mercado (Arendt, 1988:35).  Na esfera pública os homens são competidores 

e o Estado o organismo que gerencia as leis do “mercado político”. 

 

O público passa a ser o domínio da subordinação ao governo e o 

privado o “reino da liberdade”, isto porque neste domínio não é admitida a 

intervenção do poder público. 

 

A diferença do liberalismo de Locke sob seus antecessores é que a 

sociedade enquanto tal – no estado da natureza – possui a capacidade de se 

organizar de modo harmonioso, sem que haja necessidade de recorrer à ordem 

política; o que impõe a instauração dessa ordem é a impotência a que se 

encontra reduzida uma tal sociedade quando sua organização natural é 

ameaçada por inimigos internos e externos (Chatelet, 1985:59) ou como 

entidade competente e onipotente para assegurar a ordem, ou como organismo 

apenas protetor de ordem. 

 

Não obstante as diferenciações entre Hobes, Rosseau, Maquiavel, 

todos eles são “contratualistas” no sentido da necessidade do estado contratual 

sobre o estado natureza. 

 

A política é o palco onde acontecem os pactos, os acordos e onde 

firma-se (através da “livre” vontade dos homens ou usando meios coercitivos) o 

estado contratual.  O Estado passa a “gerir” as relações no campo político. 

 

O Estado torna-se o principal ator da cena política.  Poderíamos 

mesmo afirmar que a noção de política vai modificando-se, de forma que na 

era moderna a política passou a ser apenas uma função da sociedade, e uma 

expressão do Estado moderno. 

 

Mas esse estado de coisas provoca um grande mal-estar nos 

indivíduos pois o espaço da política já não lhes outorga liberdade; e “igualdade” 

passa a significar fazer parte de uma sociedade de massas, ou seja, uma 

grande família de estranhos que compõem a esfera social.  Igualdade no 
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sentido de que todos têm um papel pré-determinado a desempenhar na esfera 

pública. 

 

Com a necessidade entre os indivíduos de desempenharem papéis 

na esfera social, de seguirem exigências niveladoras da sociedade, de 

tomarem parte de uma sociedade onde seus membros devam ter uma só 

opinião e um interesse em comum; é que surgiu na figura de Rousseau o apelo 

eloqüente a intimidade. (Arendt, 1988). 

 

“Jean-Jacques chegou a sua descoberta mediante uma rebelião, não 

contra a opressão do estado, mas contra a insuportável perversão do coração 

humano.  Pela sociedade contra a intrusão desta última numa região reconduta 

do homem que, até então não necessitara de qualquer tipo de proteção” 

(Arendt, 1988:48). 

 

A intimidade nasce em contraposição à esfera social e encontra na 

família burguesa o solo que abriga e refugia o homem moderno. 

 

Rosseau reflete sobre a natureza das desigualdades entre os 

homens: uma natural física e a segunda moral ou política.  Partindo-se do 

pressuposto que a esfera social representa o palco das desigualdades é que os 

indivíduos por isso mesmo, devem consentir uma certa organização política a 

fim mesmo de garantir as diferenças entre eles. 

 

A igualdade que entre os gregos era exercida nos domínios da Pólis 

(Arendt, 42), passa a ter na modernidade como esfera privilegiada de atuação, 

a família burguesa.  Esta “torna-se idealizada como a vida onde a ordem e a 

autoridade eram incontestadas, onde a segurança da existência material podia 

ser concomitante ao verdadeiro amor marital e as transações entre membros 

da família não suportariam inspeções externas. (Sennett, 1988:35)”.  

 

Já o conceito de liberdade transforma-se radicalmente sob a ótica de 

Rosseau.  “Trata-se de perseguir não a liberdade individual, contraditória com a 
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sociabilidade e a busca do bem comum, mas a liberdade coletiva, pressuposto 

de expressão da vontade geral”.  (Anastassia, 1988:25). 

 

A liberdade preconizada por Rosseau é baseada numa “vontade 

geral”, ou seja, parte do princípio que a sociedade é rígida de forma harmônica 

por um só desejo e por um só bloco de interesses. 

 

Ele não leva em conta que as tensões entre público e privado, e 

mesmo nas esferas da “intimidade”, estão também demarcadas pelo conflito 

entre as classes.  A classe que “realiza” a esfera pública, a burguesia, mantém 

esta esfera um permanente confronto.  Há no capitalismo uma publicização da 

esfera privada e uma privatização na esfera pública; pois na esfera pública uma 

classe coloca a sua fala como a verdadeira, institucionaliza as ações e mantém 

o controle dos meios de produção de riquezas. 

 

Então, contraditoriamente, a liberdade de forma mais factível, é 

assim como a igualdade na sociedade moderna, exercida sempre num 

confronto de interesses, e apenas no lar, como a comunidade de iguais. 

 

Dentro da sociedade os indivíduos têm a “liberdade” de buscar, 

através do trabalho, a satisfação das necessidades fundamentais à sua 

sobrevivência.  Segundo Arendt (1987:50) “esta sociedade ao invés da ação 

espera de cada um de seus membros um certo tipo de comportamento, 

impondo inúmeras e variadas regras, todas elas tendentes a “normalizar” os 

seus membros, a fazê-los “comportarem-se”, a abolit a ação espontânea e a 

ação inusitada”.  A liberdade social tão exaltada no alvorecer do capitalismo é 

uma liberdade de cartas marcadas, em um jogo, onde por antecipação já se 

anuncia o vencedor. 

 

O Estado na modernidade vai pouco a pouco assumindo o comando 

de uma sociedade baseada na atomização do indivíduo na massa.  O Direito a 

intimidade ressaltada no romantismo Rosseauriano, vai sendo invadido pelos 

meios de comunicação de massa e a moderna tecnologia.  Aparelhos de 

intercepção, gravadores vão adentrando o espaço da intimidade.  O ideal 
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supremo do poder é o de tudo ver sem ser visto. Isto lembra como assinala 

Lafer (1988), o panopticon de Bentham, que Foucault apresenta em “vigiar e 

punir”.  Ou seja, o governar é tanto mais capaz de comandar quanto mais 

escondido estiver, vendo tudo, e os governados estão mais subjugados quanto 

mais souberem que são vistos, mas não sabem onde estão os governantes 

que os vêm. 

 

Marx também já previa esta ascensão do poder em todo o âmbito 

social, isso porém ao nível de “leis do mercado”.  “Ele situa o oculto em um 

amplo contexto mundial e mostra como, através de milhões de fábricas e 

usinas, bancos e escritórios, os poderes sombrios operam em plena luz do dia, 

as forças sociais são impelidas em direções ameaçadoras pelos insaciáveis 

imperativos de mercado, que nem o mais imperioso burguês seria capaz de 

controlar” (Berman, 1987:100).  O poder que Marx se refere é o poder do 

mercado, da produção e a circulação incessante das mercadorias e a 

acumulação crescente de capital.  Para Marx o estado é o representante da 

classe dominante, o comitê para gerenciar os interesses da burguesia, e o 

poder da classe dominante não só estava nele concentrado como dele 

emanava. 

 

Com o desenvolvimento da modernidade assistimos a um espetáculo 

fascinante e assustador.  O poder inicialmente ou seja, nos primórdios do 

capitalismo, exercido e localizado no estado, vai complexificando-se e 

assumindo faces diversas.  A política, neste contexto aparece como uma 

disputa incessante, baseada muito mais numa busca de segurança material do 

que reservada a interesses “amplos” da sociedade.  

 

O autoritarismo e os regimes totalitários pontuam nossos cenários 

políticos, isso ocorre essencialmente nos países de capitalismo mais recente a 

partir da internacionalização do capital e em regimes “socialistas”. 

 

“A tendência do Estado capitalista moderno: por um lado a 

veneração do estado como pai protetor e patrão beneficiador, por outro lado, 

uma involução egocêntrica do indivíduo sumido numa contemplação nascísica.  
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Estadolatria e narcisismo conformam a cultura política que pode enraizar-se no 

novo autoritarismo” (Lechener, 1982:28) 

 

A política baniu de sua esfera todas as questões relativas a “vida 

privada”, e retirou da vida “privada” a possibilidade da intimidade. 

 

Arendt também aponta que uma das características do totalitarismo, 

como forma inédita de governo e dominação, é a desolação, que impede a vida 

privada e promove o desenraizamento.  A desolação faz desaparecer a 

intimidade, que é essencialmente uma descoberta positiva, importante do 

mundo moderno.  A desolação, além do mais, é um óbice a “vida 

contemplativa”, pois nela não se dá o estar-só, ensejador do diálogo socrático 

do Eu-consigo mesmo.  De fato, na desolação a pessoa está sozinha, porque 

não tenho mais identidade, não consegue fazer-se companhia na solidão 

(Lafer, 1988:239). 

 

Outro autor também assinala que: “A solidão”, o isolamento do 

mundo moderno: “a crença no progresso expôs o homem a todas as 

regressões.  Seu individualismo estimulou o advento do sujeito egoísta, 

preocupado unicamente com o ganho e a acumulação.  A crença na mudança 

das relações sociais como forma de implantar o paraíso na terra levou o 

homem a uma utopia concentrecionária e resultou na criação de todos os 

“gulags”.  Sua cruzada desmistificadora solapou as bases de todos os valores, 

deixando o homem solitário sob um céu deserto, num mundo privado de 

sentido”. (Rouanet, 1987:27) 

 

Há nos argumentos desses autores a indicação de que não só houve 

uma desertificação na política, como também uma impossibilidade de 

realização da intimidade na vida privada.  O estado aparece como o “pai” que 

determina o silêncio e impõe limites, que condiciona os indivíduos a 

localizarem-se “fora” do espaço da política. 

 

A aparente perda da identidade social representa um período de 

“latência” e “desestruturação” das identidades; não sendo ocasionada apenas 



 49 

pela atomização dos indivíduos, mas também por encontrarem-se os mesmos 

“desolados”, invadidos e destituídos de espaços para a intimidade. 

 

Para Freud, como se sabe, a latência é uma fase que se dá em um 

todo o indivíduo e se caracteriza por uma amnésia parcial com relação ao 

passado – ele sobrevive, mas sob a forma a reminiscências extremamente 

nebulosas – e pelo fechamento em relação ao novo, isto é, pela incapacidade 

de aprender enquanto dura a latência. (Rouanet, 1987:17) 

 

A latência não significa silêncio absoluto e imobilismo completo.  

Significa que as formas de reação são gestadas em outros espaços possíveis 

da ação e da palavra, quer dizer, que a força criativa ela apenas desloca-se, 

por poder ficar latente.  A latência é a referência que se o desejo e a 

possibilidade da ação do homem é estrangulado em um espaço, certamente 

ressurgirá, porque de alguma forma mantém-se vivo. 

 

Observamos que no período de ditadura militar no Brasil, os 

fechamentos impostos as diferentes formas de fazer política, coincide com a 

abertura (em duplo sentido) de outras formas de fazer política em espaços não 

institucionalizados.  No período de latência já são geradas novas formas de 

ação. 

 

A passagem da latência a ação ocorre a partir de uma revitalização 

da política, antes confinada em práticas institucionais e com papéis 

previamente definidos nos gabinetes e nos parlamentos. 

 

Junto a despolitização (no sentido que se está proibido fazer política) 

tem lugar uma re-politização, criando um novo âmbito da política ... A política 

não é o que era, mais que uma despolitização da sociedade, se trata de uma 

despolitização da política (Lechener, 1986:20).  Nos regimes totalitários e nos 

“Estados burocráticos-autoritários” o que percebe-se é uma inflação do estado 

enquanto entidade exponencial na política e uma deflação da sociedade, 

enquanto lócus de ação política.  Houve realmente um “fechamento em relação 
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ao novo”, e a capacidade do homem político de criar-se e renovar-se, ficou 

sublimada nos limites do consumo. 

 

Há nesta dinâmica um ciclo de “vida” e “morte” em permanente 

tensão como assinala Castoriadis (1987:256) “dizer que um social inerte tomar 

o lugar de um social fecundo, que toda a mudança radical se tornou agora 

inconcebível ... em suma, uma sociedade fechada que consegue apenas se 

dilacerar, sem criar nada ... O regime impele os indivíduos à privatização; ela a 

favorece, subvenciona e assegura.  Os próprios indivíduos, à medida que não 

vislumbram nenhuma atividade coletiva que lhes ofereça uma saída ou que 

simplesmente “encerre um sentido”, retiram-se para uma esfera “privada”.  Em 

contra partida, o próprio sistema, passado um certo limite, não pode tolerar a 

essa privatização, já que a molecularização completa da sociedade levaria o 

seu desmoronamento ...” 

 

Dentro da perspectiva de Castoriadis haveria um colapso social 

enquanto matriz criadora de práticas políticas dotadas de “sentido”.  Há neste 

aspecto uma certa aproximação da consideração de Castoriadis com o 

“desencantamento do mundo” prescrito por Max Weber.  A perda do “sentido” e 

“desolação” (Arendt) e ainda como afirma Heler (1985) a “particularização”, o 

“individualismo” do mundo moderno despersonaliza os indivíduos e os deixam 

carentes de referenciais coletivos. 

 

Foucault (1984) refere-se à morte do sujeito, tão sofisticado e 

complexo são os mecanismos de uma rede intricada de micro-poderes.  Para 

Foucault (1983) o funcionamento da sociedade moderna é baseada na 

produção do indivíduo disciplinar.  Os corpos dóceis constituem peças de uma 

máquina multisegmentar.  “O indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de uma 

representação ideológica da sociedade; mas é também uma realidade 

fabricada por essa tecnologia específica de poder que se chama disciplina”.  

(Foucault, 1983:172) 

 

Embora exista uma certa aproximação entre Castoriadis e Foucault, 

no sentido de romper com o princípio marxista-leninista de um sujeito pré-
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determinado na história, partindo da revolução social, há entre eles diferenças 

marcantes.  A diferença mais expressiva reside na descrença total de Foucault 

de um sujeito histórico, como homens capazes de realizar algumas de suas 

vontades contra o firme propósito de Castoriadis em afirmar que os homens em 

sua práxis histórica, podem constituir sua autonomia enquanto sujeito, sujeitos 

instituintes, fora dos canais da política institucional. 

 

Norbert Lechner (1984:27) também comunga com Castoriadis no 

sentido de constituir-se sujeitos não por alguma providência senão crescido no 

conflito historicamente destinado na sociedade. 

 

Percebe-se que a configuração da política, que aparece como 

alternativa, diz respeito a práticas que possam surgir fora dos canais 

institucionais, tradicionais da política, sejam dos partidos, parlamentos e 

governos.  Uma prática que venha não só fazer acordar, a Bela Adormecida 

tomada por “eras” mas que também a desperte renovada e fortalecida pelo 

período de “latência”. 

 

Há pouca crença neste despertar.  Se a política tem sido na era 

moderna, e essencialmente nos regimes autoritários, uma guerra para soterrar 

as diferenças, como fazer reaparecer no cenário político os diversos sujeitos 

com identidades políticas diferenciadas? 

 

O indivíduo isolado e despersonalizado busca refúgio em um nós.  

De ser correta a intuição, tal retirada a um mundo privado pareceria estar 

motivada por uma busca de identidade coletiva; motivação que – em uma 

sociedade atomizada – revela um potencial emancipatório (Lechner, 1984).  É 

a partir do mundo “privado”, com a incursão nesta esfera de forças políticas do 

mundo “público”, que ocorre um recrudescimento dos sujeitos políticos, (esse 

“mundo privado” está entre aspas porque na realidade o privado de alguma 

forma foi iluminado e anexado ao público, pouco restando dos domínios da 

intimidade).  Isso no que se refere à “vigilância”, à “controle” e não ao exercício 

da política. 
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Não podemos falar do privado ou do cotidiano como instâncias que 

representam alguma conformação exclusiva com caracteres próprios e 

separados do mundo público.  A partir da era da informática, da sociedade de 

massas, do “panoptismo”, onde o homem é visto e controlado sem “visualizar’ o 

poder que o controla; fica difícil imaginar ilhas de paraíso isoladas dessa 

dinâmica.  “O homem tardo-moderno fazia parte da sociedade do espetáculo.  

O espetáculo supunha a diferença entre cena e platéia”.  Sob a implacável luz 

néon da sociedade informatizada, não há mais cena – a realidade tornou-se 

literalmente obscena.  Pois tudo é transparência e visibilidade imediata, 

excluída a dimensão de interioridade”. (Rouanet, 1987:233). 

 

Que papel poderia ter dentro desse espetáculo permanente as lutas 

a nível micro-político de minorias: mulheres, ecologistas, negros, movimento de 

bairro, os movimentos sociais.  Observamos que estas lutas sempre 

acontecem na recuperação dos direitos da cidadania, na reconstrução da 

própria “condição de ser humano”.  São lutas que ocorrem dentro de uma 

dinâmica que embora seja postulada por ganhos concretos, como moradia, e 

equipamentos básicos (no caso dos movimentos de bairros), pode ser 

motivada por aspectos do mundo da subjetividade. 

 

Percebemos diferenças fundamentais nos movimentos sociais que 

eclodem na Europa (iniciadas com o mov. 68 na França) e aqueles que se 

sucedem em países de capitalismo mais recente: nos primeiros evidenciam-se 

mais as questões em torno da recuperação de dignidade, do respeito, dos 

direitos, do exercício da cidadania, ou seja ações ligadas mais à recuperação 

da subjetividade, antes colocadas pelo capitalismo como irrelevantes. 

 

Como afirma Arendt (1987:62), “Esta ampliação da esfera privada, o 

encantamento, por assim dizer, de todo um povo não a torna pública, não 

constitui uma esfera pública, mas ao contrário, significa apenas que a esfera 

pública refluiu quase que inteiramente, do modo que, em toda parte, a 

grandeza cede lugar ao encanto; pois embora a esfera pública possa ser 

grande, não pode ser encantadora precisamente porque é incapaz de abrigar 

o irrelevante”. 
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O “irrelevante” passa a figurar como móvel de luta em diversos 

grupos e movimentos.  Mesmo dentro dos marcos das lutas dos países de 

longo período de ditadura e autoritarismo, como o Brasil, aparece colada às 

reivindicações a formação de uma cultura política. 

 

Esta cultura política está pontilhada por valores que aparecem no 

bojo das carências transformadas em reivindicações.  Como diz Edison Nunes 

“É essa consciência do nós que permite a estes militantes procurarem saciar 

sua “vontade de honra, potência e posse” (as três vontades Kantianas) nas 

realizações de “sua classe” e nas próprias realizações de seu movimento 

(Edison Nunes, 1987:115) mas na frente ele conclui que “não foi apenas o 

capitalismo que introduziu novas carências e sim também mudanças na cultura 

política da grande maioria da população e de sua ação instituinte”. (Edison 

Nunes, 1987:194). 

 

O que é importante ressaltar é que as lutas que irrompem a nível 

micro-político, instituindo novos discursos e novas práticas representam, além 

da busca de satisfação de carências, um processo de formação de novas 

identidades coletivas.  O Estado totalitário estava distante, ‘de costas’ para a 

sociedade; Estado no qual os indivíduos não reconheciam como o legítimo 

representante da ordem social.  Estado em que era visto pelos movimentos 

sociais urbanos por algum tempo como entidade perversa, contrária aos 

interesses daqueles que queriam ocupar, de outra forma, a cena do palco 

(Barreira, 1988:266).  A própria representação popular não encontra lugar de 

expressão, de vez que a maneira como os pobres “invadem” a política é 

pautada pelo critério da necessidade de compaixão, onde a caridade passa a 

ser a forma possível de reconhecimento social, naturalmente mediada pela 

figura do ‘benfeitor” (Barreira, 1988:51).  O sujeito político que reaparece e 

ganha visibilidade nos ‘novos’ movimentos sociais, inicialmente, contrapõem-se 

ao Estado, não mais como “pai benfeitor” mas como pai que faltou, que não 

proveu as suas dependentes, pai que deve ser negado e repudiado.  Não 

apenas as lutas a nível micro-político vão pontuando de forma mais visível o 

cenário político como o Estado vai assumindo formas e transmutando-se a 
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cada nova “agenda de questões”.  Trata-se de uma sociedade em movimento e 

um “Estado de ação”. 

 

Há quem veja nessas lutas um sinal não de modernismo mas de um 

movimento considerado pós-moderno.  “Se os teóricos pós-modernos são 

lacônicos em relação ao Estado, são mais loquazes com relação às novas 

formas de fazer política.  Enquanto a política moderna tinha como palco o 

Estado e visava a conquista ou a manutenção do poder estatal, a política pós-

moderna tem como palco a sociedade civil e visa a conquista de objetos 

grupais ou segmentares”. (Rouanet, 1987:237).  Não acreditamos que essas 

lutas a nível molecular engendrem uma ruptura tal, que a partir daí 

possivelmente, já podíamos estar nos sentindo “além de”, após o modernismo. 

 

Estas lutas ao mesmo tempo em que ensejam possibilidades de 

politização nelas transitam os novos e tradicionais sujeitos, numa equação às 

avessas: o todo é mais que a soma das partes. 

 

A vontade dos autores pós-modernistas de inaugurar uma nova era, 

a pós-moderna, indica o desejo do novo, um novo decolado do seu antecessor, 

porque representa uma ruptura que não ocorreu. 

 

Se os movimentos sociais inauguram uma nova cultura política com 

o discurso sobre valores e trazem a tona dimensões esquecidas da condição 

humana; o que estaria em erupção seria realmente a dimensão da 

subjetividade banida não só das práticas institucionais como de alguma forma 

da esfera privada.  Os movimentos de bairros surgem em espaços cotidianos e 

elaboram todo um novo discurso de direitos a uma nova ética política, 

traduzindo dimensões “subjetivas”. 

 

Com a proliferação dos Movimentos Sociais assistimos a politização 

de um discurso de valores antes circunscritos às dimensões da vida privada, do 

lar e da família.  Emerge na cena política uma rede de subjetividades que 

segundo Hegel é o princípio fundante da cultura moderna.  A nova ética que é 

formulada nas práticas políticas dos Movimentos Sociais é peculiar porque não 
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apenas circunscreve-se aos momentos de lutas em embates, ela refere-se a 

um conjunto de valores que atravessam as relações interpessoais dos seus 

participantes.  Talvez por isto, por não ater-se apenas a dimensões macro-

políticas é que possa engendrar “a emergência e a soberania do sujeito 

autônomo sobre si mesmo” (Oliveira, s/d: 28).  Ou seja, é através da 

consecução do seu projeto político próprio e não na repetição muda e passiva 

do projeto de um “outro” que os indivíduos integrantes dos Movimentos Sociais 

vão (re) formulando suas subjetividades e constituindo suas “identidades” 

políticas.  Não queremos afirmar com isto que a “subjetividade” emergente com 

os Movimentos Sociais represente ilhas no mar da racionalidade dominante.  

Ela apenas articula valores destacados do plano das relações pessoais, da 

esfera “privada”, e os insere nos debates políticos. 

 

A dimensão da subjetividade é vista por Habermas dentro de uma 

perspectiva onde “quem situa o conhecimento dentro de um processo mútuo da 

compreensão, mediado lingüisticamente, vai tomar, como elemento fundante, 

não a postura de um sujeito manipulador do mundo e de si mesmo, enquanto 

objeto empírico, mas antes a intersubjetividade dos participantes de um evento, 

em que suas ações são coordenadas na medida em que eles se compreendem 

mutuamente a respeito de algo no mundo” (Oliveira, s/d:28).  A 

intersubjetividade é introduzida por Habermas tendo em vista a preocupação 

com a “razão comunicativa”, já que a subjetividade poderia apenas ensejar um 

monólogo e ao contrário disto a intersubjetividade seria a quebra do isolamento 

através da formulação de códigos lingüísticos contrapostos ao discurso 

dominante.  Em relação aos Movimentos Sociais e Urbanos observados 

acreditamos que tanto a dimensão da subjetividade, como projeto de 

autonomia do diálogo do eu-consigo mesmo, e a intersubjetividade, como 

possibilidade de entendimento e identificações entre sujeitos; são dimensões 

que se interligam e assinalam momentos interconexos na constituição de 

identidades políticas.  Isto porque o indivíduo apenas torna-se apto a realizar 

sua “razão comunicativa” quando de alguma forma já iniciou o processo de 

libertação de sua própria subjetividade. 
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“Ao conhecer a palavra de Deus, foi aí que eu 

percebi que era gente, eu me via muito mais acordada, 

vendo outra realidade, outro mundo que eu não conhecia 

(...) É a gente saber que é gente e que ninguém tem o 

direito de pisar em cima de ninguém.  Agora, foi difícil 

porque eu fui pisada 15 anos, eu já estava corcunda de 

tanta gente pisar em cima de mim (...) o pobre como nós, 

nós temos que valorizar um ao outro.  Eu trabalho com 

os jovens daqui da favela pra ver se eu desperto eles, se 

eles descobrem o grande valor que tem dentro 

deles...”(citado por Cordeiro, 1989:85, participante da 

CEB’s do Lagamar). 

 

É a partir do processo de se perceber como “gente” com “direitos” 

que os indivíduos aglutinam-se em práticas coletivas e articulam discursos 

pautados em outros códigos de política e ensejam formas diferenciadas de 

comunicação.  Porém existem momentos diferenciados na articulação das lutas 

e expressão de novos valores da política.  Nos Movimentos Sociais Urbanos, 

como analisaremos nos capítulos subseqüentes a constituição das identidades 

políticas traz sempre marcas do que é semelhante (nós) e do que é estranho 

como elemento de contraposição (outro).  Se a “fala” dos integrantes dos 

Movimentos em determinadas circunstâncias exaltam o nós, como a expressão 

de um conjunto de elementos comuns, e não percebe o opositor, “o outro”, 

neste caso, “o outro”, como ausente, a nível imaginário, pode ser um entrave a 

um projeto de autonomia e estabelecimento de uma “razão comunicativa” entre 

seus integrantes.  Segundo o depoimento acima: o fato de “acordar” e perceber 

“fui pisada durante 15 anos” não é suficiente, se o que pisa continuar ser 

identificado de forma vaga por “tanta gente”.  A formulação e exaltação de uma 

identidade coletiva, em um primeiro momento demarcada por valores de 

semelhança (nós) só pouco a pouco a partir de um jogo de identificações, vai 

demarcando o diferente e apenas nestas circunstâncias criando matrizes da 

“razão comunicativa”, ou seja, vai saindo de uma identidade mais fechada, 

pautada em valores comuns, para ao englobar os diferentes, relacionar-se, 

abrir-se, comunicar-se. 
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Veremos a seguir que na medida em que o Estado, como “outro” vai 

tornando-se elemento claro na relação como os movimentos, na medida em 

que os movimentos ficam “de frente” para o Estado; não apenas a formulação 

subjetiva dos projetos relativos aos movimentos vai modificando-se, como 

também a proximidade entre os dois produzirá discursos menos demarcados, 

tornando-se em determinados momentos difícil de descriminar um e outro.  

Talvez seja quando os movimentos sociais urbanos assumam de forma mais 

visível “textos” dos discursos do “outro” e onde o “Estado”, através de ampla 

política nos bairros, “contextualize” de forma mais marcante os movimentos de 

bairros.  Vejamos o discurso de uma integrante do movimento do Lagamar e 

em seguida de um representante do Estado: 

 
“Família Assistida é a que a gente dá assistência a 

ela, educação, saúde, nutrição, vestuário, a gente 

dá assistência a elas e nós trabalhamos os doze 

meses por ano, com a comunidade e colhemos 

deles opiniões do que eles gostariam que 

acontecesse no ano seguinte”  

(Moradora do Lagamar, Presidente do Projeto 

Comunitário Nova Vida). 

 

“A grande maioria da população cearense mantêm-

se afastada do Poder decisório, vivendo uma 

situação de cidadania passiva...  A prática 

assistencialista e clientelista calcada no 

atendimento de demandas individuais gerou na 

população a  atitude de acomodação...” (PLANO 

DE MUDANÇAS – Governo Tasso Jereissati). 

 

A primeira fala diz respeito a ações de uma forma geral 

desenvolvidas pelo Estado e o segundo discurso assume uma natureza de 

denúncia que estaria associado a práticas políticas acionadas fora dos 

domínios estatais. 
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As formulações subjetivas, no sentido que são próprias do sujeito, 

como observamos acima não possuem em nenhuma circunstância um caráter 

puro, o que irá talvez ir modificando-se é a percepção do que um projeto 

coletivo, faz parte de suas conquistas ou estão vindo como “indicação” do 

plano do “outro”.  Por isto é que consideramos que a constituição da identidade 

política é um processo que inicia-se a partir da percepção do que é próprio do 

nós/eu (campo da subjetividade) e conseqüentemente é remetido ao campo do 

outro; o que a partir daí possibilitará a “abertura” desta identidade e engendrará 

ações comunicativas (campo da intersubjetividade).  A partir destas 

formulações poderíamos indagar: Por que não trabalhar com o conceito de 

sujeito político? 

 

E por supormos que este processo de (re) politização engendrado 

pelos movimentos sociais mobiliza não apenas a formação de novos agentes 

da história mas vai ainda mais longe e muito antes; trata-se da constituição de 

uma identidade política, soterrada, latente, por anos de silêncio e pela perda de 

referências coletivas; identidade que inicia-se pela (re) vitalização do próprio 

homem, da sua própria condição humana.  Enquanto constituintes de uma 

identidade política (subjetividade) os indivíduos serão instituintes de novas 

formas de fazer política (intersubjetividade). 

 

Vimos até então, e isto é o que interessa demonstrar que o fazer 

política e as conformações que assume o Estado são variáveis não apenas 

devido à “evolução” do capitalismo e os antagonismos entre as classes, como 

também: 

 

- A diferentes conjuntos de valores que imprimem conteúdos 

diversos ao fazer política e a ação do Estado. 

 

- A modos diferentes de formalizar o que vem a ser a “boa 

sociedade”, e caminhamos para realizar as utopias. 
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- As tensões permanentes entre público, privado no que se refere 

a realização de desejos e vontades humanas, banidos de esfera pública e 

‘desolados” na esfera privada. 

 

Esta discussão nos fornece elementos para refletir que a constituição 

de novas identidades políticas é passível devido a espaços instituintes 

alternativos ao pensar e ao fazer política dominante.  Isto nos leva a apontar a 

necessidade de (re) unirmos as questões psicológicas, consideradas da esfera 

privada às análises do político e social.  Pois se a dinâmica da política na 

moderna sociedade de massa atomiza os indivíduos; as lutas emancipatórias 

orientam-se quase sempre no resgate dos sujeitos à lugares que foram 

destituídos na política e na reedição, de temas esquecidos.  Estes “temas 

esquecidos”, como veremos na segunda parte deste trabalho, referem-se 

sempre a valores, considerados quase sempre da esfera da subjetividade. 

 

Acreditamos que os movimentos de bairros inauguram espaços de 

politização no sentido de busca de valores, “agora, depois de nossa luta somos 

reconhecidos, eu agora faço parte do mundo civilizado” (morador do Lagamar).  

Todas estas dimensões de luta provocam um alargamento da esfera pública e 

representam possibilidades de relações mais diretas com o Estado.  A luta por 

“novos” valores conferem novidade ao fazer política, porque também imprimem 

um “novo” conteúdo ao fazer política e constituem “novas” identidades políticas.  

As lutas restritas à esfera do consumo inicialmente apenas ampliam a 

participação na esfera pública e constituem outros sujeitos políticos. 

 

Numa volta ao começo, observamos que, embora o “Fausto” de 

Goethe preconize o alvorecer do capitalismo e enfatize o valor do trabalho 

entre os homens e mesmo refira-se a perda de “valores”, indica que: 

 
“A vontade de todos preenche o vazio e corrige o Curso. 

Essa á a mais alta sabedoria que eu possuo, e a melhor 

que a humanidade jamais conheceu”. 
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Neste sentido a recuperação das vontades e a do desejo humano, a 

construção de novas subjetividades, de novas identidades políticas pode ser 

um primeiro mote para a constituição do homem propriamente moderno. 

 

No próximo capítulo faremos uma discussão mais detalhada a 

respeito do Bairro do Lagamar, sua história de ocupação, suas lutas e seus 

principais atores; levando em conta a constituição de identidades políticas e 

sua relação com o Estado. 
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4. MOVIMENTOS URBANOS NO LAGAMAR: 

EXPERIÊNCIAS ASSOCIATIVAS E FORÇAS SOCIAIS 
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BREVE HISTÓRICO DOS MOVIMENTOS 
DE BAIRROS EM FORTALEZA 

 
 

No ano de 1958 tivemos no Ceará uma das maiores secas já 

registradas.  As duas últimas décadas dos anos 50 não representam apenas 

tempo de seca, como também a criação da SUDENE, da atuação do DNOCS 

nas frentes de serviços em áreas atingidas pela seca, e ainda o ano de uma 

das maiores disputas eleitorais de nossa História.7 

 

É o ano também de migrações sucessivas do campo para a cidade.  

Segundo MIRANDA (1981), as favelas do Pirambu, Lagamar e Verdes Mares 

foram ocupadas de forma mais intensa no final dos anos 50.  Estas três 

favelas, em momentos diferentes, tiveram grandes conflitos com o Estado, a 

fim de que fosse garantida a posse da terra. 

 

O Pirambu, bairro situado próximo ao centro da cidade, na orla 

marítima, foi um dos primeiros bairros populares de Fortaleza a sofrer repetidas 

tentativas de expulsão da área, seguida de um grande movimento de 

resistência da população.  No primeiro dia do ano de 1962, os moradores, 

diante das constantes tentativas de remoção violenta, realizaram a célebre 

marcha do Pirambú, até o centro de Fortaleza, com mais de 30 mil 

participantes. (MIRANDA, 1981). 

 

A Igreja teve atuação decisiva no movimento do Pirambu, através do 

Conselho Comunitário do Bairro e do Centro Social criado em 1959, ambos 

tendo à sua frente o Padre Hélio Campos. 

