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RESUMO 

o Movimento Associativo de Moradores do Rio e seu potencial 

político na perspectiva da transforma~io da sociedade. Breve 

hist6rico das Associa~3es de Moradores, de 1910 ~ d~cada de 80. 

Assistencial ismo, colaboracionismo e busca de autonomia. A 

vincula~io com o Estado e com os partidos políticos. As lutas 

específicas da FAMERJ: Habita~io, Abastecimento, 

Transportes Coletivos, Educa~io, Cultura e Lazer e Saneamento 

Bisico. Os limites do Movimento: reivindica~3es localistas, visio 

classista pequeno-burguesa. As possibil idades do Movimento: 

questionamento da estrutura urbana decorrente da hegemonia 

capitalista. A fun~io social da cidade. A pedagogia do Movimento: 

primeiro patamar da vida gregiria e solidiria; uma linguagem nova; 

a~3es criativas como chamamento ~ participa~io. A politiza~io de 

base resultante da fun~io educativa dos Movimentos Sociais 

Urbanos. A apreensio do cotidiano em sua dimensio s6cio-pol{tica. 

A crise do Movimento. Suas virtual idades. 
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RESIlHE 

Le Mouvement des Associations de Quartiers ~ Rio de Janeiro 

et son potentiel politique pour la transformation de la sociét~. 

Bref historique des Associations de Quartiers de 1910 aux an~es 

80. Assistentialisme, collaborationnisme et recherche 

autonomie. Les liens avec 1 'Etat et les partis politiques. Les 

luttes spécifiques de la FAMERJ: Santé, Logement, Ravitaillement, 

Transports Collect ifs, Educat ion, Culture et Loisirs, 

Assainissement. Les luttes gén~rales: le d~veloppement de la 

cito~ennet~ collective. Les limites du Mouvement: le caractre 

local des revendications, la vision petite-bourgeoise. Les 

possibilit~s du Mouvement: remise en question de la structure 

urbaine due ~ I 'h~gémonie capitaliste. La fonction de la ville. La 

p~dagagie du Mouvement: premier degr~ de la vie grupale et 

solidaire; un nouveau langage; créativité des actions lancées dans 

le but d'inciter les habitants ~ participer. La politisation de 

base comme fruit de la fonction ~ducative des Mouvements Sociaux 

Urbains. l.'appréhension q'Jot i di en dans sa dimension 

socio-politique. La crise du Mouvement. Ses virtualit~s. 
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PRóLOGO 

Qual a rela~io entre a politiza~io gerada pelo Movimento 

Associativo de Bairros a partir da funda~io da Federa~io das 

Associa~3es de Moradores do Estado do Rio de Janeiro (FAMERJ>, em 

05 de Janeiro de 1978, e a educa~io? 

Entendemos qlJe consciência política, isto é, o desvelamento 

das estruturas que condicionam nosso ser-no-mundo e a compreensio 

da nossa capacidade de transform~-las, é a resultante de um 

processo pedag6gico. A pedagogia dos Movimentos Sociais Urbanos. 

praticada fora dos muros das institui~3es educacionais, é 

extremamente rica porque seu m6vel sio os conflitos e as 

contradi~3es da sociedade e os diferentes interesses classistas 

que se entrechocam no espa~o da cidade. Mulheres e homens 

reivindicantes, de diversas faixas et~rias, agregados a partir do 

local de moradia, sio agentes de um processo de educa~io popular 

indispens~vel ~ forma~io de uma nova consciência política, onde a 

pa..-t icipação at iva SIJbst itua a passividade da d..eJ...e..9 .. ,u;;jQ., tão 

valorizada pela cultura liberal-conservadora historicamente 

dominante no Brasil. 
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A pedagogia dos Movimentos Sociais Urbanos possibilita a 

produ~io de um conhecimento que se di na prixis e pela prixis. 

Devemos avisar previamente, entretanto, que por isso mesmo faremos 

uma anil ise ,..a.m.eLO.m.e.t.J..d..a. Nossa participa~io direta no Movimento 

Comunitário das Associa~3es de Moradores, inclusive na dire~io da 

Associa~io de Moradores da Praça Saens Pena e Arredores (AMOAPRA), 

de 1980 a 1983, e na pr6pria FAMERJ, de 1983 a 1987, al~m de uma 

rica experilncia de colabora~io com as Associaçes de favelas da 

TiJuca, na segunda metade da d~cada de 70, merece considera~3es 

preliminares. 

~ certo que esse engajamento traz o risco do empiricismo e 

de um pragmatismo que esvazia a teoria. O mero relato da 

experilncia, pelo se'J dinamismo, poderia pretender-se 

auto-explicativo e analítico. Cairíamos, assim, sem o perceber, na 

superficial idade de um trabalho narrativo, basicamente 

·Jornalístico·, testemunhal e documental. 

Contudo, a vivlncia do objeto desta disserta~io permite a 

superaçio de um problema apontado claramente por Ga'.1dlnc i o 

Frigotto: ·dissertaç3es e teses produzidas nas duas ~ltimas 

d~cadas evidenciam que no mais das vezes se estabeleceu uma 

Justaposiçio entre o chamado referencial tedrico, as categorias de 



anilise e os fatos analisados ou o objeto de investiga,io·. 

(Frigotto, G. 1987) 

o que se tenta, e as condi~3es para isto estio dadas, ~ 

produzir algum tipo de conhecimento que deriva do real vivido, 

transformando-se em real pensado, refletido. Um conhecimento 

comprometido que supere a tradicional dicotomia entre o trabalho 

militante e o trabalho intelectual. 

~ recorrente na cilncia da Hist6ria - nosso campo de forma~io 

especIfica a n(vel de gradua~lo - a predile~lo pelo antigo, pelo 

passado. Esta tendlncia esconde, via de regra, seu pressuposto: ~ 

a anilise do vivido, pois ele ~ mais acessível a um conjunto maior 

de pessoas. Os que ·mais sabem· preferem o remoto porque ele ~ o 

espa~o das coisas feitas, ditas e pensadas. Nio hi riscos, nada 

cai no domínio p~blico, dos que ·nlo sabem·. 

Esse saber supostamente neutro nio nos interessa. Pois este ~ 

o saber insosso daqueles livros que nio passam de ·pap~is pintados 

com tinta·. Daquela pretensa sabedoria onde 

·Estudar ~ uma coisa em que est~ indistinta 

A distin~io entre o nada e coisa nenhuma." 

(Fernando Pessoa) 
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Esse conhecimento de verniz nio consegue reter o passado que 

se entranha no presente 000 

Mais do qye a representaç~o do Movimento Associativo de 

Bairros feita pelos seus agentes, boa parte do que se segue foi 

apreendido pelo pr6prio aytor na experiincia concreta dos embates, 

dos impasses, dos avanços e debilidades do Movimento. A 

problem~tica levantada, portanto, tem o m~rito de ser problem~tica 

vivida, sem as dificuldades enfrentadas pela pesquisa acadimica ao 

tentar resgatar o saber pOPYlaro 

Esta, ali~s, tem encontrado myitas resistincias na popylaç~o 

mais pobre que se organiza, expropriada freqdentemente tamb~m nos 

bens culturais que produz. Uma pesquisa desenvolvida 

estydantes da Facyldade de Serviço Social da UFRJ ("Natyreza das 

Lutas das AssociaçSes de Moradores do Rio de Janeiro Potencial 

Pol{tico·), coordenada pela professora Maria Jos~ Lima, sygere qy€ 

essa rea,io ·pode estar configurandd um processo de elevaçio do 

n{vel de consciincia das camadas popylares, qye se expressa na 

necessidade de preservar seu mundo e seu espaço da interferência 

de terceiros"" 
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Aqui nio há terceiros. Se isto pode obstaculizar um tratamento 

mais rigoroso da realidade, prejudicando a necess'ria abstra~io 

para a elabora~io do arcabou~o te6rico, por outro lado possibilita 

um maior enraizamento da teoria no objeto. A nova realidade - e os 

Moyimentos Sociais Urbanos ao engendrarem novos atores pol íticos 

aí se inscrevem - exige permanente reconstru~io de categorias de 

análise. 

Nesse sentido, o engajamento cria condi~3es singulares para a 

produ~io de um conhecimento social.ente dtil. Por conhecimento 

socialmente ~til entendemos aquele que, dialeticamente, realimente 

e faça avançar o objeto conhecido. No caso específico desta 

disserta~io, sua validade está diretamente relacionada ~ sua 

capacidade de contribuir para a consolida~io dos Moyimentos 

Sociais Urbanos e ao discernimento dessa nova etapa que ele 

enfrenta, em meio a crises, superada a fase de resistincia ao 

regime militar autoritário. 

Portanto, são importantes as indagaç3es sobre .9..!J..e..DL_.aruU.J...s.a, 

eJ1.DLJl!J.ê e e.a.r;: $I. 9 1J.t;m se an a I i sa, t an to quan to g.-Jl!.l.ê se an a I i sa • A 

contraposi~ão cidade construída e controlada pelos trabalhadores 

organizados ~ cidade que conhecemos, dominada pelo capital e 

utilizada desigualmente pelas classes sociais, está no centro das 
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Entendemos que essa cidade do trabalho, que será também a 

festa e o amor nio reprimido, e a infincia sem obscurantismos, e a 

sa~de que se previne, e a cultura que se aprende na prática, e os 

livros que se escrevem com prazer·, nas aspiraç3es de Manuel 

Castells, s6 se erguerá pela força consciente da populaç~o em 

s~o elos indissociáveis nesse processo hist6rico. 

Esta dissertaçio, enfim, é mais uma contribuiçio 

compreens~o desse Movimento que, ressurgindo na década de 70 num 

novo patamar de formulaçio política, anãl ises mais 

aprofundadas. Sem pretender esgotar as possibilidades de 

conhecimento, entendemos os fatos históricos recentes que 

abordaremos n~o como verdades abso I ut as, mas como J::..e..aJ.J...d..a.d..e..s.. Por 

isso mesmo podem e devem ser sempre J::1ti.n.t..e.r.J.U:etadSlS, e é isto que.-

faz a ciência social progredir. 

Vale assinalar que ~ medida em que {amos levantando quest3es, 

muitas outras surgiam. De.-limitar nosso campo de análise e nio ter 

grandes pretens3es tornou-se imperioso. Consola-nos Adam Schaff: • 

o objeto do conhecimento é infinito, tanto se se trata do objeto 

considerado como a totalidade do real quanto do objeto captado 
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como um fragmento ou aspecto qualquer da realidade. Com efeito, 

tanto a realidade na sua totalidade quanto cada um de seus 

fragmentos sio infinitos, na medida em que ~ infinita a quantidade 

das suas correla~3es e das suas muta~3es no tempo. O conhecimento 

de um objeto infinito deve ser, portanto, tamb~m infinito; deve 

consistir num processo infinito: o processo de acumula~io de 

verdades parciais. Em e por este processo, enriquecemos 

incessantemente nosso conhecimento.· (Schaff, A. 1974) 

Outros continuario. 
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INTRODucao: OBJETO DE ESTUDO 

Nesta disserta,~o tentaremos caracterizar o Movimento 

Associativo de Bairros, que denominaremos Movimento Comunitário, 

coordenado pela Federa,~o das Associa,ões de Moradores do Estado 

do Rio de Janeiro (FAMERJ), como veículo de forma,~o política para 

a constru,~o de uma nova cidadania. D adjetivo cabe na medida em 

que, na nossa avalia,io, a cidadania estimulada pelo Movimento 

Comunitário ultrapassa os marcos da bicentenária Oéc:laration des 

Oroits de 1 'HfJlllllle fi?t dl.i Cito~en, de conteüdo 1 iberal-burguês. 

Trata-se do cidadio coletivo, forjado na consciência dos direitos 

sociais, onde a propriedade dos meios de produ,~o n~o 

considerada um direito natural e imprescritível. 

~ importante ressaltar que, nesta conjuntura de descr~dito nas 

institui,ões e de profunda crise de valores em nossa sociedade, as 

Associa,ões de Moradores, mesmo esvaziadas, gozam de grande 

credibilidade junto l popula,io. Uma pesquisa realizada pelo lBDPE ' 

na primeira quinzena de abril de 1987, no Rio de Janeiro, S~o 

Paulo e Brasília, com a finalidade de aferir índices de confian,a 

Sindicatos, uma aprova,io de 81% dos entrevistados. Os partidos 

políticos obtiveram apenas 37~ de respostas positivas e o 

. 
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Congresso Nacional e o Executivo ficaram nos 58%. 

Nascido, em sua nova etapa - final da d~cada de 70 como 

rea~~o ~ deteriora~~o das condi~3es de vida urbana, o Movimento 

Comunit'rio foi abrindo espa~o para a participa~~o política e para 

a critica social. Rompendo com o imobilismo e com o medo que o 

regime autorit'rio implantado em 1964 impunha ~ sociedade, as 

organiza~3es de bairro, atrav~s da a~~o coletiva, incorporaram ~ 

pr'tica social a no~~o da participa~io perManente e possibilitaram 

a emergincia de um processo de conscientiza~~o do morador que, se 

~ diferente da consciincia derivada das rela,Ses de trabalho, n~o 

~ menos aguda. 

Na luta ideol6gica travada na socie~ade, onde a perspectiva 

individualista predomina, o Movimento Comunitirio refor~a la,os de 

solidariedade e, pedagogicamente, trabalha a no~~o de interesse 

geral, coletivo. Os grupos que se formam nos bairros mais pobres, 

agregando setores sociais marginalizados, permitem, pela 

participa,~o direta, uma primeira tomada de consciincia dos 

interesses daquelas parcelas, sem a media,~o paternalista de 

institui~3es ou personalidades p~blicas externas ~ comunidade. 
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Associa~ões de Moradores provocam dos aparatos 

byrocriticos e partidirios por significarem a entrada em cena de 

novos grupos sociais. Isso traz uma dose de imprevisibilidade, de 

comportamentos novos, pouco regylados, e de ·desordem· qye o 

st.itus quo não assimila de imediato. 

A pesad{ssima heran~a cultural paternal ista e clientelista no 

Brasil come~a a perder for~a com aquilo que ~, pal'a a l~m das 

conquistas materiais de cada bairro, o principal ganho do 

Movimento Comunit~rio, no plano pol{tico-ideoI6gico: a noção de 

direitos. 

o Estado procyra se legitimar atrav~s do discyrso qye afirma 

sua universalidade e sua imparcialidade com gestor do bem-comum. 

Habita~~o, saneamento b~sico, ilumina~~o pJblica, edlJcaç~o e 

cultul'a, tl'ansPol'tes e saJde, POI' exemplo, seriam pl'ovidos pelo 

poder pJblico, de fOl'ma igyalit~ria e indiscriminada, pal'a toda a 

sociedade. Na pl'itica, percebemos que o Estado capitalista s6 

investe nos bairros populares de acordo com aqueles mlnimos qye 

permitem a I'eprodução da força de tl'abalho. O capital sempre 

realizou uma utilizaç:~o intensiva da cidade, atrav~s da 

especula~io imobiliil'ia ou de outros investimentos rentiveis, com 

os menores Cystos posslveis na Pl'odyç:~o. Assim, os bairros 
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populares funcionam como reservas ines90tiveis de mio-de-obra 

barata e os baixos n{veis de consumo coletivo se inserem nessa 

perspectiva de rentabilidade do Estado capitalista. 

o desenvolvimento capitalista brasileiro i marcado por uma 

moderniza~io conservadora, típica da 

retardat~ria, que combina processos tecnol6gicos avan~ados com 

estruturas sociais arcaicas. O fundamental ~ garantir elevadas 

taxas de lucro. Por isso. i baixo o consumo individual de 

trabalhadores rurais e urbanos e o que se vi i a crescente 

reconcentra~io da renda: hoje, o 1% mais rico da popula~io 

brasileira abocanha 47,3% da renda nacional, enquanto os 50% mais 

pobres ficam com 13,6%. De 1955 a 1986 o Produto Interno Bruto per 

capita triplicou, por~m o salirio mínimo, em termos reais, esti 

valendo menos 2/3.35% das familias brasileiras sobrevivem com 

meio salirio mínimo por pessoa. 

A reprodu~io da for~a de trabalho no plano do consumo coletivo 

nio difere desse quadro de superexplora~io individual. Por isso 50 

milh3es de brasileiros N nao tim qualquer tipo de acesso a 

assistincia m~dica, 12 milh3es estio sem moradia e oito milh3es de 

crian~as entre sete e 14 anos estio fora da escola. Mas, assim 

como a luta salarial dos trabalhadores, articulados pelo 
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sindicalismo nio-pelego, retomou sua caminhada na metade da d~cada 

de 70, a luta comunitiria come~ou a desmitificar a ideologia do 

Estado ·benfeitor· e ·acima das classes· - contrafa~io grosseira 

do Estado Absolutista. 

Ao longo da nossa hist6ria, as classes dominantes souberam se 

impor politicamente e construir um Estado que, fazendo algumas 

concess8es e alargando o seu leque de sustenta~io, mant~m os 

trabalhadores excluídos. E nio apenas excluídos: h~ mecanismos 

políticos consolidados que visam impedir que a classe trabalhadora 

tome iniciativas, que tenha a dianteira. 

Foi assim com o processo de Independincia das tentativas 

emancipacionistas do final do s~culo XVIII l abdica~io de D.Pedro 

1, em 1831 - que significou na verdade a ruptura administrativa 

com o Reino Portuguis e a consolida~io da dependincia do Brasil em 

rela~io ao centro capital ista inglis. Foi assim com a Aboli~io da 

Escravatura e com a Proclama~io da Rep~blica, no final do s~culo 

passado, que abriram espa~o jurídico-político ao trabalho 

subassalariado e ~ domina~io oligirquica, base do capitalismo 

brasileiro. Assim tamb~m a ·Revolu~io· de 1930, na realidade uma 

reacomoda~ão das for~as no poder, incorporando setores da 

burguesia urbana em ascensio e alimentando a industrializa~io 
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retardatiria. Sem papel proeminente da classe trabalhadora e das 

classes populares, em geral, se produzem os efeitos da Segunda 

Grande Guerra, traduzindo-se, no plano institucional, num 

democratismo liberal, ritual, e na manipula~~o das massas 

excluídas atrav~s do populismo. 

~ verdade que nossa histdria registra, de fato, muitas 

mudan~as políticas. Mas as transforma~3es sociais sio praticamente 

inexistentes. 

I Entretanto, exclusio n~o significa inexistincia enquanto ator 

político. A exclusio ~, ao contririo, a contrafa~io imposta pelos 

vencedores ao desejo da participa~~o. ~ o resultado da rea~io 

daqueles que sentem seu poder amea~ado. 'Os de baixo', como os 

classifica Florestan Fernandes, n nao ou apáticos: estio inertes 

mesmo as revolu~3es burguesas 'clissicas: nio foram, 

exclusivamente, obra das burguesias - essas foram tangidas pela 

pressio das massas populares e souberam ficar ~ testa das grandes 

transforma~3es histdricas, articulando-se pol it icamente às 

exigincias dos de baixo, as verdadeiras 'for~as vivas da Na~io:.· 

(Fernandes, F., 1986) 

Ainda que sem deter a hegemonia dos processos sociais mais 

agudos da nossa histdria, os excluídos índios, negros 
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escravizados, camponeses, trabalhadores urbanos, ·homens pobres e 

-

livres em geral" - sempre estiveram no seu centro, atemorizando as 

-

elites, como ~ exemplar nas insurrei~3es do Imp~rio, violentamente 

reprimidas (Cabanagem, Balaiada, Farroupilha e Praieira, entre 

outras). E como comprovam a hist6ria de movimentos rurais 

(Canudos, Caldeir~o e Contestado, s6 para citar os mais 

conhecidos) e de movimentos operirios liderados por anarquistas e 

comunistas. 

Nesses anos 90 há motivos para perplexidade, sem d~vida. 