 

Apesar da mobilização no sentido da não desapropriação, 

encabeçada pela Marcha de 1º de janeiro, as pressões de supostos 

proprietários, polícia e marinha continuaram, e no dia 20 de janeiro ocorre uma 

                                                
7 Ver DIÓGENES, Glória. Eleições de 1954 e 1958 no Ceará: Os partidos e suas lideranças. 
NUDOC – UFC, 1986, mimeo. 
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invasão de homens armados de picaretas, exigindo a desocupação imediata da 

área. (BARREIRA, 1981:60) 

 

O movimento logrou vitória, pois no dia 25 de maio foi decretada pelo 

Ministro da Aviação a desapropriação da área.  Foram desapropriadas duas 

glebas de terras para fins de interesse social: uma das 52,5ha de terrenos 

desocupados para permitir a urbanização do bairro e outra de 98,6ha, já cheia 

de barracos e casas, para assegurar a permanência dos seus ocupantes. 

(MIRANDA, 1981:60) 

 

A igreja, nesta época, atuava também no Dias Macêdo, através de 

um conselho Comunitário, tendo um padre na sua presidência.  Segundo uma 

participante do movimento do Dias Macêdo, havia uma articulação entre os 

dois movimentos, a diferença é que no caso do Dias Macêdo, as experiências 

foram mais internas, não conseguindo atingir o conjunto da cidade. 

 

O movimento de bairros no período da repressão política iniciada em 

1964 foi praticamente inviabilizado, não por uma intervenção direta do Estado, 

mas por um medo generalizado que fosse um movimento contestador.8 

 

É importante ressaltar o papel da igreja nos interregnos repressivos 

às lutas populares.  A igreja penetrou nos bairros nos momentos de 

“fechamento” político com um discurso aparentemente a tendências político-

partidárias, o que lhe confere certa legitimidade diante do aparelho do Estado. 

 

O trabalho da igreja nos bairros, num primeiro momento, atuava em 

torno de interesses imediatos do povo: água encanada, luz para o bairro, 

melhor transporte, custo de vida, loteamentos clandestinos, segurança no 

trabalho.9 

 

                                                
8 Entrevista realizada com Liderança da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza. 
9 BETO, Frei, 1973: 103, citado por Barreira, (1985: 50) 
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São nas “lutas imediatas” que atua a igreja nos períodos de maior 

repressão política, e são exatamente estas lutas que caracterizam os 

movimentos de bairros nestes períodos. 

 

A partir de 1968, ocorrem novas tentativas de revitalização do 

movimento de bairros em Fortaleza.  A repressão aos partidos políticos (Pcs), a 

pouca expressividade do movimento sindical e a enorme quantidade de 

trabalhadores não engajados diretamente no setor produtivo tornaram o bairro 

o local privilegiado de mobilização. (BARREIRA, 1985:54) 

 

Surge em 1969 o movimento do Jardim Nova Esperança, também 

com a presença da igreja, no caso eram freiras que residiam no próprio bairro. 

 
“Nesse momento aí, além do Jardim Nova Esperança, 

começa a surgir também a Ação Comunitária da 

Paróquia São Raimundo, que depois se desdobra em 

Conselho Comunitário da Bela vista e basicamente as 

reivindicações eram em torno de três pontos: educação, 

saúde e moradia.  As experiências ainda são isoladas, 

uma não conhecia as outras, é através do trabalho da 

FASE que se inicia um processo de articulação, de 

encontro e de troca de experiências”.  

(Liderança da Federação de Bairros e Favelas de 

fortaleza) 

 

A FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e 

Educacional, começa a atuar no movimento de bairros no fim dos anos 70.  

Examinemos no depoimento de uma liderança da FASE. 

 
“Quando a gente começou a atuar em movimento de 

bairro, a gente encontrou um número muito pequeno de 

associações organizadas, e existia um número muito 

grande de grupos espalhados por diferentes bairros, 

voltado para soluções muito localizadas, a partir da 

própria capacidade que a comunidade tinha”. 
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A FASE atuou inicialmente ligada a grupos da igreja (em sua maioria 

freiras residentes nos próprios bairros); observa-se, através do depoimento 

acima, que o objetivo da FASE e dos grupos da igreja era de promover uma 

organização interna nos bairros, ou seja, um processo associativo através de 

uma experiência coletiva. 

 

Neste momento, o movimento de bairros é marcado por atividades 

de auto-ajuda, como construções de cacimbas, escolas comunitárias etc. 

 

Foi no encontro de setembro de 1977 que, pela primeira vez, vários 

grupos se encontraram para debater problemas dos bairros. 

 
“O encontro de 7 de setembro de 1977, ele marca um 

novo momento onde as experiências começam então a 

se articular...”, participam seis bairros e a pastoral 

operária na tentativa de unir a luta da cidade com a luta 

do morador da cidade.  Em 1979, até eclodir o 

movimento da Zé Bastos, já havia uma discussão entre 

os diversos grupos que atuavam nos bairros, mas não 

havia um problema de peso na cidade, um conflito 

concreto para resolver”.  

(Liderança da Federação de Bairros e Favelas de 

Fortaleza) 

 

A partir da luta da Zé Bastos é que o movimento de bairro ganha 

expressão a nível de cidade, com divulgação em vários meios de comunicação 

e apoio de entidades como: Institutos dos Arquitetos - IAB – Seção Ceará, 

Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Sociólogos, Diretório Central 

dos Estudantes – DCE, a Arquidiocese, além dos políticos da oposição. 

 

Um breve resumo desta luta: 

 
“Os moradores, cerca de 1.800 moradias, no prazo de 

seis meses em terrenos particulares.  Em 1978 depois de 

uma ordem de despejo, os moradores reagem.  A luta 

intensifica-se e ganha adesões.  À interferência do 
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Estado o prazo é inicialmente adiado.  Depois, a 

proposta de transferência dos moradores a um novo 

terreno acaba sendo a opção viável face à repressão 

policial e parecer desfavorável da Justiça.” (BARREIRA, 

1981: 26) 

 

Com o movimento da Zé Bastos, a interferência dos partidos torna-se 

explícita e foi neste momento que perspectivas distintas formalizaram-se em 

grupos que passaram a atuar separadamente; União das Comunidades e 

Interbairros. (BARREIRA, 1985:54). 

 

As divergências entre as duas entidades refletem posições políticas 

diferenciadas no seio dos partidos de esquerda. 

 

Segundo o depoimento de uma liderança da FASE: 

 
“A união das comunidades tinha uma concepção de 

negar a organização, eles utilizavam um argumento de 

que as associações eram formas burguesas de 

organização e que reproduziam o sistema... E a 

concepção deles era muito de dizer que a base é que 

tinha que se representar.  Só que a base qualquer 

pessoa da base... é muito fácil você manipular uma 

comunidade que não tem estrutura nenhuma de 

organização”. 

 

No momento da luta da Zé Bastos surge uma nítida diferenciação na 

forma de condução do movimento: a igreja e outras entidades advogam a favor 

de uma negociação com o Estado no sentido dos moradores definirem outro 

local para sua fixação; e outros grupos tinham uma posição de não aceitar a 

retirada para outro local, ou seja, defendiam a permanência no terreno.  Como 

a “comunidade” da Zé Bastos formou-se em apenas seis meses, não existia 

nenhuma organização no bairro, esclarece uma liderança da Federação de 

Bairros e Favelas de Fortaleza. 
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Os moradores da Zé Bastos foram transferidos para um terreno nas 

imediações do FRIFORT, denominado Conjunto S. Miguel, com péssimas 

condições de transporte, saneamento e distante dos locais de trabalho.  No que 

se refere ao movimento da Zé Bastos em si, houve uma certa derrota, porém 

em relação ao conjunto dos movimentos houve avanços significativos.  É a 

partir deste movimento que se reinicia um processo de politização da luta nos 

bairros.  Várias pessoas atuantes nos movimentos de bairros passam a 

assumir posições político-partidárias, a defender bandeiras de luta mais gerais.  

Tudo isto coincide com um processo de “abertura” política a nível nacional. 

 

Até este momento existia no movimento de bairros alguma 

unificação, embora que algumas divergências já tivessem aparecido no 1º 

Encontro dos Bairros ocorrido em 1977. 

 

Logo após a luta da Zé Bastos o Estado cria a PROAFA – Programa 

de Assistência às Favelas, que atua inicialmente no “Conjunto” São Miguel, na 

criação de uma Associação de Moradores contrária àquela encabeçada pelos 

que lideraram o movimento da Zé Bastos. 

 

O 1º Congresso de Bairros em Fortaleza (nov/81) reúne 29 

entidades, e nove meses (ago/82) depois nasce a Federação de Bairros e 

Favelas de Fortaleza – FBFF. 

 

Quando eclode, em 1983, o movimento do Lagamar (que 

apresentaremos detalhadamente no próximo capítulo), a PROAFA já atuava na 

área desde 1980, numa tentativa de retirada do pessoal, e a FBFF já 

desenvolvia um trabalho de organização no bairro assim como outras 

entidades. 

 

Houve muitas divergências na luta do Lagamar, uma participante 

deste movimento declara: 

 
“A gente levou para dentro do Tancredo Neves uma 

briga externa, e anterior, que eram divergências que já 
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existiam no seio do movimento.  Apesar da Federação 

estar criada desde agosto de 82, havia um setor que não 

a aceitava e se levou para dentro do Conjunto uma 

polêmica, uma divergência que era externa à luta, mas 

que se refletiu lá na hora do encaminhamento”. 

(Liderança da Federação de Bairros e Favelas de 

Fortaleza) 

 

As discordâncias existiram em diferentes níveis: com o Estado, 

representado pela PROAFA, entre facções políticas distintas, e entre os 

próprios moradores do Conjunto, alguns “invasores” achavam-se com maior 

direito em relação a outros não cadastrados anteriormente e disputavam a 

permanência no Conjunto. 

 
A luta do Lagamar aconteceu em um momento de maior 

consolidação do movimento dos bairros.  Foi um 

momento marcado por alguns avanços em termos de 

uma luta pela democracia e havia uma série de 

movimentos importantes, o que permitiu que se 

radicalizasse e se avançasse mais nas propostas. 

(Liderança da Federação de Bairros e Favelas de 

Fortaleza) 

 

Apesar de alguns elementos favoráveis, a vitória da luta do 

Lagamar foi parcial no sentido de que muitos permaneceram na área mas não 

tiveram condições de impor algumas garantias, eles apenas asseguraram a 

ocupação do Conjunto. 

 

A PROAFA e o Governo do Estado continuaram perseguindo esses 

moradores, durante mais de um ano, proibiram os moradores de se reunirem, 

havia policialmente ostensivo lá dentro, e as pessoas eram constantemente 

chamadas a deporem na delegacia. 

 

Mesmo com toda a repressão durante algum tempo a PROAFA não 

conseguiu penetrar no conjunto, tendo sido representada em várias 
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dramatizações como a bruxa; atualmente já existe diálogo entre este órgão e 

os moradores do Lagamar. 

 

Os casos do Pirambu, da José Bastos e do Lagamar são exemplos 

da dimensão mais conflituosa e visível dos MSU’ s.  O confronto com o Estado, 

porém, não esgota as formas de mobilização popular, já que esta pode também 

assumir uma dimensão mais cotidiana e menos visível, priorizando a criação de 

estruturas organizacionais e a obtenção de serviços.  No período de maior 

repressão, como foi visto, o movimento de bairros limitou-se praticamente a 

essa última dimensão, a partir do momento em que a conjuntura política 

favoreceu a eclosão de conflitos, pode-se identificar um inter-relacionamento 

entre o espaço organizacional e a ação voltada para embates diretos com o 

Estado.  Assim, tanto as organizações existentes desempenham papel crucial 

para aglutinar e fortalecer as lutas dos moradores de bairro, como os conflitos 

urbanos contribuem decididamente para a formação de novas organizações e 

para o fortalecimento ou o enfraquecimento das existentes. 

 

 

O LAGAMAR: CARACTERIZAÇÃO DA FAVELA 
E HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO. 

 
 

O Lagamar é uma das maiores e mais populosas favelas de 

Fortaleza.  Ocupa uma parte do bairro de Aerolândia e outra parte do Alto da 

Balança, situa-se ao lado direito da BR – 116.  O conjunto habitacional 
Tancredo Neves (O “Novo Lagamar”) é bem visível a quem transita por esta 

via, já o “velho” Lagamar, além de situar-se distante uns 2 km deste conjunto, 

localizando-se mais próximo ao centro, não oferece tão fácil visibilidade como o 

Tancredo Neves. 

 

Lagamar e Tancredo Neves manifestam não apenas momentos 

diferenciados da dinâmica urbana de Fortaleza, como também expressam 

mudanças de qualidade na política urbana do Estado, no grau de mobilização 
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dos Movimentos Sociais Urbanos e ainda modificações na relação entre Estado 

e Movimentos. 

 

O Lagamar representa o movimento de resistência, a não remoção, 

o esforço de reurbanização de áreas ocupadas.  O Tancredo seria o resultado, 

se não houvesse ocorrido a sua invasão, de uma “remoção branca” sem uma 

violência mais intensificada, tornada possível certamente devido a um trabalho 

estratégico desenvolvido pelos técnicos da PROAFA (Fundação Programa de 

Assistência às Favelas da Região Metropolitana de Fortaleza). 

 

A ocupação do Lagamar ocorreu a partir de 1958, momento que 

marca uma grande seca no Ceará.  A área sofre permanentemente influências 

das marés e é cortada pelo Rio Cocó e Riacho Tauape.  A contradição vivida 

pelos seus primeiros moradores está marcada pela passagem da falta d’água 

nos sertões e de uma abundância da mesma nos terrenos ocupados.  A área 

do “Lagamar” inicialmente constituía-se de terrenos brejados, áreas de 

manguezais, e é bem por isso a origem do seu nome, advinda da expressão 

ALAGAMAR. 

 

Os primeiros moradores a ocuparem esta área tiveram que travar 

“brigas” constantes com a natureza, pois para suas casas serem construídas, 

os terrenos tiveram que ser aterrados e após a ocupação, enfrentaram não 

apenas as conseqüências dos fluxos e refluxos das marés, como nos períodos 

de chuvas mais abundantes, as cheias do Rio Cocó. 

 

Muitos dos seus moradores viviam da pesca e da extração de 

algumas espécies nos mangues que circundavam a favela; isto quando a 

cidade não havia “chegado” tão perto da favela. 

 

Esta área, no início de sua ocupação, não representava interesse 

ao poder constituído e nem mesmo tinha proprietários oficiais.  Registra-se 

inclusive que no início de sua ocupação, por volta dos anos 60, o governador 

Parcifal Barroso efetivou a posse das famílias permitindo a construção de 

casas situadas na parte mais alta do bairro, localizada perto da via férrea. 
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A dinâmica de Ocupação no Lagamar é apenas parte de uma 

grande movimentação que se articula a nível mais amplo. 

 

O Cenário Urbano, nesta época, encontra-se já pontilhado por 

inúmeras favelas em sua periferia.  A população urbana cresce entre 40/60 

uma taxa de quase 300%, a situação de Fortaleza vai se tornando dramática.10 

 

Já no plano de Hélio Modesto (63/65) “é proposto um zoneamento 

da cidade de Fortaleza, reservando as áreas verdes uma atenção especial (...) 

as salinas do Cocó são consideradas nesta tentativa de zoneamento, zonas de 

proteção paisagística, onde deverá se proibido o desvio dos cursos d’água, 

tendo sido ainda estabelecidas restrições à ocupação dos terrenos relativos a 

estas zonas”.11 

 

Existe quase sempre uma grande defasagem entre os planos do 

governo e as ações por ele desenvolvidas, pois ao mesmo tempo em que o 

governador Virgílio Távora (62/66) estimulava a ocupação desta área, o 

prefeito, na época Cordeiro Neto, através do plano de Hélio Modesto, 

“decretava” a mesma de “zona de proteção paisagística”. 

 

Miranda (1981:36) assinala que, na gestão de Virgílio Távora (início 

dos anos 60), foi construído, através da LBA, um prédio na rua Sabino Monte 

(entre o trilho e o canal) que passou a desempenhar um papel aglutinador dos 

moradores da área e dos bairros vizinhos, devido aos serviços oferecidos à 

população local: lavanderia, posto de saúde, creche-escola, cursos etc... vários 

outros barracos foram então levantados em torno do prédio.  Observa-se que 

ao lado de uma ocupação “espontânea” ocorre também um incentivo dos 

administradores públicos no sentido de ocupação desta área. 

 

                                                
10 FIBGE Anuário Estatístico do Brasil, 1976. 
11 Citado por glória Diógenes, in: “Rio Cocó, ampliação da faixa de 1º categoria, in: Plano 
Diretor da Cidade de Fortaleza, 1969, p.17. 
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Em 1974, o “Lagamar”, devido a grandes chuvas e 

transbordamento do Tauape/Cocó, ficou na sua parte baixa totalmente 

alegada.  A população ocupou, em caráter de urgência, o Estádio Presidente 

Vargas, trabalho desenvolvido pela Fundação do Serviço Social de Fortaleza e 

Movimento de Promoção Social.  Logo depois, estas pessoas foram removidas 

para o conjunto Palmeiras, localizado no distrito de Messejana, oferecendo 

condições difíceis de moradia, não apenas devido à sua distância como 

também por situar-se em terreno alagadiço; pouco a pouco a população foi 

retornando ao “Lagamar” e ocupando os terrenos anteriores. 

 

Com a expansão da cidade e a construção da Avenida Perimetral 

(1963/65), isto na Administração de Cordeiro Neto, mais posteriormente na 

administração do governador César Cals (década 70), o adensamento do 

bairro Água Fria, e na administração municipal de César Neto, a construção da 

Avenida Borges de Melo; decisivamente a área do “Lagamar” vai se tornando 

cada vez mais alvo de interesse da especulação imobiliária. 

 

A discussão da desapropriação, ou mesmo do zoneamento desta 

área, está sempre imbricada por três condicionantes. 

 

- interesses da especulação mobiliária, devido à valorização da 

área; 

- interesses ecologistas ligados à preservação da Bacia do 

Cocó, incluindo a área do manguezal; 

- lutas da população em relação à permanência nos seus locais 

de moradia. 

 

Em 1979, parte considerável da área relativa ao Lagamar foi 

declarada de Utilidade Pública e, logo em seguida, (11/12/1980), foi indicada 

de “interesse social” para serem, a partir daí, acionados vários mecanismos no 

sentido de desapropriação desta área. 

 

Não é mera coincidência que a PROAFA inicie logo em 1980 os seus 

trabalhos no bairro do Lagamar.  A PROAFA surge, logo após o conflito 
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desencadeado pela tentativa de expulsão dos moradores da José Bastos, em 

18 de junho de 1979, no governo Virgílio Távora, como parte do PLAMEG II.  

Entre as razões de sua criação destacam-se: 

 

a. Elevado índice de população residente em favelas decorrentes 

principalmente da migração, que gera um crescimento da 

Capital. 

b. As precárias condições de habitabilidade nas favelas. 

c. A inexistência, até então, de um órgão com estrutura 

suficiente pata ter, como principal objetivo, a implantação de 

Programas Habitacionais a esta parcela da população de 

baixa-renda”. – (PROAFA, p. 17) 

 

A PROAFA surge junto com o PROMORAR – Programa a nível 

nacional, que em seu discurso sublinha a intenção de não remover os 

favelados para locais longínquos, e criar condições satisfatórias para a sua 

permanência nas áreas ocupadas.  O órgão que precedia a PROAFA nas 

ações ligadas à população de baixa renda, a “Fundação de Serviço Social de 

Fortaleza”, definia a remoção para os núcleos favelados como “uma promessa 

de oportunidade de elevação do nível de vida a partir da aquisição de terrenos 

próprios para a edificação de uma casa”.  (CETREDE:1982). 

 

A criação da PROAFA significa, realmente, um novo momento dentro 

da Política Habitacional, saindo do discurso de favela como o abrigo dos 

marginais, como a ferida que enfeia o cenário urbano, para ser visto com um 

maior cuidado, no sentido de que a “transferência” de favelas deve ser 

realizada com o processo de “desenvolvimento da comunidade”.  

“Desenvolvimento da comunidade traduz uma preparação do processo de 

transferência das famílias para as novas unidades habitacionais, este deverá 

coincidir com o momento em que a comunidade encontra-se apta a assumir a 

responsabilidade de novos encargos, tanto em termos de moradia em si, como 

do conhecimento e interiorização dos aspectos inerentes ao Programa, no que 

concerne às mudanças provocadas pelo novo estilo de vida que se apresenta 
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(Cf. CETREDE, 1981 – PROAFA” – Uma Nova Proposta de Política Social” – 

Fortaleza, 1981). 

 

O objetivo é o mesmo – o que fazer se expressa no mesmo sentido 

de remoção, definida agora como transferência, o que muda é a preocupação 

em torno de “como fazer”, no sentido de evitar conflitos que inviabilizem o 

processo. 

 

E é baseado nestes “novos” princípios que se articula o “Projeto 

Lagamar” que tem por objetivo fundamental a “transferência” desta população 

para o Conjunto Habitacional Tancredo Neves.  “Para este Projeto tornar-se 

viável era necessário a recuperação das áreas alagáveis que a PROAFA inclui 

em seu planejamento em 1980 e prevê gastos de Cr$ 64.328.000,00, que 

incluía galerias, drenagem do rio, do riacho, canais, pontilhões, um lago 

artificial com área de 42,80 hectares e um outro de 45,20 hectares, com o 

saneamento de 200 hectares para beneficiar uma população de cerca de 30 mil 

habitantes”. (Antero – 1984:92) 

 

Vale ressaltar que a firma responsável pela maior parte deste projeto 

é de propriedade da família de Mário Andreazza, então ministro do interior e 

futuro candidato, em 1984, a Presidente da República. 

 

Além das interseções deste Projeto, com interesses de grupos de 

poder a nível de Estado, observa-se, também, suas ligações com o setor da 

especulação imobiliária. 

 

Na época, o Sr. João Gentil, por meios julgados ‘escusos’, obteve o 

aforamento de grande parte desta área.  O Jornal O POVO, de abril de 1983, 

lança uma nota em nome da administração do Estado, assina por um 

procurador geral do Estado, no sentido de esclarecer esta apropriação 

indevida.  Em oito itens, ele detalha, esclarece a questão não apenas relativa 

ao aforamento quanto a uma indenização pedida pela família Gentil à 

PROAFA, devido aos “prejuízos” causados pelo movimento de terras em 

serviços de dragagem ao redor da área de sua propriedade. 
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Diante desses fatos, a gerência local BNH manifestou o propósito de 

não repassar recursos ao Projeto Lagamar para pagamento dessas 

desapropriações por considerar aquele Banco que o aforamento das áreas fora 

feito de modo irregular, lesivo ao interesse público.  Tal decisão fez com que o 

Governador do Estado solicitasse ao Sr. Ministro da Fazenda a anulação dos 

referidos atos. (O POVO, abril de 1983) 

 

A instância superior, o BNH, foi o órgão que se interpôs a uma 

transação que, no caso, causaria uma enorme despesa aos cofres do erário 

federal. 

 

Travou-se uma celeuma a respeito da propriedade desses terrenos, 

pois, ao mesmo tempo em que os “Gentil” diziam-se donos, a PROAFA 

colocou-se como gestora das terras de “Interesse Social” e os moradores 

intitulavam-se legítimos proprietários. 

 

Aconteceu que, com a anulação dos atos no sentido do aforamento 

das terras do Sr. João Gentil, a PROAFA colocou-se, realmente, como a 

“responsável’ pelas terras, pois é através deste órgão que o “Projeto Lagamar” 

foi desenvolvido na área. 

 

A novidade que vem através da Nova Política Habitacional, 

representada a nível local pela PROAFA, não diz respeito apenas ao novo 

sentido do “como fazer” já assinalado, mas refere-se também a uma 

preocupação maior com o trabalho dos técnicos no sentido de realizar o 

“Processo”. 

 

A novidade não consiste na presença de técnicos em bairros 

populares e sim no seu empenho, que é o de, através de conversas e reuniões, 

“convencer” os moradores da “necessidade” de transferência.  Se antes as 

remoções eram realizadas na “marra”, com presença de tratores, sem 

indenizações e sem um planejamento antecipado e um prévio preparo dos 

locais de remoção, nestes momentos verifica-se uma mudança tanto nas 
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formas de fazer, nos discursos, como no emprego da violência, que então 

assume formas mais sutis. 

 

O “Projeto Lagamar” é um marco neste sentido, pois é a primeira 

tentativa do Estado, dentro da “nova política habitacional” de uma “remoção 

branca” e onde o trabalho dos técnicos assume uma importância fundamental. 

 

A ação da PROAFA, na presença constante dos técnicos que faziam 

anotações e colocavam números nas casas sem explicações mais precisas, 

contribuem para um clima de grande intranqüilidade entre os moradores.  Eles, 

inicialmente, não sabiam se a urbanização significaria melhoramento de suas 

casas e sua permanência, ou ocasionaria a remoção. 

 

Posteriormente, eles foram informados da necessidade de 

“transferência”, pois residiam em áreas facilmente alagadas ou localizadas no 

traçado de avenidas projetadas (Miranda, 1981:44). 

 

Para a PROAFA, em levantamentos realizados em 1980, o Lagamar 

situava-se como a primeira favela dentro de 37 (ver quadro em anexo) a ver 

concretizada sua erradicação.  Era a favela que, na época, abrigava o maior 

número de famílias – (2.664) e que representava, portanto, para o Cofre 

Público, um volume imenso de recursos ao ser efetuada a “transferência”.  

Segundo cálculos realizados pelo IAB, na época, com os custos do Projeto 

Lagamar, poder-se-ia resolver os problemas da metade das favelas de 

Fortaleza. 

 

Havia, realmente, um propósito do governo no sentido de “recuperar” 

esta área ocupada pela favela do Lagamar, que vem se tornando cada vez 

mais valorizada.  Tanto é que, em 1985, é dado entrada na AUMEF – Autarquia 

Metropolitana de Fortaleza – um projeto que visa à ocupação de 201ha, 

relativos à construção de mansões na área do Cocó, situada numa “Zona de 

Proteção Verde Turística e Paisagística’ ZE – 1, apontada pelo Plano Diretor 

como não edificável.  O Plano Diretor regulamenta o uso mas não tem um 

caráter legal, como instância proibitiva das ocupações que desobedeçam ao 
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zoneamento proposto.  Neste momento, os próprios moradores do Lagamar 

participam de um movimento denominado “SOS COCÒ” que luta pela 

preservação da área contra a proposta de edificação.  É uma área nobre no 

sentido de situar-se próximo ao centro e está inserida em uma área de 

Proteção Verde (ZE - 1). 

 

Há uma vitória parcial neste movimento, pois ao mesmo tempo em 

que as obras não são liberadas pela AUMEF, a reivindicação da criação de 

uma lei que realmente regulamente o uso desta área não foi atendida até o 

presente momento: o que, de alguma forma, representa, a nível mais geral, um 

risco à preservação ecológica da Bacia do Cocó a nível dos moradores do 

Lagamar, uma não contenção do crescimento da cidade para áreas contíguas 

à favela; o que poderia detonar um processo, por valorização dos terrenos, de 

transferência gradual desta favela. 

 

A partir deste quadro, a valorização crescente da área e consecução 

do Projeto Lagamar, vejamos que desdobramentos ocorrem a nível deste 

bairro. 

 

RELATO DAS LUTAS E PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO DOS 
MORADORES DO LAGAMAR 

 

O projeto Lagamar representa um duplo aspecto nas lutas entre os 

bairros e o poder constituído.  O conflito advindo da implantação deste projeto 

tanto desenvolve, a partir da atuação dos técnicos, um novo aprendizado e 

uma experiência do Estado nas mediações entre eles e os moradores, como 

também a partir desta investida mais direta, coloca aos moradores a 

necessidade de uma maior “união” no sentido de fortalecimento e resistência à 

remoção. 

 

Em 1980, momento em que a PROAFA inicia o seu trabalho no 

Lagamar, é formado na rua Mundaú o primeiro grupo de CEB’s.  Anteriormente 

já existia o trabalho do “Conselho dos Moradores do Lagamar” que, como 

coloca Miranda (1981:38), apesar de algumas notícias na imprensa local, 
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nenhum entrevistado sobre dizer algo sobre a sua existência.  “Talvez o que 

existe em 1980 é tão restrito em termos de atuação e abrangência que muitos 

moradores desconhecem-no totalmente”. 

 

As CEB’s da Rua Mundaú surgem no bairro como Núcleo Pioneiro de 

discussões sistemáticas a respeito de seus problemas, embora, no seu início, 

caracterizem-se muito mais por ser um grupo de “reflexão religiosa”. 

 

A reflexão religiosa, desde o início, está ancourada na vida e nos 

problemas dos moradores do bairro; e a questão relativa à luta contra a 

PROAFA e o Projeto Lagamar esteve desde o início presente: 

 
“Depois que eu entrei nesse trabalho, nas reuniões da 

Igreja, aí eu aprendi que eles não estavam fazendo bem 

feito, eles estavam era enganando a gente.  A gente já ia 

pagar esse tempo todinho, pagar 25 anos senão, não 

fazia acordo, perdia essa daqui.  Eu mesmo aprendi nas 

reuniões por que a gente não sabia nada”  

(depoimento de um morador do lagamar – entrevistada 

por Gorete, 1982). 

 

O início da CEB’s no bairro, o seu trabalho reflexão vai 

desenvolvendo toda uma noção de direitos, e o direito Primordial no momento 

consubstancia-se na permanência dos moradores na área.  Como resultado do 

Processo de reflexão, organização dos moradores os participantes das CEB’s 

enviam a PROAFA o seguinte documento: 
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“Lagamar, 26 de janeiro de 1981. 

 

 

Ilmo Sr. Presidente da PROAFA: 

 

 

Nós moradores do Bairro Lagamar viemos através desta, trazer ao 

conhecimento de Vossa Senhoria alguns problemas, os quais ultimamente tem 

causado pânico aos moradores aqui do bairro. 

 

1. O que mais nos preocupa no momento é o fato de sairmos daqui 

para um lugar não definido, talvez até para um lugar não definido, talvez até 

para um lugar distante do nosso bairro.  Moramos aqui há 10, 20 e até 30 

anos.  Tudo que existe no bairro foi feito por nós, pois aqui só havia água, 

lama e muito mato, dedicamos muito esforço e trabalho para fazer nossas 

casas e hoje não sabemos nem onde vamos morar. 

 
2. Sugerimos em vez de sairmos daqui, era darem aos moradores 

da parte alta condições para melhorarem suas casas e aos moradores da 

parte baixa onde fosse realmente preciso sair, uma ajuda financeira para 

ampliarem as instalações da nova casa a qual foi dito que receberíamos 

desde que seja no próprio bairro. 

 

Sr. Presidente, apelamos para Vossa Senhoria e demais autoridades 

competentes solução para nossos problemas”. 

 

 

(Seguem várias assinaturas) 

 

(Citado por Miranda, 1981:52) 
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Percebemos o caráter ameno deste documento, pois ele representa 

ainda uma tentativa de negociação com o Estado.  Nesse ínterim o Trabalho da 

PROAFA continua no sentido da remoção dos moradores para o Conjunto 

Tancredo Neves.  O trabalho da PROAFA desenvolvia-se da seguinte maneira: 

 
“Ele chegou aqui perguntando se a gente queria ganhar 

uma casa boa, uma casa com todo o conforto, com água 

e luz.  Nesse tempo ninguém tinha nada disso.  Ora, 

animou-se todo mundo, ganhar uma casa quem é que 

não queria? Disse também que não era longe daqui, que 

ia ficar perto.  Sei que embelezou o povo, eu fui um que 

me embelezou.  Embelezei que eu dizia assim: tomara 

que já chegue esse dia d’eu sair daqui para uma casa 

boa”. 

(Entrevista realizada no Lagamar, por Gorete 1982) 

 

As reuniões dos moradores no sentido de refletir a respeito da 

remoção do conjunto Tancredo Neves é que foi traduzindo não apenas a 

vontade de permanecer na área, como também os direitos em relação à 

permanência.  As reuniões intensificavam-se e o encaminhamento dado à luta 

contra a remoção é uma ação (jul.1981), assinada inicialmente por 26 

moradores, contra a PROAFA a fim de garantir o direito de permanência.  

Nesta época já mais de uma centena de favelados encontravam-se no 

Tancredo Neves. 

 

Em novembro de 1982 é criada a “Associação Comunitária do 

Lagamar – ACL” no sentido de intensificar a luta pela permanência no local.  

Esta Associação durante cinco anos tem sua sede no Centro Social do 

Lagamar – CCF, fato que “atrelava” bastante a ACL e instituição (CCF) muitas 

vezes sendo identificada como “Associação do CCF”. 

 

Embora já existisse nesta época uma entidade congregativa dos 

movimentos de Bairro, a “Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza”, esta 

Associação não filiou-se a Federação. 
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O motivo que levou a esta associação não se ligar à Federação é 

que esta é vista como envolvida com política havendo uma cooptação dos 

anseios populares, além de que para esta vinculação seriam várias as 

exigências, o que, segundo pensamento da presidente, enfraqueceria a 

liberdade da associação.  “Aqui nós mesmos é que dirigimos nossa luta, onde 

cada um tem o seu valor.  A luta é partir dos direitos que temos e, buscá-los 

como gente de paz e educada e que sabe que tem direitos não precisando ir 

brigar, mas buscar os direitos”. (CASTRO: 1984:29) 

 

A Associação Comunitária une-se a CEB’s e embora posteriormente 

em outras lutas as diferenças se explicitem, neste momento, na luta pela 

permanência, há uma conjugação de esforços entre as duas entidades. 

 

A ação empreendida contra a PROAFA chegou em determinado 

momento a somar 600 assinaturas, sendo que algumas famílias foram para o 

Conjunto Tancredo Neves antes do resultado definitivo. 

 

O juiz concedeu a liminar favorável ao povo do Lagamar e o trabalho 

de remoção foi suspenso enquanto caráter de remoção obrigatória. 

 

Os moradores do Lagamar, nesse entremeio chegaram a reconstruir, 

em uma noite uma casa derrubada pela PROAFA no sentido de coagir os 

moradores à transferência do conjunto.   
 

“Isso foi uma forma de mostrar ao povo que só ia quem 

queria e que a PROAFA não levava ninguém à força”  

(Depoimento de uma moradora do Lagamar, integrante 

das CEB’s). 

 

Em 13 de fevereiro de 1983 após uma grande chuva, houve a 

primeira invasão ao Conjunto Tancredo Neves por parte dos moradores do 

Lagamar.  Estes primeiros moradores invadiram as casas já concluídas, e 

dentro eles, a maior parte já era cadastrada como futuros ocupantes do 

conjunto.  A segunda invasão (26.02.83) deu-se entre os não cadastrados que 



 82 

instalaram-se numa quadra inacabada, sendo que a maior parte destes foi 

transferida em dezembro para um outro conjunto, o Jangurussu. 

 

Percebemos que ao tratarmos da luta pela permanência no Lagamar 

(velho) os interlocutores legítimos dentre os seus moradores são os 

participantes das CEB’s, já a luta pela permanência no Tancredo Neves é da 

área mais do domínio da Associação dos moradores e de participantes da 

Federação de Bairros (FBFF). 

 

Não queremos dizer com isto que as CEB’s não tenham participado 

de forma alguma da “invasão” do conjunto, nem os participantes das 

Associações dos moradores tenham contribuído na luta pela permanência, o 

que observamos é que cada luta tem seus principais atores e seus 

articuladores mais expressivos. 

 

Em julho de 1983 é criada a Associação dos Moradores do Lagamar, 

sendo que a Associação dos moradores do Conjunto Tancredo Neves foi 

criada em dezembro de 1983, “as duas sob inspiração política da Federação de 

Bairros e Favelas de Fortaleza” (Antero: 1984:95). 

 

A luta dos “invasores” contra a PROAFA transcorre de forma 

bastante acirrada e é uma luta que desdobra-se em dois níveis: 

 

a) Luta pela permanência dos moradores cadastrados que 

ocupam a parte do conjunto já concluída. 

 

b) Luta pela permanência dos moradores não cadastrados em 

sua maioria ocupantes das etapas ainda não concluídas. 

 

Segue-se um conflito que assume dimensões variadas, pois há uma 

diferenciação nas condições entre os moradores representantes da primeira e 

segunda invasão e, há no conjunto a presença de representantes de partidos 

políticos, igreja, entidades de classes e desta forma algumas discordâncias nas 

formas de encaminhar as lutas. 
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Em uma carta aos jornais o Presidente da Federação de Bairros 

enumera as vitórias obtidas nesta luta: 

 

1) Das 760 famílias ocupantes, 572 conquistaram a 

permanência no conjunto. 

 

2) 188 famílias conquistaram um terreno no Jangurussu, onde 

será construído um novo Conjunto Habitacional, dotado de toda infra-estrutura 

necessária. 

 

3) Os desempregados que irão morar no Jangurussu, serão 

empregados na construção de novo conjunto. 

 

4) Surgem duas novas Associações de Moradores. 

 

5) As famílias que serão deslocadas para o Conjunto a ser 

construído permanecem no Novo Lagamar até a conclusão das obras. 

(ANTERO, 1984:116) 

 

Como afirmamos anteriormente, de alguma forma as lutas 

desencadeadas no Lagamar, a fim de assegurar a permanência na área, e a 

luta no Conjunto Tancredo Neves a fim de legitimar a ocupação, se processam 

(aparentemente) em universos distintos, isso devido à diferenciação entre os 

grupos que orientam uma ou outra mobilização.  Uma evidência deste fato está 

materializada no depoimento acima citado, onde a luta pela permanência no 

Lagamar não é enumerada como vitória inserida no quadro maior de lutas. 

 

Observamos também que o grupo de CEB’s da Rua Mundaú 

(principal articulador na luta pela permanência no Lagamar) ao enumerar suas 

vitórias não inclui a luta pela ocupação e permanência no Conjunto Tancredo 

Neves. 
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Isto nos leva a acreditar que as lutas não ocorrem espontaneamente 

e não são desencadeadas pelos moradores, enquanto categoria que expressa 

apenas o situar-se geograficamente em determinado local, por detrás dos 

“moradores” e personificados neles próprios articulam-se atores políticos que 

de alguma forma “direcionam” as lutas e imprimem características específicas 

as formas de atuar. 

 

Nas diferentes tendências políticas que encontramos no seio dos 

Movimentos Sociais Urbanos em Fortaleza, percebemos não apenas diferentes 

“metodologias” e estratégias de lutas, como também, uma certa “seleção” de 

que demandas são ou não problematizadas e quais transformam-se ou não em 

um móvel de luta. 

 

Quando os moradores do Lagamar, representante das CEB’s, 

defendem o direito de moradia, eles articulam esta demanda a todo um 

discurso de Direitos, senão dos homens, inspirados pela “Vontade de Deus”: 

 
“Deus quer que todo mundo viva em união, em 

comunhão, todo mundo lutando pelos seus direitos.  

Porque Deus fez a terra foi para todo mundo viver.  Deus 

não distingui ninguém.  Deus quando fez o mundo não 

fez nenhum diferente do outro.  Aí a gente vive nessa 

sociedade desarrumada desse jeito, uns podre de rico, 

uns morrendo de fome, uns com dois, três empregos, 

outros desempregados.  Eu acho que deus não quer 

isso.  Deus quer que todo mundo viva igual, viva em 

união, ninguém vive no reino de Deus porque o homem 

estraga tudo”. 

(Entrevista realizada por Gorete, em 1982) 

 

Ainda em 1983, momento em que foi invadido o Conjunto Tancredo 

Neves, havia uma certa preocupação dentro dos limites das CEB’s não apenas 

com a luta pelos “Direitos” legitimados pela vontade divina, como também por 

mobilizações inscritas no campo das negociações, dos acordos, das ações, isto 

tudo marcado ainda pelo “peso” da palavra em contraposição e ações mais 

visíveis, ofensivas como: Passeatas, atos públicos, invasões etc. 
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O presidente da Federação de Bairros colocou que a atuação das 

CEB’s na luta do Tancredo Neves aconteceu de forma episódica indo de vez 

em quando um ou dois dos seus representantes no local no sentido apenas de 

prestar apoio. 

 

Enquanto as CEB’s neste momento, ainda atuavam em trabalhos 

mais de conscientização, em lutas de caráter mais legítimos, usando esferas 

“legais” de atuação, a tendência ligada a Federação, com grande 

predominância de militantes do PC do B, atuavam em lutas mais localizadas do 

bairro, lutas por chafarizes, luz, escolas etc. 

 

Uma terceira tendência dentro dos movimentos de bairros na época 

(1983) era a “União das comunidades” que realizam trabalhos de organização, 

no sentido de criar entidades nos bairros; atuavam em mobilizações de caráter 

amplo como grandes passeatas, “jornadas de Luta Contra a Fome” etc, sempre 

empunhando bandeiras, as mais gerais de luta.  Ou mesmo em momentos de 

conflito um determinado bairro.  Como na luta pela permanência do Lagamar, 

eles aproximam-se do bairro e desenvolvem ações de apoio específico. 

 

Depois a união das comunidades passou a ser identificada como 

“jornada” devido aos movimentos promovidos neste sentido; em uma entrevista 

com uma de suas integrantes ela assinala a diferença entre este movimento e 

a “Federação”. 

 
“A jornada é uma alternativa à Federação.  È como CUT 

e CGT (...)  A nossa divergência é mais a nível político.  

A jornada apóia a Prefeitura (Popular Maria Luiza), mas 

mantém sua independência.  A jornada tem uma posição 

contrária à Nova República, já a Federação é um dos 

sustentáculos da Nova República que para nós é uma 

ditadura burguesa, e do Governo estadual”. 

(Entrevista realizada pela pesquisa “Estado e 

movimentos sociais” em jul/ 1987) 
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Quanto às CEB’s: 

 

“Não existem divergências a nível político entre as CEB’s, a jornada 

(...)  O que muda mais é a caracterização – as CEB’s são mais eclesiais, a 

orientação é da arquidiocese, o que restringe o movimento”. 

 

“As CEB’s têm previsão de romper com isto, de se tornar um 

movimento mais amplo.  Eu mesma sou fruto das CEB’s, eu era da 

coordenação das CEB’s.  A gente tem necessidade de um movimento mais 

amplo que as CEB’s, que é um pessoal medroso de tendências políticas no 

interior do movimento.  Eles têm medo de que haja penetração, estão sempre 

preocupados em saber o que há por trás da jornada.  Quando há 

manifestações, eles ficam temerosos.  Quando a jornada fez um movimento de 

reivindicação contra o Maluf, levando pessoas ao aeroporto, o pessoal das 

CEB’s ficou de fora, disseram que era coisa de agitador” (idem) 

 

Como o trabalho da “jornada” sempre se caracteriza na promoção, 

participação desse tipo de eventos e tem a característica de se manter fora da 

institucionalização, como “movimento”, fica difícil descrever o trabalho da 

“jornada” no Lagamar.  Em 1982 quando os moradores do Lagamar entram na 

justiça com uma ação contra a PROAFA, o advogado responsável por ela é um 

representante da “jornada”. 

 

Percebemos que até então as CEB’s no Lagamar tanto podem 

unificar-se com a Federação em algumas mobilizações, como podem atuar 

conjuntamente com membros da ‘jornada’, o que dificilmente observa-se nestas 

lutas é uma ação conjunta entre a Federação e a “jornada”, isto devido a 

divergências políticas entre o PC do B e as correntes políticas que expressam-

se nestas tendências respectivamente. 

 

Podemos mesmo afirmar que existia uma identificação maior entre 

CEB’s e jornada, pois a Federação de Bairros de início critica de forma grave a 

atuação das CEB’s. 
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“A igreja que mantém um trabalho pastoral no Lagamar, promovendo 

mudanças numa linha de ação que passa do assistencialismo e uma atitude de 

projeção de permanência, através da Pastoral Urbana e do Centro de Defesa 

dos Direitos Humanos, promove inicialmente a questão judicial de cerca de 400 

famílias que não querem ir para o conjunto, argumentando que suas casas não 

são passíveis de alojamento.  Porém no momento em que ocorrem as chuvas, 

a inundação e as ocupações, evita uma atitude de apoio político aberto aos 

favelados ocupantes.  O cardeal convidado a celebrar a “missa da ocupação” 

não comparece, estabelecendo os limites da ação da instituição em suas 

relações com o Estado” (ANTERO: 1984:127) 

 

A atitude mais “ousada” no caso é colocada como relativa à invasão 

e a vitória para os participantes da FBFF é representada apenas por esta 

ação, sendo a luta pela permanência como “um limite da instituição em suas 

relações com o Estado”. 

 

È pois, a partir das lutas pela permanência nas terras (1981) do velho 

Lagamar e a “ocupação” do Conjunto Tancredo Neves (1983) que os grupos de 

moradores vão articulando-se e tomando expressões diferenciadas no seio dos 

movimentos de bairros no Lagamar.  A partir da ocupação do Conjunto 

Tancredo Neves devemos separar a “história” desses “bairros”, embora como 

já salientamos exista entre os dois, raízes comuns, e podendo mesmo ser 

considerada a nível oficial, como um mesmo bairro.  Vejamos então como fica 

o Lagamar após a  retirada das famílias para o Tancredo Neves. 

 

 

O LAGAMAR 
 
 

Logo após a vitória da luta pela permanência no Lagamar, em 1984, 

inicia-se um novo conflito neste bairro, só que neste momento ele ocorre com a 

“Prefeitura Municipal” que pretendia a derrubada de várias casas no bairro para 

a passagem da Avenida Borges de Melo. 
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No cântico composto pelos membros das CEB’s da Rua Mundaú 

podemos entender melhor a posição da Comunidade diante deste no Conjunto. 

 

 

Início da Vitória do Lagamar 
 
O Lagamar é uma favela 

muito humilde e carente 

eu te asseguro que é o sistema  

que não deixa ir pra frente. (BIS) 

 

Quando olhamos pro nascente 

vimos os tratores trabalhando 

nós perguntamos o que era aquilo 

é a avenida que vem passando. (BIS) 

 

Quando vimos esta opressão 

renovamos nossa luta 

unindo o povo em quarteirão 

pra ir buscar uma solução. (BIS) 

 

Quando vimos nosso bairro 

numa grande confusão 

a PROAFA e a PREFEITURA 

Meu Deus do céu que aflição! (BIS) 

 

Nós já temos consciência 

vimos que temos direito 

formamos uma comissão 

e fomos falar com o Prefeito. (BIS) 

 

Com nossas reuniões 

junto com a associação 

junto fizemos um documento 
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e entregamos em suas mãos. (BIS) 

 

Com a força da nossa luta 

o Projeto foi mudado 

alcançamos uma vitória 

e nossas casas não foi tirada. (BIS) 

 

Quando um dia nosso bairro 

for seguro e sem defeito 

eu te asseguro que foi o povo 

que lutou por seus direitos... 

 

 

Esta luta é importante no sentido de não apenas ampliar a idéia do 

opositor, antes muito concentrada na PROAFA, e de ter a “comunidade” 

testando a sua força, usando outros meios ainda não utilizados na luta primeira 

pela permanência.  A luta desenvolve-se não apenas com negociações com o 

Prefeito, o Dr. César Cals Neto, mas também em ações diretas, quando várias 

pedras foram colocadas nas obras das avenidas, dificultando o seu 

prosseguimento.  Esta luta foi travada também a nível interno de forma mais 

ampla, pois contou com a união da Associação dos Moradores do Lagamar e 

Associação Comunitária do Lagamar. 

 

Houve realmente uma vitória, pois a avenida não apenas sofreu um 

desvio, como um estrangulamento, no início da Favela do Lagamar. 

 

É a partir deste momento, com a relativa tranqüilidade dos 

moradores em relação à sua permanência, que se inicia uma aproximação 

entre eles e a PROAFA no sentido da consecução de um Projeto de 

Reurbanização da área. 

 

“Desde 1985 que trabalhamos para fazer este Projeto de 

Reurbanização, e desde de este tempo que a PROAFA vem embromando que 

não tem recursos, que fez o ofício pra fulano, que fez ofício não sei pra onde e 
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até hoje o Projeto de Reurbanização do Lagamar está só no papel, mas eu 

acredito que um dia ele vai ser executado, porque ele está pronto, assinado 

pelo CREA, pela Prefeitura, não tem nenhuma dificuldade, o que está faltando 

no Projeto é que o Governo execute, que arranje recursos para isso” (Moradora 

do Lagamar – citado por Cordeiro – 1988:74) 

 

No primeiro semestre de 1988, o Governo TASSO JEREISSATI inicia 

o seu Projeto de Drenagem do Canal colocando a necessidade de remoção de 

forma definitiva de 521 famílias para uma área não muito distante, sendo a 

proposta de construção das novas casas através do projeto MUTIRÃO 

HABITACIONAL. 

 

Houve um relativo consenso no Bairro, pois o fato já era previsto por 

eles no Projeto efetuado em 1986, da saída das 521 famílias das margens do 

canal.  Estas famílias também concordaram de forma pacífica com a remoção, 

vezes que suas casas situava-se em zonas freqüentemente alagadas e ainda 

eram em sua maioria de baixo padrão habitacional. 

 

No fim do primeiro semestre, já tendo os trabalhos sido iniciados, o 

Engenheiro Responsável pelo Projeto e mediador entre o Estado e o 

movimento do bairro coloca a necessidade de remoção, enfatizando ser de 

forma temporária, de mais 220 famílias do local. 

 

O Superintendente da AUMEF (Autarquia da Região Metropolitana 

de Fortaleza) apontava a necessidade da remoção temporária para o 

movimento das máquinas no local e execução de aterros.  Indicava a 

alternativa destas famílias instalarem-se em residências de parentes e amigos 

e o restante em barracas de lona num viaduto próximo do Bairro no período de 

obras. 

 

As 220 famílias, então supostamente atingidas pelas obras, eram 

moradores mais antigos, algumas casas de tijolos com mais de quatro 

“compartimentos” e sendo algumas delas lideranças no movimento do bairro. 
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As questões colocadas em reuniões pelos moradores quanto à saída 

das 220 famílias eram as seguintes: 

 

- Descrença na variável “provisória” colocada conjuntamente com 

remoção. 

 

- Não aceitação de permanência em casas de outros e nem em 

barracas de lona, mesmo que temporariamente. 

 

- Não aceitação da construção posterior de suas casas através 

do mutirão habitacional.12 

 

O Governo, representado pelo Secretário de Desenvolvimento 

Urbano, o Sr. Adolfo Marinho, argumentou que se eles não queriam fazer 

nenhum “sacrifício” não teriam a drenagem e urbanização do canal. 

 

Este argumento podia representar um “divisor de águas”, entre 

aqueles que queriam o prosseguimento da obra a qualquer custo 

(essencialmente aqueles que não eram atingidos pela remoção), e os demais, 

sendo representados pelos atingidos e outros que tinham uma visão mais 

ampla da importância de uma atitude mais “organizada” e unificada do Bairro 

diante de imposições do Estado. 

 

Era este o núcleo básico do conflito quanto entramos no bairro de 

forma mais afetiva para o trabalho de campo propriamente dito. 

 

A reunião do dia 12.06.88 na Sede da CEB’s foi representada pelas 

lideranças mais expressivas do movimento e famílias atingidas, chegou-se à 

conclusão que o Projeto do Governo era desconhecido para eles, e eles 

precisavam de técnicos para uma leitura e uma interpretação deste Projeto 

passível de ser traduzida para os moradores. 

 

                                                
12 Casas estas de 25m2, muitas vezes inferiores à área e ao padrão de suas residências. 
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Como já havíamos realizado outros contatos no Bairro através da 

Associação de Sociólogos e de um Movimento Ecológico que atingia o Bairro, 

fui imediatamente indagada da nossa disponibilidade de realizar através da 

Associação dos Sociólogos o contato com outras entidades profissionais. 

 

Colocamo-nos dispostas a colaborar mas na condição de contatar 

apenas algumas pessoas mais conhecidas e eles responsabilizaram-se pelos 

contatos com outras entidades. 

 

Para a reunião compareceram membros do IAB (Instituto dos 

Arquitetos do Brasil), da ABES (Associação Brasileira de Engenheiros 

Sanitários), da AGB (Associação dos Geógrafos do Brasil), um Professor da 

Universidade Federal do Ceará – UFC, técnicos da Prefeitura e do Estado e 

moradores do Lagamar. 

 

Nesta reunião foi analisado o Plano de Drenagem e a partir daí 

formulou-se o documento transcrito a seguir: 

 

“As entidades abaixo assinadas, conscientes do papel político que 

devem assumir, como representantes de Áreas profissionais habilitadas a 

contribuírem nos questionamentos e soluções dos problemas de nossa 

sociedade, vêm a público externar a grande preocupação relativa às obras de 

drenagem hoje desenvolvidas no Bairro do Lagamar”. 

 

É importante observar que tal iniciativa deveu-se a própria 

comunidade do Lagamar, em busca de (sic) solução para a cidade, solução 

esta que também contemple os anseios dos habitantes deste bairro, sem 

dúvida dos mais carentes de Fortaleza. 

 

Após recebimento de um Projeto da AUMEF sob o título ‘Programa 

de Investimento em Drenagem Urbana na RMF - 1987/1991 – Canal do 

Tauape – macro drenagem – trecho 7 – Lagamar’, a comunidade do Lagamar 

coloca-se, não apenas com poucos elementos para o seu entendimento, como 
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também constata divergências com um projeto anterior de 1986, concebido 

pelos moradores juntamente com a PROAFA. 

 

Este último projeto difere do primeiro nos seguintes aspectos: 

- Drenagem do canal; 

- Definições viárias; 

- Aterros. 

 

Isto implica na remoção de 743 famílias (521 de forma definitiva e 

222 com proposta do governo para remoção temporária), conforme dados 

obtidos nos órgãos envolvidos sem que seja garantidos o local e padrão 

condigno das futuras habitações; (sic) 

 

A partir das dúvidas acima pontuadas, e colhidas informações 

preliminares, observa-se: 

 

1. Por parte dos órgãos diretamente envolvidos com as 

políticas sociais, não apenas no âmbito interno do Estado e da Prefeitura, como 

entre as duas instâncias, projetos paralelos, e em alguns casos excludentes 

entre si. 

 

2. Apesar do discurso mudancista, a formulação de projetos 

sem o acompanhamento e avaliação permanente daqueles neles envolvidos.  

A comunidade participa sendo parcialmente informada, sem que lhe seja dada 

a idéia do conjunto, encontrando-se ainda alijada nas tomadas de decisões. 

 

3. Um discurso e uma prática de participação social que gera 

mais ambigüidades e interrogações na sociedade, do que áreas de 

entendimento e vias de esclarecimentos. 

 

4. Repetição de uma prática governamental que prima pelo 

desrespeito para com a população, ou seja, após todos os trâmites de projetos 

a comunidade só é informada se ocorre, por sua iniciativa, mobilização, 
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denúncias ou mesmo confronto com o poder público; implicando, na maioria 

das vezes (sic) na paralisação de obras com grande ônus para a sociedade. 

 

Tendo em vista o recente embargo pelo IBDF, sugere-se a 

continuidade da sustação das obras até que esclarecimentos, para decisões 

definitivas, sejam oferecidas ensejando: 

 

- definição de projeto quanto ao seu componente social, 

oferecendo-se documentos que apresentem as repercussões sobre os 

moradores das áreas atingidas durante e após a conclusão das obras; 

 

- perfeito domínio de todas as etapas do projeto, de forma 

quantificada e clara que possa ser expresso através de documentos, 

permitindo o entendimento e envolvimento dos moradores do Lagamar, nas 

decisões; 

 

- conhecimento e domínio, com clareza, expressos nos 

documentos técnicos, das repercussões sobre o meio-ambiente, notadamente 

a Bacia do Cocó, durante e após a conclusão das obras; 

 

- interligação13 entre os diversos órgãos de governo, seja nas 

esferas municipais, estudantis e federais, em racional e conseqüente defesa do 

meio-ambiente, particularmente a Bacia do Cocó, com ampla veiculação ao 

público de todas as ações que serão desenvolvidas. 

 

Considerando que somente através desta ampla discussão, 

envolvendo Órgãos do Governo (Poder Público Estadual e Municipal), 

entidades civis e a comunidade do Lagamar, chegar-se-á ao melhor de 

definitivo termo, pretendem os signatários por via deste DOCUMENTO, 

oferecer estes subsídios e envidar esforços para o desenvolvimento de críticas 

capazes de contribuírem para as soluções.” 

 

                                                
13 O recente embargo das obras através do IBDF denota esta falta de integração. 
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Nesse ínterim comparecemos ao Lagamar a uma reunião com 

grande parte das famílias implicadas na remoção.  A reunião transcorreu de 

forma tensa e de vez em quando algum morador indagava o motivo de nossa 

participação, se seria candidata à vereadora em busca de votos ou uma técnica 

do Estado.  Tentamos interferir no sentido de demonstrar a necessidade de 

uma estratégia conjunta numa perspectiva de luta que demonstrasse 

convergência de forças em torno de um mesmo objetivo. 

 

A reunião transcorreu rapidamente pois a decisão já estava tomada: 

“ninguém vai sair e pronto”.  O documento escrito pelas entidades já contava 

com essa determinação e foi encaminhada às autoridades e à Imprensa 

mostrando a decisão dos moradores de permanência em suas residências. 

 

Na audiência com o Secretário de Desenvolvimento Urbano, 

transcorrida após a divulgação do documento pela Imprensa, na presença de 

representante dos moradores e membros das entidades profissionais 

anteriormente mencionadas, chegou-se aos seguintes termos: 

 

1. O Secretário informou na reunião que já havia providenciado a 

mudança do Coordenador para o encaminhamento dos trabalhos na área; 

 

2. O Coordenador avaliaria junto com os moradores, caso por 

caso, para verificar a possibilidade de manter no local o maior número de casa.  

O que não ocorreu, pois a “decisão” “ajeitou-se” no sentido de Permanência de 

todas as casas anteriormente ameaçadas. 

 

Para acompanhar o Projeto já havia desde o seu início sido criada 

uma “Sociedade Habitacional” composta de três membros da Associação dos 

moradores do Lagamar, três membros da Associação Comunitária do Lagamar, 

três membros da CEB’s e dois técnicos do Estado.  A Presidência da 

Sociedade Habitacional ficou com Salete, a atual Presidente da Federação de 

Bairros (FBFF), posteriormente os membros da Federação foram retirados da 

Sociedade Habitacional sob a alegativa de “má administração de recursos”, 

sendo ocupado por um membro da CEB’s. 
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Isto demonstra, e estas são palavras do próprio Secretário de 

Desenvolvimento Urbano, que estas obras transcorreram com algumas 

dificuldades, o que não ocorreu em outros bairros. 

 

Atualmente o Bairro do Lagamar tem uma grande bandeira de luta: a 

reurbanização; pois as obras efetuadas até o momento restringem-se a 

drenagem do Canal do Tauape. 

 

Alguns moradores temem que, com a valorização da área, após os 

serviços de drenagem, desencandeiam-se novos esforços do governo no 

sentido da remoção desta população para outras áreas.  Outro temor refere-se 

a alegativa do governo com os gastos da drenagem, e que assim as obras de 

reurbanização sejam “perdidas de vista”. 

 

A reurbanização sendo atualmente a grande Bandeira de Luta dos 

moradores do Lagamar, demonstra de alguma forma a idéia de uma vitória 

anterior à permanência nesta área. 
 

O CONJUNTO TANCREDO NEVES 
 

A primeira luta que ocorre neste Conjunto, inicialmente, denominado 

“Novo Lagamar”, desenvolve-se mesmo no sentido da permanência dos 

“invasores” no local , conforme mencionamos na secção anterior. 

 

A Associação dos moradores do novo Lagamar foi criada em 17 de 

Dezembro de 1983, após ter sido assegurado a permanência no conjunto de 

572 famílias e a remoção de 188 famílias para um terreno no Jangurussu. 

 

Logo em junho de 1984, esta associação enfrenta uma outra luta 

contra o aumento exorbitante das prestações de suas casas.  È organizada 

uma passeata programada pelos moradores para sair do conjunto até a Sede 

do BNH. 
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A passeata programada pelos moradores do Lagamar Novo até a 

sede do BNH, onde iriam entregar os carnês de pagamento de suas casas 

ontem pela manhã, ontem foi impedida de se realizar por um batalhão de 

choque da polícia militar , que fechou as duas saídas do conjunto e lá 

permaneceu durante o dia inteiro.  (...) por volta das onze horas , é que o 

presidente da federação de Bairros e favelas , Inácio Arruda, conseguiu sair 

com uma comissão até o BNH. (O Povo – 08.06.84 p. 10) 

 

Foi uma luta que apesar de envolver conflitos diretos com o Estado, 

os moradores conseguiram sair vitoriosos no que tange ao não pagamento do 

aumento dirigido pelo BNH. 

 

Há outras reivindicações dos moradores do Conjunto Novo Lagamar 

que foram atendidas, através do trabalho da Associação dos moradores,como: 

 

- Mudança do nome de “ Novo Lagamar” para “Tancredo Neves” 

- Abastecimento d’água (CAGECE) 

- Limpeza pública (SUMOV) 

- Transporte coletivo com circulação dentro do Conjunto,  

- Construção de mais casas dentro do Conjunto, parte esta 

denominada “Tasso Jereissati". 

 

O atendimento das reivindicações acima mencionadas, embora 

apareçam como vitória da luta dos moradores do Conjunto Tancredo Neves, 

elas representam o resultado do trabalho de grupos diferenciados dentro do 

conjunto. 

 

Logo que é eleita em dezembro de 1983, a primeira Diretoria da 

Associação dos Moradores, iniciam-se as primeiras divergências entre os seus 

participantes. 

 

Segue em anexo dois documentos de membros da Associação dos 

moradores denunciando a Presidente desta entidade de cometer várias 

agressões e praticar irregularidades. 
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As irregularidades foram apontadas em um documento escrito em 

Março de 84, logo no momento de sua posse e versa sobre aspectos que 

dizem respeito a tomadas de decisões sem aprovação de voto dos outros 

membros da diretoria. 

 

Em agosto/84 as fissuras no seio desta Associação redundam, em 

debates mais diretos, culminando com agressões físicas. 

 

“Também foi agredido pela presidente, Francisco de Assis de Sousa.  

Tudo começou quando as propostas que vieram para serem discutidas dentro 

da diretoria para serem definidas, não foram definidas.  A presidente então 

começou a discutir com o presidente do conselho fiscal – Francisco Sousa 

Silva.  Então o Presidente achou por bem não discutir com a presidente e saiu.  

A presidente então começou a discutir com o 2º Tesoureiro da Diretoria - 

Francisco de Assis de Sousa, chegaram até a socos e pontapés.  Já havia sete 

membros da Diretoria.  Na última reunião da associação dia 08.05.84”. 

 

O Vice-Presidente Silvestre é apontado no documento como sendo 

também vítima de agressão.  É interessante identificar que logo em 17 de 

novembro de 1984 é criado por Francisco Sousa Silva “O grupo de jovens 

Força independente“ com o objetivo de atuar dando apoio a Associação dos 

moradores do Conjunto Habitacional Tancredo Neves. 

 

E em 22.05.85 é criada a “Aliança Comunitária Tancredo Neves” 

encabeçada pelo ex-vice-presidente da Associação de moradores, Silvestre e 

Marinete (presidente, e hoje tendo como dirigente, Cícera da Silva).  Segundo 

os participantes desta entidade, ela foi criada devido às divergências relativas 

ao aumento das casas do antigo BNH, já outro informante comentou que as 

divisões ocorreram mesmo por divergências políticas, já que os participantes 

da “Aliança Comunitária” são ligados ao Professor Edvar Ramos, presidente da 

Associação dos moradores da Aerolândia (1985) e líder político do PMDB.  

Sobre a criação da Aliança comunitária, o Jornal (Diário do Nordeste, 08 de 

julho de 1985) esclarece: 
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“Apesar de negar qualquer comprometimento político, percebe-se 

facilmente que a aliança comunitária é orientada pelo Professor Edvar Ramos, 

presidente da associação dos moradores da Aerolândia (...) a reportagem do 

Diário do Nordeste pode sentir pelo comportamento do Sr. Edvar Ramos que 

ele manobra os dirigentes controlando-os, inclusive, quando prestam 

declarações a imprensa”. 

 

O Jornal aponta também que antes mesmo da diretoria assumir, já 

conseguiu um benefício para a comunidade: a distribuição do leite de soja para 

crianças e adultos desnutridos . 

 

É interessante perceber que mesmo dentro do velho Lagamar a 

presença deste líder do PMDB sempre é apontada como veiculado de um 

maior número de programas do governo no Bairro.  O atual presidente da 

Associação de Moradores do Lagamar informou-nos que: 

 

“A gente tinha aqui na associação um Posto da CODAGRO(...) Era 

para as pessoas fazerem compras no posto.  Era do Governo do Estado.  Foi 

batida 1.350 carteirinhas de uma vez.  O Posto de repente foi retirado daqui. 

(...)  O Posto foi cedido a um candidato (em agosto/setembro/88) a vereador 

para fazer política em cima desse caminhão da CODAGRO, foi o Professor 

Edvar Ramos”. 

 

O que evidencia-se com a divisão dentro do movimento do bairro 

“Tancredo Neves” através da criação da aliança comunitária, é o início da 

canalização de programas do governo e proliferação de grupos, no sentido de 

ampliar a população beneficiária, porém conferindo vantagens por grupos 

diferenciados.  A “aliança comunitária no Tancredo Neves“ foi, e ainda 

representa uma base de apoio do Prof. Edvar Ramos e do Governo. 

 

A partir de 1986 são criadas no Bairro Tancredo Neves as seguintes 

entidades com os objetivos abaixo discriminados: 
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ENTIDADES DATA / FUNDAÇÃO OBJETIVOS 

Projeto Esperança 20 / 05 / 86 
 
Ajudar as crianças 
carentes do conjunto 

Projeto da União 
Comunitária 20 / 05 / 86 

 
Ajudar as crianças 
carentes 

Projeto Comunitário Nação 
Unida 12 / 05 / 86 

 
Melhorar as precárias 
condições financeiras 
das famílias moradoras 
do conjunto 

Associação Comunitária do 
Bairro Tancredo Neves 20 / 01 / 87 

 
Devido à fome das 
crianças, as mães 
resolveram se unir e 
criar a Associação para 
receber o leite gratuito 

 

Todos estes projetos recebem recursos da CCF (Fundo Cristão para 

Crianças) e tem em média 300 associados.  Além de recursos estrangeiros 

eles mantêm convênio com o Estado, em Programas do Leite e merenda 

escolar. 

 

Apesar do Lagamar manter sete programas desta natureza, 

observamos que o Conjunto Tancredo Neves é mais receptivo a Política 

Governamental.  Em novembro de 1984 cem moradores de o Tancredo Neves 

manifestarem apoio ao então Governador do Estado Gonzaga Mota.  Os 

moradores exibiam faixas com as seguintes palavras de ordem: 

 

“O povo do Novo Lagamar está com Tancredo já, Gonzaga Mota 

governando o Ceará”. 

 

“Gonzaga amigo do povo, com o povo”. 

 

“O Gonzaga já está em outro partido: Partido do Povo”. 

 

“Governador vá na frente que atrás vem muita gente”. 

(O POVO, 24 de novembro de 1984) 
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O Governador Gonzaga Mota em 1983, no momento da “invasão” ao 

Conjunto Tancredo Neves não apenas utilizou de violência contra os 

moradores como negou-se em diversos episódios a discutir saídas para os 

impasses que se colocavam neste momento.  O “súbito” apoio dado ao 

Governador deveu-se ao seu rompimento com os “coronéis” e apoio prestado a 

candidatura Tancredo Neves para presidente.  Como esta era uma das 

grandes bandeiras do PC do B, partido que sempre esteve presente na 

Federação de Bairros e Favelas e especificamente na Associação de 

Moradores do Tancredo, houve com esta disposição de Gonzaga Mota uma 

aliança entre seu governo e a Federação de Bairros. 