Delinea-se um Brasil ·sedento de capitais externos, abarrotado de 

shopping centers e menores abandonados, pleno de dialetos 

destruídos pela locu~io global triunfalista; o Brasil dos ianomami 

agonizantes em holocausto ao oitavo parque Industrial do planeta, 

o Brasil dos pixotes hidrel~tricos e queimadas chicos mendes e 

variados índices que já n~o medem nada, da riqueza real de 

capitais fictícios e da mis~ria concreta de famintos seculares·. 

(Hardman F., Francisco. 1990) Mas persiste a resistência dos 

aparentemente vencidos, dos 'pixotes coletivos: que teimam em 

proclamar seus direitos e sua humanidade. 

Essa luta, hist6rica, come~a e se mant~m viva pelo que ~ 

aparentemente pequeno. A presen~a das massas populares no processo 

--
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de transforma~lo da sociedade nlo se di apenas nos momentos ~picos 

ou de grandes crises. Ela se tece no clamor dos excluídos, nos 

movimentos que re~nem os indignados, na a~lo dos 

marginalizados pelo sistema e continuamente esquecidos pelo 

aparelho do Estado. A questlo urbana, mesmo sendo nova como a 

pr6pria urbaniza,~o brasileira, se insere nesse conte~<to 

conflituoso. A cidade tamb~m ~ palco da luta de classes e sua 

gestio expressa essa correla~~o de for~as entre proprietirios dos 

meios de produ~io e despossuídos, que apenas vendem sua for~a de 

trabalho. 

A ineficicia de políticas oficiais e o abandono de amplas 

ireas da cidade provocam uma rea~io espontinea dos discriminados 

em defesa de seu direito elementar à vida. De início, peqlJenos 

grupos informam-se sobre a inaceitabilidade da situaçio. Da 

indigna~~o, aYan~a-se para a formula~~o das reivindica~3es, at~ 

chegar ~s manifesta~3es coletivas explícitas, ql.1ase sempre 

e ~< i g i n d o d o E s t a do q IJ e e 1 e, d e f a to, .eL.o.Dl.Qj/.iL_..cL_..b..e..DL.--I:..o.m.!JJll , como 

rezam os textos oficiais. Um n~cleo avan~ado, com poder de 

conYoca~~o e representatividade, ~ fundamental para a continuidade 

do movimento. No embate com o poder p~blico, muitos percebem que 

os mecanismos de regula~~o existentes não satisfazem as 
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necessidades bisicas da popula~~o. Desvela-se, aos poucos, o 

caráter classista do Estado. 

Mas nio se pense que o Estado sofre algum abalo com as 

reivindicaç3es. Com sua extraordiniria capacidade de coopta~~o e 

domestica~io da rebeldia. o Estado capitalista - ~ provável que o 

Estado socialista burocritico tamb~m - pode fazer concess3es e 

atender a demandas. Elas obedecerio a crit~rios políticos. mais do 

que a cilculos de necessidades concretas dos pleiteantes. A 

política de clientela. envolvendo em torno de si parcelas 

potencialmente revolucionirias e numericamente expressivas, com a . 

coopta~io de suas lideran~as e a domestica~io do segmento social 

transformado em curral eleitoral, ~ procedimento corriqueiro do 

Estado burguis e seus agentes. 

Na rela~~o popula~io organizada-Estado. contudo. nio conta 

apenas o resultado final. Tamb~m aqui o processo ~ pedag6gico. 

Muitas vezes o contraste de interesses fica flagrante. A 

auto-organiza~~o, por seu lado, reduz a passagem das práticas 

populistas. onde o Estado e seus representantes pol{t icos ·doam· 

ao povo seus pr6prios direitos. A eficácia simb61ica da no~~o de 

direitos - conquistados e nio outorgados - ~ importante para a 

elevaç~o do nível de consciincia política das classes populares e 
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~ uma virtual idade do Movimento Comunitirio. 

Ao longo desta an~lise, procuraremos mostrar como as 

Associa~3es de Moradores sio organismos essenciais ~ constru~io de 

uma democracia de massas, diferente da democracia 

liberal-burguesa. E que nio ~ objetivo titico para se chegar ao 

socialismo: ~ objetivo estrat'gico. Dizia H~l io Pellegrino, 

escritor, psicanalista e entusiasta dos movimentos sociais 

(1924-1988), que ·os meios s~o o fim em processo de realiza~~o·. O 

estabelecimento de rela~3es socialistas de produ~io, no Brasil e 

em qualquer parte do mundo, n~o se dar~ sem uma intensa 

mobiliza~io da popula~io trabalhadora - em seus virios segmentos -

e sem um alto grau de consciincia política. A derrota do 

nazi-fascismo em 1945 abriu espa~o a ·revolu~3es· em algumas 

de bas.e., criaram um Estado burocritico, uniformizador e, é for~oso 

reconhecer, a'Jtol"it~rio. Aq'J i, a transi~~o do ciclo 

autoritirio-militar para o dernocritico-civil pode nos garantir 

elei~3es - e ser~o sete nos pr6ximos 10 anos! imprensa sem 

censura, ampla liberdade de 6rganiza~io partidiria e militares nos 
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transformaçio verdadeira, nio hi possibilidade de democracia e 

socialismo. 

o eqyivoco de se imaginar yma democracia de participaçio 

crescente das massas como viivel s6 ap6s a conquista do poder 

pelas classes trabalhadoras ~ semelhante ao nio reconhecimento de 

que as forças produtivas em crescente socializaçio se 

desenvolvem no interior da sociedade capitalista. 

Por outro lado, ater-se aos marcos da democracia liberal, que 

afirma a soberania popylar atrav~s da delega~io de poderes e da 

representa~io, ~ engessar o dinamismo do corpo social e perpetuar 

o domínio burguis sobre o Estado e a sociedade. Vale lembrar as 

resistincias do liberalismo ~ formaçio dos sindicatos e de 

qualquer organizaçio de base e aut&noma dos trabalhadores. Também 

cabe destacar as lutas das classes operárias europ~ia e 

brasileira, nos s~culos XIX e XX, pela conquista do sufrigio 

universal. 

A renovaçio democrática, na perspectiva do socialismo, 

implica na crescente socializaçio da política e na incorporaçio 

permanente de novos sujeitos políticos coletivos ao processo de 

transformaçio social, como bem lembra Carlos Nelson Coutinho. 

acrescentando que isso nio poderá ser obra de um Jnico partido e 
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nem mesmo de urna ~nica classe social. A vitalidade e o pluralismo 

da constru~~o de uma democracia socialista de massas depende 

fundamentalmente de uma organiza~ão popular com intensa 

capilaridade no corpo social.(1) 

o que tentaremos provar ~ que essa socializa~ão dos meios de 

governar ji se realiza sob o impulso da acumulação de conquistas 

de liberdades democriticas no Brasil deste final de s~culo. E os 

sujeitos dessa novidade histórica são, sem d~vida, as Associaç3es 

de Moradores, os movimentos de etnias, de mulheres, de jovens, os 

grupos culturais e as comunidades eclesiais de base. Esses 

organismos fecundaram a sociedade civil brasileira - de acordo com 

o conceito gramsciano - e, de baixo para cima, repercutem no seio 

de inst ituiçSes como a escola, as igrejas, os partidos políticos e 

at~ os meios de comunicação de massa. Entidades como a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), a Associa~ão Brasileira de Imprensa 

(ASI), a Conferlncia Nacional dos Bispos do Brasil CCNBB), 

inst igadas por esse efervecente e criativo pulsar da base social, 

tiveram um papel decisivo na crit ica ~ dominação do Estado 

monopol ista-burocritico-militarizado, que inibiu at~ os 

instrumentos de representação formal e indireta da sociedade. 
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A sociedade brasileira vive hoje um momento político crucial: 

aprofundar a democracia ou imobiliz~-la, atrav~s da exclusio de 

setores crescentes, que vio al~m daqueles 44 milh3es de seres 

humanos presos ~ pobreza absoluta. A questio da democracia ~ 

decisiva na superaçio dos problemas econ8micos e sociais do país. 

Lênin. em O E:;tado e a Revoll.J~á'o. afirma claramente qlJe ·se todos 

os homens participarem efetivamente na gestio do Estado, o 

capitalismo nio mais poder~ se manter. E o desenvolvimento do 

capitalismo cria os pressupostos necess~rios para que 'todos: 

possam efetivamente participar da gestio do Estado·. (citado por 

Carlos Nelson Coutinho, Opa cit.) 

A hist6ria recente do Movimento Comunit~rio coordenado pela 

FAMERJ, como veremos, est' marcada pela busca da mobil izaçio 

permanente da sociedade pela base. Esta mobilizaçio muitas vezes 

faz uma crítica a todas as formas de dominaçio, seja ela 

explicitamente política ou tecno-burocr~tica. Nio foram raras as 

vezes em que o Movimento Comunit'rio imp8s orientaç3es novas ~s 

políticas estatais e reforçou os mecanismos de controle popular. 

A autonomia do Movimento Comunit'rio face ao Estado e aos 

part idos pol iticos tamb~m estar~ em discussio. Principio afirmado 

pelas lideranças mais politizadas do Movimento. a autonomia 
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esbarra na ·deifica~io do Estado universal· proposta pelas classes 

hegemBnicas, no plano da ideologia, e na execu~io pr~tica de 

programas assistencialistas. A visio predominante nas classes 

populares ~ a do Estado como centro de poder, sem o qual a 

sociedade mergulharia na anarquia e no caos social. Em rela~io aos 

partidos políticos, as Associa~3es de bairro freq~entemente se 

submetem, por entender um tanto difusamente (e confusamente) que 

ali estio as ·verdadeiras· organiza~3es pol íticas. Os interesses 

especificos e a auto-organiza~io dos moradores, assim, ficam 

subordinados ~ a~io institucional conduzida a nível parlamentar ou 

eleitoral. Os partidos populares, por sua vez, ainda nia se 

libertaram da tenta~io de fazer dos Movimentos Sociais Urbanos 

simples ·correia de transmissio· de suas propostas. Poucos sio os 

militantes partid~rios que se deixam questionar e transformar pelo 

que o Movimento, no seu pluralismo, traz de diferente em rela~io 

~s formula~3es de grupos mais restritos e ditos de ·vanguarda". Os 

Movimentos Sociais Urbanos, fenBmeno recente no Brasil e no Rio de 

Janeiro, e sua contribui~io para a constru~io de uma ordem 

democr~tica e de uma sociedade socialista, merecem a elaboraçio de 

teorias novas como eles pr6prios" 
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o Movimento Comunitirio objetiva politizar o cotidiano. Sua 

pedagog ia parte do pr inc íp io de que ig..d.as. as ql.lestÕ(-?s, trazidas 

pelo mai~ an8nimo dos cidad~os, tim uma dimensio social e 

política. O apoliticismo das massas ~ um atraso estimulado pelas 

classes dominantes, sim, mas ~ 
, 
as formas reJeiç:~o t amb~m IJma 

tradicionais de se fazer política. Nem sempre ~ uma recusa ~ 

part icipaç:~o. 

o Movimento Comunitirio, mesmo com suas not6rias debilidades 

e seu pequeno lastro histórico, faz, na sua pritica, a propaganda 

das formas cooperativas como soluç:~o global para os problemas 

sociais. Ele se insere, por isso, no coraçio da disputa cultural e 

ideo16gica que se trava na sociedade hegemonizada pelo 

i n d i v i d ua I i smo competitivo burguis. A socializat;io das 

experiincias de auto-organizat;io, ajuda e cooperaç:~o torna a 

c on qu i s ta d e uma nova soc i ed ad e uma g.b.r:..i1-_j:;.Q11~j:;j.e.n..t~. d a i men sa 

maioria da populaç:~o, da grande massa dos assalariados e de todas 

as camadas sociais em contradiçio com os interesses monopol istas. 

o Movimento Comunitirio tem um potencial de massificaç:~o que 

desenvolve a consciincia, prepara novos atores políticos, molda a 

identidade coletiva, e gera, desde agora, um mundo novo com a 

presença organizada de grupos e classes sociais conscientes de 
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seus interesses na organiza~5o do espa~o urbano. Seu papel 

educativo está aí: o aprendizado prático de como se unir, 

organizar, pressionar. negociar. lutar e conquistar. 

As demandas coletivas nas grandes cidades brasileiras nio sio 

simples reivindicaç3es imediatistas. Questionam, muitas vezes, o 

pr6prio sistema, uma vez que o Estado capitalista reluta em 

prestar serviços urbanos que n50 sejam rentiveis, lucrat ivos, como 

já vimos. O desenvolvimento desordenado das cidades e a crise dos 

serviços pdblicos sio express50 da impossibilidade do sistema de 

atender a demandas que ele pr6prio suscitou. 

Um problema, no entanto, se destaca quando analisamos o 

Movimento Comunitário. Seu caráter policlassista ameaça a unidade 

em torno de propostas progressistas e transformadoras. ·Os 

interesses das classes m~dias se articulam em torno da defesa de 

um padr50 urbano de vida ameacado, de um lado, pela crise 

econ&mica que, via diminuiçio da capacidade tributária das cidades 

e dos estados, dificulta a alocacio de recursos na manutençio da 

infra-estrutura e dos equipamentos coletivos existentes·, afirma 

Luiz C. de Queiroz Ribeiro. Ele previ um crescimento da pressio 

das classes m~dias pela alocaçio de investimentos urbanos em seus 

espaços de moradia. E isso traria ~ tona as contradiç3es do 
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Movimento Associativo: sua heterogeneidade social levaria a 

reivindica~3es distintas e, muitas vezes, excludentes. Como 

redistribuir recursos, priorizando bairros populares, sem reduzir 

as aplica~3es nos bairros de classes média e alta? 

Via de regra, as administra~3es buscam ma~< i m i zar os 

benefrcios do capital e o espa~o urbano é segregado conforme o 

nível de rend i mento fam i I i ar, que def i ne .!I!.le.m. pode gastar .iI!J..a.D!..Q. 

pela terra e seu uso. 

o impasse que o Movimento Comunit~rio pode enfrentar é 

exatamente este: se uma Associa~~o deve representar os interesses 

do seu bairro, deve também privilegi~-los em detrimento de 

quaisquer outros. Criar-se-i, dessa forma, uma espécie de 

·corporativismo bairrista· e o car~ter universal da participa~io e 

das propostas coletivas ficari comprometido. 

Sérgio Pechman, em sua disserta~io de mestrado intitulada 'A 

Constru~io da Solidariedade As Associa~3es de Moradores de · 

Classe Média e Alta do Rio de Janeiro - 1976-1982·, coloca bem a 

quest~o da uniformiza~io da atua~io e da universalidade das 

reivindica~3es, numa perspectiva de hegemonia das classes 

I'OPU I ares: 'Neste caso, a associa~io não teria passado a 

interpelar os cidadios a partir de sua lJ1e..o.l.Q..9..i..a (que os divide em 
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vár i as t endênc i as), de i }{ando de fazê-lo a Ilart i r da !lnjJ:.ii cond i .;io 

capaz de uni-los no bairro, qlJal seja a de ID..O..t:..a.d..o..t:.?. 

Incentivar o movimento bairrista, sem perder a visão de 

conjunto da sociedade e da distribui.;ão extremamente desigual dos 

equipamentos urbanos, eis o desafio que se coloca ao Movimento 

Comunit~rio. Numa sociedade de classes em luta, essas contradi.;3es 

necessariamente se refletirão em qualquer movimento social urbano. 

De qualquer maneira, as virtlJal idades do Movimento 

Comunitário são enormes : mesmo com seus impasses, ele legitima a 

a.;ão reivindicante do cidadão coletivo. Contesta, na prática, a 

prevalência do ·político· da área, que representava e resolvia os 

problemas de uma comlJnidade inorgSnica. Desperta grupos sociais 

para outras reivindica.;3es e educa, exemplarmente, para a a.;ão 

coletiva. E finalmente, interfere na l6gica da política urbana, 

. fazendo com que ela seja pensada para al~m dos planos dos 

tecnocratas a servi.;o dos donos do capital. 

No intuito de desenvolver estes aspectos levantados, fizemos, 

no Capítulo I, um breve hist6rico do Movimento Comunitário do Rio 

de Janeiro. 

Ele surge com um caráter exclusivamente local ista, bairrista, 

no início do s~culo XX, na mesma ~poca em que as autoridades 
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promoviam o ·saneamento urbano· do Distrito Federal, para tornar a 

cidade apresent~vel ao mundo capital ista • 

. Pereira Passos ~ o primeiro prefeito que coloca a intervençio 

dos 6rgios p~blicos municipais na perspectiva das classes 

dominantes, ~ claro - em p~ de igualdade com os 6rgios t~cnicos e 

privados, que at~ entio pensavam e projetavam a cidade com 

exclusividade, bem ao gosto dos preceitos liberais da Repdblica 

Velha. 

De 1910, quando ~ fundada a Associa~io Beneficiente de Vila 

Isabel, a 1978, quando surge a Federa~io das Associa~3es de 

Moradores do Estado do Rio de Janeiro (FAMERJ), o Movimento 

Comunit~rio, de forma nada linear, vive avanços e recuos, momentos 

de esvaziamento quase total e de grande mobiliza~io. Durante 

praticamente meio s~culo as Assoc i a~ ~:'es se pautam 

assistencialismo, pelo apoliticismo reiterado (como se este fosse 

possível) e, negando isso, pelo colaboracionismo com as sucessivas 

adm i n i st ra~~:'es. 

A singularíssima Sociedade dos Amigos do Bairro da Lapa 

(SOABA.LA), no início da d~cada de 60, ~ exeml,lo de uma infle}<ão no 

Movimento Comunit~rio, quando a crít ica e a cobran~a às 

autoridades, seguida de a~3es de rua criativas, passam a ter mais 
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peso. Mesmo assim, como se vel'"a' , a pl'"epondel'"ânc i <3. do 

institucional - seja atl'"av~s da Assembl~ia Legislativa, sejam as 

administl'"a~3es I'"egionais de Cal'"los Lacel'"da pel'"manece na 

articula~~o do Movimento. 

Ainda no Capítulo I, pl'"ocul'"amos examinaI'", SIJC i nt ament e, os 

efeitos do golpe militaI'", o papel decol'"ativo que os pal'"lamental'"es 

passam a desempenhaI'" e o cl'"escimento da ul'"baniza~~o. Tudo isto 

I'"epel'"cutiu no Movimento Comun i til'" io e na nova visio - mais ampla e 

politizada - que ele vai engendl'"ando. 

o Capitulo 11 abol'"da esta nova visio. Ela está patente no 

desenl'"olal'" das chamadas ·lutas específicas· da FAMERJ, que 

enunciamos neste capitulo, tl'"a~andos seus contol'"nos mais gel'"ais : 

Sa~de, Habita~io, Abastecimento, Tl'"ansPol'"tes Coletivos, EdIJca~~o , 

Cultul'"a e Lazel'" e Saneamento Bisico. E, sobl'"etudo, nas práticas em 

tOl'"no da quest~o da cidadania e da pa ... ticipa~ão política 

evidenciadas nos debates pl'"omovidos pela entidade com os 

candidatos ao govel'"no do Estado, em 1982 e 1986, e ~ Pl'"efeitul'"a da 

cidade, em 1985. Tamb&m & significativo do novo patamal'" que o 

Movimento Comunitil'"io atinge o Con91'"esso Constituinte dos Bail'"l'"os, 

I'"ealizado em 1986. 
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o Capitulo 111 analisa as possibilidades e limites do Movimento 

Comunit~rio. destacando seus aspectos políticos e educativos. 