 

Posteriormente, já no Governo Tasso Jereissati, ao contrário do 

Lagamar, o Tancredo Neves adere a um Programa Governamental que tem por 

base o seguinte slogan: “Segurança é Saúde”.  Este programa consiste na 

criação de “Conselhos de segurança” nos bairros com a participação de 

lideranças comunitárias.  O presidente da Associação de Moradores do 

Lagamar relata os motivos da sua não participação neste Conselho: 

 

“A tarefa é ouvir uma relação de 7 emissoras de rádio, num horário 

tem que ouvir uma rádio, em outro horário ouvir outra rádio, outro horário teria 

que ouvir uma emissora, no caso de ter uma pessoa denunciando um problema 

de polícia, essa pessoa imediatamente ligaria para aquela emissora 

desfazendo tudo que aquela pessoa tinha denunciado.  Nós achamos que isso 

era um serviço porco, uns serviços nojentos, que isso não devia ser por alguém 

que participasse do movimento”. 

 

Já os moradores do Tancredo Neves, através da Associação 

participam ativamente do Conselho, haja vista a quantidade de reuniões 

existentes no bairro com a participação da POLÍCIA MILITAR e dos moradores. 

 

Em declaração prestada ao DIÁRIO DO NORDESTE (12 de abril de 

1988) o representante da Associação, Francisco de Sousa Filho esclarece: 
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“Resolvemos arregimentar nossos contatos e finalmente teremos os 

nossos Conselhos, como já existe em outros bairros de Fortaleza.  Isso é de 

grande importância para todos os moradores do Tancredo Neves porque o 

bairro era totalmente despoliciado”. 

 

É interessante observar que no momento (jul/87) que iniciamos o 

nosso trabalho no bairro existia uma questão aparentemente insolúvel no 

tocante a uma invasão (jan/87) de seis famílias ao Posto de Saúde do 

Tancredo Neves.  Ao tomar conhecimento do fato, o Presidente da Associação 

de Moradores, Francisco de Assis, foi ao Posto pedir o número da Identidade 

de todos os invasores: 

 
“Por volta das 17 horas, uma surpresa.  Assis em 

companhia de Altamir Calado e José Marcelino, também 

membros da diretoria da Associação, além do delegado 

“braço de ferro” foram até o posto ordenar que os 

moradores fossem embora.  Segundo os “inquilinos” e 

muitas outras pessoas que residem no local, “braço de 

ferro” teria ameaçado a todos, afirmando que traria 

reforço policial no dia seguinte, para retirá-los de 

qualquer forma”.  

(DIÁRIO DO NORDESTE, 30 de janeiro de 1987) 

 

Mesmo antes da formação do Conselho de Segurança no bairro, já 

existia entre a Associação dos Moradores e a Polícia ações desenvolvidas de 

forma conjunta.  Estas famílias permaneceram no Posto de Saúde até a 

construção de casas sob a responsabilidade do Programa Mutirão 

Habitacional.  Ao tentar entrar em contato com o Presidente do Conselho de 

Segurança do Bairro Tancredo Neves, os moradores nos informaram que ele 

encontrava-se na vigília do Posto de Saúde.  Ele como responsável pela 

segurança do bairro deveria permanecer no posto ou deixar alguém sempre no 

local, para evitar outras invasões.  É interessante observar que nos jornais, a 

criação do Conselho de Segurança no Bairro, aparece relacionado com a 

“recuperação” do Posto de Saúde. 
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“Além da instalação do Conselho Comunitário de segurança, os 

moradores do bairro também serão agraciados com a formação do Conselho 

de Saúde implantado pela Secretaria de Saúde do Estado (S.S.E).  Será a 

concretização do Sistema Unificado Descentralizado do Posto de Saúde” 

(SUDS) possibilitando o término da construção do Posto de saúde (...) Diário 

do Nordeste, 12 de abril de 1988 – (grifos da autora) 

 

As famílias que ocupavam o Posto de Saúde em reunião realizada 

em 17.08.87 reivindicaram sua saída para casas que iriam ser construídas pelo 

“Mutirão Habitacional” . 

 

Havia ainda uma outra invasão a ser solucionada localizada junto ao 

Conjunto na BR 116.  No momento da reunião era discutida como seria 

encaminhada a reivindicação já que as 1000 (em média) famílias que 

ocupavam os terrenos próximos a BR 116, é que seriam usuários do Mutirão 

Habitacional.  Um dos ocupantes do Posto interpelou: 

 

“Os que moram no Posto têm a mesma necessidade dos que moram 

nas barracas”. 

 

E assim é decidido, que tanto os ocupantes da BR 116 como os do 

Posto seriam beneficiados com o mutirão.  O Mutirão Habitacional que na sua 

primeira etapa inicia a construção de 833 casas ao todo, prevê a edificação de 

5.000 casas no local. 

 

O jornal noticia em 15 de abril de 1988: “Tancredo Neves satisfeito 

com o Mutirão Habitacional”.  É interessante observar que embora Lagamar e 

Tancredo neves sejam sempre associados com uma mesma realidade, um 

mesmo bairro, há entre os dois distinções expressivas. 

 

O “Tancredo Neves” veicula de forma mais fácil e menos 

questionável os Programas do Governo e, de alguma forma mantém-se mais 

próximos do Estado. 
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Mesmo a associação de moradores que como conseqüência do 

“Racha” (isolando a ala mais ligada ao PMDB – PC do B dos movimentos – 

“Aliança Comunitária”) é quase composta em sua totalidade por militantes do 

Partido dos Trabalhadores, apóia o programa relativo aos “Conselhos de 

Segurança” e empreende uma busca policial no sentido de expulsar os 

invasores do Posto de Saúde ocupado. 

 

As CEB’s no Lagamar representam um foco de luta que age em 

todos os momentos de conflito no bairro com nítida participação, em 

contraposição até por não ser oficializada e “reconhecida” pelo governo, não 

veicula nenhum destes programas.  As CEB’s do Tancredo Neves, coordenada 

por uma freira, têm pouca expressão no bairro e, não têm participado de forma 

mais efetiva nas lutas do Conjunto. 

 

É a “Aliança Comunitária” no bairro Tancredo Neves que mede de 

forma mais direta a relação entre Estado e movimentos do Bairro.  Já no 

Lagamar essa mediação mais direta é realizada pela Associação da Aerolândia 

sob a liderança do Prof. Edvar Ramos, não pertencente aos limites da favela. 

 

Podemos afirmar que talvez por serem os moradores do Conjunto 

“inquilinos do Governo” esta relação, que a priori já está colocada, ocasiona 

desdobramentos em uma gama mais ampliada de demandas da população de 

serviços e equipamentos a serem promovidos pelo Estado.  A situação de 

mutuário, e ainda por ter sido o Estado o consecutor ou aquele que promete 

finalizar “interminavelmente” as obras de infra-estrutura do conjunto, cria um 

elo mais concreto entre o Estado e estes moradores específicos.  Talvez 

possamos daí atribuir as distinções visíveis entre os “dois bairros”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************** 

5. A CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADES 

POLÍTICAS E A AMPLIAÇÃO DA ESFERA 

PÚBLICA. 

********************************************************* 
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IDENTIDADE : FRONTEIRAS ENTRE O 
PRIVADO E O PÚBLICO 

 

 

Neste capitulo iremos retomar a discussão a respeito da formação do 

Estado, da Política na modernidade com o objetivo de enquadrarmos, de forma 

mais detalhada, as modificações no público/privado e a constituição de 

identidades políticas. 

 

Vimos que a esfera pública na era moderna gradativamente torna-se 

palco de investidas do Estado e a política passa a constituir-se uma atividade 

exercida em limites institucionais. 

 

Com o surgimento da sociedade de massas e a era da informática 

assistimos ao advento de uma racionalidade que se julga competente e que 

“fala” através de todos, contrapondo às demais falas, indicadas como 

desqualificadas. 

 

É uma era marcada por uma profunda ambigüidade, pois ao mesmo 

tempo em que os discursos dominantes, através dos meios de comunicação de 

massa, invadem os recintos mais privados, experimenta-se um silêncio e 

isolamento de setores da sociedade do âmbito da política.  É uma sociedade 

que ao mesmo tempo que fala compulsivamente, silencia. 

 

A esfera política, na era moderna, torna-se o campo de expressão da 

política; política esta que, além de ter tido demarcado o campo especifico do 

seu exercício, era pontuada por atores consagrados institucionalmente.  Tudo 

que estivesse fora, que não adquirisse visibilidade na esfera pública não era 

considerado como expressão de política. 

 

Na esfera pública, assim como nos clãs, cada individuo vem ocupar 

um lugar que lhe é reservado; a política tornou-se um jogo de papéis, muitas 

vezes fixos e com enredos pré-definidos nos bastidores.  Além de repressão à 

política ocorrida a partir do golpe de 64, percebemos que, mesmo a política 
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exercida em seus limites institucionais, é empobrecida, devido à suas 

instrumentalização enquanto esfera de representação extensiva do Estado.  

Por outro lado, aqueles que ficam “fora” dos limites fixados à política isolam-se 

em questões de ordem subjetiva e não encontram canais de expressão nos 

seus desejos e suas demandas. 

 

A política na modernidade passou a argumentar as grandes causas, 

bandeiras e idéias abstratas enquanto construções de um futuro pré-

determinado, ou em contraposição, a defesa de interesses de grupos 

específicos.  Como seria possível a participação política nesses limites, de 

indivíduos que foram abatidos pelo silêncio, descaracterizados enquanto 

cidadãos parte integrante de uma totalidade, indivíduos atomatizados e 

reprimidos em seus desejos? 

 

Participantes de uma sociedade difícil de suportar não pelo número 

de pessoas que ela abrange, ou pelo menos este não é o fator fundamental; 

antes é o fato de que o mundo entre elas perdeu a força de mantê-las juntas, 

de relacioná-las uma a outras (ARÊNDT, 1987), ou seja, a vida privada do 

homem, até por não ser possível o pleno exercício de suas intimidades, torna-

se publica e na “vida pública” ele sofre uma exclusão e é limitada a ele a 

possibilidade da “fala” da “ação”. 

 

A publicização que ocorre nos limites privados, na vida cotidiana, e 

que por sua vez possibilita o recrudescimento da política a partir dessa esfera.  

A esfera pública tem representado os limites da demarcação do campo da 

política e o espaço próprio de exercício de seus atores.  O fazer política que 

emerge do plano privado com os Movimentos Sociais traz em sua própria 

gênese, por surgir fora dos contornos institucionais, não apenas um 

alargamento do campo da política, mas a tradução de “novos” códigos 

políticos. 

 

As “Novas Ações” desencadeadas pelos movimentos sociais 

aparecem cristalizadas em cadeias discursivas pontuadas por novos 

significantes.  Assim, os Movimentos Sociais não apenas revitalizam a política 



 108 

em espaços privados de seu exercício, como também emitem “novos 

enunciados”, novos valores, imprimindo novos códigos discursivos à política. 

 

Isto porque com a restrição ao “político” ocorrida a partir do golpe de 

64 no Brasil experimentamos não apenas cerceamento da ação como também 

da palavra política.  Na medida em que a linguagem não é um mero 

instrumento do homem, ela também o constitui (BARTHES, 1988).  O homem 

político que aparecia nos limites “fixados”, por contornos institucionais era 

muitas vezes um mero repetidor, e veiculador de uma linguagem que, por 

trazer a marca de usos anteriores, era impedido de realizar mudanças na 

História.  Era uma linguagem política que aparecia (e quando pode, ainda 

parece) como universalizadora, homogeneizadora, uma linguagem mais 

ocultadora do que expressiva e esclarecedora. 

 

A linguagem da política que pontua os cenários da ditadura, ao se 

pretender universal, tentou fazer desacreditar na diversidade e, por isto, por se 

fechar ao novo, ao diferente, tornou-se estéril perdendo o seu potencial criativo. 

 

A fala que ecoou com os movimentos sociais é denunciadora do 

silêncio e reivindica canais de escuta; e quando ela vai se tornando voz ativa, 

voz audível, ela, ao emitir “novos” códigos da política, permite a identificação 

entre sujeitos.  É na recriação das novas cadeias discursivas ancouradas 
nas ações políticas e tendo por base valores comuns, que os indivíduos 
reconhecem-se e interligam-se constituindo identidades coletivas.  Não 

apenas as ações emergentes evocam novos códigos discursivos, assim como 

os discursos renovam-se através da expressão de valores até então 

circunscritos às esferas privadas da existência.  Ação e discurso vão 

inaugurando uma nova cultura política e vão constituindo novas identidades 
políticas. 

 

As novas identidades políticas enunciam caracteres bastante 

peculiares, pois, ao mesmo tempo que empreendem um alargamento da esfera 

pública, e um novo conteúdo de interação, constituem-se a partir do plano 

privado.  Poderíamos a partir daí assinalar que os primeiros estudos no caso, 
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ao enfatizarem ser a identidade política dos Movimentos Sociais Urbanos 

forjada “por dentro”, nos espaços cotidianos, traduziam uma certa verdade, 

embora relativa.  Isto porque, mais posteriormente, quando os MSU’s ficam “de 

frente” para o Estado e proliferam-se os programas sociais nos bairros é que 

fica mais factível o caráter relacional dos movimentos.  Então, a identidade 

política dos MSU’s é forjada no Plano “Privado” com referentes do Plano 

Político- Institucional; neste sentido, desde os primeiros momentos, ela já é 
relacional. 

 

A gênese de um Movimento Social Urbano reside na articulação de 

um esforço coletivo “projetado” e “contraposto” à esfera publica. 

 

Os homens e mulheres circunscritos e limitados à esfera “privada”, 

ao se tornarem privados de serem vistos, ou ouvidos, são prisioneiros de sua 

própria existência singular.  A subjetividade que emerge desta condição de 

isolados reflete a existência singular dos indivíduos e é a referência de um 

projeto individual, que continua a ser individual nem que a mesma experiência 

seja multiplicada inúmeras vezes. 

 

A medida em que os indivíduos vão rearticulando-se em grupos, 

identificando referenciais coletivos, agindo e elaborando “novos” discursos 

nesses movimentos, constituem-se sujeitos.  Sujeitos porque autores de um 

projeto coletivo de emancipação política, sujeitos porque orientam-se a partir 

de suas identidades políticas. 

 

Os movimentos de bairro, ao buscarem através de práticas coletivas 

a satisfação de necessidades, engendram toda uma tematização de valores na 

política antes restritos à esfera do cotidiano dos moradores.  Há quem afirme 

que os Movimentos Sociais Urbanos têm como objetivo a recuperação e/ou 

formulação de uma nova ética política.  Devemos ressaltar que neste 

movimento do “privado” ao “público”, entrem na cena política, valores para usar 

uma expressão de Arendt, considerados “irrelevantes”, nas práticas políticas 

institucionalizadas.  Valores como solidariedade, união, amizade, direitos, 



 110 

descobrir-se gente, tudo isto e mais outros, essencialmente nos grupos de 

CEB’s, vêm pontuar os debates políticos nos Movimentos de Bairros. 

 

Porém o que veremos nos próximos capítulos é que esta ética 

política em elaboração não representa a “finalidade” dos movimentos de 

Bairros mas uma das faces que o compõem.  As circunstâncias onde emergem 

os movimentos sociais urbanos, sua gênese como uma articulação de 
práticas “fora” dos canais institucionais, a partir de vivências cotidianas é 

que conferem ao mesmo a peculiaridade de “elaborar valores”, se não 

novos, específicos dos movimentos. 

 

Estes “novos valores” de início entram em cena como expressando 

“a fala” dos movimentos sociais urbanos, como voz geral. 

 

Devemos ressaltar que o âmbito privado é heterogêneo (embora 
nele perpasse o imaginário da igualdade), recortado por forças sociais 

diversas; as esferas públicas, sendo o Estado em relação aos movimentos o 

principal contracenante, também não é homogênea, nem fechada, ela pode 

assumir mesmo num nível “concreto”, várias faces e engendrar ações diversas 

no jogo da política. 

 

A identidade política forjada no seio dos MSU’s não apenas 

redimensiona a esfera privada, na elaboração de novos valores e nova cultura 

política, como também engendra, e dá nova qualidade ao fazer política a 

ampliação da esfera pública. 

 

Percebemos até então que os Movimentos Sociais Urbanos ao 

“pretenderem” ocupar o espaço dos diferentes, daqueles que se contrapõem à 

esfera do campo institucional da política, eles inauguram também um espaço 

capaz de estabelecer diferenças, ou de expressar diferenças.  A criação de 

identidades políticas implica a necessidade ampliação do domínio público e da 

superação de barreiras interpostas à participação política, a qual visa alargar 

os limites da polis, de forma a torná-la mais includente e mais apta a expressar 
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o conjunto dos conteúdos heterogêneos e divergentes que emergem na 

sociedade. 

 

A formação de novas identidades políticas vai não apenas 

estabelecer ganchos entre as fronteiras antes quase intransponível entre 

privado e público, como também a partir deste melhor trânsito entre esferas, 

“promover” a ampliação e “conferir” novas qualidades á participação, no 

“espaço público”. 

 

Os Movimentos Sociais Urbanos inicialmente pautam-se em lutas na 

esfera do consumo, mesmo que os núcleos de CEB’s evidenciem mais em 

primeiro plano a “conversão pessoal” e a formulação de novos valores políticos.  

Embora como afirme Lechener (1982:20) a privatização do mercado faça do 

âmbito privado uma extensão do mercado, nem por isto as lutas que pontuam 

as esferas do consumo deixam de editar formas específicas de fazer política e 

valores da política. 

 

Nestas perspectivas, o ressurgimento de espaços de expressão 

coletiva do plano privado, refletem inicialmente muito mais uma busca de 

soluções de problemas inseridos no plano de sobrevivência, sem referência a 

valores genéricos.  Estas lutas pela sobrevivência, a crescente insegurança 

pela perda de referências coletivas e o cercamento de canais de expressão 

político é que mobilizam os moradores dos bairros a “ampliarem” os espaços 

da política.  Este espaço é redimensionado a partir das práticas políticas 

ensejadas no bairro.  A partir do bairro, da vida privada há um 

redimensionamento da política. 

 

Segundo TELES (1984:10) a importância dos primeiros anos da 

década de 70, como um momento em que podemos identificar a convergência 

de práticas diferenciadas que, no seu cruzamento no tempo e no espaço, 

fizeram do cotidiano um lugar significativo da ação política. 

 

Por outro lado há a percepção de além do lugar da solidariedade e 

apoio, os bairros constituírem um lugar possível para a articulação de grupos 
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militantes espalhados e pulverizados pela repressão.  E, sobretudo como o 

lugar que viabiliza a aglutinação, operária que havia se tornado nas fábricas 

tarefa extremamente difícil (TELES, 1984:45), com a despolitização dos 

espaços institucionais (públicos) houve uma migração da política para os 

espaços “privados”. Seria apenas uma re-localização da política ou haveria 
algo a mais nessa dinâmica? 

 
A vida cotidiana é a vida do “homem inteiro”, ou seja, o homem 

participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de 

sua personalidade.  (HELLER, 1976) não seria a vida cotidiana o espaço mais 

legítimo para a reconstrução das identidades coletivas, já que é ali onde os 

indivíduos encontram-se mais “inteiros”, com referenciais de espaço e de 

vizinhança que lhes conferem certas familiaridades. 

 

Além das referências de ordem objetivas relativas à revitalização da 

política em espaços excluídos da “vigilância” e do conteúdo dado a mesma nos 

“recintos tradicionais”, o espaço do cotidiano reedita a política com outras 

feições a partir das próprias experiências vividas dentro desta esfera. 

 

Há nestas lutas uma dimensão primeira não apenas de valorizar o 

espaço privado, privatizar-se nesse espaço, como também de repúdio ao 

espaço tradicional da política e as suas práticas, “isolando-se” e “isolando” de 

alguma forma a esfera pública. 

 

Expressa-se também na literatura que versa a respeito do tema, a 

idéia de precursores de novas relações de poder, autônomo e constituidores de 

novos sujeitos. 

 

A idéia de autonomia e independência que se evidencia no discurso 

dos integrantes dos movimentos, o sentido de “homem inteiro”, significa a 

nosso ver uma necessidade de “fechamento” na gestação de novas 

“identidades políticas”.  O caráter pouco relacional que aparece em alguns 

trabalhos pioneiros sobre os movimentos, reflete apenas o imaginário dos 

moradores de determinado momento desse processo.  Ou seja, nos primeiros 
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episódios de lutas, quando ainda seus integrantes sentem-se pouco 

articulados, ou mesmo quando a luta não desencadeou processos 

organizativos, o que ainda está em jogo é a formação de um “EU”, e um “EU” 

pouco solidificado para enfrentar e reconhecer os diferentes, para diferenciar-

se. 

 

O que se coloca nestas circunstâncias não consiste apenas nos 

movimentos diferenciarem-se em relação a outras esferas de luta, mas também 

de perceberem internamente suas diferenciações.  Pois ampara-se ao discurso 

de autonomia a idéia de igualdade entre os seus participantes.  Neste cenário 

contracenam com os “novos atores”, personagens da “velha história”, e mesmo 

a síntese entre velho e novo pode aparecer em um mesmo personagem.  

Analisar o papel da Igreja e dos Partidos Políticos nos movimentos não 

significa considerá-los como estranhos que viriam atrapalhar as manifestações 

autênticas dos moradores: é importante o papel dessas forças sociais no 

sentido de reforçar a construção da identidade política dos moradores, seja 

através do atributo de cristão pobre e oprimido (BARREIRA, 1988).  A 

participação de outras forças sociais não apenas confere aos seus integrantes 

novos elementos para a constituição de suas identidades políticas elos de 

ligação, de comunicação entre a esfera privada do cotidiano e a esfera pública.  

Na medida em que os interlocutores vão mediando a interseção desses 

espaços os movimentos vão solidificando-se enquanto identidades coletivas; a 

tendência é que os movimentos ocupem na esfera pública um lugar como 

“novos personagens” da política.  Esta entrada no grande palco implica em 

contracenar com o Estado “de frente”, no plano dos acontecimentos políticos.  

O Estado representa aquele com quem os movimentos “relacionam-se” no 

campo de lutas, os receptores das mensagens veiculadas pelos movimentos 

através das lutas.  A possibilidade de abertura da privacidade, a comunicação 

que se estabelece a partir dos movimentos, retirar os mesmos da possibilidade 

da “escuridão”, da atomização, e restabelece a possibilidade de um “novo 

diálogo” entre a esfera “privada” do cotidiano e a “esfera pública” do Estado e 

da política. 
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A política se amplia a partir do “mundo de dentro”, conferindo aos 

seus participantes uma reconsideração a respeito de sua condição de favelado 

e pessoa. 

 
Depois de nossas lutas o bairro não era mais o que 

o povo pensava, o povo pensava que aqui era um 

bairro de marginal, agora é um bairro bom que todo 

mundo vem.  A gente antes tinha medo do povo lá 

de fora e eles tinham medo da gente. O que mudou 

é que nós é (sic.) um povo civilizado.  

(Participante da CEB’s do Lagamar). 

 

A idéia entre o mundo de fora, o mundo de dentro ganhou novas 

significações a partir da inserção nas lutas.  A vivência da comunidade, isto é, 

da coletividade de iguais criada pela ação conjunta de todos dá-se numa 

dimensão muito própria que implica numa novidade muito importante: o 

reconhecimento da pessoa num plano público e não privado (Duhram, 

1984:28), os indivíduos ao “tomarem parte” de determinado movimento, seriam 

reconhecidos não apenas no âmbito do espaço doméstico, como também 

teriam “voz” e “vez” no domínio das esferas públicas. 

 

O que encontramos nos movimentos de bairros, essencialmente 

naqueles desenvolvidos pelas CEB’s é a reapropriação de um saber que 

estava latente, ou seja, o mundo privado estava imerso nas trevas.  A 

apreensão desse saber possibilitou a “fala” dos seus integrantes e ampliou as 

bases de comunicação. 

 
“As reuniões são muito importantes. É porque nessas 

reuniões, nessa luta é onde a gente aprende a abrir os 
olhos, enxergar os direitos que a gente tem”.  

(Integrante da CEB’s do Lagamar). 

 

“Sempre que eu posso eu vou as reuniões. Porque eu 

gosto de ir, a gente aprende muita coisa a mais do que 

já sabia. Porque antigamente a gente era uma pessoa 

assim meio cegas, que não enxergava muito as coisas 
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e qualquer pessoa que chegava na casa da gente, com 

algum intento conseguia”. 

(Integrante da CEB’s do Lagamar). 

 

Há um jogo de luzes que se opera entre os limites da esfera privada 

e pública na emergência dos movimentos sociais.  Não apenas os participantes 

dos movimentos recuperam sua “visão”, no que se refere a perceber melhor as 

relações entre o “mundo de dentro” e “mundo de fora’, como também o mundo 

privado ilumina-se, ganha visibilidade, e passa a integrar o mundo da política. 

 

E a partir do conflito que se estabelece em torno da tentativa de 

remoção ao Conjunto Tancredo Neves que os movimentos de bairros do 

Lagamar se vêem de “frente” ao Estado. 

 

O Estado chega ao bairro através da PROAFA e é a ela que os 

movimentos se reportam cada vez que relatam o conflito, isto de forma mais 

explícita, na pesquisa feita no bairro em 1983: 

 
“A PROAFA atrapalha.  Olhe se ela fosse consciente do 

que ela faz, ou do que ela queria fazer.  Eu acho que ela 

podia ajudar se fosse assim consciente, mas do jeito que 

ela é não ajuda em nada”.  

(Morador do Lagamar) 

 

“Se a PROAFA é doida pra botar a gente Conjunto, 

então que ela pegue os afragelados da seca e bote nos 

conjuntos”. (Morador do Lagamar). 

 

A PROAFA se revela como a grande inimiga dos movimentos, e não 

apenas o Estado se cristaliza na PROAFA, como este órgão aparece na 

relação, dotado de um querer e de uma “(in) consciência” própria.  Diante da 

complexidade que seria para os movimentos de bairros do Lagamar de 

vislumbrarem um organismo como o Estado, o que eles percebem é “alguém” 

que de alguma forma apareceu pra desaquetar, pra “tirar o sossego” dos 

moradores.  (esquema amigo/ inimigo).  A esfera pública representando o 

Estado e a política tradicional não aparece aos movimentos de imediato com 
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toda a sua exuberância, só pouco a pouco os “olhos” vão podendo melhor 

enxergar, e o cenário que emerge não apenas torna-se mais amplo como mais 

visível. 

 

Freqüentemente, tomando por base os estudos de Touraine (1976) 

um movimento social passa na sua existência política por três fases 

sucessivas: a de ruptura institucional, a de confronto político articulação 

constitucional e a de aliança institucional.  A fase de ruptura representa um 

momento de negação, de retração á esfera “privada” e de fechamento a tudo 

que não representa esforço próprio dos movimentos.  Um integrante da CEB’s 

refere-se aos integrantes das Associações de bairros nos seguintes termos: 

 
“Eu acho que não existe diferença entre associação e 

governo; porque as Associações trabalham de acordo 

com as coisas do governo.  Essas associações vivem 

das coisas do governo.  É porque elas recebem aquelas 

coisas pra dar o povo, e tudo coisa do governo.  E a 

gente nas CEB’s não lutamos com esse tipo de coisa.  O 

nosso trabalho é evangelizar para conhecer, para lutar 

pelos direitos da gente”. 

 

Este momento representa a constituição de uma identidade política 

que se afirma imaginariamente através de si própria (EU) negando, ou não 

percebendo de forma clara a “relação” que mantém com o Estado (OUTRO).  

Nesta fase observamos movimentos mais “localizados”, por benfeitorias no 

bairro em experiências de mutirão e autogestão dos moradores.  Os primeiros 

atos de reação dos moradores ocorrem no sentido da obtenção de condições 

mínimas para a sua existência como: local de moradia, água, transporte, luz, 

escola, etc; ou seja, os primeiros gritos de socorro simbolizam a afirmação “eu 

existo”, “nós existimos” e conseqüentemente desejamos e reivindicamos 

condições de existência e subsistência. 

 

Os movimentos emergem com uma força não apenas reivindicativa 

mas também de denúncia a uma política restritiva e discriminatória.  

Percebemos tanto nos estudos sobre Movimentos de Bairros no Brasil, como 
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nas configurações que eles assumem no Nordeste e em Fortaleza mais 

especificamente, através de pesquisas por nós realizadas, que na medida em 

que nos movimentos vai esgotando-se suas possibilidades de permanecer 

“independente” do Estado, que vão tornando-se limitadas suas capacidades de 

auto-gestão eles passam a reivindicar do Estado e muitas vezes 

desencadeiam-se conflitos no sentido de obtenção de bens e serviços para o 

bairro.  Do confronto político articula-se uma “abertura institucional” no sentido 

de ações e programas do Estado veiculados por movimentos de bairros.  O 

momento de confronto com a PROAFA no Lagamar resultou para os 

moradores na seguinte situação: 

 
“Aos poucos a PROAFA se afastou do Lagamar. Acho 

que ela viu que existia um grupo forte que não ia abrir 

mão, então ela abriu mão do povo do Lagamar. Eu não 

tenho dúvida, eu acredito plenamente que fomos nós do 

Lagamar que ensinamos a PROAFA a respeitar as 

pessoas, porque hoje quando a PROAFA anda em 

favela, o tratamento não é bom mas é diferente”.  

(Cf. CORDEIRO, 1989:69, moradora do Lagamar). 

 

Logo em seguida os moradores iniciaram um trabalho 

com a PROAFA no sentido de Urbanização do bairro e 

as dificuldades expressaram-se nos seguintes termos: 

“Depois que a gente recebeu o convite da PROAFA a 

gente estranhou porque a gente só encontrava com a 

PROAFA pra brigar (...) e o povo dizia “parece” que 

vocês se juntaram com a PROAFA, é tudo farinha do 

mesmo saco. Então foi difícil fazer com que o povo 

acreditasse na gente”.  

(Cf. CORDEIRO, 1989:73-74, moradora do Lagamar). 

 

Há neste sentido uma “abertura” não apenas para o plano da 

institucionalização, como também, a partir de uma maior “entrada” do Estado 

em espaços antes “privados”, circunscritos aos movimentos, uma assimilação 

de outros referentes à constituição das identidades políticas nos MSU’s. 



 118 

 

Alguns “movimentos” surgem mesmo a partir desta presença do 

Estado nos bairros, o “Estado” é que organiza os moradores no sentido de criar 

associações para a veiculação de seus programas.  São movimentos de 

bairros que já surgem no campo institucional, na esfera “pública” do exercício 

da política e suas identidades políticas refletem tais referenciais: 

 
“O povo do Lagamar não tem estudo, muitos deles não 

tem o que fazer, então não tem mão-de-obra. É triste a 

gente chegar numa casa e ver as panelas viradas e 60% 

aqui é desse jeito. As minhas famílias assistidas, que 

são 260 eu tenho alguma coisa a fazer, a gente dá 

assistência a elas”.  

(Moradora do Lagamar). 

 

O que observamos é que, embora nestas Associações movimentem-

se de forma mais acentuada no “terreno” do Estado, elas não se articulam no 

campo das lutas institucionais antes consagradas a outros atores da política e 

nas discussões de questões mais gerais para o conjunto da sociedade (p. 

ex.democracia, eleições diretas, discussões sobre a Constituinte, entre outras). 

 

Enquanto os Movimentos de Bairros atuam apenas em processos 

reivindicativos e não se engajam em lutas políticas de caráter mais amplo, as 

mudanças que eles conseguem detonar nos espaços institucionais limitam-se a 

auferir uma nova qualidade na relação que estabelecem com o Estado.  Não 

queremos afirmar que este alcance seja limitado ou que mesmo não represente 

mudanças substanciais no campo da política; consideramos também que 

quanto mais os movimentos invadem a esfera pública mais possibilitam a 

difusão de novas formas de fazer política.  Uma liderança atual do Movimento 

de Bairros no Lagamar explicita melhor esta idéia: 

 
“O objetivo do movimento de bairro pra mim é ajudar o 

povo a se organizar nos seus locais de moradia e 

garantir as mínimas condições no momento dentro do 

sistema que a gente ta vivendo, seja garantida pra se 

viver bem. E no momento futuro que esse povo possa 
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contribuir na mudança do sistema que provoca essa 

situação de miséria que a gente vive nos bairros. E o 

movimento de bairro vai abrindo uma nova mentalidade 

e vai sendo de politização pessoal para isto, para que o 

pessoal possa dar a sua contribuição”. 

 

A partir do cotidiano dos bairros vemos ressurgirem vetores de 

politização que se contrapõem a formas dominantes de fazer política.  Quanto 

maior é a atomização na sociedade maior é a tendência a refugiar-se na 

privacidade.  A “percepção” da inutilidade de tentar recuperar esta atomização 

no plano público faz com que a recuperação da noção “homem inteiramente”14 

ocorra justamente no âmbito privado.  A depoente acima ilustra isto muito bem 

quando afirma esperar do movimento de Bairro, sua expectativa é que ele não 

só atinja os espaços mais amplos de sociabilidade, mais que também ensejem 

uma nova força no sentido da transformação social.  É “de fora” colocando-se 

como excluído e excluindo os espaços consagrados da política que os 

movimentos vão minando as bases “tradicionais” da política e estratégias de 

dominação.  A irrupção política empreendida pelos movimentos revela a própria 

expressão das diferenças, contrapondo-se ao discurso equalizador e 

homogeneizador dos grupos dominantes.  A noção de “homem inteiramente” 

que se configura nestes momentos expressando características próprias, 

elucidando diferenças, representa o esforço contrário ao efeito de atomização 

desencadeado pela sociedade de massas.  Inteiro porque não representa mais 

um pedaço desarticulado, produto de uma subjetividade particular, inteiro, 

porque o reabilita a elaborar um “novo” discurso e a experimentar “novas” 

práticas políticas. 

 

Após a recuperação nos movimentos da idéia de estar inteiro, em 

contato com sua “vontade de saber”, “vontade de potência”, é que vai se 

revelando e que lhes falta, o que carece ser satisfeito. 

 

                                                
14 Expressão utilizada por HELLER (1972) referente a passagem da condição de individualismo 
atomização para uma acepção de valores e práticas referentes ao Plano “geral”, “comunitário”, 
coletivo. 
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A busca da satisfação das carências é que impulsiona os 

movimentos a romper os espaços privados das lutas, a desejar mais; não 

apenas a água, a luz, a posse da terra etc.  Como também seu reconhecimento 

no plano público e a propagação a articulação de novos valores, apontando 

diferenças e legitimando os diferentes, por fim instaurando germes de uma 

nova cultura política, e motes para os debates democráticos. 