No item I. procuramos refletir sobre o potencial de critica 

ao sistema que o Movimento tem. ao elaborar os contornos de uma 

cidade onde a funçio social se sobreponha aos interesses 

capitalistas. Por~m. n~o s~o poucos os que viem no Movimento 

Comunitirio exatamente o contririo : um reforço, nos marcos da 

democracia liberal. da reproduç~o do sistema. apenas alertando-o 

sobre deficiincias plenamente resolviveis, pois situadas fora da 

contradi~~o capital x trabalho. 

o item 11 trata das rela~3es entre o Movimento ComunitJrio e 

os partidos políticos, sejam eles revolucionirios, populistas ou 

liberais - todos com dificuldades de enfrentar a quest~o da 

participaçio permanente. Desenvolvemos tamb~m reflex3es acerca da 

quest~o atual{ssima da democracia. dando infase ~s possibilidades 

de combinaçio da representaçio parlamentar institucional com as 

instincias de participaç~o direta. Neste campo. as Associa~3es de 

Moradores sio insubstitu{veis (ainda que com outras denominaç3es, 

como Conselhos Comunit~rios ou de Bairros). 
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Finalmente, no item 111 abordamos a funçio pedag6gica 

propriamente dita do Movimento, com sua característica de 

conscientizador político. A noçio da cidadania coletiva e o 

sentido de solidariedade que ele desenvolve sio destacadas, bem 

como a linguagem nova que vai produzindo equidistante do 

formalismo da política burguesa e do jargio esquerdista. 

Analisamos ainda o Movimento Comunit~rio como rea~~o saud~vel ~ 

massifica~io despersonalizada da grande cidade e como espaço 

cultural de resgate da hist~ria de cada bairro e de desmitificaç~o 

do Estado. 

Concluímos o trabalho levantando quest3es sobre o potencial 

transformador do Movimento, suas contradiç3es e fragilidades. Mas 

tamb~m afirmando seu importante papel na guerra de posi~io· 

dentro da sociedade e sua fun~io educativa de ser o primeiro passo 

na estrada da consci~ncia política e o primeiro degrau na ascens~o 

da cidadania ~ visio solid~ria do mundo. 
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(1) ·0 socialismo nio consiste apenas na socializa~io dos meios de 

produ~io, o que se tornou possível pela pr~via socializa~io do 

trabalho realizada sob o i mpI,11 so da ac IJmlJ I aç: io 

capitalista; consiste tamb~m - ou deve consistir, se pretende 

explicitar todas as suas potencialidades numa progressiva 

(Coutinho, Carlos Nelson. 

1980) 



CAPiTULO I - BREVE HISTóRICO DAS ASSOCIACõES DE MORADORES DO RIO 

As experiincias de organização de associaç3es de vizinhos tim 

seu inicio - ao menos as registradas, documentadas para a Hist6ria 

- no começo do s~culo xx. Os laços de solidariedade nos pleitos 

comuns, desde ent~o, unificavam grupos de moradores que muitas 

vezes tinham ocupaç3es sociais diferenciadas. Pessoas ·iguais no 

prisma do local de moradia e das necessidades urbanas eram por 

vezes ·desiguais· dentro da estrutura social. pertencendo a 

fraçoes de classes distintas. 

o que conta, desde ent~o, ~ o espaço vivido como moradia. E 

um espaço de aproximação, de contatos, de relaçoes que não sio 

mais as de trabalho, marcadas pela 16gica capitalista da 

exploração da mais valia. O bairro ~ elemento unificador e sua 

melhoria ~ a aspiraç~o que funciona como am~lgama desse corpo 

social tio diverso. 

~ bem verdade, por~m, que as determinaçoes da estrutura de 

classes e, em dltima instincia, do sistema s6cio-econ8mico vigente 

no pais v~o influenciar decisivamente as pol iticas urbanas. Estas 

serio orientadas por um poder pdblico comprometido com a dominação 

olig~rquica - incontrast~vel at~ 1930 - e com um desenvolvimento 
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capitalista industrial retardatirio e dependente. A capital da 

Rep~blica, sob a 6tica das classes dominantes, tem de ser uma 

vitrine bem arrumada para que as na~3es tidas como ·civilizadas· 

possam investir aqui sem ma/ores temores. A elite europeizada, 

dominada culturalmente, nio pode aceitar que o Rio tenha aspectos 

de um 'povoado africano'. 

Mas a urbaniza~io do Rio, isto é, sua moderniza~io, seu 

progresso, ou, como se dizia. época, seu ·saneamento urbano·, 

concretizou-se num tra~ado urbano que nio conseguiu esconder as 

contradi~3es de classe. Refletindo os interesses da burguesia 

ascendente, a administra~io do prefeito Pereira Passos (de 1902 a 

1906) tentou organizar o espa~o urbano de acordo com as 

necessidaes do capital. Em agosto de 1894 um relat6rio da Cia. de 

Carris do Jardim Botlnico, reunida em assembléia geral, ji fazia 

proje~3es: 'dentro de um lustro, aqueles desertos do Saara - como 

os qualificaram - se converterio em grandes povoa~3es. para onde 

afluiri, de preferlncia, a popula~io desta cidade, na esta~io 

calmosa, devido. salubridade e amenidade de seu clima e • 

excellncia dos banhos de mar, como se pratica nas cidades 

balneireas da Europa.· (citado por Porto Rocha, Oswaldo. 1983) 

Projetava-se, entio, a Zona Sul do Rio, irea que mais tarde viria 
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a ser privilegiada pelo poder pdblico, para nlo se repetir ali os 

aspectos de cidade 'suJa e atrasada' que o centro da capital do 

Distrito Federal revelava. 

o curioso ~ que, at~ a administra~~o Pereira Passos, a 

atua~lo dos 6rglos municipais era praticamente inexistente, por 

incapacidade administrativa, falta de recursos e, sobretudo, por 

desinteresse polítiCO. Os cinones liberais da Repdblica Velha 

barravam a interven~~o do Estado a nlo ser para abrir espa~o ~ 

iniciativa privada. As empresas de transportes, obedecendo a 

interesses econ8micos, definiam suas linhas e percursos. Muitos 

bairros do Rio desenvolveram-se a partir disso. ~ exemplar o caso 

do coronel Malvino da Silva Reis, grande propriet~rio na Zona Sul 

e um dos diretores da Cia. de Carris do Jardim Botinico mais 

empenhados na expans~o da rede de transportes at~ aquela ~rea da 

cidade. Em contrapart ida, os decretos de concessio assinados 

pelas autoridades p~blicas obirgavam as empresas a desenvolverem 

tarefas de urbaniza~lo, como o alargamento de ruas, seu 

cal~amento, o aterro de mangues e a constru,~o de pontes. 

A omisslo e inoperincia do poder municipal ficam patentes 

tamb~m no fato de ter sido a prefeitura do Distrito Federal 

ocupada por nada menos que 19 alcaides, entre 1889 e 1902 ••• Mais 
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que as autoridades pdblicas, o Clube de Engenharia, como extenslo 

da Escola Polit~cnica, buscava a sOlu,lo dos problemas da cidade, 

na perspectiva positivista e burguesa. A classe dominante 

dispensava o poder p~blico e encaminhava seus projetos atrav~s de 

organismos t~cnicos e profissionais. 

As ·derrubadas· de Pereira Passos, portanto, marcam o início 

da efetiva interven,lo do poder pdblico na constitui,io do tra,ado 

urbano. Mas essa orientada pelos setores 

dirigentes, como bem atesta o relat6rio de Everardo Backheuser, 

apresentado ao entio Ministro da Justi,a e Negócios Interiores do 

presidente Rodrigues Alves, J.J. Seabra: .( ••• ) todas essas 

derrubadas e fechamentos, se vinham sanear a cidade, caso de fato 

vinham, por outro lado punham a popula,io pobre em difíceis 

cont inginciaso ( •• 0) Como nlo havia casas baratas em n~mero 

suficiente, essa gente se foi aglomerando nas outras habita,3es ou 

entlo se mudou para os sub~rbioso Todos os pre,os de casas se 

elevaram e entio se viu que esta parte da popula,io pagava 

relativamente muito mais caro o seu alojamento que as classes mais 

remediadas - e morando em casas imundas e menos higiincias·o 

(citado por Porto Rocha, Oswaldo. 1983) Os que nlo iam para os 

subdrbios resistiam nos corti,os do centro da cidade. Sem poder 
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derrubar tudo, uma lei municipal estimulou as ·ruínas dirigidas·, 

hoje tio comuns nas constru~3es brasileiras objeto de preserva~io 

pelo patrim8nio hist6rico: desde fevereiro de 1903 estavam 

proibidos quaisquer consertos nesses pr~dios. Seu exterior se 

deteriorava e no seu interior a vida se multiplicava em 

precar{ssimas condi,3es: 'palacetes de fei~io afidalgada, por 

certo residincias nobres nos tempo da col8nia ou do 

estendidos pelas ruas Camerino, Bario de sio F~lix, Visconde de 

Itadna, Riachuelo e um milheiro de outras, encobrem com seu 

aspecto agigantado a negra mis~ria de uma popula~io enorme. Ali se 

cozinha em comum, em corredores escuros, com amea,as permanentes 

de incindio que lamberiam rapidamente aqueles andares cheios de 

infortdnio: mesmo nos vios de escadas escondem-se fogareiros, 

luzindo com as suas brazas vermelhas como as faiscantes pupilas de 

gatos, a se aquecerem nos borralhos. As alcovas escuras ficam 

pesadas de camas', descreve Everardo Backheuser em artigo para a 

Revista Renascen~a, de mar~o de 1905. 

E as obras? E a urbaniza~io que modernizaria e 'civilizaria' 

a cidade? 

Lima Barreto, cronista atento ~ vida dos pobres do Rio, 

daqueles que andavam a p~ por toda a parte, ~ perempt6rio em sua 



B~~J1il.S., Il1lbl icada em 1923: as !.ilt imas obras mun ic ipais, os 

famigerados melhoramentos de Copacabana, Vidigal, Leblon ( ••. ) sio 

mais levadas a efeito para proteger certos e det e·rm i nados 

indivíduos do que mesmo para embelezar, no mínimo, a cidade·. 

Contra as obras de fachada, buscando ser a ·zeladora dos 

interesses do bairro· e nele promover melhoramentos, foi fundada 

em 17/02/1910 a Associa~io Beneficiadora de Vila Isabel. O sucesso 

de um pleito junto ~ prefeitura, no ano anterior, estimulou os 

moradores a se organizarem melhor. Mesmo tendo um caniter 

meramente local e sem qualquer elabora~io sobre a questio urbana, 

a Associa~io melhora qualitativamente a demanda de obras: 

reivindica uma biblioteca pl.Íblica e a constru~io de casas baratas 

e higiinicas. Para beneficiar toda a coletividade! 

Como se percebe, o surgimento das organiza~3es de moradores 

esti ligado ao processo de urbaniza~io. Em sio Paulo, por exemplo, 

~ criada no ano de 1934 a Sociedade de Amigos da Cidade, com 

objetivos reivindicat6rios e estruturada em diretorias regionais. 

Essas diretorias deram origem, no final da d~cada de 30, ~s 

Sociedades de Amigos de Bairros (SABs), que o populismo ademarista 

e janista utilizou amplamente para implementar suas pol{ticas. 

No Rio, a Associa~io de Vila Isabel estimula o surgimento de 
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outras, no Engenho de Dentro, Copacabana, Rio Comprido, M~ier e 

Catumbi. Mas ~ no p6s-guerra e a I iberal-democracia cria 

condi~3es para isso - que o Movimento Comunit~rio (sem ser assim 

denominado) se expande. Os cart6rios registram a funda~io de 

v~rias entidades, como a da Ilha do Governador, em 1947. Em muitos 

bairros, a unlio dos moradores tem objetivos meramente 

assistencialistas : a Associa~io dos Amigos do Leme (ASALEME) faz a 

·campanha do cobertor· para agasalhar os favelados dos morros da 

Babil8nia e do Chap~u Mangueira e a Associa~io dos Amigos da G~vea 

(ASAGA) recolhe m6vels, roupas e utens{lios dom~sticos para montar 

um bazar e vendi-los, a pre~os simb61 icos, aos pobres do bairro. 

Era o final da d~cada de -50. Essas entidades registram em seus 

estatutos que nio tlm cariter político, nem partidirio, nem 

religioso. O aspecto reivlndicat6rio tamb~m fica secundarizado em 

rela~io a perspectiva beneficente e ~ colabora~io com as 

autoridades nas campanhas de alfabetiza~io de adultos, amparo ~s 

crian~as e higiene·, conforme rezavam os estatutos da Sociedade 

dos Amigos do Graja~ (SAGRA), fundada em 1959. 

Uma I ideran~a OC 1.1pa com freqlilnc ia as \:lág inas do Oi,iri" df~ 

Nott'cias no ano de j.958. Trata-se de ClálJdio Ramos, morador da 

Urca, empenhado na proposta de formar uma Sociedade de Amigos em 
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cada bairro do Rio. Com a experilncia de ter presidido a CAmara 

J~~ior do Rio de Janeiro entidade que realizava trabalhos 

comunitirios - e com uma visio mais global da cidade, cliudio 

imaginava a organizaçio de moradores suprindo as omiss3es e 

mazelas do poder pdblico. E tamb~m pesquisando a hist6ria de seus 

bairros. para festejos anuais de anivers~rio. 

~ muito significativo. em fins de 1959, o embate estre a 

Sociedade dos Amigos da Lapa (que tinha a sugestiva sigla de 

SOABALA) e as autoridades da antiga Superintendlncia Urbana de 

Saneamento (SURSAN). Uma obra p~blica que espalhava poeira pelo 

bairro foi contestada pela SOABALA, por violar posturas municipais 

e atentar contra a sa~de p~bl ica. -Em um telegrama inusitado para a 

~poca, a SOABALA solicitava ·en~rgicas providlncias, sob pena de 

promover em Juizo criminal a responsabilidade de seus agentes e 

cdmplices·. A entidade, depois, desafiou o presidente da SURSAN a 

deixar seu gabinete refrigerado e vir ~ Lapa em dia e hora de sol 

abrasador, sem avisar seus auxiliares·, para que ele pudesse 

constatar pessoalmente'o inferno' em que o bairro havia se 

transformado ••• Radicalizando sua posiçio, a SOABALA nia se 

responsabiliza por reaç3es violentas da popula,io contra as 

autoridades e ameaça com uma vigfl ia, ~ luz de velas, durante as 
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noites de carnaval, caso at~ li o problema nio estivesse 

solucionado. 'A Lapa n~o ter~ carnaval', profetizava, amea,ador, o 

presidente da SOAI3ALA, no Oi,irio dl~ Not/c:ias de 12/01/1960. 

Mesmo sendo uma inclusive com o 

protesto do luto, afixando crepes nas casas do bairro, prenunciava 

uma das caracter{sticas mais originais do Movimento Comunit~rio : 

sua criat ividade, a inven,io de novas formas de luta e protesto, a 

cria,io de canais at~ ent~o nio imaginados de participa,io, onde 

todos - e nio apenas uma vanguarda - podem desenvolver um papel 

ativo. 

Em maio de 1960 as Associa,Ses de Moradores conseguem se 

articular de forma mais sistemitica. Vinte entidades formam o 

Congresso Permanente das Associa,Ses de Amigos dos Bairros do Rio 

de Janeiro e elegem sua Mesa Diretora. O Conselho Deliberativo, 

constitu{do pelos presidentes das Sociedades de Amigos de Bairros, 

deveria "deliberar sobre assuntos e problemas cujas solu,Ses sejam 

necess~rias ao bom andamento dos trabalhos e do movimento social"" 

Mas era est atl,lt <ir i o também o respeito 

auto-determina,io das entidades participantes do Congresso 

Permanente •. Ao defender o livre exercício da cidadania, o 

encaminhamento de reivindica,Ses ~ Assembl~ia Legislativa, a 
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moralidade administrativa e a observância dos PI'" inc íp ios 

democriticos, o Congresso expressa um desenvolvimento da 

consci&ncia política das lideran,as comunitirias. Em pouco tempo 

ele passa a ter 44 filiadas, mas slJa atua,io efetiva, a se 

considerar pelo noticiirio dos Jornais da ~poca, ~ inexpressiva. 

Até a d~cada de 60, na verdade, as Sociedades de Amigos de 

Bairros preocupam-se com a melhoria da qualidade de vida, 

pleiteando limpeza urbana, transporte, ilumina,io, escolas, mas 

t&m cariter predominantemente assistencialista. 

~ de se notar qlJe antes mesmo do golpe militar de 1964 Ji 

ocorre o processo de desmobiliza,io e desat iva,io de diversas 

Sociedades de Amigos de Bairros, especialmente da classe m~dia. 

Isso pode ser expl icado pela cria,io de uma nova estrutura 

administrativa: as Administra,Ses Regionais do governo Carlos 

Lacerda. Ji em sua campanha, Lacerda indicava sua inten,io: a 

departamentaliza,io dos distritos IJrbanos ser' a resposta qlJe as 

associa,Ses de bairro esperam para suas dificuldades ( ••• ). Ao 

relJnir diversas fun~3es sob servi~os locais, coordenados com 

autonomia de decisio, ela permite que a popula,io fique mais 

pr6xima da administra~io p~blica, que estará submetida à 

vigilância diiria do consumidor·. (Dia'ril' dl~ Notlci,'i5, 12/06/1960) 
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As Administra~3es Regionais e seus administradores, chamados 

~ ~poca de 'prefeitinhos', vio assumir o papel de intermediárias 

entre a popula~io e as autoridades. As Sociedades de Amigos de 

Bairros, que tinham, quando muito, um papel reivindicat6rio, 

esvaziam-se. A atomiza~io da popula~io, que busca individualmente 

a solu~io para os seus problemas, jlJnto ~s Administra~3es 

Regionais, cresce novamente. As for~as políticas dominantes, 

preocupadas com a moderniza~io da máquina administrativa e at~ com 

a descentraliza~io, em nenhum momento destacam a necessidade da 

organiza,io aut8noma da popula~io. Esta categoria tamb~m nio 

existe entre as pr6prias lideran~as comunitárias. 

A despeito disso, o golpe militar de 1964 foi IJm fat or 

inibidor da organiza~io popular, mesmo a mais elementar e 

despolitizada. Castrando - e cassando - a representa~io política e 

voltado para a montagem de um Estado tecno-burocrático 

militarizado, que abolia os mecanismos formais de democracia 

burguesa, o regime implantado com o golpe imp8s i ml3 ed i mentos e 

desestímulos ao dinamismo da sociedade civil. 

Algumas lideran~as de associa~3es de favelas, com tradiçio de 

resistincia ~ política de remo,io, chegaram a ser presas. Nessas 

áreas, entretanto, agincias governamentais continuaram estimulando 
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a existincia de entidades meramente assistencialistas. Renato Raul 

Boschi diz, a respeito: 

conseqdincia dbYia e imediata de um regime de exce~io. Contudo, a 

repressio afeta em graus diversos a capacidade de organiza~io dos 

grupos sociais. Isto pode ser observado no cariter mais duriyel do 

movimento de favelas ao longo do tempo. Houye at~ mesmo algum 

crescimento no período de 1964-1968 e uma relativa estabilidade 

durante o período repressivo de 1969-1973. Nessa mesma ~poca, 

poucas associa~3es de classe m~dia se constituíram e as que 

existiam foram praticamente desatiyadas·. (Boschi, Renat o RalJ 1, 

1987) 

Qual o significado disto? De um lado, o fato revela a 

necessidade que os moradores tim de preservar seus instrumentos de 

defesa. De outro, o estimulo das classes dominantes em manter 

certas ·yilyulas de escape" entre a popula~io pobre e controlar 

sua organiza~io. ~ reyelador o decreto do governo estadual baixado 

em novembro de 1969, que exorta ~ cria~io de uma associa~io em 

cada favela, para que a comunidade possa, atray~s dela, ter acesso 

:: 

~s verbas e projetos governamentais. As autoridades ganham um 

enorme poder de interyen~io nos assuntos internos das Associa~3es 

e tamb~m na substitui~io das lideran~as" 

- ,- , ,- ", " 
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o que apontei at~ aqui indica os limites políticos das 

experiincias associativas no Rio de Janeiro. A questio da 

cidadania ainda nio esti colocada em seu amplo sentido. A 

reivindica~io imediata, local mesmo quando assume a forma 

combativa de resistincia l remo~io de uma favela domina o 

cen~rio de atua~io do Movimento. O Estado vi nas Associa~3es de 

Moradores um apindice seu, uma esp~cie de escrit6rio local de 

viabiliza~io de sua política de cl ientela. 