 

Veremos no próximo capítulo que o conjunto de carências expressas 

através dos movimentos extrapola a dimensão da aquisição de bens materiais 

e circunscreve-se em um universo amplo de valores. 

 

 

A POLITIZAÇÃO DE VALORES NA CONSTITUIÇÃO 
DE IDENTIDADES POLÍTICAS 

 
 

“Uma coisa que me perturba muito nos partidos e nos 

movimentos diversos é que o pessoal não valoriza essa 

questão de conversão pessoal: querem de qualquer 

forma mudar de uma hora para outra as coisas, e as 

pessoas não estão cheias de valores como a 

honestidade, como a busca da felicidade para o convívio 

com o outro...” (Cf. CORDEIRO, 1989:118, moradora do 

Lagamar integrante das CEB’s). 

 

“Eu era analfabeta, estava dormindo ainda, então eu vim 

acordar aqui, no Lagamar, e tudo isso começou a 

melhorar minha visão (...) Sim, porque o povo desperta 

para os direitos dele (...) É essa gente da favela 

descobrir que também é gente, que não é como os 

outros pensam que eles sejam, se sentir valorizados 

porque hoje tem sua vez, tem sua voz...” (Cf. 

CORDEIRO, 1989:85, moradora do Lagamar, integrante 

das CEB’s). 
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A prerrogativa inicial para ter valor é primariamente a descoberta de 

“ser gente”, o ter valor é traduzido no discurso de direitos e consubstanciado 

em relações grupais que expressam (?) novas formas de sociabilidade.  

Temos, então, duas esferas que se interpenetram e expressam dimensões 

diferenciadas de um mesmo conceito: 

 

- O valor diz respeito a formas de integração, a sentimentos que se 

reportam a dimensões de convívio coletivo, e ao fazer política. 

(“honestidade”, “busca de felicidade para o convívio com o 

outro”). 

 

- O valor aparece enquanto um conjunto de direitos que identificam 

determinado grupo em contraposição a outros grupos os leva a 

buscar se “lugar” na esfera pública enquanto cidadão no exercício 

dos direitos (“ter vez e ter voz”). 

 

Algumas análises a respeito dos Movimentos Sociais Urbanos 

referem-se mais atentamente à formação de valores relativos à “recuperação” 

dos indivíduos, dos seus espaços de exercício da política e da cidadania 

(DURHAM, 1984).  É que a constituição de identidades políticas segue 

momentos interconexos de um mesmo processo: o momento do auto-

reconhecimento, do imaginário da igualdade e da autonomia, o momento do 

reconhecimento dos movimentos entre as outras práticas e sua contraposição 

“de frente” ao poder constituído. 

 

A. O auto-reconhecimento, enquanto parte de um todo, o 

“despertar”, o “poder ver”, a recuperação de um “saber”: 
 

“Pobre tem direitos e a gente tem vez também porque... 

E outra coisa, também eu acho muito importante na 

comunidade é que quando a gente ta assim num 

encontrão, como por exemplo, de 2 em 2 meses, onde 

todas as comunidades se reúnem naquele dia para 

discutir aquele assunto ali o dia todo, ali todos se 

encontram, todo mundo é amigo, todo mundo se 
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conhece, todo mundo é igual. Num tem assim divisão de 

ninguém porque fulano é mais alto, todo mundo é igual 

ali junto com os religiosos. A gente é muito amigo dos 

padres, das freiras, conhece todo mundo, e mesmo as 

outras pessoas da comunidade a gente se vê e a gente 

reconhece que é gente também, num é só aquele 

pessoal lá em cima que é gente. A gente pensa que não 

sabe nada, mas a gente descobre nos encontros que a 

gente sabe”. 

(Moradora do Lagamar, participante das CEB’s). 

 

E é interessante perceber que o núcleo de CEB’s do qual a 

integrante faz parte, o da Rua Capitão Nogueira, foi formado bem mais 

recentemente (1986), sendo a “fala” dos seus integrantes uma expressão da 

situação de auto-reconhecimento.  É um momento em que o estado aparece 

como pólo de negação e de ruptura: 

 
“As Associações de Bairros recebem umas coisas pra 

dar ao povo e é tudo coisa do governo. A gente das 

CEB’s não lutamos com esse tipo de coisa. O nosso 

trabalho é evangelizar para conhecer, para lutar pelos 

direitos da gente”. (Moradora do Lagamar, integrante das 

CEB’s da rua Capitão Nogueira). 

 

Numa pesquisa realizada em 1983 sobre as CEB’s da Rua Mundaú 

(criada em 1980), uma de suas integrantes percebia o Estado nos seguintes 

termos: 
“A PROAFA atrapalha muito. Olhe se ela fosse 

consciente né? Do que ela faz, ou do que ela queria. Se 

ela não pensasse somente nela, porque a PROAFA só 

pensa nela, no dinheiro que pode ficar... eu acho que ela 

podia até ajudar, se ela fosse assim consciente, mas do 

jeito que ela é não ajuda nada. Porque você tem sua 

casa, não paga nada. Vai PROAFA pra uma casinha”. 

 

Percebemos, nestes momentos, que o imaginário relativo aos valores 

extrapola os limites do bairro e refere-se à PROAFA como também 
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personificando os valores, valores estes traduzidos em cada cidade: de ajudar, 

de atrapalhar, de pensar, de querer.  Ora, estes valores traduzem muito mais 

as “regras” de sociabilidade do cotidiano, do plano “privado” dos moradores.  A 

partir dos momentos em que os moradores inserem-se nas lutas, seu código 

valorativo, seu imaginário ainda está muito fundamentado em valores das 

relações interpessoais. 

 

São nestes momentos que fica mais evidenciado o caráter de 

novidade dos movimentos como viabilizadores de um projeto de diferenciação 

de alternativas políticas, expressando: autonomia, igualdade e editando 

germens de uma “contracultura micrológica”, usando um termo de EVERS 

(1984). 

 

Porém, gerou-se em engodo difícil de “resolver” no plano das 

análises.  Isto porque a maior parte das lutas nestes momentos traduziam-se 

na esfera do consumo, das necessidades básicas da sobrevivência.  Enquanto 

alguns apontavam o caráter inovador das lutas (EVERS, 1984; CALDEIRA, 

1984; DOIMO, 1986 etc), outros observadores indicavam a autonomia como 

decorrente de determinações da estrutura política e econômica.  Tais 

movimentos seriam autônomos porque, buscando as condições necessárias 

para a reprodução da força de trabalho, encontravam um Estado que se 

antepunha inflexivelmente a tais interesses.  “Ainda que tal explicação pudesse 

dar conta da realidade empírica observada (o que é duvidoso), a noção mesma 

de autonomia aí veiculada fica bastante mutilada.  Seria uma autonomia diante 

do Estado (mas então melhor teria sido dizer “antagonismo”), mas nenhuma 

autonomia haveria no sentido de um papel criativo na história”. (SADER, 

1988:42). 

 

Esta idéia de autonomia que marca de forma mais decisiva os 

primeiros momentos dos movimentos de bairros, ainda é pautada por valores 

relativos aos limites “internos” dos movimentos, e portanto é relativa, e mais 

ainda, por não levar em conta o Estado como realmente se antepondo aos 

interesses dos MSU’s.  Estas duas margens de considerações a respeito da 

natureza dos movimentos de bairros devem ser “alinhavadas” e a partir daí 
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podemos afirmar que a identidade política constituída nestas circunstâncias 

ainda é permeada de práticas orientadas para a obtenção de bens de consumo 

e de satisfação básicas e pontuadas por valores fixados no seu campo 

“interno”: do auto-reconhecimento e da igualdade entre outros, ou seja, além 

destas lutas terem como característica a “satisfação mais imediata” de 

necessidades, ela também é a expressão de valores mais “localizados”, valores 

que refletem as experiências do cotidiano do bairro. 

 

Perpassa ainda no imaginário dos seus participantes a idéia de 

“homem inteiro”.  Como afirma HELLER, a dimensão de “homem inteiro” é 

muito própria da cotidianidade, da reclusão do homem na esfera privada.  Uma 

atitude que reflete alienação no sentido de que o “EU” onipotente não percebe 

parte do todo e elimina a nível imaginário a relação com o “outro”. 

 

A idéia de “homem inteiro” não deixa de ser uma percepção que não 

apenas “nega” a dimensão do “outro” como, de alguma forma, sublima a “falta”.  

A falta refere-se a um conjunto de carências que povoam estes movimentos, 

carências que, como tão bem expressou NUNES (1987), extrapola o mero 

objetivo de auferir bens materiais e amplia-se a todo um universo de valores.  A 

idéia de totalidade, de “fechamento” representa apenas um momento deste 

processo, podendo aparecer no insurgir dos movimentos de bairros e ir 

alterando-se na medida em que a relação com o Estado torna-se mais direta. 

 

A experiência do Lagamar a nível de movimentos de Bairros é rica 

exatamente por poder reunir em um mesmo momento diferentes faces de 

identidade política, articulando também diferentes universos de valores.  

Verificamos que nos “primeiros passos” dos movimentos de Bairros (nas CEB’s 

mais que nas Associações de Bairros) fica sublinhado o caráter de fechamento 

e “exclusão” do Estado e a articulação de um conjunto de valores expressando 

códigos de relações interpessoais.  Pode parecer á primeira vista que as lutas 

das CEB’s “aspiram” uma transformação de valores, uma revolução da palavra 

(leksis), e a formação de uma nova ética política.  E que, por outro lado, as 

associações de Bairros aparecem como atuando na esfera do consumo, nas 

lutas pela sobrevivência, inovando pela capacidade de luta, de ação. 
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Vejamos o que dizem os integrantes das Associações: 

 
“Gosto muito do bairro, e depois que a gente começou 

esta luta de oitenta e três pra cá ficou muito mais fácil, 

pois se formou a Associação e a gente fez a caminhada 

aí reivindicando a urbanização e a drenagem do canal, 

aí eu me apeguei na luta mesmo, e até hoje estou 

engajada”.  

(Membro da Associação dos Moradores do Lagamar) 

 

“Essas lutas pra mim são uma felicidade. A gente 

reivindicar, ir atrás de um benefício e conseguir, pra 

gente trás alegria, não? Agora mais legal ainda a gente 

vai ficar é quando ver o Lagamar urbanizado”.  

(Membro da Associação dos Moradores do Lagamar) 

 

“Essas reuniões da Associação elas são importantes 

porque a gente se reúne, a gente debate e procura 

encontrar uma solução para nossos problemas (...) Nós 

ainda não conseguimos realizar um sonho, que é 

pavimentar e asfaltar esse corredor e conseguir uma 

linha de ônibus”. 

(Membro da diretoria da Associação de Moradores do 

Conjunto Tancredo Neves) 

 

Assim como os participantes das CEB’s, os integrantes das 

Associações de Bairros agrupam-se para lutar por direitos, para serem 

reconhecidos e terem condições de vida mais dignas.  O que poderíamos 

reafirmar é que tais lutas, na esfera do consumo (isso sem nenhum teor 

pejorativo) por terem sua gênese nos bairros, nos espaços “privados” da 

“política” são lutas que refletem valores e subjetividades da ordem do cotidiano; 

isto se expressa nas Associações de Bairros: “gosto”, “me apeguei”, 

“felicidade”, “alegria”, “sonho”.  Que as lutas busquem ganhos efetivos no 

sentido da melhoria das condições de vida não deve aparecer como “atraso” 

haja vista a situação de extrema miséria que pontua as favelas de Fortaleza.  

Gostaríamos apenas de complementar nossa observação no seguinte sentido: 
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são lutas que, na maior parte das vezes, encaminham-se por móveis 
concretos, ganhos objetivos veiculando e expressando todo um 
sentimento de exclusão, falta de reconhecimento no Plano “Público” e, 
em determinados casos, antepondo-se ao poder dominante no sentido de 
alargar a esfera pública e conquistar espaços para exercícios da política. 

 
Se à primeira vista as CEB’s aparecem como a articuladora de uma 

nova ética política, “pura” por não atuar nas esferas do consumo, a articuladora 

de uma nova “leksis” política e por seguir a linha da “Teologia da Libertação”, 

onde a “conversão pessoal” e a disseminação dos valores é condição 

apriorística à Ação; ficando mais evidenciada a formação de valores, de uma 

ética da política, ou mesmo, segundo CORDEIRO (1989), parecendo como 

ilhas de uma sociabilidade comunicativa. 

 

O nosso contra-argumento é no tocante ao valor, à ética não pode 

aparecer descolada de ações concretas, ações estas inseridas e articuladas à 

dinâmica geral das “leis de mercado”, ou seja; há realmente com os 

Movimentos Sociais Urbanos uma produção de “novos” valores, “valores” estes 

da ordem do cotidiano, considerados “irrelevantes” nos debates político- 

institucionais, valores referendados a lutas para satisfação de carecimentos.  

Carecimentos e valores estão interligados, pois carecimentos referem-se 

sempre a valores.  E são definíveis tão - somente a partir de valores. (HELLER, 

1982:139).  A luta dentro dos movimentos de bairros articula-se para obtenção 

de bens concretos, enuncia subjetividades e traduz valores. 

 

Na medida em que os Movimentos de Bairros vão saindo do plano 

das lutas restritas por bens e serviços e que já existe um reconhecimento 

“interno” entre seus membros, a identidade política começa a solidificar-se 

(embora sempre em constituição), e articular lutas mais frontais com o Estado.  

É a partir daí que apontaremos a segunda situação indicada na constituição de 

identidades políticas por base em valores. 

 

B. A tradução do nós, de identidades políticas, contrapostas e 

diferenciadoras do “ser político” dominante, e sua contraposição, “de frente” ao 
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poder dominante.  Nestes momentos operar-se-ia a passagem do “homem 

inteiro”, homem concentrado nos espaços privados, homem prisioneiro de sua 

subjetividade individualista ao “humano-genérico”. 

 

Agnes Heler assinala a passagem necessária da particularidade para 

o humano-genérico, do “homem-inteiro” para o “homem inteiramente”.  O 

homem inteiramente é a condição que possibilita o indivíduo de elevar-se nas 

“asas da comunidade”; deixar de pensar e agir apenas em seu interesse 

próprio, de acordo com suas necessidades, a partir de necessidades e 

interesses concentrados no “Eu”; para abrir-se aos interesses da coletividade 

(inclui sua particularidade) e necessidades genéricas.  Para isto, é necessário o 

conhecimento do próprio “Eu”, o conhecimento, a apaixonada assinalação das 

intimações humano-genéricas, a fim de que o homem seja capaz de decidir 

elevando-se acima da cotidianidade.  O processo de “elevar-se ao humano 

genérico” é respaldado por um conjunto de valores. 

 

Observamos que lideranças do Lagamar, tanto relativas às CEB’s 

como à Associação de Bairros, com uma maior experiência e tempo de luta no 

bairro, expressam uma identidade política com contornos mais definidos e 

práticas que abrangem o conjunto dos moradores do bairro e realidades mais 

amplas: 

 
“O objetivo do movimento de bairro para mim é ajudar o 

povo a se organizar nos seus locais de moradia e 

garantir as mínimas condições no momento dentro do 

sistema que a gente ta vivendo, que seja garantido para 

se viver bem. As mínimas condições que se tem para se 

viver bem. E no momento futuro esse povo possa 

contribuir na mudança do sistema que provoca essa 

situação de miséria de muita gente aqui no bairro. E o 

movimento de bairros vai abrindo uma nova mentalidade 

e vai sendo um espaço de politização do pessoal para 

isto, para que o pessoal possa dar a sua contribuição...” 

Em geral, quando o movimento tem aquela visão muito 

fechada de que política não tem nada a ver com 

movimento de bairro e que não se deve falar em política 
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aqui, é que os prejuízos são maiores. Porque daí se uma 

pessoa, que é do PT, insiste, então os do PMDB dizem 

que essa pessoa ta querendo cooptar o movimento de 

bairros pro PT e vice-versa. Quando o movimento é mais 

aberto e provoca discussões políticas dentro do 

movimento tendo clareza da ligação do movimento de 

bairro com o movimento político, deixar que essa 

discussão se dê abertamente sem prender o movimento 

a esse ou aquele partido ou essa ou aquela tendência, 

daí a questão da filiação a partidos ou outras lutas 

políticas se resolvem na própria discussão”. 

(Liderança das CEB’s do Lagamar). 

 
“A SEAC é uma arma do Governo Federal, a SEAC deu 

orientação aí a tudo quanto era gente, criar associação. 

A associação é para entregar leite, passar aquilo que 

eles têm interesse de passar e aqui no Lagamar, muitas 

vezes, a gente teve que fazer essas medidas, porque a 

fome é imediata, e você mesmo participando do 

movimento, participando de uma entidade organizada, 

como a gente participa aqui na Associação de 

Moradores, mas a gente sabe que em determinados 

momentos é preciso também vir buscar estes projetos de 

governo, que na minha compreensão não são feitos para 

solucionar, são feitos para amenizar e baixar a força do 

nosso povo, para diminuir a vontade do povo de buscar 

soluções mais profundas”. (Liderança da Federação de 

bairros e Favelas de Fortaleza, integrante da Associação 

de Moradores do Lagamar). 

 

Observamos nos depoimentos acima que a referência a valores vai 

ficando menos freqüente nos discursos, isto é, aqueles relativos a juízos de 

valor, como: amigo/ inimigo, bom/ mau, unido/ desunido, igual/ diferente etc.  

Os valores sinalizados nos depoimentos acima tem referentes mais 

abrangentes e já indicam uma relação mais direta entre movimentos de bairros 

e a esfera pública”.  A preocupação destas lideranças, que já supõe os 

Movimentos de Bairros como pontuados também por partidos políticos e outros 

sujeitos e relacionando-se com o Estado, é com uma possibilidade de 



 129 

“contribuir para a mudança do sistema” e saber precisar “a necessidade dos 

Projetos do Governo”; porém sem perder de vista sua intenção em “tentar 

diminuir a vontade do povo de buscar soluções mais profundas”.  Poderíamos 

nestas situações ainda falarmos em novidade dos Movimentos Sociais Urbanos 

e no seu caráter autônomo? 

 

O caráter de novidade dos Movimentos Sociais Urbanos vem muitas 

vezes articulando a noção de sujeito a um “projeto”, a partir de uma realidade 

cujos contornos não estão plenamente dados e cujo devir o próprio analista 

projeta suas perspectivas e faz apostas. (SADER, 1988:53) 

 

Nos primeiros momentos demarcadores da constituição de 

identidades políticas, momentos de auto-reconhecimento entre os 

participantes, de suas representações como iguais e “isolados” das práticas e 

do campo dominante do poder e da política; alguns estudos chegaram a 

apontar o seu caráter autônomo. 

 

Se entendermos autonomia não como “a elucidação sem resíduo e 

eliminação total do discurso do Outro não reconhecido como tal, mas a 

instauração entre o discurso do outro e o discurso do sujeito”. (CASTORIADIS, 

1982:127) poderíamos argumentar que algumas lideranças do Movimento de 

Bairros já conseguem perceber a importância e a introjeção deste “Outro” nos 

seus projetos “pessoais”.  O imaginário político dos Movimentos Sociais que 

será analisado mais detalhadamente próximo capítulo ainda é uma 

representação ora heteronomia, vez que o Outro, no caso o Estado ou ainda 

aparece como referente fundamental de negação, ou há uma interseção a 

partir da proliferação de políticas sociais no bairro entre o “projeto” dos 

Movimentos e o “projeto” do Estado, e, dependendo do movimento e do 

contexto em que acontecem já se visualizam sinais de autonomia, no sentido 

dado por Castoriadis. 

 

Não apenas houve momentos onde o caráter inovador foi um 

referente fundamental dos MSU’s, como também observamos essencialmente 

nos últimos debates um certo consenso em relação à sua inscrição no campo 
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das demais práticas.  Acreditamos que havia uma “esperança” em relação aos 

Movimentos no sentido da transformação social, às vezes de revoluções 

moleculares (já que as macro revoluções foram tão frustrantes, como 

perseguidores de nossas utopias.  Como se trata de uma pluralidade de 

sujeitos, com diferentes identidades políticas e projetos sempre 

intercambiáveis, fica difícil atribuir-lhes um “papel” nesta estrutura lógica de 

sociedade pensada por nós. 

 

Visualizamos se não seu caráter inovador no sentido de “administrar 

novas práticas e novas rupturas políticas”, sua especificidade, que é ao 

insurgir-se da esfera “privada”, não apenas buscar um “lugar” no campo da 

política, como também expressar um conjunto de valores muitas vezes 

marcados por referentes de relações interpessoais, introduzindo “o irrelevante” 

no campo da política, induzindo que as subjetividades fazem parte do campo 

“objetivo” da política, e constituindo identidades políticas.  Se não é a inovação 

baseada em nossos referentes “clássicos”, talvez seja a inovação da inovação, 

no sentido de não termos que lhes atribuir um papel definido ou um significado 

político demarcado, já que assumem diferentes posições; ás vezes até 

“desaparecem” no plano de visibilidade social, e possuem identidades políticas 

múltiplas e reconstituídas permanentemente. 

 

 

O QUE SIGNIFICA FAZER POLÍTICA 
PARA OS MORADORES DO LAGAMAR? 

 
 

Uma dedução decorrente do capítulo anterior é que para os 

moradores “fazer política” dentro dos movimentos de Bairros é uma atividade 

intrinsecamente ligada à produção de “valores”, ou seja, fazer política não 

apresenta apenas uma instância da ação mas também da produção da 

palavra e de um novo discurso. 

 

Verificamos que o “fazer política” dentro dos movimentos de bairros 

no Lagamar é uma atividade marcada pela diversidade.  As formas do “fazer 
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política” diferenciam-se não apenas entre tendências diferentes dos 

movimentos de bairros, como nos limites das próprias tendências, entre 

núcleos surgidos mais recentemente e aqueles mais “antigos” no bairro. 

 

Há dimensões, conforme já foi assinalado nos capítulos anteriores, 

da noção das lutas exercidas nos Movimentos de Bairros, como excluídas do 

campo da “política”: 

 
“A luta dos bairros não é política não, porque nós 

lutamos sempre que aparece aquele problema, se hoje 

nós fosse (sic) obrigado a sair daqui nós ia lutar pela 

nossa permanência, tanto faz ser um ano político ou 

não”. (Membro da Diretoria da Associação dos 

Moradores do Lagamar). 

 

O que o morador pretende afirmar mais precisamente é que a luta 

ensejada pelos movimentos de bairros é diferente daquela desenvolvida por 

partidos e sindicatos, nos limites institucionais.  É uma luta que orienta-se a 

partir de um “problema” específico, que exige tentativas de soluções imediatas. 

 

As lutas travadas pelos Movimentos Sociais Urbanos orientam-se por 

objetivos concretos, enquanto para o informante acima a luta dos partidos, por 

exemplo, “pode esperar” o momento das eleições. 

 

A identidade política, inicialmente, nos Movimentos Sociais Urbanos 

está mais “orientada” para a contraposição, para a negação do “fazer política” 

dominante, para a afirmação do que “não é”.  É neste sentido que não se 

afirma ainda como um “ser” política, “fazer” política, já que nestas 

circunstâncias o que ocorre mesmo é uma demarcação da diferença de não 
ser “da política”. 

 
Não apenas a ação política orienta-se em contraposição ao “fazer 

política” dominante como a “fala” política emergente nos Movimentos Sociais 

marca esta “ruptura”, “fala” que se encontrava obstruída. 
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HABERMAS (1980:71) já sentenciou que a comunicação se obstruiu.  

Todas as sociedades se caracterizam por essa deformação sistemática do 

processo de comunicação que, para HABERMAS, é um processo análogo ao 

da neurose, também ela caracterizada pela inibição da comunicação do sujeito 

consigo mesmo e com o mundo (...) os temas censurados são retirados da 

linguagem pública e, literalmente, “excomungados”, e transferidos para o 

inconsciente sob a forma de conteúdos alinguísticos, ou expressos numa 

linguagem privatizada, incompreensível para o próprio sujeito. 

 

O inconsciente, dessa forma, atua não apenas como espaço privado 

e oculto do ego, como também tem o poder de revelar o discurso do ‘outro” que 

precisou até então permanecer na obscuridade.  Ao poder ir de encontro à 
sua própria linguagem, ao poder recuperar e trazer a público conteúdos 
subjetivos, ao desobstruir a comunicação, os indivíduos experimentam 
formas específicas de fazer política. 

 
Dentro dessa dinâmica o “fazer política” vai liberando do imaginário 

signos que representam uma contra-cultura e que ensejam a liberação do 

discurso do “outro”, que revela ao “eu” não apenas valores ocultos, como 

também desoculta o exercício da dominação introjetada a cada indivíduo.  O 

“encontro” com “o outro” não apenas representa a possibilidade da “liberação” 

como também possibilita o entendimento da dominação. 

 

Porém, isto não ocorre com a emergência imediata dos Movimentos 

Sociais, pois a formação de identidades coletivas, não por si só, orienta os 

movimentos no sentido de se contrapor ao Estado, é apenas inicialmente um 

movimento que busca referenciais “internos” de identificação. 

 
“Quando a gente começou a atuar no movimento de 

bairros (1980), a gente encontrou um número muito 

pequeno de grupos organizados, existia um grande 

número de grupos espalhados que estavam voltados 

principalmente voltados para soluções imediatas (...) o 

trabalho da gente foi muito localizado em bairros que 

tinham grupos assim, ou  pra construir uma cacimba, ou 
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pra tirar areia de casas soterradas (...) a nossa 

intervenção foi muito no sentido de fazer com que aquele 

grupo crescesse, se articulasse mais internamente 

dentro do bairro, procurando conhecer melhor a 

realidade, procurasse envolver outras pessoas no 

trabalho e aí crescesse de fato sua identidade”.  

(Liderança dos Movimentos Sociais Urbanos em 

Fortaleza). 

 

Inicialmente, na constituição de Identidades Políticas, os conjuntos 

de práticas e referentes comuns que pontuam os movimentos são portadores 

do que é o Movimento Social Urbano; e no que se refere ao exercício da 

política no campo institucional os movimentos apresentam-se demarcando o 

que não é.  Existem níveis distintos e interligados na constituição da Identidade 

Política quando nos primeiros passos dos movimentos na política: 

 

- Os referentes comuns conjugam-se na referência a valores 

capazes de definir uma “personalidade” dos movimentos; 

valores que pontuam as relações interpessoais no Plano 

“Privado”: solidariedade, ajuda mútua, amizade, igualdade 

etc. Os movimentos apenas contrapõem-se á política, não 

definindo o seu “lugar” neste âmbito. 

 

- No tocante há atividades “fora” dos limites do bairro, 

relativas ao Plano “Público”, os movimentos marcam suas 

diferenças, contrapondo-se a práticas correntes da política, 

definindo-se como prática específica. 

 

Porém, estas peculiaridades referentes à constituição das 

identidades políticas no Lagamar não podem ser traduzidas em “regra geral”, 

vez que o “fazer política” diferencia-se a cada grupo específico que compõe o 

movimento de bairros no Lagamar, ou seja, em cada expressão do movimento 

de bairros estas dimensões são vivenciadas de diferentes formas. 
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No depoimento apresentado por último, a liderança do Movimento de 

Bairros expressa sua “metodologia” política ao declarar:  “A nossa intervenção 

foi muito no sentido de fazer com que aquele grupo crescesse, se articulasse 

mais internamente no bairro...” 

 

Há neste caso a preocupação efetiva de um trabalho mais “interno” 

ao bairro, um “incentivo” a práticas que fossem conferir aos moradores 

referentes comuns. 

 

“Os trabalhos inicialmente isolados que se concentravam 

principalmente em torno da luta pela moradia, 

demandavam uma perspectiva de ação mais 

comunitária, cujo princípio era fazer com que ‘o próprio 

povo se organizasse’ para resolver seus problemas. As 

táticas implícitas de enfrentamento ao Estado quando 

ainda não estavam respaldadas em casos concretos de 

conflitos implicavam na valorização de formas de 

organização coletivas que rechaçavam a ingerência de 

políticos tradicionais com interesses eleitoreiros”. 

(BARREIRA, 1987: 183). 

 

Nestes momentos em que os “trabalhos tinham uma natureza mais 

isolada”, tanto as CEB’s quanto a Federação de Bairros desenvolviam políticas 

na linha da “organização interna” ou na formação de um sentimento 

“comunitário”. 

 
“No geral, as associações de moradores são criadas no 

decorrer de uma luta no bairro, quer seja a construção 

de uma cacimba, o funcionamento de uma escola, a 

abertura de uma rua etc. Os moradores se reúnem 

informalmente para discutirem e enfrentarem aquele 

problema e, como sempre, nas pessoas mais 

interessadas, logo surge a preocupação de garantir a 

continuidade do trabalho no bairro. E aí se iniciam as 

primeiras discussões sobre a criação de uma associação 

de moradores como uma forma de organização 
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permanente, sólida, capaz de enfrentar os problemas do 

bairro”. (Cf. BARREIRA, 1987:181, 1° Manual para 

Associação de Moradores, elaborado pela FASE, 1984). 

 
É possível a gente mobilizar todo o povo pra realizar 

qualquer iniciativa aqui dentro do bairro. A questão da 

urbanização, por exemplo, a gente mobiliza todo esse 

bairro em torno dessa questão. A questão dos esgotos, 

que nós estamos fazendo agora, a gente consegue 

juntar ruas inteiras e o pessoal todo entra num trabalho 

que a gente começa a organizar ali. Entra todo mundo, 

não sobra nenhuma casa, e o trabalho acontece”. (Cf. 

CORDEIRO, 1989:87, Liderança das CEB’s do 

Lagamar). 

 

O que os depoimentos apontam é que são os móveis concretos de 

luta (cacimba, esgotos, urbanização, escola) que aglutinam os moradores e 

que podem constituir uma identidade “interna”, uma “organização mais 

sólida” e lhes possibilitam enfrentar outras lutas. 

 

A outra tendência do movimento de bairros em Fortaleza, a União 

das Comunidades, sempre atuou em mobilizações mais na esfera da denúncia, 

ou do confronto às autoridades locais.  Não havia a preocupação de realizar 

trabalhos no bairro no sentido de aglutinar os moradores “em cima” de 

demandas por bens (cacimbas, escolas, chafarizes, p. ex.), o trabalho consistia 

em atuar “em cima” de bandeiras mais gerais, menos “localizadas” no bairro. 

 
“Há dificuldades para levar á frente o trabalho dos 

movimentos de bairro peã orientação que foi dada á 

Federação pela Diretoria. Porque, realmente, antes, 

quando a União das Comunidades existia enquanto 

entidade, se faziam muitas mobilizações e o pessoal 

respondia. Então houve as caminhadas onde o pessoal 

de todos os bairros ia pára  Prefeitura e havia sempre a 

preocupação com o confronto, não com a conciliação. 

Então, essa história de chegar no bairro, formar a coisa 

de cima pra baixo. O pessoal do bairro não assumiu a 
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coisa na linha de frente, e isso contribuiu muito para pôr 

obstáculos ao trabalho”.  

(Militante da União das Comunidades). 

 

Os depoimentos acima indicam que os movimentos de bairros têm 

seus visitantes, que de “incômodos hóspedes” usando uma expressão de 

Barreira, podem ter se tornados co-habitantes de uma “tarefa” política.  O que 

percebemos é que desde os primeiros momentos os partidos estão presentes 

nos movimentos de bairros, os participantes dos movimentos é que, muitas 

vezes, não os “percebem”.  Há, inclusive, inicialmente, um repúdio às práticas 

partidárias e à indicação dos movimentos como pertencentes a outro campo 

excluído da “política”. 

 

Mais posteriormente, a partir do momento da superação da condição 

de clandestinidade dos partidos, da “abertura política”, os mesmos foram 

tomando corpo, assumindo um “lugar” no campo institucional e no seio dos 

movimentos de bairros. 

 

Como a ligação partidária era mais selada no campo da Federação 

de Bairros, vez que a ligação das CEB’s é com um setor da Igreja, mais 

rapidamente seus membros foram não apenas “admitindo” a ligação com a 

“política” como foram indicando as escolhas partidárias: 

 
“Eu não tinha nenhum partido; na luta de bairros fui 

percebendo a importância de além de ser do movimento 

de bairros, ter uma atuação político- partidária, porque 

eu percebi que o movimento de bairro, ou qualquer 

movimento social deste tipo ele é um grupo de pressão, 

mas ele não é um grupo de poder, se você quer 

transformar a sociedade e ter poder, você tem que estar 

dentro de um partido político”.  

(Participante da Associação dos Moradores do Lagamar, 

parte da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza). 
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O grupo da Federação não apenas insere-se no campo institucional, 

no sentido da sua “legalização” enquanto entidade como engaja-se nas lutas 

partidárias, mais anteriormente que as CEB’s. 

 

Porém, de uma forma geral, nas CEB’s a noção de política vai 

redimensionando-se a partir da própria “ampliação” e consolidação que ocorre 

nos movimentos de bairros e em suas identidades políticas. 

 

Vejamos o depoimento de membros das CEB’s: 

 
“O povo das CEB’s sabe distinguir direitinho a política de 

Jesus Cristo e a política outra. Mas no início tinha muita 

confusão e o povo não queria, de jeito nenhum, se meter 

em política. No início foi duro porque eles não aceitavam 

o Padre Manfredo falando sobre política, mas aí quando 

eles descobriram a política de Jesus Cristo, então eles 

começaram a trabalhar, quer dizer, a lutar pelos direitos, 

lutar pela melhor moradia, lutar pela consciência crítica, 

lutar pela Justiça, lutar pela fraternidade, lutar pelo 

amor”. 

 

“Existem duas políticas: uma feita pelo povo e outra 

pelos partidos, porque a vida da gente, a luta da gente é 

uma política, e uma luta partidária é dos partidos”.  

(Cf. CORDEIRO, 1989:124) 

 

As lutas que ocorriam de forma mais fechada, inicialmente, 

circunscrita ao grupo das CEB’s vão se ampliando para a rua, o bairro e tomam 

a cidade.  Ao visitar as CEB’s da Rua Mundaú, em julho de 1987, participamos 

de uma reunião sobre a participação dos integrantes das CEB’s em lutas 

partidárias, após a percepção que existem “duas políticas” a questão era se 

adentravam ou não na outra esfera da política. 