Nota-se tamb~m a inexistincia de vincula~io entre o Movimento 

Comunit~rio e as entidades sindicais ou quaisquer outras 

or9aniza~3es de trabalhadores a partir da sio 

interven~3es estanques: o espa~o da reivindica~io e da a~io urbana 

nio se comunica, por nenhum canal social, com o da reivindicaçio 

salarial e da a~io trabalhista. 

Mas nosso objetivo principal ~ o Movimento Comunitirio 

coordenado pela FAMERJ. E este resulta da retomada, em novas 

bases, da mobiliza~io nos bairros, na segunda metade dos anos 70. 

O modelo de desenvolvimento adotado pela ditadura militar 

contribuiu, atrav~s da complementa~io do processo substitutivo de 

importaç3es, para a complexificaçio da estrutura de classes. No 

Rio, uma forte classe m~dia urbana ~ beneficiiria indireta do 
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chamado ·milagre econ8mico·, participando das sobras do banquete 

propiciado pela reconcentra~io da renda e pelo crescimento do 

consumo vertical. 

Ao lado disso, a hipertrofia do Executivo e o papel meramente 

decorativo dos Legislativos nesse período levaram a popula;io a 

buscar, pouco a pouco, formas pr6prias de representa~io. O 

processo de ·disten;io lenta, gradual e segura· do governo Geisel 

estimulou a ocupa;io por grupos de moradores de um espa~o deixado 

pela falincia da representaçio política formal. Esta, de resto, 

com honrosas exce,Ses, Jamais procurou vincular-se de forma 

organizada, permanente enio clientelista, ~ base da sociedade. 

Em outubro de 1977, quarenta entidades da sociedade civil, 

dentre as quais algumas Associa,Ses de Moradores, participaram da 

I Semana de Debates sobre o Rio de Janeiro, na sede da Associa,io 

Brasileira de Imprensa (ABI). 

Ati entio tinha ganho algum destaque a Sociedade dos . Amigos 

da Equitativa, um conjunto de pridios no bairro de Santa Teresa. 

Registrada em 1975, a entidade conseguiu importante vit6ria com a 

compra dos im6veis, atrav~s de financiamento da Caixa Econ8mica 

Federal (CEF), por parte dos antigos inquilinos. 

Em 1976, o notici~rio registrava a funda;io da Associa;io dos 
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Moradores da rua Lauro Mdller e AdJacincias (ALMA). Valorizando 

princípios auto-gestion~rios, a ALMA dispensou administradoras de 

condomínios de alguns pr~dios da rua, desenvolveu uma pr~-escola, 

lutou por uma ~rea de lazer comum a todos. Num país carente das 

mais elementares liberdades democr~ticas, uma cr8nica de Carlos 

D .... Jmmond de Andrade, plJblicada no Jornal da Bra'iii1 de 11/10/1977, 

destacava a educa~ão para a democracia praticada pelo renascente 

Movimento Comunit~rio: .( ••• ) Olha ai, minha gente, o sufr~gio 

universal operando com toda a for~a em miniatura política, num 

peda~o de ~rea metropolitana do Rio de Janeiro. Acodem todos com 

entusiamo cívico municipalista. N~o podendo escolher o chefe da 

Na~io ou o governador do Estado, escolheram o diretor da ALMA. ( •• 

• ) O pessoal da Lauro Mdller tem alma e botou uns tra~os dessa 

alma na sua organiza~io comunit~ria. Tudo artes da democracia, 

essa prezada moradora, gente de casa, vizinha de confian~a e bom 

conselho, a quem se deve recorrer sempre, pois ~ quem d~ as 

melhores dicas." 

A I Semana de Debates sobre o Rio de Janeiro concluiu pela 

necessidade da cria~io de uma federa~io que agrupasse todas as 

entidades comunit~rias. Um dos participantes da Semana, que veio a 

ser vice-presidente da diretoria provis6ria da Federa~io das 

''',' '" '. '" 
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•. Associa~8es de Moradores e Entidades Afins do Rio de Janeiro 

(FAMERJ), em entrevista transcrita parcialmente por S~rgio Pechmam 

(op.cit.), afirma que as conclus8es dos debates revelaram que os 

problemas da cidade tinham causas comuns man i fes t a~ ~:'es 

diferentes. Exemplificava com a especula~io imobiliiria desmatando 

e poluindo na Zona Sul e grilando terras e formando loteamentos 

clandestinos na Zona Oeste. Existia, segundo ele, a possibilidade 

de um trabalho unitirio em termos de luta contra as causa de tudo 

que deteriora a qualidade de vida no Rio de Janeiro·, sendo viivel 

uma unidade de luta, mas ao mesmo tempo respe i t ando as 

caracterist icas de cada uma das comunidades·. Um morador da Zona 

Sul da cidade poderia, perfeitamente, combater os mesmos 

adversirios de um morador da Zona Oeste. 

No dia 05/01/1978 ~ registrada oficialmente a FAMERJ. 

Nucleando 17 Associa~8es de Moradores ou entidades similares, nio 

se pode dizer que a FAMERJ tenha nascido de um amplo movimento de 

bases. Pelo contririo, um de seus objetivos ~ exatamente o de 

fomentar a cria~io de novas Associa~3es de Moradores, I s.:, na nio 

capital, mas em todo o estado. 

Sociedade civil sem fins lucrativos ou v i nCIJ I a(f:~:'es 

partidirias e religiosas, a FAMERJ objetivava tamb~m congregar as 
" . 

.. . ' ~ 
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Associa~3es, representar e defender os interesses de suas 

filiadas, propugnar por melhores condi,3es de vida para a 

popula~io e preservar o patrim8nio hist6rico, artístico 

paisagístico da cidade. Liderada por cidadios que, de diversas 

maneiras, tinham resistido ao regime autorit~rio e desenvolviam 

uma consciincia política democritica e progessista, a FAMERJ 

rejeitava a perspectiva assistencialista ou exclusivamente 

localista das Sociedades de Amigos de Bairros das décadas 

anteriores. Novos tempos! 

A primeira diretoria permanente da FAMERJ tinha seis membros : 

um (o presidente) da Zona Sul do Rio, oriundo da Sociedade dos 

Defensores do Alto Leblon, e os outros cinco da Zona Oeste, saídos 

do Centro de Estudos da Zona Oeste, Conselho de Moradores de Vila 

Kenned~, Conjunto Habitacional D. Jaime Cimara Centro 

Assitencial, Recreativo e Esportivo de Santa Margarida. 

Essa hegemonia de setores da popula,io mais pobre e a 

inflexio política na concep~io do movimento talvez explique a 

cautela inicial de virias Associa,3es em rela~io ~ FAMERJ: a 

posi~io do pessoal era de absoluta desconfian~a. Achavam, quase 

todos, que a Federa~io podia ser uma forma de manipula~io 

político-partid~ria. Consideravam a iniciativa do Cosme Velho uma 

.. . . . 



, 
.. ~ 

50 

; 
~ coisa pura, maravilhosa, que nlo podia ser contaminada. Defendiam 
.j 

a posi~lo de qye cada bairro constry{sse sey trabalho intramyros, 

deixando a articula~lo de lado. Eu defendia a abertura desse 

trabalho e comecei a trabalhar nesse sentido, byscando o m~ximo de 

informa~3es', relata J6 Rezende, entlo presidente da Associa~io de 

Moradores do Cosme Velho, Zona Sul do Rio. (Rezende, Jd. 1985) 

Pouco a pouco, por~m, essas resistincias foram sendo 

vencidas. O grupo dirigente da FAMERJ e os defensores da 

viabiliza~lo da Federa~lo, entre os quais o pr6prio J6 Rezende, 

iam a reyni3es de Associa~3es e visitavam bairros e conjuntos 

habitacionais com um princípio fundamental: contribuir para a 

organiza~lo daquela comunidade. ~ J6 Rezende conta, 

novamente: 'foi estabelecido que percorreríamos todos os bairros 

onde houvesse algum embrilo de organiza~lo comynit~ria - fosse uma 

escola de samba, um centro pr6-melhoramentos, mesmo fechado, uma 

sociedade de amigos de bairros'. (op.cit.) 
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CAPÍTULO II - A FAMERJ E SUAS LUTAS 

Em setembro de 1980, na Cidade de Deus, realizou-se o I Encontro 

Popular de Sadde. O que este Encontro representou para a 

consolidaçio da FAMERJ e do Movimento Comunitirio articulado, 

part indo da questio espec(fica (e dramitica) da sadde popular, 

esti n(tido na apresentaçio do livro que cont~m as conclus3es do 

evento: 

·Desde hi muito tempo que as AssociaçSes de Moradores vinham 

desenvolvendo atividades ligadas l preservaçio da sadde de forma 

espontinea e desarticulada. Em 1979 ocorreu, no Rio de Janeiro, um 

fato da maior importlncia e que veio a se constituir num marco 

decisivo para despertar a consciincia sanitiria dos m~dicos, dos 

profissionais de sadde e da populaçio. Naquele ano um debate 

pdblico promovido pelo Sindicato dos M~dicos do Rio de Janeiro 

permitiu que se estabelecesse o primeiro contato entre as 

Associa,Ses de Moradores e os profissionais de sadde. A partir 

deste contato os moradores iniciaram, nos seus pr6prios bairros, 

uma intensa discussio sobre as quest3es de sadde e desses debates 

começaram a ser criadas comiss3es de moradores interessadas na 

problem~tica da sadde da comunidade (N. do A.: formaram-se mais de 
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50 comiss3es>. As comiss3es de sa~de aprofundaram o estudo das 

variiveis que influ(am negativamente na sa~de e despertaram os 

moradores para a necessidade da pritica coletiva de reivindica~io 

e de a,Ses para a conquista da sa~de. Esse processo culminou com 

uma manifesta,io popular da maior importincia - o Encontro Popular 

pela Sadde. No dia 14 de setembro de 1980 reuniram-se, na Cidade 

de Deus, cerca de tr&s mil moradores provenientes de mais de 100 

comunidades, numa grande demonstra,io da capacidade organizativa 

das Associa~3es de Moradores. Neste Encontro foram apresentados 53 

relat6rios, elaborados atrav~s da discussio democritica dentro de 

cada Associa~io e que retratam as miser~veis condi~3es de vida, de 

saneamento bisico e de assistlncia m~dica no Estado. Os moradores 

souberam fazer, com perfei~io, a liga~io entre a sa~de e as 

condi,Ses sanitirias, de moradia, de transporte, de lazer, 

desemprego, de baixo salirios, de falta de escola. Em linguagem 

simples, relataram as prioridades de um plano de sa~de para o Rio 

de Jane i ro •• U;,~';dt?: Oin~ita dt? rodos, pl.lbl ica~io do Centro de 

Defesa da Qual idade da Vida, RJ, 1982) 

Como se li, o Movimento Comunitário dava novos passos no 

sent ido de entender a questio urbana e suas rela,Ses. O problema 

especifico e at~ particular, de uma determinada comunidade, nio 

- -----
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poderia mais ser analisado de forma restrita e parcial. Os bairros 

mais pobres e desprovidos dos servi~os urbanos tinham maior 

mobiliza,io em fun,io da necessidade de reagir a esse abandono. O 

vínculo entre a capacidade arregimentadora e a solu~io de um 

problema específico, a bem da verdade, ~ muito estreito. Nio foram 

poucas as vezes, ao longo da hist6ria da FAMERJ, que o atendimento 

a uma determinada reivindica,io levou ao esvaziamento do 

Movimento. 

Mas nio foi apenas a luta pela sa~de p~blica que enraizou a 

FAMERJ. Em seus doze anos de existlncia, a FAMERJ teve presen,a 

marcante na organiza,io da luta dos mutu~rios do Banco Nacional de 

Habita,io (BNH) por uma nova política habitacional. Esse movimento 

pela habita~io teve início nos conjuntos habitacionais de ~reas 

pobres, onde os índices de inadimpllncia eram crescentes. Logo 

tamb~m os mutu~rios de classe m~dia sio atingidos, como efeito de 

uma nova política salarial que corr6i os ganhos do trabalho. A 

FAMERJ reconhece o Estado - representado pelo BNH como seu 

habitacional como dJL..eJ...t...o. e nio como . .c::..o.ru:..e..s..sM .• Ataca pontos 

vulneriveis do implementador da política nacional formulada pelo 

Estado, colocando uma questio clara: ~ direito adquirido o 
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financiamento habitacional como percentagem fixa do salirio de 

cada comprador da casa pr6pria. 

Nessa luta pela habita~~o, a FAMERJ ganha dimens~o nacional e 

passa a ser uma referincia para os tris milh3es e 400 mil 

mutu~rios do BNH em todo o Brasil. Baseados na lei 4.380/64, que 

criou o BNH e estabeleceu o princípio da correç~o das prestaç3es 

pela equivalincia salarial, mutu~rios do Rio de Janeiro e de mais 

16 estados da Federaç~o moveram aç3es judiciais contra o BNH e 

obtiveram cerca de 200 mil sentenças favor~veis. Foi ent~o criada 

a Coordenaç~o Nacional dos Mutuirios, da qual a FAMERJ fazia 

parte. 

o governo civil, da transiç~o conservadora de José Sarne~, 

criou, em 1985, um Grupo de Trabalho para a reformulaçio da 

política Habitacional. A Coordenaç~o Nacional dos Mutu~rios 

condenou a composiçio elitista do Grupo de Trabalho, lembrando que 

nele n~o havia representantes dos favelados, nem dos assalariados 

urbanos e rurais, nem dos servidores pdblicos, nem das entidades 

nacionais de categorias profissionais como advogados, economistas 

e engenheiros. Mas mesmo assim decidiu participar e colocou com 

nitidez a calamitosa situa,~o habitacional do país: 

"1- quatro milh3es de brasileiros e suas famílias, que 

.... . 
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conseguiram comprar a casa pr6pria, amea,ados de serem punidos com 

execu~io e perda de seus im6veis - com tudo o que J~ pagaram 

por nio conseguirem suportar as presta,3es ilegalmente reajustadas 

por {ndices superiores aos dos reajustes salariais nos Jltimos 3 

anos; 

2- inadimplincia, conforme depoimento do pr6prio 

Presidente da RepJblica, que ultrapassou o índice de 60% dos 

mutu~rios; 

3- estoques de centenas de milhares de unidades 

construídas e sem comercializa,io porque o sistema habitacional e 

o BNH perderam a credibilidade e ningu~m compra a longo prazo sem 

confiar; 

4- milhares de casas abandonadas por fam{l ias que se 

anteciparam l inf~mia de serem despejadas como se lossem maus 

pagadores; 

5- a constru~io civil com mais de 75% de sua capacidade 

ociosa, provocando desemprego insuportivel, Justamente nesse setor 

que pode absorver a mio-de-obra menos qualificada e, por isso 

mesmo, mais pobre; 

6- um d~ficit habitacional acumulado que, segundo dados 

oficiais, vai al~m de 15 milh3es de unidades; 
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7- repetidas tentativas enganosas de induzir mutu~rios 

a renunciarem seus direitos b~sicos, 

contratuais apresentadas atrav~s de bilion~rias campanhas de 

publicidade que n~o mostram a verdade; 

8- conjuntos h ab i t ac I on a i s i nte i ros desabando, 

afundando, deteriorando-se aceleradamente ou mesmo inconclusos, 

apresentando irregularidades de toda ordem, financiados, 

constru(dos e vendidos com evidentes fraudes e desrespeito ~ Lei, 

sob o acobertamento do BNH, seus agentes f i nance i I'" os 

construtores inescrupulosos; 

9- agentes financeiros (a maioria, conglomerados 

bancários) ostentando, em seus balanc;os, aumentos ~..e~..tL.à..l.!i. nos 

lucros de mais de 500X, enquanto quase Cr$ 30 trilh3es s~o devidos 

ao BNH por muitos desses mesmos agentes e mais aqueles em 

liquidac;~o extrajudicial, conclu(da ou em curso. Nio pagam, tim a 

dívida congelada '" nao incidincia (pela de j l.iros e 

monet~ria!), e ninguim os ameac;a de execuc;~o; e tudo isto agravado 

por nlo atuarem com recursos próprios os respons~veis p~blicos e 

privados por esse descalabro, sen~o que com as sofridas E;'J:.o.o..o..DLi..a.s. 

12..oJ2.!.Ll..a.t:.e..s., do FGTS e tamb~m das Cadernetas de Poupanc;ai 

10- enfim, um grav(ssimo impasse e uma impressionante 
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dívida moral, social e política para com a Naç~o, que nos ~ltimos 

20 anos (embora muito tenha se esfor~ado para isso, alguns pagando 

c om a I:W ,:,p r i a v i d a a ou s ad i a d es s e es f OI'" ç o ) , ~.IlL-1lJ::.D.bJ.lJlL_.l.lW.l.llP..n.iQ. 

P...3.d.e_..e.a.d:J~.à.(. da escolha de selJS governantes, da formula~~o das 

po I it i cas p~b I i cas, da gest ão de recursos da co I et i v idade, n.e.m. 

E.e·.d.e __ .fJ.s..!:..a.1.J.z..a.c. os desgovernos qlJe se sucederam.· (Diagnóstico 

Preliminar da Coordenação Nacional dos Mutuirios para o Grupo de 

Trabalho, out./1985) 

E n~o se ficou al. Se na crítica ~ composi~~o do Grupo de 

Trabalho as entidades associativas ji demonstravam visão ampla, 

n~o corporativista ou localista, do tecido social, outro aspécto 

l.n.é.dJ..t..o. precisa ser destacado. Pela primeira vez na história 

brasileira os cidad~os - organizados a partir de seu local de 

moradia em entidades aut&nomas - formularam propostas amplas de 

mudanças, de forma objetiva. A cidadania coletiva ganhava a{ uma 

fisionomia concreta, pois propunha políticas pl.Íbl icas que 

direcionavam o Estado no sentido de atender a demandas 

maJoritirias, sem descurar de aspectos técnicos para sua 

viabilizaç~o. O saber e o sentir se inter-relacionavam e geravam 

um novo tipo de conhecimento dos problemas sociais: 
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e debate nesse Grupo de Trabalho e com os mais diversos segmentos 

da sociedade, s~o as que se seguem: 

1- as diretrizes da política habit~cional devem ser 

elaboradas e sua execuç~o rigorosamente controlada pelo Congresso 

Nacional; 

2- o 6rg~o executivo central dessa política deveria 

estar situado no Ministério do Desenvolvimento Urbano e 

Meio-Ambiente, transformando-se o BNH em instrumento de gest~o 

financeira do sistema; 

3- dever-se-' assegurar a destinaçio exclusiva dos 

recursos do FGTS e das Cadernetas de Poupança para os 

financiamentos habitacionais, coibindo-se qualquer desvio para 

outras finalidades; 

4- as c:amadas da poplJlaç~o com .t:..en.d..il...-..b..a..i..lla (até em 

torno de 7 S.M.) dever~o ter prioridade no financiamento, 

a t r i b IJ i n d 0-s e 12..t:J...o..t:J..d..a..dE-..a.b.s..a.l..!.L.t..a..... p a r a a s f a m (I i as d e .b..aJ...l:LÍ..s..sJ..m.a 

J:~.d.à (até 3 S.M.), para as q1lais deverão sei" dest inados recursos 

orçament'rios e a fundo perdido (como os do FINSOCIAL), para 
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b.al.llil deveY"ão Y"ecebeY" tr:at:a.m~D!JL.d.l..f~.t:~.Dj;j.i1.d.Q, mais favoY"ecido, em 

teY"mos de condiç3es de pagamento, juY"os e coY"Y"eç~o monet~Y"ia das 

PY"estaç3es e da dívida e pY"azos, devendo-se estabeleceI' paY"a as 

compatíveis com sua est Y"ut 1.11' a de gastos essenciais. A 

infY"a-estrutura, preferencialmente atY"av~s de sistemas n~o 

convencionais, e os equipamentos urbanos devem seI' sustentados 

pelas agências governamentais (nos três níveis) as 

concessionirias desses serviços, pois as tarifas ji incluem os 

custos de implantaç~o; 

5- devem-se priorizar os financiamentos diretos ao 

interessado, individual ou coletivamente, invertendo-se a relaçio 

produtor/consumidor como atualmente se d~, passando-se a conhecer 

previamente o futuro adquirente da moradia e possibilitando-lhe 

acompanhar a produ~~o da moradia; 

6- ~ necess~rio redefinir os pap~is dos agentes 

financeiros, p~blicos e particulares, eliminando-se a paY"ticipa~~o 
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dos bancos privados no financiamento de habita,ão para as classes 

de b..a..i.Ka....L..en.d..a. e reduz indo-se SIJa part i c i paç ão e as t aHas de j IJI'"OS 

e demais despesas e encal'"gos, sobretudo os disfal'",ados, e 

extinguindo os sem causa, nos financiamentos pal'"a as camadas de 

LeD.d~.d.ljl (até em torno de 20 S.M.). Entre as despesas a sel"em 

Pl'"ontamente .e..l:d.l.n..t...as. estão as Taxas de Administl'"ação e Cobl'"ança, a 

Comissão de Abertura de Crédito, a Taxa de Transfel'"incia e a Taxa 

de Inscl'"ição e Expediente, pois simplesmente não tim I'"azão 

saudivel para existil'"; 

7- I'"edefinida sua atuação. hoje em quase nada distinta 

dos procedimentos dos agentes pl'"ivados, dever-se-i atl'"ibuir com 

prepodel'"ânc i a aos .a.gz.o..t..e...s __ ..o.fJJ:.l..LLs. (Ca i :<as Econ.:'m i cas. Bancos 

Estatais) a I'"esponsabilidade pela captação dos recursos para 

habitações dest inadas à ~l~~~ médi..a.; 

8- parece conveniente analisar a cria,ão de um sistema 

de dep6sitos e acumulação de poupança pl'"ogl'"amado para os 

pretendentes a financiamentos, que teriam preferincia, dentro de 

suas I'"espect ivas faixas; 

9- igualmente quanto à constituição de um fundo 

especial pal'"a o financiamento da casa do trabalhador rural; 

10- deve-se estudaI'" a cl'"iação/adapta,ão de novos 
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mecanismos de capta~io de recursos para financiar a moradia das 

camadas de renda superior ~ m~dia (digamos, acima de 20 S.M.). 

Para estes financiamentos deverio ser fixadas as condi~3es gerais, 

especialmente quanto a limites para as taxas de juros e demais 

encargos; 

11- ~ necess~ria a descentraliza~io administrativa e 

f i nance i ra da política h ab i t ac i 011 a I , atribuindo-se papel 

prepoderante e assegurando maior autonomia ao Setor PJblico 

(Estados/Municípios/COHABs), entidades de cr~dito oficiais (Caixas 

Econômicas e Bancos Oficiais), cooperativas e entidades sindicais, 

de classe e comunitirias, que reduzam a intermedia~ão 

possibilitem participa~io e transparincia nas decis3es, execu~io 

dos projetos e na interassados. 

Descentraliza~io que compreende tamb~m a autonomia maior para as 

inclusive para gerir parte dos 

recursos do FGTS nos pr6prios Estados onde sio arrecadados, 

I i berando os financiamentos fiscal izando a execu~ão 

físico-financeira; 

12- nas hab i t a~::~es dest i nadas ~s camadas de b..a..i1:a 

r~.n.d.a, haveri pr i or idade pal'"a programas cooperat i vos, tendo como 

A9..e.D..t..e .. !L.fLOJll.Q..t..o..r..e..s., a 1 ~m d os E s t ad os e Mun i c í p i os , en t i d ad es 
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sindicais e de classe e Associa.;ões de Cidadãos, e como é..~.D..t~. 

ElnaDceir..c..5., o prÓprio BNH OIJ entidades oficiais de crédito; 

13- impõe-se a compatibiliza.;ão da produção de· 

habitações para os diferentes extratos de renda a part ir de 

levantamentos, feitos pelos Estados e Municípios, das necessidades 

habitacionais e sua consolidação num Plano Nacional de Metas 

Hab i t ac i on a i s ; 

14- tal Plano Nacional de Metas deveria ser vinculado a 

uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano que 

preveja ações integradas, tanto para a produção de conjuntos 

habitacionais (definida a quantidade m~xima de unidades por 

conjunto), como em relação a programas estaduais de implantação de 

equipamentos sociais e de infra-estrutura e serviços b~sicos; 

15- caber~ reformular as COHABs e suas relações com o 

BNH, livrando-as das peias da burocratização 

capacitando-as e lhes atribuindo maior autonomia administrativa e 

financeira para serem eficientes i nstnunentos de política 

habitacional de Estados e Municípios; 

16- não se pode protelar a efetivação de um política de 

es t o q IJ e de t e I" r as IJ I" b a nas, .e.m.......m.i.c..s __ ..d..o_.f..o..d..eL.f.!.Í..b.ll..c..o. (B N H , E s t a dos 

e Municípios), mediante programa nacional e integrado, com 
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financiamento e condi,3es especiais, destinando-se essas áFeas ~ 

Fealiza~io de PFojetos de habita~io populaFi 

17- a Fedu~io dos custos de constFu~io FequeF medidas 

paFa FacionalizaF e combater a especula~io na produ~io 

comercializa~io de materiais de constru~ioi 

18- mE~j~~~~j~J~j~~. sio necessárias para: 

a) capacitar os Estados e, sobretudo, os Munic(pios 

a interferir com vigor na ocupa~io e uso do solo urbano, através 

de mecanismos jur(dico-administrativos (especialmente, 

possibilidade de tributar progressivamente os vazios urbanos 

retidos para fins especulativos e a valoriza~io patrimonial 

decorrente de investimentos p~blicos - algo co~o a contribui~io de 

melhoria). Deve-se recomendar a aceleFa,ão do debate e da 

tramita~io do Projeto de Lei 775 na Cimara dos Deputados, que 

estabelece uma nova pol(tica de desenvolvimento urbano e cFia 

mecanismos de interven~io do Poder P~blico sobre o espa~o urbanoi 

b) possibilitar tributa~io expressiva sobre o lucro 

em transa,3es imobil iárias sobre a transmissio da propriedade 

imobiliáFia através de heran,a, assim como sobre os ganhos 

provenientes de aluguéis, sempre que ultrapassem determinados 

valoFes m(nimos; 
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c) revogar o D. lei 70/66, que permite a execuçio 

,extrj1-.L!.UIJ...c:J...aJ. da dívida em atraso, e alterar dispositivos 

autorit'rios contidos na lei 5741/71, que permite a execuçio 

.e..s.e..e.tJ...aJ., sumária, da dívida hipotecária, sem asseguirar amplo 

direito de defesai 

d) aprovar, no Senado Federal, o Projeto de lei 

252/84, J' aprovado na Cimara dos Deputados, e que estabelece 

limites máximos de comprometimento de renda para as presta~3es dos 

mutu'rios e preceitua normas de conte~do social para o SFHi 

e) assegurar maior prote~ão ~ poupan~a populari 

definir responsabilidade pessoal do administrador de inst itui~ão 

financeira do SFHi conferir maior celebridade ~s interven~3es e 

liquida~3es de institui~3es financeirasi e quanto l efetiva 

apura~ão de responsabilidades e pronta e eficaz puni~ão dos 

infratores, no que nos alinhamos com as sugest3es apresentadas 

pelo Presidente do BNH em seu depoimento perante a CPI que 

investiga o Sistema Banc'rio e Financeiro do Brasil, em 24.09.85, 

que podem ser um ponto de partida para a discussão; 

IMPASSE DOS AUMENTOS ILEGAIS DAS PRESTAÇôES A PARTIR DE 1983, 

POSSIBILITANDO A REDUÇZO DA INADIMPLiNCIA E A RECONCIlIAÇ~O 
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~TICA, JURíDICA, FINANCEIRA E POLíTICA DO BNH COM A NAClo, 

VOLTAMOS A PROPOR: 

a) syspensio imediata dos processos de execy,io 

jYdicial e extra-jYdicial da dívida de mytyirios, BNH e Agentes 

Financeiros. com o abandono da intransigincia por parte destes 

objetivo sempre byscado pelo mytyirio; 

b) sejam considerados em cariter provis6rio as 

eventyais adesSes ~s propostas de altera,io contratyal feitas com 

base na propaganda oficial; 

c) revoga,io imediata das Resoly,Ses 46 e 47/85. 

qye estabeleceram os índices e as f6rmylas nio aceitas de reajyste 

das presta,Ses para jylho do ano em cyrso; 

d) reconhecimento do direito eql.1ivalência 

salarial. anyalidade e prazo fixo para os contratos assinados 

nessas condi,Ses, retroativamente a julho de 1983. sem qualquer 

altera,io contratyal. conforme o Poder Judiciirio vem garantindo. 

isto ~,corrigindo-se a presta,io pela UPC at~ o limite da 

varia,io legal dos salirios. sempre que estes sejam excedidos por 

aquela.· (op.cit.) 
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Contudo, ~ de se ~essalta~ que, mesmo atingindo esse nível de 

formula~io, o movimento de mutu~rios nio ge~ou g~andes saldos 

o~ganizativos no interio~ das Associa~3es de Mo~adores. 

Condicionado po~ uma ~eivindica~io imediata e di~eta, 

hegemonizado por seto~es sociais de classe m~dia, que nem semp~e 

vivenciavam a deterio~iza~io de suas condi~3es u~banas de vida, o 

movimento dos mutu~~ios engajou poucos de seus pa~ticipantes em 

out~as a~ões associativas e comunit~~ias. 

Antes desse movimento de carite~ nacional, a FAMERJ ji lutava 

contra a especula~io imobili~ria e por um novo zoneamento u~bano. 

No 10. Congresso da entidade, realizado em 27, 28 e 29 de maio de 

1983, com a participa~io de 1313 delegados ~epresentando 168 

Associa~3es de Moradores, o uso capitalista do solo urbano e~a 

crit icado: o capital, representado pelas empresas de constru~io 

civil e do me~cado imobilii~io, inte~v~m no controle do solo 

urbano, em todos os níveis: a) acumulando terrenos, sobretudo em 

áreas de crescimento da cidade, e c~iando estoques ~egulado~esi b) 

fo~~ando a incorpora~io de padrões urbanísticos para todos os 

níveis de construçio e fazendo com que a p~oduçio de mo~adias 

~equeira a intermedia~io do capital financeiro (bancos e 

financeiras), atrav~s do planejamento u~bano e dos sistema 
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financeiFo; c) contFolando a comeFcializat;ão da mOFadia, 

Fegulando, com isso, o pFet;O dos teFFenos e im6veis. 

A utilizat;ão do espat;o uFbano como meFcadoFia no sistema 

capitalista ~ facilitada pela at;ão do Estado que, cedendo à 

PFessão dos gFUPOS imobiliiFios, viabiliza abusos em Felaçio à 

legislação do solo uFbano. A influincia ~ exeFcida sobFetudo 

atFav~s da libeFação de gabaFitos, peFmissão de usos comerciais e 

industFiais em iFea não Fecomendadas, facilitando a aPFovação de 

PFojetos.· (Resoluç3es de 10. COngFeSSO da FAMERJ) 

Tamb~m a luta pela FegulaFização dos loteamentos clandestinos 

e iFFegulaFes saiu refoFçada neste 10. COngFesso. Reivindicaç3es 

de ceFca de 600 mil mOFadoFes desses loteamentos fOFam 

Felacionadas: PFoPFiedade da teFFa quem nela mOFa, 

cadastramento pdblico de todas as ireas de posse ou irregulares, 

desapropriação de áreas 'griladas:, urbanização de favelas e 

transformação das mesmas em bairros populares, o mesmo se fazendo 

com os loteamentos irregulaFes, muito numerosos sobretudo na Zona 

Oeste da cidade. 

Outro setor de consumo coletivo que cimentou a organizat;ão da 

FAMEI~J foi aquele Felac ionado ao .a.b.:a..s..t..ej;~D.t.o.. EnfFentando a 

caFestia, de i ta Faízes na 
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colonial-exportadora da forma~~o social brasileira, moradores 

organizados resolveram tentar a eliminaçio do intermediirio na 

compra de hortifrutigranJeiros. 

o projeto da E..e.ir i o b.à...._..c O 0)1.& O i.t.á.!:.l.a, como ficou conhecido, 

começou em 1980 com apenas cinco Associaç3es (tris da Zona Norte e 

duas da Zona Sul). Foi feito um contato direto com pequenos 

produtores das regi3es de Papucaia, Pati do Alferes e Nova 

Friburgo. A crescente demanda de outras Associaç3es, animadas com 

a experiincia, e a inexistincia de variedades de produtos que 

satisfizesse a uma cesta bisica, al~m de problemas de transportes 

dos gineros, determinou a superaç~o dessa etapa. Logo se percebeu 

a necessidade de existir, na cidade do Rio de Janeiro, IJm ponto 

para o recebimento e distribuiç~o da produç~o. 

A part ir daí, a CEASA (Central de Abastecimento) foi 

contatada, subsidiou tecnicamente o processo - com dados e estudos 

sobre preços, safra etc. - e alugou um box que centralizava o 

recebimento dos produtos, que tinham preço fixo por um período de 

seis meses. 

A experiincia visava propiciar a compra de produtos 

hortifrutigranJeiros a preços de 30 a 40% mais baratos, através da 

aproximaçio produtor-consumidor. Mas tamb~m buscava interferir no 
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planejamento, delibera~io e execu~io da polít ica agrícola oficial, 

contribuindo para que os pequenos produtores tivessem maiores 

possibilidades de comercializar suas mercadorias. 

Em dezembro de 1983, nada menos que 16 mil famílias 

participavam do projeto. Diariamente, 13 caminh3es saíam do box da 

FAMERJ na CEASA, percorrendo diversos bairros do Rio. O depoimento 

de J6 Rezende, Presidente da FAMERJ de entio, revela aspectos 

interessantíssimos da experiincia e seu conte~do fortemente 

educativo: .( ••• ) apareciam at~ pessoas que nio comiam ou nio 

sabiam comer legumes ( ••• ) Em alguns casos, a situa~io era de uma 

carincia tio grande que as pessoas nem sabiam o que deviam comprar 

porque nio era h~bito fazer compras. Mas os pre~os dos produtos 

eram tio mais baixos que abriam possibil idades de melhor 

alimenta~io para muita gente. Era a oportunidade de come~ar a 

comer melhor, de aprender a comprar de forma coletiva ( ••• ) Os 

produtos chegavam - uma vez por semana nos dias, hor~rios e 

pontos marcados pelas Associa~3es. Os caminh3es despejavam os 

caixotes e um grupo d~ moradores fazia a divisio em lotes de 

acordo com o n~mero de pessoas que havia feito a compra. Feita a 

distribui~io, os lotes eram sorteados de modo a que nio houvesse 

reclama~3es posteriores.· (Rezende, J6. op. cit.) 
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A demanda crescente, a grande repercussio da Feirinha, nos 

meios de comunjca~io R, tamb~m, as falhas no que se refere a 

horirios e qualidade dos produtores favoreceram a competiçio dos 

setores profissionais da distribui~io de gineros alimentícios na 

grande cidade. Em meados de 1984 come~aram a surgir diversos 

sistemas de distribui~io domiciliar de alimentos, 'cooperativas' 

de compra etc. Todas sem aquela preocupa~io de se combater os 

intermediirios. Algumas at~ patrocinadas por grandes redes de 

supermercados, e com pre~os similares, nesse momento, aos da 

·Feirinha". A preciria organiza~io dos pequenos produtores do 

, 
Estado do Rio tamb~m contribuiu para o declínio da experiincia. O 

sistema prevaleceu e refor~ou a antiga indagaG:io: ~ possível 

desenvolver - com ixito duradouro - experiincias cooperativadas, 

autogest ionirias ou socializantes dentro do modelo capitalista de 

sociedade? 

Ficou, todavia, o germe da organiza~io, a consciincia de que 

a infla~io nio ~ um fen3meno incontrolivel ou sobre-humano, a 

paulatina compreensio de que a estrutura agriria e a política 

agrícola sio aquelas apontadas no 10. Congresso da FAMERJ: 'hoJe o 

campo brasileiro se caracteriza pela penetraG:io cada vez maior do 

grande cap i tal : este, com os resultados obtidos no 
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desempenho de atividades industriais e financeiras l parte agora 

para o campo visando aquisiç~o de grandes extens3es de terra l com 

fins meramente especulativos. ~ tamb~m marcante a utilizaçio da 

terra como reserva de valor l processo facilitado pelo Estatuto da 

Terra l que proporciona facilidade de cr~dito e incentivos fiscais: 

surgem ai os grande projetos agropecuirios l ou de reflorestamento l 

promovendo grandes desmatamentos l expropriaçio de posseitros l 

suborno ~s autoridades. ( ••• ) A pequena propriedade l voltada 

basicamente para a produçio de glneros de subsistlncia l vem 

atravessando crises e mais crises, n~o s6 pela absoluta falta de 

preparo t~cnico e financeiro l como pelo brutal estrangulamento de 

sua produç~o. ( ••• ) O resultado disso ~ que os produtos do consumo 

interno começam a ter seus preços bastante elevados l pois a 

produ,~o n~o ~ suficiente para atender a toda a popula,~o e, por 

outro lado l os produtores-lavradores recebem cada vez menos pelo 

que produzem. Isso pode se constatar at~ mesmo comparando a 

eleva,io dos preços de seus produtos com a elevaçio de insumos de 

que necessitam (adubo, sementes, incetisidas etc.).' (oP. cit.) 

A luta das Associaç3es de Moradores em relaçio ao transporte 

coletivo nunca foi muito consistente e sempre se vinculou 

prioritariamente aos 8nibus. Outros meios de transportes 
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importantes no Rio, como trem, barcas e metr&, s6 mereceram 

aten~~o e empenho do Movimento Comunit~rio em situa,Ses especiais, 

geralmente vinculadas a amplia,io de linhas e de 

acidentes. 

Partindo do reconhecimento de que transpo~te p~bl ico ~ 

servi,o fundamental e nio pode ser, portanto, objeto de lucro, 

algumas Associa,Ses e a FAMERJ desenvolveram campanhas raramente 

bem sucedidas. A a,io, quase sempre, consistiu na den~ncia de 

aumentos dos pre,os das passagens, como bem retrata a noticia do 

Jornal O Dia, de 11/06/1985: 

FAHERJ faz manifesta~io contra aUMento de 3nibus 

·A FAMERJ promoveu ontem, ~s 17 horas, no Terminal Am~rico 

Fontenelle, Junto ~ Central do Brasil, manifesta,io contra o 

aumento de 60% nas passagens de 8nibus. ( ••• ) Os manifestantes 

levaram cartazes com dizeres '60% ~ roubo· e 

aumentos de passagens e nio tivera~ qualquer problema com a 

policia, postada discretamente ~ distincia. Apenas um fiscal da 

Coderte comunicou que ali n~o eram permitidas manifesta,Ses, mas 

se retirou logo em seguida.· 
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A estatiza,io das empresas de &nibus sempre esbarrou num 

problema, quando pleiteada por Associa,3es e pela FAMERJ: o 

pissimo desempenho da empresa estatal, a Companhia de Transportes 

Coletivos (CTC). Tamb~m o congelamento do preço das passagens foi 

uma reivindica,io que nio empolgou, pois a maioria da populaçio a 

considerava inviável, irreal. 

A chamada 'Luta de Transportes', portanto, malgrado a 

repercussio desse serviço no cotidiano da popula,io trabalhadora -

que gast a, em m~d i a di ár i a, tLê..5.....h"OL.àS. par a chegar e r et ornar- do 

local de trabalho - nunca teve uma dimensio muito for-te. 