 

Como resultado desta discussão a decisão de “entrar” na “política” 

refere-se à candidatura de uma de suas integrantes à Câmara Municipal, pelo 

Partido dos Trabalhadores. 
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Numa cartilha de ampla divulgação da candidatura uma nota merece 

um destaque: 

 
“A candidatura da Ana Maria e o Programa do Partido 

dos Trabalhadores se compromete de lutar para que o 

povo organizado transforme essa situação de miséria e 

construa o socialismo nesse País”. 

 

Este grupo, além de ser o mais antigo da CEB’s do Lagamar, conta 

com a presença de um Padre Professor da Universidade que colabora com a 

comunidade desde o seu início, figurando mesmo como o seu fundador.  Há 

um ano atrás, numa reunião deste núcleo das CEB’s, discutia-se o que eram os 

partidos, quais suas diferenças e se “valia” a pena ou não a inserção nos 

mesmos.  Esta politização dentro das vias institucionais é recente nesta 

comunidade. 

 

Há uma preocupação, porém, de que a candidatura de Ana não seja 

apresentada como das CEB’s da Rua Mundaú. 

 
“Eu já ouvi falar nela. Faz tempo que ela vem lutando no 

Lagamar e agora o pessoal dos Bairros querem que ela  

seja a vereadora da periferia”. 

 

Observamos que a cartilha não faz nenhuma alusão às CEB’s. 

 

Na sede das CEB’s na Rua Cap. Nogueira, bem próxima á Rua 

Mundaú, uma integrante relatou: 

 
“Eu gosto das reuniões que têm novena, mas política 

não, de político eu detesto. Quando é luta do bairro 

ainda vai, mas política, não gosto”. 

 

Logo depois, ela diferencia a luta do bairro da política: 
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“A luta dos bairros é para conseguir alguma coisa para o 

bairro, e a luta dos políticos é por votos. Quando eles se 

elegem não aparecem mais aqui”. 

 

Esta moradora não fez, em nenhum momento, referência à 

candidatura de Ana Maria, o que nos leva a perceber que mesmo dentro dos 

grupos de CEB’s de um mesmo bairro, encontramos práticas e versões 

diferenciadas da política. 

 

Embora, como coloca WARREN (1987:43), as CEB’s se orientam por 

um projeto básico de “Democracia e Socialismo” que se inicia na prática 

imediata, observa-se que as noções como democracia e socialismo apenas 

aparecem nos grupos de CEB’s já mais trabalhados e com uma experiência 

maior de luta. 

 

No Conjunto Tancredo Neves o grupo de CEB’s ainda se encontra 

voltado mais para a reflexão religiosa, talvez por sua articuladora, uma freira, 

estar no bairro há pouco tempo.  A respeito da política e de uma “boa 

sociedade”, ele assinala. 

 
“Dom Aloísio explicou que essa sociedade eqüitativa ela 

é melhor do que a igualitária, porque esse sistema 

igualitário termina sendo também, eu acho que vai cair 

no socialismo em querer o poder, quer dizer, jamais 

acontece de ter igualdade mesmo, então essa eqüitativa 

seria o povo lutando pelo bem comum de todos, onde 

haveria democracia, aquilo que a gente deseja”. 

 

A questão básica que se coloca no fazer política nas CEB’s é “não 
ter o poder como mira”, como objetivo da ação.  A “política é coisa suja” 

quando busca apenas a “obtenção de poder”. 

 

As CEB’s, pouco a pouco, vão saindo do “reino da palavra”, da 

reflexão, para integrarem-se no universo da ação; ação no sentido de adentrar 

a esfera pública e constituir “novos sujeitos”.  A “nova” forma de fazer política 
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dos moradores da CEB’s da Rua Mundaú chegou a ser interpretada em 

trabalho recente como “nova reserva de sobrevivência da racionalidade 

prática”. (CORDEIRO, 1989).  Esta autora coloca que “a ação comunitária 

concreta desenvolvida nas CEB’s, a partir de um esforço genuíno em 

democratizar a palavra, as decisões, pode ser considerada como uma 

antecipação da situação ideal de uma comunicação livre, segundo a utopia 

hobermesiana.  Por esta via, as CEB’s corroboram a tese de que somente 

através da linguagem desenvolvida num quadro de comunicação livre é 

possível ver integradas as dimensões instrumental e ética da vida humana”. 

(1989:131) 

 

Queremos apenas sublinhar que as CEB’s não são ilhas isoladas 

dentro do mesmo bairro.  Como já observamos, encontramos diferentes falas 

das CEB’s e que, mesmo a CEB’s da Rua Mundaú entrelaça-se com outras 

forças sociais (partidos, sindicatos, associações de classes etc.), conferindo à 

mesma uma noção de política mais ampliada.  A utopia de Habermas não se 

colocou nesta comunidade de forma espontânea, há todo um trabalho, na linha 

mesmo do discurso e da palavra, aí desenvolvido a partir de um Padre 

“militante” desta utopia. 

 

Não podemos dar à palavra a dimensão de “fundadora” de uma nova 

ordem, para nós ela deve ser uma palavra mobilizadora, gestada em novas 

ações, para criar não apenas “reservas de racionalidade prática”, mas 

estabelecer entre as “reservas” e o “mundo” istmos de possibilidades.  Ações 

que articulam esferas diferenciadas de lutas, e que sejam capazes de englobar 

os diferentes valores, a pluralidade, as diversidades, para construir um “novo 

fazer política”. 

 

Foi através das lutas engendradas pelas Associações dos Moradores 

em esferas organizadas, e através dos espaços criados por estes setores de 

lutas, por lutas ligadas ao campo institucional dos partidos e sindicatos, campo 

já “ocupado” pela Federação, que as CEB’s estão ensaiando os seus primeiros 

passos nas lutas instituídas.  As lutas travadas pelas CEB’s e Federação de 

Bairros, o trabalho de conscientização, a emergência de valores novos no 
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campo da política, tudo isto enuncia um despertar, uma “luz” no campo 

institucional.  É na dimensão da ação desenvolvia de forma mais marcante 

pelas “lutas organizadas”, são nas “brechas” institucionais criadas por estas 

entidades que as CEB’s buscam adentrar e poder revelar-se no campo das 

lutas instituídas. 

 

Não podemos alocar a nenhum sujeito histórico específico a 

responsabilidade e o papel de “parir” o “novo”, seja ele movimento operário, 

movimentos urbanos, sindicalismo, dentre outros; o “novo” que aponta com os 

movimentos sociais urbanos é exatamente a diversidade, a pluralidade, a 
possibilidade de poder expressar, no campo “político” as diferenças e as 
“subjetividades” referentes a cada campo específico da política. 

 
 

EU SOU MORADOR DO LAGAMAR, 
EU NÃO SOU... 

 
 

Percebemos ao longo da pesquisa que a identidade construída no 

percurso das lutas políticas dos moradores é a expressão de um conjunto de 

valores comuns que se contrapõem àqueles dominantes.  A identidade política 

vai sendo construída a partir de novas práticas “originadas” no plano privado e 

que questionam o campo institucional, e posteriormente inserem-se neste 

campo assumindo outros referentes na constituição de identidades políticas.  A 

identidade como um conjunto de referentes comuns, de valores, aparece 

muitas vezes ancorada nas lutas pela moradia e constitui-se a partir de uma 

situação concreta de convivência num mesmo espaço geográfico, onde através 

de “alianças” e de práticas coletivas aponta para uma “construção cultural”.  O 

significado pessoal acera desta condição pode ser exemplificado no 

depoimento abaixo: 

 
“Eu nasci e me criei no bairro, eu sempre ouço rádio 

notícias, aí é que eu sou muito ligada em notícias, e aí 

todo bairro hoje em dia tem problemas. Então eu moro 
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aqui e me considero um alagamense... Eu me orgulho 

de morar aqui porque é um local que não é muito assim 

atingido por muito tipo de coisa, sabe. Aqui e acolá há 

uma briguinha, há um problema, mas isso aí é de todo 

bairro, né? Você vê a Aldeota hoje é o lugar mais 

perigoso que tem. Eu não troco o Lagamar pela Aldeota, 

né? Tenho medo quando vou lá pra Aldeota a pé, já 

coincidiu da gente ir até lá no Palácio da Abolição, ali eu 

tenho medo. Eu não queria morar ali nunca”.  

(Morador do Lagamar) 

 

A Aldeota é o bairro “nobre” de Fortaleza, é o “bairro dos barões” 

como aparece nos discursos; e observamos que o Lagamar indicado como 

“bairro bom” é contraposto a outro bairro, àquele onde se concentra a “riqueza” 

em Fortaleza.  A afirmação em essência pode ser estrutura assim: Eu sou do 

Lagamar e não da Aldeota. 

 

A constituição da identidade dá-se exatamente a partir de um móvel 

concreto de uma situação concreta; Contraposta a umas outras circunstâncias 

concretas, que representa uma inversão, uma oposição.  A (re) construção da 

identidade só passa a ser possível se a ordem social não mais se apresenta ao 

ator como um sistema impessoal ... mas como obra dos homens. (TOURAINE, 

1976:157). 

 

É no descobrir-se sujeito, é na crença da possibilidade de 

constituição de um conjunto de outros valores, que os indivíduos vão criando 

suas identidades e construindo Movimentos Sociais: 

 
“A gente cantava uma música que era assim: “Eu 

acredito que o mundo será melhor quando o menor que 

padece acreditar no menor, isto quer dizer que a riqueza 

não terá valor, acho que o valor é a igualdade. 

Antigamente a gente achava que não tinha valor, o 

pobre não tinha valor. Agora não, a gente sabe que tem 

valor e eu estou muito satisfeita. Eu não me dava valor 

não, eu era pobre, não tinha valor, pra mim só tinha valor 

quem era rico, quem tinha dinheiro”. (Citado por 
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CORDEIRO, 1989: 86, morador do Lagamar participante 

das CEB’s) 

 

A “riqueza dos ricos”, neste caso, aparece relativa a valores materiais 

do domínio do TER, enquanto a pobreza destituída de bens materiais, excluída 

do “TER”, aparece como portadora de um conjunto de valores relativos ao 

SER, aparecendo como valor primeiro à igualdade. 

 

O fato de estar excluído não apenas de gozar de privilégios de ordem 

econômica, como também do exercício da política do exercício da cidadania, 

confere aos moradores além desta condição do não “TER”, uma situação de 

“Não Ser”.  O “Não Ser” indica um momento de fragmentação das identidades 

evidenciado pelo isolamento dos indivíduos “da política” e o exercício de 

atividades marcadas pelo individualismo e atomização.  Há nestes momentos 

uma desestruturação das identidades política e a própria procura da identidade 

marca o nascimento de um movimento social.  O que observamos nos 

discursos nos cânticos e nos dramas é que a (re) estruturação do “ser”, a 

recuperação do valor (Eu não me dava valor) é que vai induzindo e reunindo os 

indivíduos ás lutas para obter determinados bens e serviços.  Como em 

qualquer processo de constituição de identidades de um indivíduo ou grupo, o 

“É” está contraposto ao que “Não é”.  No caso a diferenciação rico/pobre 

presente nos discursos aparece como demarcando diferenças entre o “nós” (do 

Lagamar) e o “outro” (os diferentes dos moradores do Lagamar).  Vejamos um 

drama criado pelos moradores do Lagamar: 

 

“Cenário e Personagens – O cenário é uma casa comum 

de favela. Pequenos cômodos de barro batido e uma 

sala, onde várias pessoas comprimem-se para uma das 

reuniões das CEB’s. Os personagens são os donos da 

casa, incluindo outros moradores. O drama inicia a 

reunião, seguida por discussões em torno da temática 

apresentada”. 
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1º Ato – Família Pobre 
 

A dona da casa varre enquanto diz: 

- Hoje to comprando briga. Com 10 filhos pra sustentar e 

o marido desempregado. Tanta gente aí com 3 

empregos. 

Vem chegando o marido: 

MULHER   - Oi meu véi, o que você arranjou? 

MARIDO - Nada! Falei até com o governador mas ele disse que 

não tava governando ainda. Falei com o vereador, 

deputado e nada. 

MULHER                 - Foi o do PDS? 

MARIDO                  - num foi ele que ganhou? 

MULHER                 - Pois vá! Vote no PDS! 

- O que a gente pode fazer? Hoje não tem comida pras 

crianças. Tô tão aperreada que até varri o lixo e botei na 

porta do vizinho. Já tamo devendo muito na bodega. O 

dono da mercearia falou que ia cortar a conta. A gente 

vem do Interior, trabalhando, sendo explorado, pagando 

meia, chega aqui pensando que vai melhorar e não tem 

emprego. 

Mas, meu vei, é isso mesmo. Tanta gente aí ganhando 

tanto. Gente ganhando 3 salários e nós aqui desse jeito. 

Mas não tem nada não, meu vei, sente ali. Vou arranjar 

uma farinha, fazer um caldim d’água pra você. Amanhã 

arrumo dinheiro emprestado pra você  ir de novo procurar 

emprego. Deus ajuda quem sai de casa pra lutar. Agora 

se ficar aqui dentro Ele não ajuda não.    

 

 

2º Ato – Família Rica 
 

DONA DE CASA   - (dirigindo-se à empregada): 
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                                 - Ó Maria Ângela, vem cá. Você agora vive no telefone 

falando não sei com quem. Não faz o seu serviço? Já 

falou pra copeira o que ela tinha que fazer? Fez a lista de 

compras? 

EMPREGADA       - Não, porque na semana passada fiz a lista e ficou cheia de 

erros.  Por isso deixei pra senhora fazer. 

DONA DE CASA    - Você está ficando muito atrevida. Vá ali na venda fazer 

essas compras. Já fiz a lista: 10 kg de carne, 5 kg de 

arroz, doce de buriti, que é o que eu gosto, e um Whisky 

escocês. Não demore. 

A empregada, a caminho encontra-se com uma amiga e 

diz: 

- Ó mulher, vou ali fazer umas compras pra’quela 

madame. A patroa é tão chata que nunca vi ricaça tão 

chata. Vai dar uma festa. Ave Maria, mandou eu fazer 

umas compras, tanta coisa! Tem coisa aí na lista que eu 

nem entendo o que é. Eles comem numa semana o que 

o pobre come num ano todim. Sabe como é gente rica. 

Vive dando festas e a comida que sobra eles não dão pra 

ninguém. Joga tudo fora. 

AMIGA:                   - Eu fiz minhas compras: 1 pacote de macarrão, 1 kg de 

arroz e carne, nem cheiro. 

EMPREGADA         - Esse mundo ta muito injusto. Quando eu vou lá em casa 

vejo o pessoal lá onde moro precisando de tanta coisa! 

Mas deixa eu ir que ela disse que eu voltasse logo. Se eu 

perder esse emprego o que é que eu vou fazer? 

                                 A empregada chega com as compras. 

DONA DE CASA    - Trouxe tudo? 

EMPREGADA         - Sim. 

                                  Alguém bate a porta. 

EMPREGADA       - Dona Eveline, tem alguém aqui querendo falar com a 

senhora. 

DONA DE CASA    - Quem? 

EMPREGADA         - Não sei. Diz que vem do Interior. 
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DONA DE CASA    - Viche! Diga pra entrar. 

                                  Dona da casa dirigindo-se à visitante: 

                                  - O que a senhora queria? 

VISITANTE          - Queria que a senhora me ajudasse. Venho lá de 

Maraponga. Fui despejada da minha casa, meu marido ta 

desempregado, essa bichinha – apontando para a filha – 

ainda hoje não comeu. Derrubaram minha casa e 

levaram as coisas pro depósito. Ta um clamor lá. 

DONA DE CASA   - A história de vocês é toda igual. Eu já conheço essa 

história. Vocês não querem é trabalhar, pobre é pobre 

porque quer. Porque tem preguiça de trabalhar. Eu 

mandei o pessoal fazer o almoço. Volte depois, se 

sobrar... 

VISITANTE           - Não é não senhora, bem que a gente procura emprego, 

mas não arranja. 

                                 A visitante bate na casa da família pobre que mora no 

Lagamar e é logo recebida. 

- Vim ver se vocês podem me ajudar. Fui acolá na casa 

duma mulher rica lá na Aldeota e não arranjei nada. Moro 

lá na Maraponga. Despejaram-nos das casas e to aqui 

com essa bichinha que num comeu ainda hoje. 

A dona da casa oferece uma cadeira. 

- Pois aqui no Lagamar nós somo pobre, mas a gente se 

ajuda. Aqui é uma comunidade de base. Todo mundo é 

unido. Se a gente não tivesse unido eles tinham feito com 

a gente o que fizeram com vocês. Mas a gente arranja 

um lugarzim pra você. Você essa noite vai dormir aqui 

nem que tenha que armar a rede por cima dos outros. 

Amanhã mesmo nós se junta em mutirão e vamos 

construir uma casinha pra você. Pobre com pobre se 

acerta. 
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3º Ato – O Brasil Sonhando 
 

Família pobre conversa. 

Marido voltando-se para mulher: 

- É, riqueza não vale nada. O que vale é a união. 

Personagens todos juntos fazem uma roda. 

- Agora ta bom, já ta todo mundo ganhando salário igual. 

Todo mundo tem emprego. Agora tamos feliz. 

EMPREGADA             - A patroa agora tá com raiva porque tá igual a nós. 

DONA DE CASA, RICA – É, mas agora já entendi porque as coisas têm que  

mudar. 

A empregada apanha sua mala e anuncia que casou e 

vai em lua- de- mel hospedar-se em um hotel. 

Ao final, todos cantam a música “A fome dos brasileiros”, 

produzido e editado pelas Comunidades Eclesiais de 

Base. (Citado por BARREIRA, 1988: 211). 

 

Entre o 1º e o 2º ato observam uma demarcação entre as condições 

de “ser rico” e “ser pobre”. O “ser pobre” está sublinhado pela falta, pelo 

carecimento: não ter comida, não ter emprego, não ter dinheiro. No “ser 

rico” fica bastante enfatizado não apenas o que tem: dinheiro, comida em 

abundância como também a falta de solidariedade, o desdém pela condição do 

outro, o individualismo, a falta “do valor”. No final do 2º ato isto fica mais 

evidenciado no tocante a afirmação: “No Lagamar nós somos pobre mas a 

gente se ajuda” e mais na frente a indicação de identificação: “pobre com pobre 

se acerta”. 

 

E finalmente o 3º ato a questão do “TER” é contraposta a um valor 

relativo ao campo do “ser”: “É, riqueza não vale nada, o que vale é a união”. A 

partir de todas estas questões poderíamos ser levados a afirmar que os 

movimentos sociais nascem construindo um conjunto de valores configurados 

imaginariamente a partir de uma “iluminação”: 
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“Um belo dia de sábado á tarde, recebemos a visita de 

um padre, um seminarista e alguns agentes pastorais. 

Esta visita veio como uma grande luz para nós”.  

(Moradora do Lagamar, citado por CORDEIRO: 1989: 4) 

 

... ou através de processo de “conscientização”. 

 
“Até 81 esse povo não tinha o conhecimento dos seus 

direitos, a consciência deles ainda estava a zero 

mesmo”. 

(Morador do Lagamar, citado por CORDEIRO, 1989:83). 

 

Não poderíamos indicar esta movimentação e produção de novos 

discursos, a constituição de identidades políticas nos limites do “pensar” um 

“eu” e uma nova ética da política apenas.  Embora a politização dos valores 

ocorra tomando-se por base, como já ressaltamos anteriormente, uma situação 

de carecimento que transcende o campo das lutas restritas por bens e 

serviços. Há então aparentemente uma afirmação ambígua da nossa parte: 

pois se os Movimentos Sociais carecem também de dimensões relativo ao “ser” 

no campo de política, de cidadania e do exercício de práticas democráticas, 

como poderíamos afirmar que os valores assim como identidades, constituem-

se a partir de móveis concretos.  É que não pode haver separação entre esses 

dois âmbitos, já que a própria “conscientização” efetua-se em relação à faltas 

concretas, a exclusões que foram forjadas ao longo da história e que 

expressam-se através, por exemplo de comparação entre rico e pobres e/ ou 

ao exercício restrito no campo do poder institucional, como na seguinte 

passagem do drama: “Nada.  Falei com o governador mas ele disse que não 

tava governando ainda. Falei com o vereador e deputado e nada”. 

 

Esta é a “política dos outros” e representa um campo (concreto) de 

exclusões, campo onde os moradores não se incluem e/ ou foram excluídos.  É 

a partir daí que observamos nos movimentos de bairros a acepção da política 

oficial como o campo do exercício do “outro” sendo a atividade exercida por 

estes remitida a um campo alternativo; um campo próprio dos movimentos. 
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“A luta dos bairros não é uma luta política. Porque nós 

lutamos sempre que aparece aquele problema, se hoje 

nós fosse obrigado a sair daqui nós ia lutar pela nossa 

permanência, tanto faz ser um ano político como 

não”.Tanto faz ser vésperas das eleições como dois ou 

três antes da política a nossa luta é pela permanência”. 

(Morador e integrante da associação dos moradores do 

Lagamar). 

 

“O objetivo das lutas dos bairros depende da 

necessidade de cada bairro. Eu acho que o objetivo 

maior é esse. Dependendo das necessidades. O nosso 

aqui no momento, o objetivo maior é a urbanização”. 

(Morador participante das CEB’s no Lagamar). 

 

A política dos movimentos de bairros é assinalada como alternativa à 

prática política dominante e é ressaltada ainda como característica 

fundamental, a sua orientação em relação ao que se coloca como 

necessidade.  Há uma inversão da prática nos moldes oficiais, pois não é o 

discurso sobre as “necessidades” que antecede as estratégicas políticas para 

satisfazê-las, é sim, a partir das lutas pelas “necessidades” que vão 

constituindo-se novos discursos. 

 

Não apenas a luta política assume um caráter alternativo, como 

também o conjunto de valores formulados através da inserção dos indivíduos 

nas lutas reflete a formação de uma “nova” cultura política. 

 

Todas estas práticas políticas e a cultura política constituída no seio 

destas práticas acontecem marcando diferença em relação ao que é o 

dominante enquanto poder.  “É a capacidade de orientar uma parte ou toda a 

vida da coletividade, em resumo, a relação com o poder dominante que 

constitui solidamente á identidade dos atores políticos”.(TOURAINE, 1976:169). 

 

Então podemos tecer a seguinte consideração: embora a identidade 

política dos Movimentos Sociais Urbanos constitua-se de forma relacional 
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referendando-se a um “outro” para demarcar diferenças, ela constitui-se em um 

campo de práticas políticas e de novos valores que por serem contrapostos ao 

“outro” o tem como referente. E como já havíamos ressaltado nos capítulos 

anteriores há no bairro do Lagamar, essencialmente nas CEB’s uma ampla 

politização de valores antes “confinados” na esfera “privada” estes valores 

apenas são formulados através das lutas orientadas por “necessidades”, por 

móveis concretos. 

 

A identidade política dos moradores do Lagamar foi constituindo-se a 

partir de sua inserção nas lutas e no seu caráter imediato.  É como afirma 

SADER (1988:44) a constituição da identidade depende do modo como se 

articulam objetivos “práticos” a valores que dão sentido a existência do grupo 

em questão. 

 

No cântico abaixo composto por integrantes dos movimentos do 

bairro Lagamar podemos observar melhor a articulação das lutas à construção 

de indivíduos “de valor”. 

 

UNIÃO DO POVO DO LAGAMAR 
 
Apareceu uma luz/ mandada por Jesus 

Pra nos iluminar/ o povo prisioneiro 

Saiu do cativeiro/ pra se organizar 

 

REF: Vamos minha gente 

         Vamos para a frente 

         Animar o Lagamar 

         Um pouco está consciente 

         Os outros estão dormindo 

         Mas vão acordar 

 

Nós estando organizado/ a nossa 

situação um dia vai melhorar/  

teremos nossos direitos: saúde, 
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educação e casa pra morar. 

 

Chegou o grande dia/ da nossa alegria 

Vamos comemorar/ a nossa união e 

Organização que tem no Lagamar. 

 

Queremos um mundo novo/ onde não 

há exploração nem lugar pra explorador/ 

Uma sociedade justa/ o povo organizado 

vê que tem valor. 

 

É na formulação “o povo organizado ver tem valor” que podemos 

perceber de forma mais clara como a dimensão da luta e do sentido da luta 

aparece como indicador de que “o povo prisioneiro saiu do cativeiro, pra se 

organizar”.  Ou seja a luta liberta porque “ilumina” no sentido de fazer recuperar 

várias dimensões da vida dos indivíduos dos quais encontram-se “privados”.  

Privados não apenas no sentido de “não ter” como também de “estar privado 

de”. 

 

Porém como ficou expresso no cântico a noção dos direitos (saúde, 

educação, casa para morar) é o fio condutor das lutas é a partir do exercício 

das reivindicações da experiência obtida nestas lutas que os indivíduos 

formulam valores e constituem suas identidades políticas. 

 
“Os homens jamais escolhem valores, assim como 

jamais escolhem o bem ou a felicidade. Escolhem 

sempre idéias concretas, finalidades concretas, 
alternativas concretas.” Seus atos concretos de escolha 

estão naturalmente relacionados com sua atitude 

valorativa geral, assim como seus juízos de valor estão 

ligados á sua imagem do mundo. E reciprocamente sua 

atitude valorativa se fortalece no decorrer dos concretos 

atos de escolha.  

(HELLER; 1985:14). 
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Neste sentido os indivíduos vão construindo suas identidades não a 

partir de uma “consciência” que adquirem de um projeto político para a 

sociedade, representado na “luta de classes”, mas na formulação através de 

condições históricas de um projeto efetivo fazendo-se permanentemente. 

 

Os Movimentos Sociais como sujeitos, atores da política já entram 

em cena descolados de uma “missão histórica” e de um papel revolucionário na 

gestão da boa sociedade.  Os Movimentos Sociais neste sentido eles “nada 

prometem”, eles já nascem “livres” da missão de realizar as utopias que são na 

maior parte das vezes teóricas e apologéticas.  Então não é da nossa 

preocupação apontar se as identidades políticas que são constituídas nos 

terrenos dos Movimentos Sociais assumem ou não uma configuração de 

classe, orientados por Thompson pude os considerar. 

 
“As classes acontecem à medida que os homens e 

mulheres vivem suas relações de produção e 

experimentam suas situações determinadas dentro do 

conjunto das relações sociais com uma cultura e 

expectativas herdadas e ao modelar essas experiências 

em formas culturais”. 

 

Assim podemos perceber os Movimentos Sociais Urbanos como 

constituidores de novas identidades políticas e ensejados de novas 

configurações das relações entre as classes. 

 

Como veremos no próximo capítulo a própria articulação mais direta 

entre Estado e Movimentos Sociais Urbanos; com a proliferação de políticas 

Sociais nos bairros provoca cruzamentos e interseções entre estes dois 

âmbitos nos conduzindo a um quadro, de acordo com os costumeiros 

conceitos, que certamente caracterizaríamos como cooptação. 

 

A partir deste jogo de identificações (Estado e Movimentos Sociais) 

vai construindo-se um momento distinto dentro da constituição da “identidade” 
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política que certamente, se pudermos olhar para os Movimentos Sociais 

Urbanos com conceitos advindos de sua observação e não “já dados”, 

poderemos compreender que isto não significa retrocesso, nem avanço, nem 

um pior nem um melhor momento político é o que vai sendo, nesta contínua 

construção de identidades políticas e como diz Lechener “da ordem desejada”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************** 
6. O ESTADO EM AÇÃO AS POLÍTICAS SOCIAIS 

NOS MOVIMENTOS DE BAIRROS E A 

CONSTITUIÇÃO DE IDENTIDADES POLÍTICAS 

************************************************************** 
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QUANDO O ESTADO TAMBÉM 
ENTRA EM CENA 

 
 

Vivemos momentos de crise. Crise econômica, crise de identidade, 

valores, interpretação teórica entre outras.  Estes momentos são marcados 

pela gestação do novo e vários são os esforços de compreensão, até mesmo 

por falta de referência, em torno do que é ou não estabelecido como norma 

social.  Dentro deste contexto disputam as teorias, a capacidade explicativa 

das novas ocorrências e isto quase sempre acontecem numa tentativa de 

homogenização, de criar formas de entendimento que dêem conta do “geral”. 

Se os momentos de crise são privilegiados pelo aparecimento das diferenças, 

das experiências de lutas múltiplas em diversos “lugares sociais” qualquer 

tentativa unificadora que não incorpore a riqueza dessas experiências incorre 

no risco de perder a perspectiva da diversidade. 

 

Os Movimentos Sociais aparecem no espaço urbano como 

reveladores da diversidade, evidenciando sujeitos distintos em práticas 

bastante diferenciadas.  As tentativas de criar quadros explicativos dos 

movimentos, de delinear sua identidade, partem da perspectiva da identidade 

como representando um ser-social, genérico e como são percebidas a partir de 

uma ótica isolacionista, não as concebendo como relação, perde-se de vista os 

agentes que a criam e recriam. 

 

Como os Movimentos Sociais Urbanos têm como interlocutor 

privilegiado o Estado, pois suas reivindicações quase sempre são direcionadas 

a esta Entidade, não podemos entender  a identidade política dos MSU’s sem 

levar em conta as dimensões que assume essa relação. 

 

A relação entre Estado e MSU’s vai concretizando-se a partir do 

alargamento enquanto campo de expressão e de lutas coletivas.  Enquanto os 

Movimentos Sociais inscreviam-se no plano “privado”, enquanto o político 

representava o estreito domínio das lutas institucionais, a mediação entre 

Estado e Movimentos ocorria por detrás dos bastidores, pois os dois situavam-
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se em campos (aparentemente) cindidos: o “privado” e o “público”.  O político é 

o campo de inter-AÇÃO, o campo produtor de novos códigos de 

comunicAÇÃO, e o campo de mediação entre público e privado.  A partir da 

erupção dos Movimentos Sociais assistimos a uma ampla politização da 

“sociedade civil”.  A política deixou de ser exclusiva dos parlamentos, das 

instâncias institucionais de representação e adentrou espaços antes 

considerados de exercício privado.  É uma sociedade em movimento, em 

ebulição, reeditando a política não apenas fora da “política”, como também 

exigindo a mesma um novo conteúdo, imprimindo novas formas no “fazer 

política” e constituindo novas identidades políticas. 

 

CARDOSO (1982:3), num texto sobre Poulantzas, comenta sobre o 

risco de uma visão baseada no “pan-politicismo do social”, ou seja, numa 

perspectiva de uma inflação do político no social, e uma deflação do estado.  

Há nesta perspectiva uma tendência a supervalorizar os “novos movimentos 

sociais” como instauradores de uma nova política, subestimando, ou mesmo 

não considerando a ação do Estado. 

 

É comum, em contraposição a este veio analítico, encontrarmos, 

tanto na direita como na esquerda ortodoxa, uma visão do Estado como bloco 

monolítico, supremo representante e comitê dos interesses da burguesia; ou 

mesmo um Estado excludente: excluindo a “sociedade”.  Esta perspectiva 

analítica, embora supervalorize o Estado, o empobrece, no sentido de que não 

consegue percebê-lo também em movimento, implementando ações no seio da 

sociedade civil.  Como esta visão de Estado não segue umas perspectivas 

dinâmicas, no que se refere a considerar um único e mesmo lugar por ele 

“ocupado”, não poderia mesmo percebê-lo em suas múltiplas faces. Neste 

sentido equivale dizer que o Estado é sempre o mesmo, apregado em seus 

interesses de classe, podendo aqui e ali atender a outros interesses, com o 

objetivo apenas de legitimar-se enquanto “locus” de poder. 

 

A luta política que se travaria “contra” este Estado, acima da 

“sociedade”, ocorreria a partir de uma derrubada “de fora”, como se estivesse 

localizado em um ponto estratégico; e ocorreria ainda de forma ineficaz, por 
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supô-lo como inimigo encastelado em território próprio, excluindo os demais 

visitantes. 

 

O Estado aparece ou de forma diluída no campo do político, ou de 

forma cristalizada na representação dos interesses da classe dominante, e 

desta forma obscurecido enquanto instância de análise. 

 

O Estado, a partir da “expansão” do político, e da sua presença 

visível no “social”, também amplia suas fronteiras de atuação, desdobrando-se 

em múltiplas ações estatais. 

 

Existem versões diferenciadas a respeito da “politização do social”, 

de acordo com Poulantzas: 

 
“A condição, sempre de não de perder de vista os limites 

da extensão atual do Estado... que colocam igualmente 

fronteiras a esta politização do social. Limites estes que, 

ao que parece, perderam Ingrao, quando parece 

entender por politização uma ‘inclusão’ exaustiva, 

possível, ás vezes desejável, do social privado no 

Estado-síntese da política. Althusser, que critica Ingrao 

por esta concepção da politização do social, 

considerando-a como uma ‘politização burguesa’ (o 

político), mantendo ele próprio a possibilidade de uma 

outra política, proletária neste caso, mas situada 

radicalmente “fora” do Estado (a política num 

fantasmagórico lugar inexistente)”.  

(Cf CARDOSO, 1982:4) 
 

Para Poulantzas, como aponta CARDOSO (1982), nos dois casos 

assinalados dá-se um pan-politicismo generalizado, pois tanto ocorre a 

politização exaustiva do social no interior do Estado, como a politização 

proletária fora do Estado.  As discussões a respeito dos Movimentos Sociais, 

de uma forma geral, são “costuradas” internamente a partir das versões sobre 

a relação Estado/ sociedade destacadas por Poulantzas, nos seguintes termos: 
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- Os movimentos Sociais representam esforços de 

politização que ocorrem no seio da sociedade civil, 

inaugurando novos espaços fora do campo 

tradicional/institucional da política.  

(EVERS, 1984; TELES, 1982; DOIMO, 1986). 

 

- Os Movimentos Sociais refletem as contradições 

urbanas do capitalismo monopolista e representam 

mais uma prática no território próprio das lutas 

políticas, ocorridas no interior do Estado. 

(CASTELLS, 1976; BORJA, 1977; LOJKINE, 1985). 