Tamb~m as a,3es r-eivindicat6rias por mais escolas - a 'Luta 

de Educaçio' - nio chegou a ser- marcante. Talvez por-que os 

pr-oblemas habitacionais, de sadde e saneamento básico sejam mais 

imediatos e, supostamente, mais concr-etos. Her-ança de toda uma 

tradiçio pol(tica paternalista e da domina,io efetuada atrav~s da 

marginalizaçio escolar, muitas comunidades ainda nio descobriram o 

direito à escola. 

A partir de 1983, com a posse do governador Leonel Brizola, 

uma ampla discussio sobre Educaçio começou a se desenvolver- na 

sociedade, at~ porque esta era colocada como pr-ioridade da 

administraçio estadual. Acontece que a pr-oposta do gover-no 
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Brizola, cuja marca eram os Centros Integrados de Educaçio P~blica 

(os CIEPs), transformava a unidade escolar em posto de assitincia 

social. Durante todo o dia crianças que viviam em condiç3es 

precirias de vida teriam cafi, almoço, lanche, jantar e depois, de 

banho tomado, voltariam para suas casas. A proposta, sem d~vida, 

sensibilizou. E o que se viu, de 1983 ati hoje, foi uma nova 

reivindicaçio: comunidades pleiteando ·brizoI3es· em seus bairros. 

Inclusive com eles viria a possibilidade de empregar gente do 

pr6prio bairro, na animaçio cultural, na cozinha, na vigilincia 

etc. 

Segundo Ci.ar Benjamin e Mircio Costa, em artigo publicado na 

Fol/','i dl~ 8,~'1' Paulo de 03/10/1989, int itulado ·Não i o ql.1e parece", 

a escola de turno integral teria a função bisica de retirar as 

crianças de ruas, bairros pobres e favelas durante todo o dia, 

pois o meio social em que vivem i - fica implícito - degenerador e 

perversor. Estamos diante de um discurso que não s6 se adequa com 

perfeição à vocação assistencial e paternalista do populismo como 

apresenta forte apel6 ao senso comum, penetrando em todas as 

classes sociais. 

Este apelo foi tão eficaz que a questão dos CIEPs e a demanda 

por sua construçio foram a t8nica do movimento reivindicat6rio 
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FAMERJ, em 1983, ter aprovado um programa de lutas relativas ~ 

Educa~io que colocava a necessidade do aumento de verbas 

destinadas a esse servi~o, participa~io da comunidade escolar no 

planejamento pedag6gico e na escolha das dire~3es, publica~io pelo 

Estado de livros a serem distribuidos gratuitamente, reforma geral 

dos pr~dios escolares tidos como as piores edifica~3es do 

serviço p~bl ico integraçio universidade-escola p~blica 

cria~io de circulos de alfabetiza~io. 

Essas reivindica~3es, Justas e abrangentes, nunca foram 

aprofundadas nem encaminhadas de forma massiva pelas Associa~3es 

de Moradores. Mesmo a participa~io das entidades comunit~rias nos 

Conselhos Escola-Comunidade (CECs), criados em fins de 1984, 

deixou muito a desejar. 

Uma campanha que ilustra esse fen8meno perverso da hegemonia 

governamental sobre a demanda por mais escola e melhor educa~io 

foi a da tentativa de transforma~io do Instituto Lafa~ette, na 

TiJuca, Zona Norte do Rio, em escola p~blica. Uma grande 

mobilizaçio, envolvendo Associa~3es de Moradores de classe m~dia, 

do segundo semestre de 1983 at~ 1984, nio foi suficiente para 

convencer o governo estadual, apesar de seu reiterado compromisso 
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com a escola p~blica. O governo preferiu investir na constru~io 

dos CIEPs e o Instituto Lafa~ette - fechado h~ dois anos foi 

comprado pela Funda~io Sradesco, que reabriu a escola para os 

filhos de seus funcion~rios. 

Na ~rea da clJltlJra, as Associa~3es de Moradores 

notabilizaram-se pelas freqdentes campanhas por espa~os de lazer. 

A vitoriosa campanha pela urbaniza~io dos terrenos remanescentes 

das obras do Metr8, ao longo da Linha-l (Tijuca-Copacabana), . 
e 

exemplar. Os interesses da especula~io imobiliária, como raras 

vezes ocorreram no Rio, foram subjugados pela pressio popular e o 

governo estadual comprometeu-se a construir, em cerca de 100 

terrenos, equipa~entos coletivos. Assim surgiram, aos longo da 

avenida Heitor Beltrio, na Tijuca, entre 1985 e 1986, diversas 

pequenas praças, quadras de esportes, uma escola p~blica (CIEP 

Samuel Weiner), uma Casa de Cultura (que sedia o Sindicato dos 

Escritores), o Museu Espaço Ciincia Viva e o Centro Comunitário da 

Tijuca. Um folheto da Associa~io de Moradores e Amigos de Botafo90 

(AMAS), convidando a populaçio para a inauguraçio da Pra~a Chaim 

Weizmann, tem significado hist6rico: 

A pra~a já é do povo 
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alguns moradores nas proximidades das obras do Metr8 que, para se 

verem livres da intransigincia das autoridades e empreiteiras, nio 

tiveram outra salda a n~o ser lan~ar peda~os de rama de aipim 

contra guindastes e britadeiras. Tudo na esperan~a de reconquistar 

um pouco de tranq~ilidade durante a real iza~~o daquelas obras, que 

se prolongavam pela noite adentro. 

Isto tudo aconteceu em meados dos anos 70. Foi quando os moradores 

das ruas Bar~o de ltambi, Jornalista Orlando Dantas, Clarisse 

indio do Brasil e Paulo VI resolveram abandonar as rea~3es 

isoladas e partir para a soluçio conjunta de seus problemas. A 

construç~o da Praça Chaim Weizmann i mais uma das conseq~incias 

deste trabalho conjunto que, entre outros frutos, Ji rendeu para a 

comunidade a arborizaçlo de suas cal~adas, a abertura de um dos 

acessos da estaçio do Metr& e a instalaçio de uma cabine da PM. 

Realizaç3es conquistadas graças ~ iniciativa e recursos da pr6pria 

comunidade. 

Sem d~vida, a Praça Chaim Weizmann foi uma das mais custosas e 

trabalhosas. Na verdade, consumiram-se tris anos de irduo e 

persistente trabalho para que a ~rea de pouco mais de cinco mil 

metros quatrados na confluincia das ruas Fernando Ferrar i e Farani 
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nio se transformasse em mais um espigio ou um estacionamento da 

Coderte - como desejavam alguns. Foram necessirios dezenas de 

ofícios, cartas, audiincias e reuni3es. 

o primeiro, entre 98 terrenos remanescentes das 

desapropriaç3es feitas pelo Metr&, a ser reconquistado por uma 

comunidade. Abrindo, assim, caminho para que outras Associaç3es de 

Bairros tamb~m consigam desencantar o esquecido decreto 5.627, 

assinado pelo ex-governador Chagas Freitas. D~sencantar uma lei 

que apesar de regulamentar a transferlncia destas ireas para as 

comunidades era tratada at~ entio como letra morta.· 

Os encantos da burocracia, do aparelho do Estado comprometido 

com os interesses privatistas, eram quebrados pela mobilizaçio da 

comunidade e pela pressio da opiniio p~blica ••• 

Tocando em quest3es que interferiram na sa~de dos corpos, a 

·Luta pelo Saneamento Bisico·, especialmente em ireas mais 

abandonadas, como as Baixadas de Jacarepagui e Fluminense, sempre 

teve destaque na atuaçio da FAMERJ. ~ interessante notar que, na 

perspectiva do Movimento Comunitirio, a ecologia ganha um 

inequívoco conte~do social. Ela nio se restringe ~ proposta de 

disciplinas escolares que estudem o meio ambiente, mas esti 
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presente na reivindica~io pela dragagem e canaliza~io de rios, 

tratamento de lagoas e cria~io de redes de esgoto sanit~rio 

acompanhadas por esta~3es de tratamento. 

Demonstrando uma visio mais global do problema, as 

Associa~3es presentes ao 10. Congresso da FAMERJ nio tim d~vida em 

apontar a 'pol rtica governamental central izadora' como uma das 

principais causadoras das precirias condi~3es de vida da popula~io 

pobre: 'os recursos do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) 

devem ser entregues aos respectivos governos estaduais 

municipais para serem aplicados a fundo perdido nas obras de 

Saneamento Bisico, obedecendo ~s prioridades específicas de cada 

regiio·. 

Mas o nosso objeto central - a educa~io pol ít ica produzida 

pelo Movimento Comunitirio ganha contornos definitivos na 

posi~io das Associa~3es de Moradores e da FAMERJ diante das 

quest3es políticas gerais especialmente, dos momentos 

eleitorais. 

Em 26/9/1982 a FAMERJ promoveu, no Clube Municipal, um debate 

com os candidatos ao governo do Estado. Na ocasiio, eles receberam 

publicamente o documento 'As Associa~3es de Moradores e a 

Constru~io do Estado Democritico' - uma síntese das experi&ncias e 
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p~opostas da FAMERJ. O documento exigia um p~og~ama de gove~no 

claro', onde todas as propostas apontem para '0 mesmo objetivo de 

Justi~a social'. E afirmava, a partir dos quatro anos e meio de 

existência da Federa~ão a necessidade da: 'descentral iza~ão do 

pode~, ( ••• ) criando canais permanentes de comunica~ão entre o 

Estado e a popula~ão; ( ••• ) reconhecimento das Associa~Ses de 

Moradores como parte legitima dos inte~esses da população; 

redirecionamento dos investimentos p~blicos, colocando como 

prio~itirio o atendimento ~s necessidades básicas das áreas 

carentes; promo~ão de amplo debate entre o Executivo, o 

Legislativo e as Associa~Ses de Mo~adores sobre as propostas 

or~amentárias; acompanhamento pela comunidade da execu~ão dos 

prog~amas aprovados.' (set./1982) 

o vencedor das elei~Ses foi um dos candidatos que havia se 

comprometido com o documento, Leonel B~izola, do Pa~tido 

Democrático Trabalhista (PDT). No dia 27 de mar~o de 1983, dez mil 

pessoas representando 150 Associa~Ses reuniram-se com o governador 

rec~m empossado e seu secretariado, no ginásio do Olaria Atl~tico 

Clube, Zona Norte do Rio. Dezenas de documentos contendo 

reivindica~Ses específicas fo~am entregues ao governo, Junto com 

um documento mais geral intitulado 'Propostas de RelaçSes entre as 
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Associa,3es de MOFadoFes e o novo GoveFno do Rio de JaneiFo". 

em 1985, novo debate 

p~blico foi Fealizado, desta feita na UERJ, MaFacani, Zona NOFte 

do Rio, dia 27/10. As elei,3es na capital deFam a vit6Fia ao POT 

novamente, tendo como vice-PFefeito um ex-diFigente da FAMERJ, J6 

Rezende, o goveFnO municipal buscou de imediato abFiF canais 

peFmanentes com o Movimento Com~nitiFio. Na convocat6Fia paFa o 

PFimeiFo EncontFo Associa,3es de .MoFadoFes - PFefeituFa do Rio, 

PFomovido conjuntamente pela FAMERJ e pelo goveFno municipal, 

PFopunha-se 'um novo tipo de Felacionamento entFe os movimentos 

populaFes e o podeF p~blico, paFa que os pFOgFamas de goveFno 

sejam, cada vez mais, oFientados segundo as Feais PFioFidades da 

movimentos e associa~3es aut8nomas e independentes'. 

Em 1986 a FAMERJ, mais uma vez, se fez PFesente no ceniFio 

político. Num debate PFomovido em Nova Igua~u, Baixada Fluminense, 

ao qual compaFeceFam mais de duas mil pessoas, aquele que seFia 

eleito o goveFnadoF, MOFeiFa FFanco, do PMOB, assinou o texto 'Os 

Dez Mandamentos do GoveFnadoF Fluminense·, que Fevelava bem as 

concep~3es do Movimento ComunitiFio. o goveFnadoF eleito 

comPFometia-se a: 
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·1- Usar sua influincia política para apoiar todas as 

propostas progressistas que forem apresentadas na Constituinte ( .• 

• ). opondo-se aos interesses dos poderosos ( ••• ); 

11- apoiar, decisivamente e sem manipula,3es, as iniciativas 

do Movimento Popular. fortalecendo sua organiza~io independente e 

o crescimento da conscilncia pol ítica do nosso povo ( ••• ); 

111- governar de forma democritica. respeitando as Associa~3es 

de Moradores, os Sindicatos e demais entidades de representa;io da 

popula~io. combatendo sem tr~guas a política do favor, do 

empreguismo e das decis3es tomadas sem consulta ~ comunidade 

( . . . ) ; 

IV- praticar a descentraliza;ão administrativa, Jamais 

sonegando informa;Ses de interesse p~blico, abrindo o or;amento 

para a popula;ão organizada, estimulando as formas de Poder Local 

( . . . ) ; 

V- realizar imediatamente as obras de Saneamento B'sico, sem 

cobran;a de qualquer esp~cie ( ••• ); 

VI- criar uma política que legalize e urbanize os loteamentos 

e implemente a Reforma Urbana ( ••• ); 

VII- garant ir a boa qual idade do transporte p~bl ico e de massa, 
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ampliando os sistemas metFovi~Fio, feFFoviiFio, de baFcas e a eTC 

( . . . ) ; 

VIII- assumiF uma pol(tica de sa~de que proteja a popula,io e 

fedeFais, 

estaduais e municipais ( ••• ); 

IX- prosseguir na constru,io dos CIEPs, na 

turno ~nico em outras escolas e na 

ensino ( ••. ); 

X- cumpriF tudo o que foi definido acima e explicar 

detalhadamente ao povo qualqueF n~o realiza,~o das PFomessas de 

campanha, paFa que a Pol(tica FecupeFe sua dignidade e a demagogia 

eleitoFeira n~o tenha mais vez entFe n6s. 

Nova Igua,u, 19 de outubFO de 1986.· 

Foi no pFocesso constituinte nacional que essa polit izaçio de 

base avantou mais. Depois de uma cuidadosa PFepaFa,io, onde a 

hist6Fia das Constituiç3es b Fasileiras esteve sendo Felatada e 

estudada, atFav~s de documentos mimeOgFafados e cartilhas, a 

FAMERJ Fealizou, nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 1986, o seu 

Congresso Constituinte dos BaiFros, na UERJ. 
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Durante 22 horas, cerca de mil delegados e observadores do 

Movimento Comunit'rio debateram id~ias e formularam. no f i na 1, 

nada menos do que 206 propostas para a Constitui~io Federal e/ou 

Estadual. Buscava-se ampliar os direitos pol{ticos e sociais da 

popula~io, levando em conta os interesses das grandes maiorias 

marginal izadas. 

A publica~io que cont~m tais propostas, editada pela Funda~io 

Educar, tem uma intrudu~io - ·A luta faz a lei" que diz: 

"Queremos uma Constitui~io escrita em linguagem clara e sem 

conceitos ambíguos que diem margem a virias in t erpr et a~3es" 

Queremos uma Constitui~io que comece por afirmar os direitos e 

garantias dos cidadios e das coletividades, para depois definir o 

papel do Estado, ji que o povo ~ o grande soberano. ( . . . ) 

Sentimo-nos Constituintes de Rua, Constituintes dos Bairros, uma 

vez que nos preocupamos com as mudan~as que fario um Brasil mais 

j ust o, igualitirio e fraterno" E enquanto responsiveis pelo 

Movimento Comunit'rio em nosso Estado. afirmaremos no dia-a-dia de 

nossas Associa~3es de Moradores uma verdade maior: A LUTA FAZ A 

LEI. S6 com muita atua~io ser' posta em pr'tica a nova 

Const i til i ~ão. " 

Historiamos, brevemente, as lutas do Movimento Comunit'rio a 

:) 
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partir da cria~io da FAMERJ e a perspectiva dos movimentos 

similares que antecederam a existincia da Federa,io. ~ preciso, 

porém, trabalhar com dados concretos e recentes que nos . ind i quem 

sobre .9..!J..e.JlL_ .. ~ __ .o __ .9J.L.ê. est amos fa 1 ando qlJando nos refer i mos a 

Mdvimento Comunitirio. 

Assim como na Espanha franquista as reivindica,Ses do 

movimento citadino em suas mais variadas formas precederam a 

conquista da liberdade, o processo de democratiza,io da sociedade 

brasileira tem no Movimento Social Urbano um de seus m6veis mais 

decisivos. A crise urbana traz, de IJm lado, a importância 

crescente da for,a de trabalho e dos meios de consumo necessirios 

~ sua reprodu,io. Por outro lado, o capital ismo reluta em 

produzi-los, ji que nio sio suficientemente rentiveis. O Estado 

nio por acaso principal interloclJtor do Movimento ConllJnitário 

passa a ser o patrio dos servi,os p~blicos·, como diz Manuel 

Castells. 

A composi,io social heteroginea, as reivindica,Ses na esfera 

do consumo coletivo e a cren,a num poder do Estado ·neutro e 

regulador· tirariam cont el.ído nllJdanc i st a desses 

movimentos. Entretanto, cabe indagar sempre qual a contribui~io da 

organiza,io de moradores para a constru,io de uma democracia 
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efetivamente participat iva. 

o mapeamento das organiza~3es comunit~rias do Estado do Rio 

de Janeiro, realizado pelo Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econ8micas (IBASE), no per iodo de Julho de 1988 a maio 

de 1989, a pedido da diretoria da FAMERJ, traz um perfil básico 

das Associa~3es de Moradores do Rio, feito a partir de entrevistas 

com presidentes e diretores de 328 entidades. Ele revela a 

capilaridade do Movimento no tecido social e suas deficiincias, 

possibilidades e contradi~ões. 

Esta pesquisa nos indica que o crescimento da organiza~io 

comunit~ria se deu Junto com o proceso de democratiza~io, isto ~, 

entre o fim da d~cada de 70 e o inicio dos anos 80. At~ 1983, 64% 

das Associa~ões de Moradores tinham sido fundadas. Importante 

destacar que mais da metade delas (52%) estio em bairros da 

periferia, onde a a~io do poder pdblico ~ mais ausente. 

o movimento ~ sustentado por uma vanguarda mais consciente. 

Apenas dez pessoas, pelos dados da pesquisa, tim 

permanente, e a m~dia mensal de participantes em reuni3es gira em 

torno de 50 pessoas. Ainda assim, cabe perguntar : que outras 

institui~3es da sociedade civil conseguem nuclear mais pessoas? Os 

partidos políticos, com sua tradi~io cartorial, tim funcionamento 
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ma i s reg1llar? 

Essa vanguarda - e a informaçio nio ~ desprez{vel - conheceu 

a ditaduia militar Ji em idade adulta, pelo fato de quase a metade 

dos dirigentes entrevistados ter mais de 40 anos. Uma consciincia 

forjada no per {odo em que as liberdades políticas praticamente nio 

como instrumento da construçio da cidadania pode ser percebida no 

fato de nada menos que 48~ das lideran~as entrevistadas ter pelo 

menos o 20. grau completo. Ler, escrever e contar sio caminhos 

para o pensamento critico e para a consciincia organizativa, pelo 

Nio ter uma sitlJaç:io privilegiada, identificando-se por isto 

com a classe trabalhadora, parece ser fator de estímulo ao 

engajamento comunitirio: a pesquisa indica que apenas 7,5~ das 

lideranç:as comunit~rias percebem mais de dez salirios mínimos por 

mis. 

Fica con f i rmado pela pesqlJ i sa o movimento ~ 

essencialmente pritico, pela prioridade que di ~s manifestaç:3es de 

rua e pelo teor concreto de suas reivindicaç:3es. ~ importante para 

a sua dinimica e continuidade o fato de ter 50% de seus pleitos 

atendidos parcial ou totalmente. 
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Por~m, as Associaç3es nio se restrigem ~s reivindicaç3es 

vinculadas ~ melhoria das condiç3es de vida - e aí é not~vel o 

fato de educaçio e transporte, que at~ entio nio tinham muito 

destaque, serem atividades importantes de Julho de 1987 a maio de 

1989. É bastante significativo o fato de 217. das Associaç3es de 

Moradores terem de~tacado em sua atuaçio as ·quest3es políticas·, 

isto é, o direito ~ participação, ~ cidadania, ~ conscientizaçio e 

à participa,ão na elabora,ão de projetos e decis3es de governo. 

generaliza~io do Movimento 

Comunit~rio fazem com que a atua,ão dos cidadãos engajados nas 

Associa~3es de Moradores ganhe muitas dimens3es. 

No plano mais direto, ·bairrista· propriamente dito, como 

vimos, as Associa~3es atuam contra a especula~io imobiliiria e 

pelo zoneamento urbano, na defesa de uma política de habitação 

popular, propriedade da terra e regulariza~ão dos loteamentos 

clandestinos, pela sadde e saneamento b~sico. pelos transportes 

coletivos, pelo abastecimento, por educa~io, cultura e lazer. 

Em relação ao Estado, as Associaç3es afirmam constantemente a 

preserva~io de sua autonomia, mesmo sendo este seu principal e 

constante interlocutor. A part icipação no processo decis6rio - sem 

coopta~io o combate ~ corrup~io na administra~io p~blica e a 
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luta pela descentraliza~lo da gestlo tamb~m slo recorrentes. 

As Associa~3es vinculam-se, igualmente, embora sem um 

engajamento mais efetivo, ~s chamadas "lutas gerais da popula~lo 

brasileira, pelas liberdades democriticas, contra a explora~io do 

trabalho e pelo atendimento, atrav~s de polít icas socias, das 

necessidades bisicas da popula~io. Aspira~3es planetirias, como a 

paz entre as na~3es, o desarmamento e a autodeterminaçio dos 

povos, al~m do equil{brio ecol6gico, nio sio estranhas ao 

Movimento Comunitirio. 

o importante ~ destacar, por fim, que o Movimento Comunitirio 

coordenado pela FAMERJ tem uma substincia democr'tica fundamental 

para a constru,io da cidadania coletiva. Dialeticamente, o cidadio 

desprezado pelo regime autorit'rio redescobre sua dimensio 

política a partir dos níveis mais primirios de sua rela,io social. 
I 

o cientista político Leo Linc~, part icipante at ivo do pr6prio 

Movimento e ex-presidente da Associa,io de Moradores e Amigos da 

Usina Muda (AMAUM), analisa: ·afastado dos grandes neg6cios do 

Estado, o cidadio se vi obrigado a circunscrever seu interesse 

político ao universo da vizinhan~a e adJacincias, at~ como medida 

de precau,io e seguran,a. O mergulho da cidadania nesse universo 

circunscrito termina por transformar a vizinhança no territ6rio de 
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muitas descobertas. Acossado, o cidadio retrocede at~ a soleira de 

sua porta, onde a sua descart~vel condi~io de animal pol{t ico se 

exercita no rec&ndito da família, no papo com os amigos de f~ e os 

vizinhos de confian~a. O Estado autorit~rio, ao prescindir do 

cidadio, desenvolve neste a indiferen,a com rela~io aos neg6cios 

do Estado e a sensa~io de que tamb~m ele, o cidadio, pode 

prescindir do Estado. Essa sensa~io perdura at~ o momento em que 

se retrocede aos n{veis mais elementares do tecido da sociedade: a 

família, o círculo de amigos e viz~nhos. E ~ exatamente neste 

momento e neste lugar, a partir do qual j~ nio ~ mais poss{vel 

retroceder, que a cidadania resgata sua concretude e redescobre 

sua for~a. A sociedade desart iculada, gelatinosa, se percebe 

reverso da medalha do autoritarismo e, portanto, co-responsivel 

pelo fato pol {tico autorit~rio. Surgem, entio, os primeiros 

esfor~os no sent ido da constru~io de instrumentos de 

auto-preserva~io e auto-realiza~io da sociedade civil.· (Lince, 

Leo. 1984). 

Dialeticamente, o autoritarismo, ao tentar reduzir o espa~o 

do p~blico e do político, joga grupos e classes nas rela~3es 

elementares de amizade e vizinhan~a. Mas nio se diga que aí nio 

brota a dimensio política e a contradi~io: o primeiro que, tendo 
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murado um terreno, decidiu dizer: Isto. meu e encontrou pessoas 

bastante simples para acreditarem nele foi o verdadeiro fundador 

da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assass{nios, quantas 

mis.rias e horrores nio teria poupado ao ginero humano aquele que, 

arrancando as estacas ou entulhando o fosso, tivesse gritado aos 

seus semelhantes: Guardai-vos de escutar este impostor! Estais 

perdidos se esqueceis que os frutos sio de todos e que a terra nio 

• de ningu.m'· (Manfred, A •• 1972) 

Por tris desta forma prosaica de se referir ~ origem da luta 

de classes, o autor revela que as rela~3es pessoais e diretas 

estio carregadas do social. d aí que renasce o ser gregirio, o 

homem da p61 is, aquele que se inquieta com o seu destino e o dos 

outros. 

" 

A ditadura militar implantada em 1964 estimulou ao miximo a 
[' 

i·: 

I'. 
des\:lolitiza<;:io da sociedade e a ideologia do 5el'·-m,'ide·-m;'in. pOI'"(~'m, i 

nas escolas e universidades o descontentamento crescia e afirmava l' 
~; 

a impossibil idade do regime impor a censura, o silincio e o '!, 

I' 

isolamento ~ grande maioria. t 

~ , 

Uma das formas mais originais de se retomar a dimensio 

~' 
~, 

política da a<;:io humana, Justamente partindo do mais pr6ximo de 
I,; 
~ ; 

r cada um - a rua, a pra~a, o bairro - foi o Movimento Comunitirio. 

~, 

, ,., 
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E ele surge nio para murar terrenos', mas exatamente para 

arrancar estacas ou entulhar fossos'. O recuo 'at~ a soleira da 

porta', assim, ~ o passo atris que permitiri dar, depois, dois ~ 

frente, politizando o cotidiano a partir das quest3es ligadas ao 

local de moradia e desvelando as contradiç3es do sistema, de uma 

forma pedag6gica. Uma ~edagogia cuidadosa, pois que trata de 

trazer à luz as contradiç3es ~.!JJl.d.ik..L1.s. geradas pelo embate 

capital x trabalho, como veremos a seguir. 
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CAPÍTULO III - POSSIBILIDADES E LIMITES DO MOVIMENTO COMUNIT~RIO: 

ASPECTOS POLÍTICOS E IDEOLóGICOS 

!) O Movimento Comunitirio questiona o sistema capitalista? 

Nas sociedades modernas - capitalistas ou socialistas ~ 

unanimemente aceito o papel do Estado como produtor e gestor dos 

bens de consumo coletivo. Habita,io, saneamento bisico, educa,So, 

transporte e sa~de, por exemplo, sio considerados direitos da 

cidadania e dever do poder pJblico. Nas forma,3es sociais 

capitalistas, contudo, essas novas demandas derivadas do 

processo urbano-industrial de desenvolvimento geraram um 

impasse: por um lado, o inyest imento nos equipamentos de consumo 

coletivo ~ necessirio ~ reprodu,So da for,a de trabalhoi por 

outro, limita a utiliza,io intensiva da cidade realizada pelo 

capital, naturalmente mais interessado em setores rentiyeis 

(lucratiyos) e nos m{nimos custos com a produ,io. 

Nio ~, portanto, sem tens3es e contradi,Ses que o Estado 

capitalista volta-se para o atendimento de demandas p~blicas, 

inclusive porque nia ~ de sua natureza real atender a essas 

demandas. Acumula,io de capital e consumo colet iyo sio pólos de um 
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processo que nio flui sem confl itos. ~ perceptível o fato do poder 

político local, a nível de municípios, concentrar esfor,os na 

reprodu~io da for~a de trabalho, enquanto que a reproduçio do 

capital tenha mais implementos do poder pol {tico regional, através 

dos governos estaduais, e do poder nacional, via governo federal. 

No Brasil, o conhecido esvaziamento financeiro dos municípios nio 

esti alheio a essa defini~io. Ela orienta uma política urbana 

posta a servi,o - de forma cada vez mais explícita e exclusiva 

das necessidades de acumula~io capitalista. Toda a a,io social do 

Estado, nesse sent ido, objetiva maximizar os benefícios do 

cap i tal. 

de trabalho tim sua 16gica de produ~io regida pelos critérios de 

rentabilidade capitalista. O longo período de alJtor itar ismo 

m i I i t ar, iniciado em 1964, aprofl.tndou esse processo de 

privatiza~io do Estado e de despolitiza~io da sociedade. 

Haveria, em fun~io disso, um cariter anticapitalista do 

Movimento Comunitirio? O correto seria dizer que ele tem um 

e.g..t.e.Dj;;...iJil. an t i c ap i t a I i s ta, que p OI.1C as vezes ti d esen vo I v i do. Como ~. 

maior parte das contradi,3es urbanas sio conJuntlJra i s 

solucioniveis nos marcos do sistema as a~3es dos moradores 
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. organizados esgotam-se, muitas vezes, nas conquistas imediatas. 
: 

Uma certa ortodoxia marxista ~ taxat iya: por sua base pol iclassita 

e por sua atuaçio fora da esfera produtiva, os Moyimentos Sociais 

Urbanos são incapazes de ultrapassar o imediatismo das 

reiYindicaç3es. 

Esse "reformismo" explicaria tamb~m a fragil idade do 

Moyimento Comunitirio para resistir ~ cooptaçio da classe 

dominante, na figura de um Estado "neutro e regulador"" O 

esvaziamento do Moyimento decorreria, em ~lt ima e dialética 

instincia, do seu pr6prio sucesso: uma vez conquistados 

determinados objetivos locais e imediatos, a nucleaçio e a 

mobilização perderiam o sentido. 

Assim avaliava Carlos Nelson Ferreira dos Santos, arquiteto 

apaixonado pelas quest3es urbanas, que nos deixou prematuramente 

em 1989" Para ele, os Moyimentos Sociais Urbanos tim um objetivo 

integrador e obedecem ~s fases de um processo nio harm&nico 

classificadas por Victor Turner: rompimento de normas, crises. 

açio compensat6ria e reintegração entre as partes. E conclui: 

"depositar nos movimentos urbanos muitas esperanças de mudança 

social equivale a acreditar em milagres'. (F. Santos, Carlos 

Nelson, 1982) 
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Nossa 6tica ~ outra: ~ impossível uma mudan~a social no 

Brasil sem a presen~a de movimentos urbanos fortes e atuantes. As 

contradiç3es urbanas, que estimulam o surgimento de movimentos 

reivindicat6rios a part ir do local de moradia, reslJ I t am do 

capitalismo monopolista. Hi uma oposiçio entre os interesses do 

cidadio coletivo - ainda que na imprecisio e indefiniçio social de 

sua condiçio de morador e os do Estado, controlado pela 

b 1.1 r g l.1es i a ainda que personalizado em agentes paI it i cos 

sensíveis ao drama social" e paternalistas. 

Como diz Ana Maria Doimo, o espa~o urbano expressa antes de 

tudo rela~3es sociais contradit6rias, constituindo-se num lacus 

potencial para a emergincia de conflitos que podem vir a ter peso 

na mudan~a qualitativa e nas rela~3es entre as classes. 

Apreendi-los como expressio de tais relaç3es - derivadas da 16gica 

capital/trabalho no processo hist6rico - e nio como casos isolados 

no tempo e no espa~o constitui algo de fundamental importincia se 

nio quisermos cair em modelos simplificadores da realidade que nos 

induzem a conclus3es apressadas e distorcidas de carátel~ 

integrat ivo·. (Doimo, A. M., 1984). 

A contradiçio capital x trabalho ganha novos contornos nesse 

fim de s~culo" O discurso her6ico da classe operária, que seria a 



97 

portadora da redençio do universal, contrasta com reivindicaç3es 

econ8micas e lutas sindicais meramente corporativistas, sem 

conte~do de transformaçio social global. Por outro lado, nessa 

sociedade que se complexifica, i indispensável se reconhecer a 

riqueza de movimentos sociais das etnias: sio os nat ivos lutando 

pela presenvaçio de suas terras e culturas, i a maioria negra (a 

populaçio brasileira ~ composta por 707. de nio-brancos) 

redescobrindo suas ra{zes e a opressio de que ~ v{tima. ~ 

fundamental entender o movimento das mulheres que rompem com o 

secular patriarcalismo e com o machismo, subproduto do 

autoritarismo. Os diversos movimentos culturais grupos de 

teatro, de m~sica, cineclubistas, de defesa ecol6gica que se 

expandem a part ir da d~cada de 70 expressam uma dinimica na 

formaçio social brasileira que vai al~m da disputa bin8mica entre 

burguesia e proletários. Aliás, raramente os trabalhadores das 

fábricas lideram esses movimentos, que nem por isso deixam de 

exercer forte pressio de mudança social, especialmente no plano 

cultural-ideol6gico. 

Manuel Castells refere-se a um movimento citadino 

variad{ssimo como mola propulsora da democracia espanhola. As 

lutas reivindicat6rias, as diversas formas associativas e in~meras 
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manifesta,3es culturais precederam a conquista da liberdade e 

corroeram o regime franquista. 'Associa~3es de vizinhos, com i tis 

de usu~rios, organiza~3es de consumidores, assoc i aç:~:5es de 

donas-de-casa, grupos de mulheres, clubes Juvenis, associaç:3es de 

aposentados e pensionistas, organizaç:3es ecol6gicas, 

de comerciantes, assoc i a~~:5es de paraplégicos, grrlPos 

excursionistas e esportivos, entidades c{vicas, centros culturais, 

associaç:3es de defesa do patrim8nio art(stico e tantas outras 

formas de reun i ão, de at i v i dade e de e~<I:lI'"essão que .9.!JJ; __ j..àDi 

Castells reconhece a 'fenda criada pelo movimento oper~rio', 

mas atriblli igual importância à amplia~ão do leque de grrlPos ou 

fra,3es de classes sociais não proprietirias dos grandes meios de 

produç:ão para que houvesse mudanç:a substantiva tanto na vida 

cotidiana quanto nas institui,3es pol{ticas. Esse leque amplo do 

Movimento Citadino opunha, segundo Castells, as necessidades 

sociais aos lucros dos monop6lios e a livre e espontinea expressio 

dos moradores ao autoritarismo burocritico. 

A experiência de mais de uma d~cada de aç:ão comunitiria 
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cooFdenada pela FAMERJ indica que o Estado 

capitalista, dependente e associado ao grande capital, vem 

demonstrando incapacidade de produzir. distribuir e permitir o 

controle popular de bens de servi,os pJblicos. As lutas 

comunit~rias por ~gua. luz, esgoto, calçamento. moradia, posse da 

terrFa, urbaniza,~o de lotes, transpoFtes colet ivos, assistência 

m~dica e odontol6gica, escolas pdblicas, creches, abastecimento, 

preserva,~o do meio ambiente, coleta do lixo e informa,3es por 

mais elementares que sejam esses pleitos - esbarFam em impecilhos 

cont {nuos. Mesmo as Feivindica,3es por lazer e cultura - reposi,~o 

da energia gasta no PFocesso produtivo ou, paFa alguns, vilvula de 

escape do sistema capitalista de explora,~o dificilmente sio 

atendidas. A indaga,io que se coloca ~ se Isso seria uma simples 

deficiência do sistema econ8mico, supeFivel com o tempo, ou uma 

conseqdincia inevit~vel do modelo de desenvolvimento capitalista 

adotado no Brasil. 

o desenvolvimento econ8mico cria demandas novas, necessidades 

sociais historicamente determinadas. Os meios de consumo colet ivo 

derivam e reproduzem, cada vez mais, a acumula,~o de capital. 86 

que, como diz Castells, os servi,os coletivos Fequeridos pelo 

modo de vida suscitado pelo desenvolvimento capitalista nio sio 
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suficientemente Fentiveis paFa seFem pFoduzidos pelo capital, com 

vistas ~ obten~io de lucFo·. (op.cit.) 

Ai Feside a CFescente cFise uFbana: uma cFise na PFoduçio, 

distFibui~io e gestio dos meios de consumo coletivo. Uma cFise que 

leva à inteFvençio do Estado paFa supeFaF os PFQblemas na 

FePFodu~io da fOF~a de tFabalho e asseguFaF o lucFo PFivado. Os 

movimentos sociais, ao FeivindicaFem seFviços p~blicos, 

atua~io do Estado, Feconhecido como podeF p~blico. E questionam a 

16gica capitalista de seu funcionamento, paFa que ele nio seja um 

meFo ·patFio dos seFvi~os estFutuFadoFes da vida cotidiana·. 

Os FeCUFSOS Fecolhidos pelo Estado, paFa invest iF no setoF 

p~blico, entFetanto, s6 podem ViF de tFibuta~io sobFe o capital ou 

de impostos sobFe a massa salaFial. Em ambas as fontes de captaçio 

h~ limita~3es: uma economia baseada na iniciativa pFivada nio 

compoFta excessiva inteFvençio do podeF p~blico e uma caFga muito 

gFande imposta ao contFibuinte geFa insatisfa~io social e FetFa~io 

da demanda. Dai OCOFFeF no BFasil um fen8meno que Castells ji 

identificava na economia espanhola, h~ dez anos : .( ••• ) como as 

demandas sociais sio cada vez maioFes no que diz Fespeito à 

inteFven~io do Estado (tanto pelas exigincias do capital como 

pelas Feivindicaç3es dos tFabalhadoFes), o Estado FeCOFF€ à 
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emissio de papel-moeda e ~ cria~io de dívida p~blica, sem a 

suficiente contrapartida do valor produzido. Essa ~ uma das 

maiores fontes estruturais de infla~io. Por isso, a part ir do 

momento em que a infla~io atinge propor~3es tais que amea~a o 

processo de circula~io do capital, uma das primeiras medidas para 

combater a crise ~ a restri~io da despesa p~blica que provoca 

e/ou acelera a recessio, a fal~ncia de empresas e o desemprego dos 

trabalhadores. O desinvestimento do Estado nos servi~os urbanos ~ 

um efeito direto das políticas anti inflacionirias e a causa 

f' 

fundamental da acelera~io da crise urbana na maioria dos pa{ses 

capitalistas." (op.cit.) 

O impasse esti criado quando o Estado nio oferece os servi,os 

cuja demanda ele estimulou, quando nio possibilita o consumo 

coletivo, que atrav~s do desenvolvimento das for~as produtivas, 

ele socializou. 

As reivindica~3es do Movimento Comunitirio nesse quadro 

tendem a se agu~ar. Seu conte~do revolucionirio dependeri das 

articula,3es com outros setores da luta de classes e com o 

processo político global em curso, onde os partidos da classe 

trabalhadora tim um papel importante. 

O embate que se vi na sociedade ~, quase sempre, aquele entre 

" , 



102 

as for~as vivas do movimento social organizado. onde as classes 

populares est~o cada vez mais concentradas e homogeneizadas. e um 

Estado controlado pelos interesses privados. Esse Estado tem um 

setor ptÍbl ico opaco. frág i I. ineficaz. improdlJt ivo. organicamente 

ca6tico e politicamente burocratizado. O discurso da privatiza~io 

encobre uma proposta de nio atendimento das demandas sociais e de 

investimento apenas naqueles setores cujo retorno. na perspectiva 

da acumula~io do capital. for seguro e imediato. Nio podento ou 

querendo atender ao conjunto da populaçio. o Estado concentra seus 

investimentos naquelas funç3es urbanas que mais interessam ao p6lo 

soc ialmente dominante. isto É-. o do cap ital. 

A rigor. as contradiç3es urbanas tim sua origem no processo 

de produ~io propriamente dito. As cidades sio organizadas de 

acordo com as necessidades do processo produtivo e espelham. 

arquitet8nica e espacialmente. classes. Os 

problemas na esfera do consumo coletivo sio. portanto. uma 

decorrincia dos antagonismos sociais e das contradiç3es do modo de 

prodlJ~io . 