 

Dentro da primeira perspectiva há a indicação da “sociedade civil” 

como espaço “privado”, espaço isolado da “política” e situado “fora” do Estado.  

E na segunda percepção, há uma consideração do Estado como organismo 

onipresente, ocupando e representando todo o campo da política.  O que fica 

difícil perceber é a ambigüidade presente nesta relação entre Estado e 

sociedade; como afirma O’DONNELL (1988:83), existe uma cisão que é 

aparente entre o Estado e a sociedade e que tem fundamento real na 

diferenciação de um terceiro sujeito social, que são as ações estatais.  Esta 

cisão supõe a sociedade civil como as partes privadas e as instituições estatais 

como a encarnação do público.  Devemos acentuar que a cisão entre público e 

privado é mera fantasmagoria e ainda que não é possível apenas através “do 

público” entender a dinâmica das relações sociais. 

 

Muitas percepções ambíguas podem ocorrer por ser o discurso do 

Estado, e esta é sua própria razão de ser no capitalismo, globalizante e 

unificador, colocando-se como canal legítimo da representação do interesse de 

todos, destacando-se no âmbito privado, pois coloca-se como a entidade que 

representa a sociedade.  Esta aparência de exterioridade do Estado 

fundamenta-se no mascaramento da dominação, por outro lado, e ao mesmo 

tempo, ao precisar agir no campo da coação, explicita a diferenciação entre 
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Estado e sociedade; o que ocasiona uma tensão permanente entre as duas 

versões, na tentativa do estado em administrar tais contradições. 

 

Ao situarem-se inicialmente os Movimentos Sociais em espaços não 

reconhecidos pelo Estado como legítimos enquanto prática política, fica visível 

que o político (Estado) não está fora da sociedade mas a integra e a compõe.  

Há a partir da “politização do social”, ou melhor, a partir da explicitação e do 

desocultamento do “social” como espaço “público” ocorre uma articulação mais 

direta entre Estado e Sociedade, incluindo os Movimentos Sociais. 

 

A partir desta articulação proliferam-se as ações estatais nos bairros 

populares e são criados canais institucionalizados para “facilitar” a mediação 

entre Estado e movimentos; ao nível do Estado são criados também novos 

órgãos, novas atribuições e novas metodologias de ação. 

 

Em Fortaleza, esta relação mais direta entre Estado e Movimentos 

Sociais pode ser apreciada através do discurso de Tasso Jereissati: 

 
“Pretende-se contribuir para o fortalecimento da 

sociedade civil, através do estímulo a práticas 

comunitárias das Associações, Conselhos, movimentos 

Populares e Federação de Moradores; respeitando-se 

sua autonomia e liberdade de ação. Compreende-se que 

ao Estado não cabe tutelar, suprimir ou substituir a 

organização da sociedade, mas unicamente estabelecer 

uma prática democrática de relacionamento, criando, 

para isso, mecanismos institucionais que a viabilizem”. 

(GOVERNO TASSO JEREISSATE – Plano de 

Mudanças, 1987 – 1991, p.89). 

 

No momento em que as ações estatais propõem-se a “criar” 

associações de moradores, a “organizar” moradores fica transparente que de 

alguma forma este interesse visa à “organização” dentro dos moldes do 

Estado.  Quanto a esta questão, o próprio Plano de Mudanças acima referido 

esclarece: 
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“Ao mesmo tempo, o Governo atuará no sentido de 

estimular a emergência, o fortalecimento e a 

consolidação de forças políticas novas, afinadas e 
comprometidas com os princípios e diretrizes que 
norteiam a ação governamental”.  
(p.35, grifos da autora). 

 

Assim como os “novos Movimentos Sociais” ousam no sentido de 

politizar os “espaços privados”, o Estado expande suas fronteiras, ou melhor, 

deixa mais visível, através de ações estatais nos bairros, mediadas por canais 

institucionais, seus contornos estatais.  Isto porque o estado nunca esteve 

separado dos “domínios privados”, é que nos momentos em que os 

movimentos ganham voz na esfera pública, não apenas intensificam-se as 

políticas estatais nas “esferas privadas” como iluminam-se cruzamentos 

anteriormente estabelecidos. 

 

Dentro do Bairro do Lagamar, como observamos nas análises 

subseqüentes, a relação entre Estado e Movimentos Sociais é mais ou menos 

direta, assumindo faces diferenciadas, em conjunturas diversas, como também 

entre organizações diferenciadas no Bairro, dentro de um mesmo momento 

específico.  Cada face particular desta relação gesta identidades políticas 

diferenciadas.  Esta “identidade política” reflete a qualidade que cada ator 

dentro do movimento de bairros imprime à relação. 

 

No próximo segmento analisaremos as várias relações que se 

consubstanciam entre Estado e os movimentos de bairros no Lagamar. 
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ESTADO E MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS: 
OS NOVOS ENREDOS DO CAMPO 

INSTITUCIONAL 
 
 

Assim como os Movimentos Sociais Urbanos entram na cena política 

como novos personagens, o Estado, até mesmo porque ele não assume uma 

essência que o designe e o conceitue para todo o sempre, vai assumindo 

novos matizes e delineando relações qualitativamente diferenciadas com os 

MSU’s. 

 

O Estado não se apresenta no “novo” palco e na edição de “novos” 

enredos como o velho personagem que “prega” as tradicionais peças, ele 

também se coloca no contracenar com novos papéis e mascarado em vários 

personagens. 

 

Passamos então a ter que levar em conta um Estado em ação, em 

relação, desagregado em sucessivas tomadas de decisão. (O’DONNELL, 

1976:44).  As políticas estatais ao adentrarem os “novos” espaços da política 

não representam apenas respostas às pressões exercidas pelos novos sujeitos 

políticos, podem representar também instigação e um certo “estímulo” a novas 

demandas passíveis de serem atendidas no campo das ações estatais.  No 

esboço de relação “estímulo- resposta”, o Estado é considerado apenas como 

aquele organismo que concentra os estímulos (pressões) em si e seleciona as 

respostas.  Há a suposição de uma relação, de uma comunicação porém 

truncada, pois apenas um dos componentes da relação emite comunicados, no 

sentido de que atende a estímulos e elabora respostas. 

 

Nesta perspectiva, afirmamos que o Estado também comunica, emite 

enunciados, “estimula” a sociedade no sentido de obter determinadas 

“respostas”.  Há uma cadeia permanente de comunicação onde nem sempre o 

significante assume para o receptor a “essência” do seu significado.  Algumas 

demandas ao serem “selecionadas” e traduzidas pelo Estado, neste processo, 

já ocorre de alguma forma alterações em seu sentido original.  Isto porque o 
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leque de reivindicações apresentadas é tanto sempre mais amplo e mais 

representativo de todas as necessidades da população quanto da mesma 

forma, o Estado, atribuído de seu papel de escuta e atendimento da demanda, 

não apenas as seleciona como as fraciona dentro de suas “possibilidades”.  No 

depoimento de uma informante pertencente ao Movimento de Bairros de 

Fortaleza podemos observar a questão acima assinalada: 

 
“O Governo pensa que nós somos pintos, que ele joga 

umas migalhas e nós ficamos nos matando pra ver quem 

consegue alcançar. Por isso o Conselho não aceitou a 

distribuição do leite, pois se temos 1.200 associados o 

que faríamos com 100 ticktes? Se o Governo juntasse 

todos esses pedaços, esses retalhos que ele dá ao povo 

e fizesse um lençol só, a coisa podia ser melhor”. 

 

Observamos que os movimentos de bairros de alguma forma e em 

determinadas situações, empreendem determinadas lutas no sentido mesmo, 

talvez “já respondendo” as estratégias do Estado, de fracionamento de suas 

demandas. Isto porque determinados movimentos ao encaminharem uma lista 

de reivindicações que mais se aproximam do Estado ideal que poderiam 

alcançar com a satisfação total de suas demandas, eles de alguma forma não 

apenas desperdiçam suas forças, como ao não conseguirem eleger prioridades 

podem ser atendidos em um pouco de cada u m dos itens mencionados. Um 

documento da Associação de Moradores do Conjunto Tancredo Neves segue 

como exemplo: 
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO 
PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

 
Os pontos básicos que ainda faltam ser concluídos são eles: 

 

1. Limpeza geral do conjunto. 

2. Reconstrução de calçamento das ruas. 

3. Abertura da entrada para o conjunto. 

4. Pavimentação de asfalto na via de acesso na linha de ônibus. 

5. Um abrigo em cada ponto de ônibus. 

6. A inauguração do Conjunto. 

7. As duas passarelas para os pedestres. 

8. Uma via de acesso do viaduto para dentro do Conjunto. 

9. A construção de uma mini-rodoviária nas proximidades da Quadra 

Experimental do Conjunto. 

10. Construção das praças do Conjunto. 

11. A reconstrução das quadras de esporte. 

12. A reconstrução da rede de esgoto do Conjunto pela CAGECE. 

13. Fazer uma fiscalização nas prestações das casas e nas contas de água, 

luz e esgoto. 

14. Solicitar instalações de mais telefones comunitários para o Conjunto. 

15. Procurar saber dos moradores se todos têm o Contrato Oficial das casas. 

16. Desenvolver um programa de assistência social no Conjunto. 

17. Ampliar o serviço educacional pré-escolar para as crianças. 

18. Solicitar do Secretário de Educação o funcionamento dos dois colégios à 

noite. Primeiro e segundo graus. 

19. Solicitar da Prefeitura latões para colocar lixo nos pontos parados. 

20. Projeto de 01 (uma) horta comunitária. 

21. A construção da nossa Igreja. 

22. A construção do posto policial do Conjunto. 

23. A luta pelos direitos dos deficientes físicos e visuais. 

24. A luta pela distribuição de leite de imediato para as crianças carentes. 

25. A luta por frente de serviços. 

26. A luta pelos direitos do ancião. 
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27. Defender os direitos dos jovens em geral. 

28. A construção da sede própria da Associação. 

29. Um programa de atividades culturais e assistenciais. 

30. Engajar na luta pelo fim da dívida externa e por uma Constituinte livre, 

soberana e com a participação popular e pela reforma agrária que é um 

direito do homem do campo e de todos os brasileiros.  

 

Fortaleza, 24 de janeiro de 1986 

 

FRANCISCO SOUZA SILVA  

Pres. Do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÂO 

 

Embora este documento seja apenas de circulação interna da 

Associação, ele dificulta na perspectiva de luta dos moradores, a percepção 

entre o que é necessário e o que é possível e deve aparecer enquanto 

prioridade e bandeira de luta.  Uma Técnica da Secretaria de Ação Social nos 

informou que as cartas dirigidas a este Órgão pelas Associações de Moradores 

são extensas no sentido de enumerar reivindicações as mais variadas.  Isto 

não significa que todas as associações e todos os movimentos de bairros 

coloquem-se dentro das mesmas perspectivas acima assinaladas.  

Observamos é que quanto mais a Associação é iniciante e/ ou quanto mais ela 

surge em razão do atendimento de Programa de Governo, ela situa-se na 

relação com o Estado com nítidos contornos institucionais; isto como 

mediadora entre Estado e Movimentos, no sentido de “comunicar” 

reivindicações e veicular programas. 

 

Atualmente em Fortaleza na conjuntura marcada pelo Governo 

Tasso Jereissati observamos de forma nítida a fragmentação das “soluções” à 

problemática social.  Apenas no que se refere a habitação e saneamento 

básico este governo apresenta as seguintes metas setoriais: 
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TABELA 01 
ESTADO DO CEARÁ 

GRANDES METAS SETORIAIS 
1987/ 1990 

 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QA Q QV 

HABITAÇÃO     

- Construção e melhoria de unidades 

habitacionais (envolvendo conjuntos, 

unidades autônomas, reassentamento 

e assentamentos especiais) 

 

Unidades 

habitacionais 

49000 85000 174 

- Recuperação de conjuntos 

 

 

Números de 

conjuntos 

- 36 - 

- Urbanização de favelas Famílias  

beneficiadas 

6000 100000 1666 

 

ÁGUA E ESGOTO 

    

- Abastecimento de água     

    . Na área urbana % pop.  53 90 37 

    . Na área rural Comunidades - 350 - 

- Esgotamento sanitário     

    . Nas cidades de grande porte % pop 

atendida 

12,4 50 38 

    . Nas áreas rurais Comunidades - 350 - 

 

LIMPEZA URBANA 

    

- Estação de transferência Unidade - 1 - 

- Incinerador Unidade - 1 - 

- Usina de aproveitamento Unidade - 1 - 

- Aterros sanitários Unidade - 9 - 

- Reequipamento  e reestruturação 

dos serviços de limpeza 

Prefeituras - 11 - 
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DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QA Q QV 

 

DRENAGEM URBANA 

    

- Apoio às municipalidades Prefeituras - 11 - 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

 

Legenda: QA – Quantidade Ano Base 1986 

          Q – Quantidade 1987 / 1990 

                 QV – Quantidade Variação (%) 

 

Embora a ênfase seja dada á questão habitação e urbanização de 

favelas, supondo quanto a este segundo tópico uma variação em relação ao 

ano base de 1.666%, os outros itens referentes ao saneamento básico são 

também contemplados. Isto apenas referentes a estes programas específicos 

quando outros também são implantados no bairro: creches comunitárias, 

distribuição de alimentos, de filtros, de medicamentos, entre outros. Como 

todos estes programas prevêem a participação popular, as lideranças e 

participantes expressivos dos movimentos muitas vezes ocupam-se em 

atividades de execução e gerenciamentos dos mesmos. A participação referida 

pelo Governo em seu “Plano de Mudanças” refere-se às perspectivas mais 

amplas a gerenciamento e execução. 

 
“A política de fortalecimento da organização comunitária 

não deverá ter por objetivo tão-somente a abertura de 

canais de participação na construção do Poder e nos 
processos decisórios, nem a organização da 

comunidade. Estimulará também, mudanças de atitude 

no homem cearense, na busca de uma nova 

configuração cognitiva e valorativa baseada na cultura, 

na força e no valor da terra e gente do Ceará”.  

(PLANO DE MUDANÇAS – Governo Tasso Jereissati, 

p.89, grifos do leitor) 
 

Embora a “participação” efetue-se na multiplicidade de tarefas 
referentes a cada um dos programas o “discurso das mudanças” indica uma 
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divisão do poder de decisão com os movimentos sobre isto? Quando falamos 

de moradores devemos diferenciar de antemão quais as distinções básicas nas 

relações assumidas entre Estado e Movimento de Bairros e visões 

diferenciadas quanto á participação. Podemos distinguir três situações que 

embora não sejam excludentes entre si definem de alguma forma tais 

características. 

 

a) Ruptura Institucional – Associações ou entidades 

que recusam-se a participar de programas do Governo. 

 

b) Abertura Institucional – Associações que aceitam 

veicular programas do Governo, mas sempre 

“aproveitando” sua participação para discussões e críticas 

acera dos próprios programas e os espaços criados pelos 

mesmos para aglutinar e organizar os moradores. 

 

c) Aliança Institucional – Aceitação sem crítica dos 

programas do Governo tornando-se as associações muitas 

vezes apenas veículo de funcionamento de tais programas. 

 

Dentro da primeira perspectiva apresentada podemos afirmar que 

dentro do Bairro pesquisado, o Lagamar, apenas os grupos de CEB’s têm-se 

colocado “fora” dos programas do governo.  Numa discussão, no início do 

Governo Tasso com este grupo, membros da Associação dos Moradores e 

técnicos do Governo (a respeito do Plano de Reurbanização da Favela, 

desenvolvido pelo grupo de CEB’s e representantes da PROAFA) havia uma 

séria determinação dos técnicos no sentido da necessidade desta Entidade se 

oficializar para a mediação entre Governo e Bairro no que tange á 

reurbanização do Lagamar.  Os integrantes das CEB’s colocavam-se contrários 

á sua institucionalização e indicavam a Associação Comunitária do Lagamar 

como o canal legal para representar a comunidade. 

 

Ao indagarmos uma participante das CEB’s a respeito da resistência 

á oficialização e á não veiculação de programas do Governo ela nos afirmou: 
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“O único programa que aceitamos participar foi do 

Mutirão Habitacional, porque a moradia é uma questão 

de fundo dos moradores e a não participação seria 

prejudicial para o movimento popular. Quanto aos outros 

programas, como o do ‘sacolão’, do leite e outros 

achamos que são programas criados para ocasionar 

uma cooptação e divisão dentro dos movimentos. São 

formas de calar o conflito. De fato, esses programas não 

têm como entrar neles sem que seja atendido o objetivo 

do Governo: queimação, confusão, divisão”. 

 

(...) A não legalização das CEB’s é porque ela 

representa um espaço alternativo, um espaço fora das 

instituições”.  

(Liderança das CEB’s no Lagamar) 15 

 

A atitude das CEB’s no Lagamar é de ficar “fora” dos espaços 

institucionais que segundo eles foram criados pelo Governo para serem 

ocupados pelos movimentos, mas neste ficar fora, a idéia propagada por seus 

integrantes de autonomia bem modificando-se em razão de duas 

circunstâncias concretas: 

 

1. As CEB’s aceitaram participar da Sociedade Habitacional no 

gerenciamento das obras do Mutirão. 

 

2. Na segunda etapa do Mutirão Habitacional, que ainda não foi 

iniciada e situa-se próxima à área de atuação das CEB’s, o grupo 

de gerenciamento será todo composto por seus integrantes e sua 

presidente será uma liderança das CEB’s que na eleição 

passada, como candidata a vereadora, logrou expressiva 

votação. 

                                                
15 Observamos que a moradia representa um elemento agregador da identidade política, a sua 
base mais objetiva. A moradia é a luta que mais unifica as diversas correntes dentro do 
movimento e ainda é a que, como reivindicação atendida, não fragmenta seus usuários, pelo 
contrário, confere a cada um, sua moradia e seu lugar próprio na luta. Já, por exemplo, o 
Programa do Leite acarreta, pela lógica, divisão, pois nem todas as Associações recebem 
ticketes e nem todos os associados são beneficiados pelo Programa. 
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Apesar do discurso dos seus integrantes ainda ser pontilhado por  

valores e ações que se inscrevem “fora” do campo institucional e mesmo 

figurarem como prática alternativa, já podemos perceber indícios de abertura e 

algumas vias institucionais. As reivindicações básicas formuladas pelos 

representantes das CEB’s ao Governo têm como eixo fundamental à questão 

da moradia, não apenas com relação á posse da terra mas também á 

urbanização e saneamento básico.  Esta luta está sempre ancorada numa 

percepção de direitos: 

 
“A gente moveu uma ação contra a PROAFA e o povão 

do Lagamar nem acreditava: ‘ora isso é uma besteira, 

essas  mulheres entrarem na luta contra o Governo’, nós 

estamos na luta pra garantir nossos direitos, um direito 

nosso garantido por lei, nós somos donos daqui. Aqui 

tem morador que há 70 anos mora aqui, então cadê o 

direito das pessoas que não estão respeitando?”  

(Citado por CORDEIRO, 1989:66). 

 

Na percepção dos integrantes das CEB’s a luta pela moradia e a 

participação nos programas do Mutirão Habitacional, não representa 

cooptação, já as lutas por itens relativos ao consumo de primeira necessidade, 

representam apenas “migalhas” para enganar a “fome” e quando distribuídos 

ocasionam a divisão dos movimentos. 

 

Talvez o que possa ser distinguido no campo das lutas 

protagonizadas pelas CEB’s não seja definido de forma mais marcante pelo 

móvel de reivindicação, mas também pela forma de percepção da luta como 

inserida dentro de uma perspectiva mais ampla e pontuada em sua essência 

por uma formulação de valores como integrantes da condição humana. 

 

Poderíamos situar a Associação de Moradores do Lagamar e 

Associação de Moradores do Tancredo Neves como representantes da 
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segunda situação, ou seja, veiculam os programas do Governo mas colocam-

se em posição crítica: 

 
“As casas estão sendo construídas agora embora 

algumas pessoas sempre procurem apagar o nome da 

Associação hoje nessas casas. Existe a Sociedade 

Habitacional, isto é formado por umas pessoas de 

interesse político que procuram junto ao Governo do 

estado formar uma outra entidade. Nossa posição foi 

contra, fui convidado a participar desta entidade não 

concordei, portanto não participo dela”.  

(Membro da Diretoria da Associação de Moradores do 

Conjunto Tancredo Neves). 

 

“Às vezes passamos mesmo por soluções imediatistas, 

assistencialistas, como é o caso de você ser obrigado, 

você se organiza para discutir a solução do povo, você é 

obrigado a distribuir leite, desde quando um litro de leite 

vai solucionar a fome de dezenas de crianças que passa 

aí? Porque em 86 o movimento comunitário se 

aprofundou na sua organização e os governos viram que 

este movimento tinha condição de deslanchar no seu 

crescimento, na sua consciência política, eles se 

evaporaram, e aí foram criados vários mecanismos no 

sentido de intervir, a CEAC foi uma arma do Governo 

Federal”.  

(Presidente da Federação de Bairros e Favelas de 

Fortaleza e integrante da Associação de Moradores do 

Lagamar). 

 

Essa posição de crítica é também de alguma forma questionável, 

pois se as associações formulam um amplo quadro de demandas, conforme 

assinalado neste capítulo, que expressam intensas lutas na esfera do 

consumo, sua atuação realmente fica circunscrita nos limites institucionais 

“aberto” nos movimentos de bairros.  São lutas que ocorrem na esfera do 

consumo.  Não pretendemos com isto conferir a estas lutas dimensões restritas 

no que se refere ao exercício mais amplo da política e a constituição de 

identidades políticas.  A segurança material tem sido a base da política 
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moderna, desta forma como poderiam os Movimentos de Bairros aparecerem 

como figurantes de uma “outra ordem”, forjados de forma isolada da dinâmica 

geral? Além disto, o quadro no qual situam-se é de extrema miséria e baixos 

níveis salariais.  O que faz não surpreender as lutas encaminharem-se por 

melhores condições de vida. 

 

Acreditamos que mesmo estas lutas que figuram nos espaços 

institucionais  e são movidas de forma mais evidente por itens de consumo 

revelam um potencial emancipatório, no tocante ás seguintes questões: 

 

a. Essas lutas ocorrem a partir do plano “privado” em espaços 

anteriormente desarticulados da política institucional. 

 

b. Elas engendram a politização de sujeitos até então isolados, 

despersonalizados politicamente e fracionados enquanto 

potencial de luta coletiva. 

 

c. Há, desta forma, uma denúncia da cisão que é apenas aparente 

entre público e privado e sendo assim uma “ampliação” do 

espaço público. 

 

As lutas na esfera do consumo, além de todos estes quesitos, ao 

situar o indivíduo dentro da “política”, o conduz a exercer uma nova prática: o 

exercício da cidadania. Isto porque no momento da inserção dos indivíduos, até 

então isolados da cena política “oficial”, em espaços que vão tornando-se por 

força dos movimentos, legítimos; os indivíduos encontrarão “lugar” nos 

domínios da política e passarão a fazer parte desta comunidade. Isto não 

confere a estes movimentos o potencial emancipatório, a possibilidade de 

instaurar o verdadeiro fazer político mais de alguma forma, na relação com o 

Estado, instaura um diálogo, outras ações, que diferenciam-se das demais 

ampliando o elenco de atores políticos. Tentamos evitar teses que disputam a 

credibilidade dos estudiosos e embora opostas guardam o alento de que 

alguma forma de luta representa a salvação: 
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- Os movimentos sociais representam o gérmen de uma “contra-

cultura micrológica” e instauram outras relações de poder. 

- São os partidos, com representação de classes e feições 

ideológicas que atuam no sentido da transformação social. 

 

Os primeiros não conseguem admitir que os “novos movimentos” 

também articulam-se na esfera das lutas imediatistas e superestimam seu 

potencial transformador, os segundos evidenciam apenas este caráter 

episódico de luta retirando dos mesmos qualquer potencial mudancista. 

 

Devemos sublinhar que as lutas embora ocorram tendo como móvel 

itens de consumo, isto não significa que as mesmas restrinjam-se para todo o 

sempre a estes limites. E ainda a partir da inserção no campo institucional para 

a reivindicação de itens de consumo, alguns desdobramentos advindos desta 

situação podem representar “redefinições” dentro dos movimentos: 

 
“Entre as associações de moradores, têm várias 

maneiras de administrar esse programa, como eu falei, a 

gente tem consciência que tem várias associações que 

foram criadas só mesmo no intuito de entregar o leite, e 

tem gente que acha que o governo é bonzinho, porque 

distribui leite tá ajudando a diminuir o problema do povo, 

e tem outros que não, usam isso no sentido de puxar os 

moradores pra dentro da associação, pra poder ter 

condições de puxar discussões mais profundas, acaba 

usando como arma. Então é muito diferente, varia de 

local a local”.  

(Participante da Associação de Moradores do Lagamar). 

 

Algumas associações apropriam-se dos programas do governo ao 

seu modo, aproveitando por exemplo o momento da entrega dos ticketes de 

leite para promover assembléias, para formar lideranças, para enfim consolidar 

a experiência organizativa nos bairros. 

 

Neste sentido podemos perceber que assim como o Estado pode 

estar desenvolvendo algumas estratégias no sentido de “alimentar” demandas 
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parciais, e reivindicação nas esferas de consumo e “dentro” dos contornos 

institucionais, os movimentos vão também criando contra-estratégias e 

(re)unindo-se quando as lutas assumem um caráter mais geral.  No Lagamar 

não observamos o surgimento de várias associações em razão de programas 

governamentais, apenas uma entidade colocou-se como surgindo em razão do 

Programa de Leite, fora isto foram criados diversos programas comunitários. 

 

A terceira situação apresentada, a de “Aliança Institucional”, refere-

se mesmo á existência de associações que colocam-se como meras 

veiculadoras de programas do Governo; no Lagamar a associação criada 

nestes termos, a “União dos Moradores”, na fala de uma integrante: 

 
“A gente se reuniu, viu que tinha chegado o Programa do 

Leite muito bom e que ia ajudar um grupo de pessoas 

carentes aqui do Lagamar, então nos reunimos e aí 

formou-se uma assembléia e houve essa eleição da 

Associação de Mães do Lagamar que hoje é a atual 

União dos Moradores do Lagamar (...) e onde tiver 

programa que beneficie as pessoas carentes nós 

estaremos lá para reivindicar”. 

 

Estas lutas realmente estariam restritas ao caráter pontual e imediato 

das reivindicações de alguma forma limitando-se a atuar em espaços 

instituídos pelo estado; porém estas lutas também são formadoras de 

identidades coletivas e podem ampliar o espaço de exercício da cidadania. 

 

Estas considerações acerca das várias faces da relação entre estado 

e movimentos de bairros, nas formas como os programas são “apropriados” 

pelos movimentos, nos leva a observar que nem a ação do Estado pode ser 

avaliada apenas conforme a análise do programa, como também deve ser 

analisada a forma como os movimentos “recebem”, transformam e realizam tais 

programas. 

 

Essa relação de qualidade distinta assume faces diversas dentro do 

Movimento dos Bairros, e por sua vez delineia diferentes matizes na 
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construção de identidades políticas, e é o que iremos tratar no próximo 

segmento. 

 

ESTADO E MOVIMENTOS SOCIAIS URBANOS: 
O JOGO DAS IDENTIFICAÇÕES 

 
 

No capítulo anterior evidenciamos as formas de relação que ocorrem 

entre os Movimentos Sociais e Estado no Bairro do Lagamar.  Para facilitar a 

compreensão das várias faces que assume esta relação no seio do movimento 

de bairros a diferenciamos nos seguintes níveis: 

 

a) Ruptura Institucional – Recusam-se a veicular programas do 

Estado. 

b) Ruptura Institucional – Entidades que veiculam os programas 

do Governo a “seu modo”, dentro de uma perspectiva crítica. 

c) Aliança Institucional – Entidades que nasceram em razão 

desses programas e/ou restringem-se a sua veiculação. 

 
As caracterizações acima indicadas obedecem uma certa lógica em 

relação ao surgimento dos movimentos de bairros no Lagamar e indicam 

momentos e circunstâncias diversas na constituição de identidades políticas. 

 

Na primeira perspectiva, poderíamos apontar a presença de um 

esforço de autonomia, de “negação institucional”, de marcação da diferença.  

Os movimentos de bairro atuam ainda de costas para o Estado, como se a 

negação do “outro” pusesse em evidência o “eu”, o “eu” significando uma 

“comunidade de iguais” e o “outro”, o diferente: 

 
“Esta característica dos movimentos libertários reaparece 

nos bairros através da vivência da pobreza. São 

sobretudo grupo de pessoas que se sentem excluídos 

dos benefícios, injustiçados, pouco importa se existem 

diferenças de nível econômico entre os participantes.  O 
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que os une é um sentimento e não a exigüidade de 

recursos.  A comunidade é percebida como experiência 

de igualdade. Retoma-se a oposição clássica entre 

Comunidade/Sociedade para confrontar a unidade de 

interesses de grupos de base coma sociedade que, por 

definição, é dividida em classes e cortada por privilégios 

e conflitos.  Entre iguais se supõe garantir consenso e 

liberdade.” 

(Cardoso, 1982:232). 

 

Nossa tese é que se inicialmente os movimentos se colocam como 

uma comunidade de iguais, diferenciados, nascituros de uma nova esperança e 

nova ordem, é por necessitarem formar uma cadeia de “nós”, de solidificar-se 

na luta coletiva, é por serem ainda uma semente, um broto de luta. 

 

Em determinados momentos, no que se refere a conjunturas distintas 

e campos de experiências diversas, a relação Estado/Movimentos Sociais 

Urbanos ocorre ainda por trás dos bastidores ou em outros termos, fora de 

“cena”.  O discurso primeiro dos movimentos é como se eles se auto-

relacionassem, independentes de outras instituições sociais, como se o desejo 

a uma “vida melhor” pudesse ser equacionado, satisfeito, a partir de uma união 

de “todos” em torno de um ideal comum, o que dá uma idéia de uma certa 

onipotência e de um devir do paraíso e de um nirvana social. 

 
“O reino de Deus tem que ser começado aqui,  se nós 

não fazemos nada aqui nós não fazemos nada lá.  Agora 

nós fizemos o reino,  eu te amo, tu me amas, tu me 

zelas, eu te zelo, eu te faço, tu me fazes.  Eu digo de um 

modo geral, você ta construindo um reino, na hora em 

que você desaparecer daqui você encontra lá com o Pai 

que é superior e que é o salvador. Nós chegamos à 

presença de Cristo que é o justo, o salvador do mundo, 

que o Pai determinou.  Depois nós chegamos ao Pai que 

é a plenitude final.”  

(Morador do Lagamar – CEB’s realizada em 1983). 
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A construção do “reino” se consubstancia na percepção da presença 

do próximo, do vizinho.  O “Eu” se completa, ganha força na proporção da 

união com “Outro Eu”, porém o “reino” apenas estaria completo, na plenitude 

do encontro do “Eu” com o Pai (o outro divino) o salvador do mundo. 

 

Os movimentos de bairros protagonizados pelas CEB’s inauguram 

uma nova forma de olhar os diferentes; os diferentes do bairro, aquele que não 

sou “Eu” é um “Outro Eu” igual a mim, pois carece das mesmas dificuldades, os 

“Outros” dos bairros “de fora” não se encontram tão distantes, pois todos (nós) 

estamos incluídos no “mundo civilizado.”16  Perpassa ao longo dos discursos o 

imaginário da semelhança, de através da luta passar a ser igual, no que se 

refere a poder experimentar com os demais, o sentimento de ser cidadão do 

“mundo civilizado”. 

 

Estes momentos do Movimento do Lagamar representado pelas 

CEB’s, indicam tentativas de consolidação de uma identidade ainda com 

poucos referentes comuns.  O imaginário de semelhança é o que permite 

formular a idéia de coletividade e a “exclusão” do Estado, é que constitui o 

elemento do reconhecimento do “Eu” a partir da percepção do diferente. Nestes 

limites e nas lutas que ocorrem contra o Estado, os movimentos o colocam 

quase sempre como “inimigo autoritário”; observemos este cântico criado pelos 

moradores do Lagamar em 1983: 

 
“Os senhores preste atenção 

O que faz a burguesia 

Junto a doutora PROAFA 

Usando de covardia 

Pondo o pobre pra fora 

Das suas moradias. 

 

Dra. Neuma Pissiritis 

                                                
16 “Depois de nossas lutas o bairro não era mais o que o povo pensava, o povo pensava que 
aqui era bairro de marginal, agora é um bairro bom que todo mundo vem.  A gente antes tinha 
medo do povo lá de fora, eles tinham medo da gente.  O que mudou é que agora nós é um 
povo civilizado.”(Participante das CEB’s Lagamar). 
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Criadora do Lagamar 

Passou para o Cocó 

Pensando só em enricar 

Mas como os pobres não deixa 

Ela vai se afragelar.” (Boletim do Lagamar) 

 

O inimigo é personalizado em um órgão do Estado e na pessoa de 

uma técnica, e ainda a ele são atribuídos valores como “covardia”, “vontade de 

enricar”, e a possibilidade de se “afragelar”.  Observamos que embora os 

MSU’Ss ao indicarem um “novo” campo político, ao tomarem por base valores 

que constituem uma outra cultura política, no limite da recusa, da demarcação 

da diferença eles também evocam o Estado como o “pai que faltou” ou que 

“nunca esteve lá”, imprimindo à denúncia circunstancialmente, uma natureza 

da queixa. 

 

TELES (1987:60) coloca que o reaparecimento da “sociedade civil” 

está relacionado na prática com a evidência de impotência de um estado 

protogênico sujeito exclusivo de uma ação capaz de eficácia histórica.  Será 

que diante do “golpe” da perda do “pai provedor” então impotente, não surge 

em contraposição uma sociedade de indivíduos nas suas representações 

dotados de plenos poderes e capazes de recriar uma sociedade inteira, 

independente das articulações e estratégias de poder?  A reabertura do social, 

como alternativa política, não ilumina a “franja da sociedade”, a sua “face 

oculta”, obscurecendo seu centro institucional?  A “ruptura” com o plano 

institucional configura a “nova sociedade civil” a capacidade de transformar-se 

até mesmo exercendo a nível interno do bairro, ações relativas ao Estado: 

 
“No nosso trabalho a gente apoiava esse tipo de 

iniciativa, por exemplo, no caso da Água Fria, que a 

gente demorou um certo tempo ajudando mesmo, 

assessorando, trabalhando na organização e construção 

de cacimbas comunitárias, escolas comunitárias. Claro 

que depois começou a crescer e passou, vamos dizer 

assim, quando as pessoas construíram a escola, se 

passou a ter um trabalho mais reivindicativo, em relação 

ao próprio Estado, pa manter a escola. Mas a nossa 
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assessoria, o nosso trabalho sempre considerava e 

associava essas formas do próprio movimento que era 

sem dúvida uma maneira que eles encontravam de 

enfrentar os problemas dentro das condições que todos 

podiam.  Isso daí a gente nunca teve nenhum tipo, eu 

chamaria na época de um certo preconceito que as 

pessoas tinham, a própria esquerda tinha, porque 

achava que o povo estava assumindo o papel do 

Estado.” 

(Liderança do Movimento de Bairros em Fortaleza). 

 

Nestas circunstâncias, onde a partir da união de todos se obteve 

ganhos concretos, como escolas comunitárias, cacimbas comunitárias etc, os 

Movimentos Sociais Urbanos foram constituindo e consolidando uma 

identidade coletiva.  Nestes primeiros momentos, a identidade que a nível 
imaginário constitui-se de forma isolada, por auto-referência é uma identidade 

formada em torno dos próprios movimentos ela é “egocêntrica”. 

 

NUNES (1987:140) nos seus estudos sobre as Sociedades de 

Bairros em São Paulo também percebe que “ambas as instituições 

representativas se dirigem a um interlocutor dependente do executivo, quando 

não seu principal mandatário”.  A necessidade de fechar-se em si mesmo ou de 

perceber de forma localizada e personalizada o Estado não significa que o 

mesmo não estabeleça com os movimentos algum nível de relação. 

 

EVERS (1984), por exemplo, formula uma crítica frontal à concepção 

corrente da política, de fazer política e do poder político, ele insiste em resgatar 

os movimentos a partir de outros potenciais, que formula em uma de suas 

teses:  “O potencial transformador dos novos movimentos não é político mas 

sócio-cultural”. (p.14).  Há uma negação da face político-institucional dos 

movimentos que certamente é decorrente da própria formulação imaginária dos 

movimentos em determinadas circunstâncias.  Até mesmo quando os 

movimentos colocam-se “distantes” do Estado, o Estado, como o “pólo” de 

negação está presente; e a nível concreto a relação se consubstancia nas 

constantes lutas pela permanência, como no caso do Lagamar; ou na alteração 
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dos planos do Governo, como no “Tancredo Neves”; em todos estes momentos 

o Estado é agente e “receptor” da comunicação, e também é “autor” de ações-

respostas. 

 

A nível interno mesmo do Bairro a ações estatais mais diretas, 

nestes primeiros momentos, o Estado ainda encontra-se mais reservado em 

seu posto de “Sociedade Política”.  A “abertura” da “sociedade civil” constitui-se 

uma novidade e só pouco a pouco o Estado vai também adentrando as “novas” 

cenas da política.  Devemos levar em conta nestas análises o caráter com que 

surgem os MUS’s.  A negação do institucional, a “ruptura institucional”, dos 

movimentos em relação ao Estado é conseqüente também da própria 

percepção dos movimentos como “de fora”, como não ocupando um “lugar” 

próprio dentro do terreno institucional, como fazendo parte de uma outra 

esfera.  Os movimentos são marcados inicialmente pela trajetória da 

ilegalidade, sendo os trabalhos de autoconstrução e autogestão a evidência de 

sua atuação em um espaço o qual não existia objetivamente a possibilidade de 

ser ocupado pelo Estado.  Portanto, não poderiam os movimentos constituir-se 

a priori, como sujeitos de reivindicação e muito menos o pretendido, objeto de 

reivindicação.  Vejamos o depoimento de uma liderança do Movimento de 

Bairros de Fortaleza: 

 
“Em 80, quando a gente começou a atuar em movimento 

de bairros a gente encontrou um número muito pequeno 

de associações organizadas, era um número muito 

pequeno mesmo, e existia um número muito grande de 

grupos espalhados pr diferentes bairros que estavam 

voltados principalmente pra soluções dos problemas 

menores sentidos pela população, mas as soluções 

eram dadas via de regra muito localizadas, a partir da 

própria capacidade de solução que a comunidade tinha 

(...)  E nós, o nosso trabalho, a gente apoiava esse tipo 

de iniciativa, sabe, por exemplo, no caso da Água Fria, 

que a gente demorou um certo tempo mesmo ajudando, 

assessorando, trabalhando na organização e na 

construção de cacimbas comunitárias.  Claro que depois 

isso começou a crescer e passou, vamos dizer assim, 
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quando as pessoas construíram a escola, se passou a 

ter um trabalho mais reivindicativo em relação ao estado 

para manter a escola.” 

 

O Estado, se antes também colocava-se “de fora” e se “tolerava” 

práticas ilegais é por não apenas ainda ter percebido a força dos “novos” 

movimentos como também por não “dar conta” de ocupar e realizar tais 

espaços, tais tarefas.  É a partir da articulação de um discurso de direitos, 

baseado em valores e carências formuladas em comum, que os movimentos 

dirigem-se ao Estado e emitem comunicados na expectativa de “respostas”: 

 
“A gente moveu uma ação contra a PROAFA e o povão 

do Lagamar nem acreditava:  ‘ora isso é uma besteira, 

essas mulheres entrarem na luta contra o governo’, nós 

estamos na luta pra garantir nossos direitos, um direito 

nosso garantido por lei, nós somos donos disso daqui.” 

(Participante das CEB’s do Lagamar, citado por 

CORDEIRO, 1988:65). 

 

A comunicação e a relação direta vai se estabelecendo, e os 

movimentos vão encontrando um “lugar” legal e legítimo de expressão política. 

 

As “respostas” do Estado começam a aparecer e é a partir de 1986 

com a criação do SEAC que proliferam-se programas específicos aos bairros 

populares e esta relação vai assumindo mais concretamente contornos legais e 

legítimos.  Como já mencionamos na secção anterior é com o governo de 

Tasso Jereissate que a estratégia de participação aparece de forma mais 

efetiva no Ceará.  E o momento da “abertura institucional” dos movimentos do 

Estado.  A relação dos movimentos com o Estado neste segundo momento vai 

se tornando não apenas mais direta, mais frontal, como passa-se a observar 

um cruzamento desses dois agentes em várias ações específicas nos 

movimentos.  O “Estado” adentra de tal forma o campo dos “movimentos” que 

em algumas circunstâncias o discurso dos integrantes dos movimentos pode 

ser confundido com a retórica estatal: 
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“Família assistida é a que a gente dá assistência a ela, 

educação, nutrição, saúde, vestuário, a gente dá 

assistência a ela, nós trabalhamos os doze meses do 

ano (...) nós, nos reunimos com a comunidade e 

colhemos dela as opiniões de que eles gostariam que 

acontecesse no ano seguinte”. 

(Moradora do Lagamar e Presidente de um Projeto 

Comunitário). 

 

Algumas associações ou projetos comunitários aparecem no Bairro 

mais como uma extensão do Estado do que mesmo como um movimento que 

se desenvolve em seu território próprio, “fora do Estado”.  Esta dinâmica é 

pontuada por diferenciações, porém devemos evitar as seguintes polarizações 

que sinalizam a discussão sobre a “presença” do Estado nos movimentos: 

 
- Antes da “entrada” do Estado nos movimentos de bairro, eles 

constituíam-se espaços puros e expressões autênticas 

conformando novas formas de fazer política. 

 

- Após a incursão do Estado nos movimentos ocorreram vários 

processos de cooptação dos movimentos, ficando os mesmos 

maculados pelo “cancro” institucional. 

 

Como afirmam MACHADO & RIBEIRO (1985: Cf NUNES, 1988:13) 

“o processo que decorre desta polarização foi, desta forma entendido por 

muitos pesquisadores como um conflito entre dois campos, cujo resultado 

quase nunca é conhecido como síntese que transforma ambos, mas 

geralmente como a diluição de um pela interferência do outro”. 

 

O que observamos são identidades recortadas internamente 

representando múltiplas expressões desta relação, o que indica não a diluição 

de uma pela outra mas pelo contrário diversificações na qualidade que esta 

assume e um campo amplo de expressões oriundas desta relação podendo 

significar, ora cooptação, ora modificação nos planos do Estado, ora o uso da 

população dos planos do Estado ao seu modo, entre outros. 
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Embora consideremos, conforme assinalamos, que esta relação em 

circunstância alguma implica na “diluição de um pelo outro”, percebemos que 

em momentos distintos, que correspondem a grosso modo, ou no  “isolamento” 

dos movimentos ou na “penetração” do Estado no campo dos movimentos; a 

identidade política dos Movimentos Sociais Urbanos é mais ou menos marcada 

pela presença do Estado; e vice-versa, a formulação das políticas sociais tem 

um tom mais ou menos popular.  A “marca” do Estado nos movimentos é 

recebida de diferentes formas e é traduzida em diferentes “respostas” e vice-

versa.  Quando as CEB’s do Lagamar, por exemplo, após vários embates com 

o Estado, no sentido da luta pela permanência na área obtém uma “resposta” 

favorável, neste momento Estado (PROAFA) e CEB’s “sentam juntas” e 

passam a planejar a reurbanização da favela: 

 
“Depois que a gente recebeu o convite da PROAFA a 

gente estranhou porque só se encontrava com a 

PROAFA pra brigar (...)  A proposta era um novo trabalho 

e um trabalho diferente.  Eles disseram que reconheciam 

que tinham errado que todo mundo tinha o direito de 

errar e que, então o Governo tinha decidido não tirar 

ninguém do Lagamar e fazer um Projeto de 

Reurbanização do Lagamar (...)  E foi difícil pra gente 

porque a PROAFA é tão mal vista no Lagamar que o 

povo dizia ‘parece que vocês se juntaram com a 

PROAFA, é tudo farinha do mesmo saco’.  Então foi 

difícil fazer com o que o povo acreditasse na gente.”  

(Cf. CORDEIRO, 1989: 73:74, Moradora do Lagamar). 

 

Embora as CEB’s tenham sempre uma atitude de distanciamento em 

relação aos programas do Estado em momento oportuno a comunicação se 

estabelece em torno de pautas, naquela oportunidade, comuns.  E o Estado no 

momento em que atende positivamente a permanência dos moradores e a 

reivindicação de planejar a reurbanização da área é levado a modificar sua 

política urbana em relação aos bairros populares. Uma técnica que atuou no 

Lagamar desde 1981 com a entrada da PROAFA no Bairro observa: 
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“As políticas sociais não estão sendo benevolentes, se 

não há movimento popular reivindicando, as coisas não 

são dadas, elas são como uma resposta aos 

movimentos, por exemplo, no momento em que 

começaram a pressionar de não sair de suas casas, ou 

de sair e voltar, pensamos em fazer um remanejamento 

menor.” 

 

Observamos que as alterações que ocorrem nas ações estatais, 

assim como na constituição de identidades políticas diferenciadas nos MSU’s 

conforme indicamos, desdobram-se em campos de ações distintos: 

 

a. “Fora” do Campo Institucional – São ações dos movimentos 

sociais dirigidas ao Estado que ocorrem fora dos canais oficiais 

de exercício dos movimentos e/ou contrariando regras da relação 

prescritas no plano institucional. 

b. “Dentro” do Campo Institucional – São relações entre Estado e 

Movimentos Sociais Urbanos que ocorrem nos espaços 

efetivamente e oficialmente reconhecidos para o exercício desta 

relação ou mesmo na observação de regras explícitas ou 

implícitas “sugeridas” no plano institucional. 

 

Tanto uma quanto outra esfera de relação ocasionam mudanças a 

curto ou a longo prazo tanto na instância do Estado como no campo relativo 

aos Movimentos Sociais Urbanos.  Observamos porém que quando as ações 

ocorrem “fora” do campo institucional elas podem engendrar mudanças mais 

radicais tanto na dinâmica geral dos movimentos quanto na formulação de 

estratégias estatais.  No Lagamar observamos que o conflito relativo à invasão 

do Conjunto Tancredo Neves representou uma apropriação dos movimentos 

deste Bairro, de um programa do Estado ao seu modo.  Assim como as lutas 

protagonizadas pelas CEB’s em relação à permanência na área, e o desvio da 

avenida, por exemplo, representarão lutas que provocaram alterações em 

programas do Governo.  Estas lutas ocorreram de forma não apenas a alterar 

os planos do Governo na área, como conduzir a relação entre Estado e 
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movimentos posteriormente a tomar novos rumos.  Uma informante do 

Lagamar afirma: 

 
“Nós ensinamos a PROAFA a tratar os moradores de um 

bairro, hoje ela sabe como entrar no bairro e trabalhar 

com os moradores”. 

 

Os atores participantes das lutas que são travadas de forma direta 

contra o Estado, nos primeiros momentos, como já assinalamos, o tomam 

como inimigo “localizado” ou em um órgão, ou em um grupo de técnicos que 

ocupam o “lugar” do Estado; posteriormente, a partir da consolidação de 

experiências em lutas diversas, estes participantes vão percebendo a 

complexidade do Estado, traduzido em “Governo”: 
 

“Quando você participa do movimento você começa a ter 

mais consciência dos nossos problemas, e desde esse 

tempo, do Governo Virgílio Távora pra cá, foram três 

governos que eu consegui ter condições de ver e avaliar.  

A gente vê que são três governos diferentes, três que 

fizeram as mesmas promessas, mas que governaram de 

maneiras diferentes e concretamente qual a diferença?  

Aí dá pra gente esmiuçar.  Você tinha o Governo Virgílio 

Távora que representava os coronéis que não aceitavam 

nem por sonho a Federação de Bairros, com movimento 

nenhum, para pelo menos discutir, não aceitava, era um 

governo extremamente assistencialista.  Aí você passa 

pelo Governo Gonzaga Mota, que também tinha feito a 

promessa de acabar com as favelas, foi a mesma coisa 

do Virgílio (...)  Acho que a contribuição que ele deu para 

o Estado foi a coragem de romper com os coronéis.  Aí 

você pega um governo Tasso, que jurou mudanças (...) a 

gente tinha certeza que ia mudar, com o decorrer do 

tempo a gente viu que a mudança é uma mudança mais 

perigosa, qual é a mudança?  Era que antes o governo 

não aceitava sentar com o movimento (...) então eu 

considero este um inimigo mais perigoso (...) a diferença 

é que nesse governo você tem que ser mais habilidoso, 

porque ele é um governo mais competente, mais 
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competente na tentativa de cooptar o movimento, de 

desmoralizar o movimento”. 

(Liderança da Federação de Bairros e Favelas de 

Fortaleza). 

 

Dentro do momento atual, relativo à conjuntura Tasso, a relação 

entre Estado e movimento de bairros realmente complexifica-se devido ao 

“incentivo” direto do Estado na criação de novas associações e na proliferação 

de programas do Governo veiculadas pelas associações de bairros.  Identifica-

se ainda outro canal utilizado pelo Estado para fazer-se presente nos 

movimentos de bairros.  São os agentes de mudanças; quase sempre 

lideranças comunitárias remuneradas pelo Governo para segundo seus 

assessores incentivar práticas comunitárias  e organizar a comunidade.  Uma 

liderança do Bairro Lagamar coloca que:  

 
“... então o governo sentou com essas pessoas pra que 

pagando tudo, é uma maneira de ter conhecimento da 

vida interna do movimento, uma maneira de 

desmoralizar o movimento e mais do que nunca a gente 

tem que ter muita clareza quem de fato são nossos 

inimigos, porque esses governos que estão sendo 

implantados agora são inimigos do povo organizado.” 

(Liderança da Associação dos Moradores do Lagamar). 

 

A maior parte das associações, já que a maioria delas realmente foi 

criada no Governo Tasso, inscrevem-se dentro do plano institucional e existem 

muitas vezes como espaços para funcionamento e gerenciamento dos 

programas do Governo percebe-se porém que algumas associações criadas 

dentro desta perspectiva vão formando novas lideranças, e como o Governo 

acaba não preenchendo os espaços por ele mesmo criados, algumas 

associações constituídas com a finalidade de veicular tais programas, passam 

a assumir atitudes reivindicativas, aliando-se em determinadas situações a 

entidades de maior tradição de luta do bairro. 

 

Esta “febre institucional”, com ações estatais diretas nos bairros,  

tanto pode no primeiro momento conferir aos movimentos uma identificação 
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política marcada pelo gerenciamento de serviços, e lutas no sentido de 

obtenção  de maiores benefícios, ou seja “localizar” as lutas nos limites de 

distribuição/consumo, como pode ir criando condições para a proliferação de 

novas lideranças e ir alargando canais mais diretos de negociação entre 

Estado e movimentos; conferindo em momentos posteriores uma identidade 

política mais identificada com bandeiras de lutas dos movimentos. 

 

A identidade política dos MSU’s vai assumindo assim faces distintas 

devido a modificações que vão ocorrendo na relação entre Estado e 

movimentos, onde cada alteração em cada um dos pólos da relação altera a 

qualidade e a essência básica desta relação.  Isto indica que a condição “fora” 

e “dentro” do campo institucional não traduz posições fixas, delimitam apenas 

“territórios” de expressão desta relação.  Isto significa afirmar em última 

instância que a identidade a qual nos referimos pode ser melhor expressa em 

um conjunto de identificações.  Isto porque a identidade não é um todo 

homogêneo, ela mais representa um “magma instável”, para utilizar uma 

expressão de MEZAN, pois a unidade identitária não deixa de ser uma 

construção imaginária baseada em um modelo de comportamento ideal.  Como 

vimos no nosso trabalho a identidade nunca é, ela representa um infindável 

processo de vir a ser.  Se a identidade política dos movimentos sociais é 

forjada na relação com outras instâncias, e mais substancialmente com o 

Estado, isto significa que existe uma rede de identificações que vai produzindo 

diversas faces desta mesma “identidade” em momentos diversos, ou em um 

mesmo momento.  Mesmo quando os movimentos colocam-se “fora” do plano 

institucional e de “costas para o Estado”, este esforço de autonomia e de 

homogeneidade revela a necessidade da negação do “Estado” para a 

possibilidade de constituição dos “movimentos”.  A “abertura institucional” que 

pode ser interpretada de forma simplista como cooptação, significa admitir a 

presença do “outro” (Estado)?  O que podemos dos movimentos dos discursos 

e práticas estatais como também vai modificando as feições do “velho estado” 

de mero expectador  e acionador de mecanismos de repressão, a agente vivo e  
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ativo no palco dos acontecimentos políticos17. Neste jogo de identificações 

gestam-se sujeitos políticos também em processo contínuo de constituição e 

daí não podermos afirmar o resultado desta incursão institucional no campo 

dos movimentos. 

                                                
17 Na “abertura institucional” estando o Estado de frente para os movimentos, são gerados 
novos patamares de contradições.  A partir daí o Estado tenta estabelecer com os movimentos 
uma relação com bases clientelistas, pois se antes o favor era concedido de forma 
individualizada, personificada na relação eleitor/cabo eleitoral, atualmente os “benefícios” são 
canalizados via associações de bairros.  Por outro lado devemos levar em conta que a Cultura 
Política dos MSU’s não se forma ou se deforma episodicamente, ela tem uma história, uma 
longevidade, sendo permanentemente reconstruída à luz de elementos novos, reelaborando e 
refazendo a cada experiência, os referenciais que a constituem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Identidade Política dos Movimentos Sociais Urbanos, conforme 

podemos observar, é processual, constituída e reconstituída a cada experiência 

de luta. 

 

A partir desta perspectiva, retomaremos a seguir alguns 

pressupostos que nortearão nossa investigação. 

 

As identidades Políticas nos MSU’s são gestadas em lutas forjadas a 

partir do Plano “Privado”.  O alvorecer da política, na era moderna situa-se em 

espaços previamente definidos para o seu exercício, na esfera pública, em 

limites institucionais. 

 

As relações interpessoais, familiares, íntimas são exercidas na esfera 

privada.  Porém existe uma contradição inerente a própria tentativa de colocar 

cindidas tais esferas.  Ao mesmo tempo em que há uma privatização na 

“política”, no sentido em que a mesma é exercida e apropriada por grupos 

privilegiados; nos limites “privados” ocorre uma publicação das intimidades, vez 

que o “poder disciplinar” exerce um controle, é um olho que tudo vê sem ser 

visto.  A partir de tais colocações podemos sublinhar o caráter ambíguo da 

noção e prática da política, no que se refere: 

 

“Fazer política” fica consagrado a limites institucionais, porém o seu 

exercício, no que se refere a controle, mando e o uso de instrumentos de 

coerção estende-se a toda a esfera social. 

 

 O que existe é uma cisão apenas aparente entre privado e público, 

demarcada mais especificamente pela ausência e silêncio dos que inscrevem-

se nos limites privados, em espaços cotidianos. 

 

Os movimentos sociais urbanos representam o insurgir do “fazer 

político” em espaços antes “privados” do seu exercício.  Não diríamos que os 
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movimentos decididamente provocam esta ampla politização, afirmamos sim 

que eles “inauguram” a política a partir da esfera privada. 

 

O “fazer política” nos MSU’s que insurge a partir da esfera privada, 

não apenas “denuncia” a cisão aparente entre privado e público, como também 

evidencia um “outro fazer política” e demarca valores específicos a sua prática. 

 

Não é um “fazer política” radicalmente alternativo àquele dominante e 

os “valores’ que expressam-se nesta prática não revelam-se como uma 

“contracultura micrológica”.  É um “fazer política” gestado em espaços 

“privados” e constituindo Identidades Políticas com marcas próprias: 

 

a) O cenário onde desenvolvem-se os MSU’s é de natureza 

diversa, aglutinando diferentes sujeitos em práticas políticas diversificadas; 

b) Os MSU’s orientam suas lutas tendo por base móveis 

concretos; 

c) Por surgirem dos espaços privados e também por estarem 

excluídos de “política” ao entrar em cena, os MSU’s expressam valores de 

ordem do Privado, das relações interpessoais e suas subjetividades antes 

banidas da “política”; 

d) Como surgem dentro de esferas excluídas da “políticas” ou 

“esquecidas” pela “política” aparecem como a “outra prática política” 

contraposta aquela dominante; inicialmente colocando-se “de fora” para irem 

paulatinamente assumindo relações mais “diretas” com o estado, no campo da 

política institucional; 

e) Os MSU’s assumem “visibilidade” apenas nos momentos de 

luta, de embates onde o “nós” articula-se e expressa-se de forma mais 

demarcada; para “fora” das circunstâncias de luta, aparecerem rarefeitos e 

evidenciarem-se a partir de uma experiência cristalizada nas lutas. 

 

No Lagamar encontramos um “lócus” privilegiado para estas 

observações, vez que expressa todas as dimensões acima ressaltadas. 
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A Identidade Política é constituída no Lagamar a partir de um móvel 

concreto: a luta pela moradia e pela permanência no bairro.  É interessante 

observar, como atitude comum dos participantes dos movimentos do bairro, a 

observação que outras demandas (distribuição de leite, cestão de alimentos, 

por exemplo) “dividem” o movimento, mas a moradia não ela pelo contrário 

“une” mais os moradores.  Isto porém diversifica-se entre os grupos: 

 

- os participantes das CEB’s assumem uma atitude de não 

veicular “programas do governo” senão àqueles relativos à 

moradia. 

 

- os filiados à Federação de Bairros veiculam os programas 

dentro de perspectiva crítica segundo formas julgadas mais 

adequadas. 

 

A partir de tais perspectivas podemos assinalar que a Identidade 

Política não apenas é diferenciada na pluralidade do “fazer política” em 

diferentes grupos no Lagamar (CEB’s Federação de Bairros, Programas de 

cunho mais Assistencionalista) com também existem momentos diferenciados, 

na constituição das Identidades Políticas no que diz respeito a cada conjuntura 

específica. 

 

Quando o Estado inicia no Lagamar a tentativa de utilizar 

Associações a fim de canalizar os “programas participativos” encontra grande 

resistência.  Em relação a outros bairros, que como mencionamos na 

“Introdução” realizamos pesquisas, no Lagamar é a própria organização de 

moradores que redireciona à política do Estado. 

 

No que se refere a “invasão” do Tancredo Neves e a conservação da 

maior parte dos ocupantes no local, como também, a permanência dos 

moradores no Lagamar; assinala-se a partir daí uma necessidade do Estado 

em reorientar os políticos concernentes aos bairros, essencialmente àqueles 

com maior tradição de luta. 
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Observamos que, no caso do Lagamar, embora o Estado haja 

conseguido veicular alguns dos seus Programas a população os tem utilizado 

“ao seu modo” não figurando o mesmo como o “criador” e “organizador” de 

Associações de Bairros. 

 

O Estado entra em “cena” no Lagamar conferindo a constituição de 

Identidades Políticas, outros referentes mas salvo em apenas alguns grupos 

imprimindo caracteres de ordem estritamente institucionais, no sentido de 

apenas atender demandas e distribuir os benefícios. 

 

Porém ainda ficam algumas sugestões para serem aprofundadas em 

trabalhos e discussões a respeito de Identidade Política: 

 

- Nos momentos em que os movimentos não estão mobilizados, 

em lutas, como constituem-se tais Identidades? Que referentes 

ele articula? Qual sua extensão: ela é relativa apenas aos que 

continuam participando das entidades, dos processos 

organizativos ou é mais ampla? 

 

E fica também uma indagação: 

 

- Os valores gestados nestas “novas” práticas apenas referem-se 

ao Campo do discurso da política e/ou ensejam “novas” 

relações, “novas” regras de sociabilidade? 
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QUADRO I – Classificação das favelas para Erradicação (PROAFA) 
 

    

Classificação Favela Pontuação N.º de família 

1º Lagamar 82,2 2.664 
2º Muriçoca Baixa 81,2 276 
3º Canal 75,8 144 
4º Poço da Draga 66,2 239 
5º Carcará 64,2 107 
6º Vila Rolim  64,2 94 
7º Gavião 64,2 75 
8º Açude João Lopes 63,2 75 
9º Forró de Bala 61,2 325 

10º Alto da Balança 60,2 600 
11º Mata Galinha 60,2 65 
12º São Sebastião 60,2 45 
13º Corrente 59,2 40 
14º Beira Rio 56,2 530 
15º Canteiro 54,2 60 
16º Rampa do Lixo 53,0 33 
17º Riacho Corrente 52,2 44 
18º Muriçoca Alta 51,2 72 
19º Rua Paraíba 49,8 50 
20º Maranguapinho 43,2 72 
21º Beira da Lagoa 36,0 20 
22º Papoco 35,2 2.440 
23º Penha 33,2 500 
24º Copacabana 33,2 44 
25º Veneza 31,2 112 
26º Trilho I 30,8 187 
27º Açude 28,2 300 
28º Brasilit 24,2 30 
29º Buraco da Jia 23,2 33 
30º Entrada da Lua 22,2 1.300 
31º Trilho II 21,8 135 
32º Guabirú 19,2 33 
33º Santa Filomena 18,2 24 
34º Vila dos Mosquito 18,2 1.000 
35º Farol  16,0 2.000 
36º Mela-Mela 15,2 2.000 
37º Ilha 12,2 420 

Fonte: PROAFA, 1980 

 

Fortaleza, 27/02/84, sexta-feira, foi quando eu como Presidente do 

Conselho fiscal, lancei o primeiro lembrete a todos os membros da Associação, 
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para se fazer presente, na reunião daquele dia, das 19:30 ás 22:00, para 

discutir assunto da Diretoria. 

 

(1º)  Irregularidade da Pres: sábado, o dia da posse da Diretoria da Associação 

de Moradores do conjunto Novo Lagamar. Quando ela publicou no ar por 

volta de 10: 30 da manhã, fazendo um convite a todos os moradores do 

Conjunto, pra ir uma passeata ao Palácio do Governo e lá pedir uma bolsa 

de alimentos, pois o povo do Conjunto estavam todos morrendo de fome. 

 

(2º) Irregularidade da Pres: 28/02/84, terça-feira, foi quando a PRES. 

Apresentou-se com umas folhas de papéis em branco para os moradores 

assinarem por intermédio da Associação da Vila Cazumba.  Assim ela 

dizia para os  oradores que com aquelas folhas assinadas.  Viria um carro 

de mercadorias pra serem distribuídos aos moradores do Conjunto, e os 

membros da Diretoria não tomaram conhecimento de tudo isso. 

 

(3º)  Irregularidade da Pres: 07/03/84, quarta-feira, foi quando a Pres. interviu 

uma reunião da Federação, fazendo um convite á Associação da Vila 

Cazumba e, que a mesma compareceu. 

 

(4º)  Irregularidade da Pres: 08/03/84, quinta-feira, foi quando a Pres. recusou-

se a divulgar o nome da Associação dos Moradores do Conjunto Novo 

Lagamar, no Dia Internacional da Mulher 08/03/84, na Praça do Ferreira. 

 

(5º) Irregularidade da Pres: 12/03/84, segunda-feira, foi quando a Pres. 

promoveu uma reunião no Centro Comunitário e, que na qual estariam 

presentes os representantes da C.C.F e, que na mesma não apareceu 

ninguém... 

 

(5º) Foi quando eu como Pres: do Conselho Fiscal, 915/03/84, quinta-feira, 

apresentei o relatório de irregularidades da Pres., por atitudes erradas 

tomadas por parte da mesma. (Leonir Santos Moreno). 

E li ali o relatório na reunião de Diretoria onde se fazia presentes os 

seguintes membros: 
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Leonir Santos moreno (Pres) 

Silvestre Paiva de Sousa (Vice-Pres) 

Raimunda Dias de Oliveira (1ª Secretária) 

José Paulo de Almeida (1ª Tesoureiro) 

Francisco Deassis de Sousa (2ª Tesoureiro) 

Francisco Sousa Silva (Pres. do Conselho Fiscal) 

Maria Gonçalves (Vice-Presidente do Conselho Fiscal) 

Maria Nazaré Campos (Suplente) 

Maria Ferreira (Suplente) 

 

Ainda dizia a Pres.: que só queria pessoas que trabalhasse, e quem não 

quisesse podia sair, pois ela colocaria outra pessoa no lugar. E todos os 

companheiros que estavam ali presente ouviram tudo que foi discutido 

naquela reunião. 

 

Assinatura:__________________________________________________ 

 

Assinatura:__________________________________________________ 
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Fortaleza, 23/08/84 

 

 

Este é o requerimento que consta que já foram agredidos quatro 

membros da Diretoria da Associação pelo Presidente da mesma. 

 

1ª Maria Gonçalves da Silva – VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO 

FISCAL.  Foi agredida na sua própria residência, no dia 28/02/84.  Local, rua 

do Marfim n.º 95, por volta das 21:30 horas, terça-feira, e, na mesma ocasião 

estavam presentes 11 membros da Diretoria, e também foi agredido pelo 

Presidente Francisco Sousa Silva – PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL ... 

 

2ª também foi com Maria Gonçalves da Silva, esta ocorreu na 

residência do Vice-Presidente – Silvestre Paiva de Sousa, Local, rua da 

Copaíba, n.º 422.  A Presidente chegou até socos e pontapés, e lá estavam 

presentes 08 (oito) membros da Diretoria.  Data 15/05/84, quinta-feira, por volta 

das 20:30 horas. 

 

2º também foi agredido pela a Presidente, Francisco Deassis de 

Sousa.  Tudo começou quando as propostas que vieram para serem discutidas 

dentro da Diretoria para serem definidas e que não foram definidas.  A 

Presidente então, começou a discutir com o Presidente do Conselho Fiscal – 

Francisco Sousa Silva.  Então, o Presidente do Conselho Fiscal achou por bem 

não discutir com a Presidente e saiu.  A Presidente então, começou a discutir 

com o 2º Tesoureiro da Diretoria – Francisco Deassis de Sousa, chegaram até 

a socos e pontapés.  Lá havia 7 membros da Diretoria, na última reunião da 

Associação, dia 08/05/84, por volta das 22:15 horas. Local, Centro 

Comunitário, S/N. 

 

3º Silvestre Paiva de Sousa – Vice-Presidente da Diretoria, também 

foi agredido pela a Presidente, no dia 23/08/84, quinta-feira por volta das 17:00 

horas. Local, rua Nova Vida n.º 82. 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

Eu Francisco Sousa Silva - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL, 

declaro para os devidos fins que, fui agredido pela a PRESIDENTE e como não 

poderia deixar de ser ... 

Eu como Diretor de Promoção, nunca a minha opinião foi válida, 

pois, eu acho que todas as propostas têm que serem discutidas e uma delas 

tem que ser aproveitada e a opinião tem que ser rodada no meio de todos os 

membros de uma DIRETORIA e o fato qual nesta nunca ocorreu.  E nas 

reuniões nunca se definiu nem uma proposta com relação ao Diretor de 

Promoção ... 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

TESTEMUNHA 

 

___________________________________________ 

TESTEMUNHA 

 

___________________________________________ 

TESTEMUNHA 

 

___________________________________________ 

Francisco Sousa Silva 
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ALIANÇA COMUNITÁRIA 
 

 

 

1 – Mudou Novo Lagamar para Bairro Tancredo Neves com orientação 

do  Prof. EDIVAR RAMOS  e projeto de lei do Vereador EMANUEL 

TELES. 

 

2 – Distribui leite de soja para 400 crianças. 

 

3 – Conseguiu da Empresa Auto Viação Fortaleza, saída de ônibus da 

praça à noite, agora às 22:15 horas. 

 

4 – Sugeriu e está lutando pela transferência do pagamento do 

subsídio das 650 famílias do CCF de lá pra cá. 

 

5 – Pediu telefone público para o Posto Policial. 

 

6 – E agora conseguiu a volta dos Serviços Médicos da ACC 

(Assistência às Comunidades Carentes) 

Dia 10 – 5ª feira pela manhã, agora no chamado Conjunto 

Experimental. 

 

 

Diretoria Executiva:Cícera, girão, Marinete, Eduardo, Rocilda, Paula, Maria 

Nogueira, Maria de Fátima, Luzia, Antônia Cardoso. 
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