Por isso as reivindica~3es dos Movimentos Sociais Urbanos 

podem incomodar governos. questionar regimes e até revelar o 

caráter de classe do Estado. 
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Cenas da manhi de 21 de março de 1987: no quil8metro da 

antiga Rio-S~o Paulo, cerca de 500 moradores, liderados por suas 

Associaç3es, realizam uma passeata exigindo saneamento básico para 

o local. Nessa mesma manh~, no elegante bairro da Givea, Zona Sul 

do Rio, um n~mero igual de manifestantes denuncia a especula~io 

imobiliiria que quer destruir urna irea verde. S~o exemplos de 

vitalidade do Movimento Comunitário, de seu caráter plural e de 

suas potencialidades na geraç~o de urna cultura solidiria e na 

busca da cidade co.o bem coletivo. 

Essas demandas elementares obrigam os representantes do poder 

pdblico a negociar e reconhecer a Justeza das reivindica~3es, 

dentro da perspectiva do discurso ideol6gico do governo de 

·realizador do bem comum·. Mas produz realinhamentos internos e 

press3es sobre os s6cios - da classe dominante do poder, que 

muitas vezes s~o obrigados a perder an~is para manter as m~os 

firmes no controle da administraçio. O ·perder an~is·, no caso 

concreto, ~ investir em saneamento bisico em ireas onde a 

reproduçio da força de trabalho vinha se dando com o mlnimo de 

investimentos ou controlar a vertical iza~~o da irea edificada, at~ 

entio realizada apenas na perspectiva do lucro imobil iário, sem 

qualquer preocupa,~o com a devasta~~o que lhe ~ conseq~ente. 
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Seria correto dizer que os servi,os de infra- estrutura de 

~gua, esgoto e arruamento nos bairros populares interessam ~ 

classe trabalhadora e o combate ~ especula~io imobil i~ria nio? 

o car~ter policlassista do Movimento Comunit~rio nio o 

desfigura. Pelo contr~rio, urna base social composta por 

assalariados em geral, oper~rios e at~ pequenos propriet~rios, 

unificada pela crise urbana e pelo anseio de democratiza~io da 

cidade, d~ a esse Movimento um peso estrat~gico na transforma~io 

das rela~3es sociais, pois generaliza as press3es sobre a classe 

dominante. 

A importlncia da luta comunit~ria para o movimento oper~rio e 

popular e a busca de uma unidade crescente est~ patente no 

documento final de um encontro que reuniu, em Taboio da Serra 

(SP), em Julho de 1980, 50 lideran~as sindicais e comunitirias de 

quase todos os estados brasileiros. L~ se propunha 'exercitar a 

solidariedade na coopera~io mdtua com os sindicatos, imprimindo e 

divulgando o material e a pr'tica das organiza~3es populares. 

Utilizar a imprensa sindical para divulgar as lutas que estio 

sendo travadas nos bairros, ao mesmo tempo em que, nos seus 6rgios 

de divulga~io, as organiza~3es populares fa~am chegar até os 

bairros as lutas sindicais do momento, permitindo, dessa forma, 
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que os t~abalhadores que moram no bai~~o com as suas famílias 

part icipem das lytas das catego~ias·. 

Saindo do localismo, entendendo que o bairro faz pa~te de ym 

tecido yrbano e qye este tem seys fios ge~ados pela p~odyçio, os 

cidadios o~ganizados a parti~ do local de mo~adia esta~io cada vez 

mais identificados com aqyeles qye se organizam a pa~tir do sey 

local de t~abalho. As lutas de morado~es e trabalhadores tim uma 

dimensio social, econ8mica, política e ideol,:,gica, e sio Ilma 

decor~incia l,:,gica do sistema. 

~ nessa dimensio qye o Movimento Comunit~rio adquire sey 

significado histórico. Tendo um ho~izonte político potencialmente 

anticapitalista, j~ qye os problemas de todo o tipo que coloca s':' 

encontram soluçio num sistema que nio tenha o lucro e a mais-valia 

como imulos, o movimento das Associaç3es de Moradores pode 

incorporar parcelas significativas da populaçio que ainda nio 

encontraram seu espaço de atuaçio política. ~ sabido que o 

estabelecimento de relaç3es socialistas de produçio, no B~asil e 

em qyalquer parte do mundo, nio se d~ sem uma intensa mobilizaçio 

da populaçio trabalhado~a - em seus v~~ios segmentos - e sem um 

alto g~ay de consciincia pol {tica. Esse processo nio ~ r~pido nem 

esti dete~minado histo~icamente. Como diz Francisco Weffo~t, 

""""""".... -_.- - '--, - -.. ,- -- _. 
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'tanto as democracias quanto as revolu~3es se constroem na luta de 

vontades pol {ticas conscientes e respons~veis·. E essa constru~io 

deve ser conjunta. para que nio se i ncorra nos equívocos 

hist6ricos de 'revolu~3es' que. ocorridas em determinadas 

conjunturas favoriveis (como a derrota do nazi-fascismo em 1945. 

na E1lropa). encastelaram-se no poder burocr~tico e estatal. 

uniformizaram mediocremente a vida coletiva e nio estimularam a 

participa,io cr{tica dos trabalhadores na constru~io de uma nova 

sociedade, 

Sem revolu~io cultural e pol{tica nio h~ mudança econBmica e 

social real. Sem uma sociedade organizada pela base. nos locais de 

moradia e de trabalho. nio haver~ democracia, E a democracia. diz 

~ 
I. 

Norberto Bobb i o em (}u.:J 1 f~ 80c i,'~ 1 i 'SiNO. 'é subvers i va no sent i do ma i s 

radical da palavra. por q1le. a I i onde ela chega. 

concep~io tradicional do poder. tio tradicional que é considerada 

natural. segundo a qual o poder - seja o poder pol{tico ou o 

econBmico. seja o poder paterno ou sacerdotal - vem de cima para 

Vale repetir. para nio se cair na ilusio liberal: podemos ter 

elei~3es a cada ano. partidos políticos que expressem todo o leque 

de classes e suas ideologias. imprensa livre. militares voltados 
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para a defesa em caso de agress3es externas: sem o povo organizado 

- povo aqui entendido como todas as classes e fra~3es de classes 

que vivem do seu trabalho - nio hi transforma~io verdadeira, nio 

h~ possibilidade de democracia e socialismo, e um nio se plenifica 

sem o outro. 

11) O MoviMento COMunitário e os partidos políticos 

'A Federa~io das Associa~3es de Moradores do Estado do Rio de 

Janeiro (FAMERJ) ~ uma sociedade civil, sem fins lucrativos, 

política, apartidária, sem discrimina~io religiosa ou racial, 

aut8noma em suas decis3es, com sede e foro na cidade do Rio de 

Janeiro, capital do Estado do Rio de Janeiro'. Esta é a defini~io 

do artigo primeiro do Estatuto da FAMERJ, que aborda o cariter e 

os fins da ent idade. Aprovado no I Congresso Estadual das 

Associaç3es de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, realizado 

nas dependincias da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ), nos dias 27, 28 e 29 de maio de 1983, o Estatuto incorpora 

a visio, j~ relativamente general izada, de que a 

comun itir ia ~ eminentemente 12..oJi.t.lJ:.a, embo,'"a nio se deva cOl'lful'ld ir 

com a militância 2..a.t:.tJ..d.i.t:J...a.. 
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~ verdade que alguns grupos políticos de orienta,ão 

marxista-Ieninista, ao se darem conta da importincia do Movimento 

Comunit~rio na chamada luta de massas, tim priorizado sua 

interferincia na FAMERJ, conseguindo mesmo, no biinio 1987-1989, 

ocupar cargos importantes na dire,io da entidade. Mas a 

perspectiva ·vanguardista· - fruto de uma confus~o entre o papel 

de um partido político dirigente, nos moldes leninistas, e o 

movimento popular - acabou por levar algumas dessas lideran,as ao 

isolamento, graças tamb~m a um di SCllrso muito hermético, 

compreensível apenas entre os de cultura pol ítica mais elaborada. 

Isso tudo se traduziu numa ·combatividade· que ficou mais no 

Ir discurso e at~ afastou moradores e Associa,Ses da entidade, como 

I' 
veremos na conclusão deste trabalho. 

Ir 
A atividade política de Moradores ~, 

I···. 
portanto, essencialmente pedagl)g i ca: uma eSI:l~c i e de educa,ão 

I; pol ítica para o exercício da cidadania. Assim. ~ notável a 

l. 
de.ocracia interna qlJe caracteriza o Movimento ConllJnitário e a 

cultura antiautorit~ria que ele desenvolve. Com isso, há uma 

evidente redu,ão das possibil idades de um 

fortalecimento da id~ia de autonomia. O coletivo deve assumir a 

responsabilidade e ser o principal protagonista das açSes. O 

-. .-

.' 
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antidogmatismo que permeia o Movimento malgrado a postura 

autorit~ria de certos I {deres ~ conseq~incia do pluralismo, 

afirmado estatutariamente. 

A autonomia do movimento dos moradores frente ao Estado e aos 

partidos políticos ~ um princípio consensual. Considera-se 

legítimo que os partidos reflitam sobre como os movimentos sociais 

devem atuar para fortalecer suas estrat~gias de toma~a do poder, 

mas isso pode significar fazer desses movimentos correia de 

transmissio das propostas partidirias. A exigincia que se faz ~ 

que os militantes que tim vincula~3es partid~rias se deixem 

questionar e transformar pelo prdprio movimento. A no~io 

tradicional de "vanguarda dirigente" n~o encontra muito eco no 

Movimento Comunit~rio. 

o Movimento Social Urbano, sem dJvida, ~ político e enfrenta 

o desafio de trazer a política ao cotidiano. Todas as quest3es 

levantadas pelos mais an8nimos cidad~os s~o dignas de serem 

tratadas. Entende-se que o apoliticismo das massas, mais do que um 

atraso, ~ uma rejei~~o às formas tradicionais de se fazer 

política. Nio ~, necessariamente, uma recusa ~ participa~io. A 

descren~a nos políticos, t~o generalizada, ~ um clamor por uma 

nova política. 
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o ji citado 11 Encontro Nacional entre Dirigentes Sindicais e 

Militantes do Movimento Popular, realizado em Taboio da Serra, 

abordou a relaçio entre partidos políticos e movimento popular: 

'Chamamos de partido pol(tico este canal de expressio, 

mobilizaçio e representaçio políticas, capaz de contribuir para a 

liberta~io das classes populares. Freq~entemente encontramos no 

movimento popular certos preconceitos quanto ~ questio do partido 

pol {tico, como '0 part ido nio i • • I necessarlOI, quem esti em partido 

nio deve estar no movimento:, 'partido & para pol{ticos e nós da 

base nio temos nada a ver com isso: Entre as causas deste 

preconceito situa-se a tradiçio política das classes dominantes, 

fomentando a pol (tica do clientelismo, dos currais eleitorais, do 

coronelismo, do populismo e da demagogia em véspera de eleições. 

Em defesa de seus interesses, a ideologia dominante, manipulada 

pelos meios de comunica~io, incutiu em grande parcela de nosso 

povo a idéia de que 'pol(t ica i coisa de políticos', entendidos 

como os membros das classes dominantes que, em nome do povo', 

exercem o poder. Em contrapartida, o povo estava excluído do poder 

e nio deveria preocupar-se com a instincia política; bastava votar 

delegando sua representa~io aos políticos profissionais burgueses. 

e tudo mais viria por acr&scimo 



Al~m da critica ~s formas tradicionais de man i p 1.11 aç: io 

politica, o Documento de são Bernardo(!) considerava nefasto o 

papel de certas vanguardas: uma causa do preconceito pol itico do 

movimento popular ~ a maneira como certos setores, teoricamente 

identificados com este movimento, procuram 'politizi-lo', ou seja, 

d e f ar a p a r a de n t r o 01.1 d e c i ma p a r a b a i x o, J: .. Q.DIJ:L.s..e.c..e.s __ .d..o..t.a.d..o.s __ .d..e. 

Pode-se debitar, sem d~vida, a essas llderanç:as (esclarecidas 

e desp6ticas, muitas vezes) boa parte da responsabilidade pelo 

esvaziamento do Movimento, na medida em selecionavam 

arbitrariamente algumas lutas a serem desenvolvidas - aquelas que 

teriam, na sua visão, maior conte~do revolucionirio' 

desprezavam outras, por serem muito especificas ou 'de cariter 

blJrguês' • 

Contudo, o maior problema enfrentado pelas Associaç:3es de 

Moradores, nesse aspecto, não ~ o vanguardismo e sim 

d.Q.mlD1W..t..e. Para muitos moradol'"es que se assoc iam, as organ izaç:ões 

politicas 'verdadeiras' seriam os part idos, ~nicos veiculas dos 

interesses especiflcos das comunidades. Seria atrav~s deles e de 



seus ~ep~esentantes, os pa~lamenta~es, que se te~ia acesso is 

obras de infra-estrutura p~bl icas. Os cidadios mais simples, 

desconhecendo os procedimentos necessários para se chegar ati ao 

poder p~blico, .d..e..l..e..9..aID. aos chamados políticos essa tarefa. E estes 

- vereadores ou deputados - realizam sua interven~io reafirmando 

seu poder. Poder de controlar i n for maç: ~:'es importantes, e~<ercer 

influincias, possibilitar a presta~io de servi~os urbanos. Poder 

cl ientel ista, em SIJma. QIJe sobrevive em flJn~io da .d~..e~.n..d..ê.n-,J..a de 

indivíduos e comunidades. O discu~so da R.?lL!JJ:J.E.,S1Ji;.iQ, tio em voga 

hoje em dia, i mera figura ret6rica que alimenta lideranç:as 

pate~nalistas e refor~a est~utu~as pa~tidárias comp~ometidas com a 

subordinaç:io das massas. 

As prát icas populistas sio um bom exemplo de cooptaçio de 

lide~an~as comunitá~ias e de at~elamento do Movimento. No Rio de 

Janeiro, um gove~no estadual eleito em 1982 com o voto dos setores 

mais explo~ados e de boa parcela do segmento organizado da 

sociedade desenvolveu esse m~todo de controle. Apelando quase 

semp~e para os humildes·, os ·pobres· em geral, e colocando o 

governo e a pr6pria figura carismát ica do I íder como ·salva~io· de 

todos os males sociais. o discurso populista teve 

desmobil izador, em muitas áreas. Portador de uma inegável 
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sensibilidade para o social que o distancia das el i tes 

tradicionais - e conhecedor das propostas das esquerdas, Leonel 

Brizola conseguiu criar a ilusSo de que tinha inaugurado, no seu 

do Movimento Comunitirio. Isso levou paralisat;So e 

burocratiza,io de muitos movimentos associativos e, objetivamente, 

nSo se traduziu em conquistas significativas, ap6s quatro anos de 

governo, mesmo reconhecendo-se que alguns setores do poder p~blico 

estadual nio tinham a perspectiva do atrelamento. Uma frase de 

Brizola, em março de 1983, num encontro com milhares de I ideran,as 

comunitirias, no Ginisio do Olaria, Zona Norte do Rio, foi 

reveladora: as Associa,3es de Moradores sio afluentes de um rio 

mais importante, que ~ o part ido político·. 

O populismo a n{vel nacional se expressou na cruzada do Plano 

Cruzado, com o apelo ·sarne~sta· para que o povo se tornasse 

"fiscal do presidente"" Desprezando as organiza,3es sociais e 

apelando diretamente aos indiv{duos, como se estes pudessem, 

sozinhos, mudar o curso da hist6ria com a agilidade com que se 

fechou, um dia, a porta de um supermercado, a ·Nova· Rep~blica 

apostou tudo no seu "tem que dar certo"" Os meios de comunica,io 

de massa se encarregaram de fazer 90% da populat;io acreditar nesse 
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novo 'milagre', a praticar o culto da autoridade, a confiar 

cegamente na a~~o decisiva do presidente e a n~o crer, mais uma 

vez, nas forças sociais e políticas mais autinticas, Como o 

governo iria travar com sucesso uma luta contra os 'especuladores' 

- melhor dizendo, a burguesia que lhe di sustentaçio - sem contar 

com essas for~as? O governo da 'Nova' Rep~blica, que incorpora a 

maioria dos setores do 'antigo regime', nio optou por uma política 

popular com o golpe do Plano Cruzado: utilizou-se de algumas 

sentidas e antigas reivindicaç3es do movimento popular, como o 

congelamento de pre~os dos gineros de primeira necessidade, e 

ganhou com isso uma sobre-vida em termos de legitimidade. Hi 

algumas semelhan~as desse tipo de pritica populista com o Plano 

Collor, adotado em março de 1990. 

Apesar de sua eficicia, essa a~io política desagregadora ~ 

combatida no Movimento Comunitirio. Ainda o Documento de sio 

Bernardo ~ objetivo a esse respeito, no seu quinto ponto: 

'5,1, O partido político deve respeitar a autonomia dos 

movimentos populares, sem pretender torni-Ios meros reflexos de 

sua atuaçio ou extensio de suas esferas; 

5.2. o partido pol {tico nio deve atrapalhar o movimento 
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popula~ nem p~etende~ se~ o seu tuto~. Antes, o paFtido político 

deve faze~ ~essoa~ a voz dos movimentos popula~es, coo~denando seu 

~itmo de atividades com o ~itmo p~6p~io dos movimentos populaFes; 

5.3. a luta pa~tid~~ia n~o deve se~ confundida com a luta 

sindical. Ao p~etende~ unifica~ as bandei~as de luta levantadas no 

campo e na cidade, o pa~tido n~o deve p~etende~ a~amba~ca~ os 

movimentos que enca~nam ou hasteiam essas bandei~as; 

5.4. devem os mil itantes do movimento popula~ compa~a~ a 

p~ática política dos pa~tidos com seus ~espectivos p~og~amas; 

avalia~ se o pa~tido coloca-se a se~vi~o do movimento popula~ e 

nio vice-ve~sa; se caminha ~umo ao pode~ exe~cido pelas classes 

popula~es; se desenvolvem t~abalho de educa~~o política nas bases; 

5.5. o pa~tido ~ um instFumento de luta das classes 

popula~es e deve evita~ todo o risco de exclusividade absoluta, 

assumindo as decis3es de base mesmo que elas nio estejam em seu 

programa; 

5.6. o pa~tido deve esta~ p~esente principalmente no 

dia-a-dia dos t~abalhado~es da cidade e do campo, assegu~ando a 

exp~essio e a consolida~io política de seus anseios e esperan~as. 

Há de se reconhecer, todavia, a f~agilidade da estFutuFa 



partidiria em nosso país. Liberais e Conservadores do Imp~rio, e 

Republicanos representando as oligarquias estaduais na Rep~bl ica 

Velha, configuravam agremia~3es formais que existiam apenas para 

dar um aspecto institucional ~ domina~io dos grandes proprietirios 

de terras. Entre 1930 e 1964 o Brasil viveu experiincias de 

·democratiza~io por via autoritiria·, na feliz expressio do 

soci610go Alain Touraine. Excetuando-se o Partido Comunista (tanto 

o PCB como o PC do B atuais se dizem fundados em 1922, mas nio 

cabe aqui entrar nessa polimica), nenhum partido político no 

Brasil tem tradi~io hist6rica suficiente para enquadrar-se, por 

esse cr it~r io de longevidade e princípios programiticos 

pOPIJ I ares nas exigincias do Documento de Sio Bernardo. Nossa 

hist6ria partidiria nio ~ apenas recente: esti, por sua 

debilidade, recome~ando permanentemente. Seri essa tamb~m uma 

característica do Movimento Comunitirio? 

Jordi BorJa, em artigo int itulado ·A participa~io citadina·, 

plJb I i cado na rev i st a E5pa~C} & Oebatl:?s, com a aut or i dade de quem, 

al~m de soci6logo e ge6grafo, foi eleito vice-prefeito de 

Barcelona para Assuntos de Descentral iza~io e Part i c i pa~io, 

descreve ·sinais inquietantes' que revelam a precariedade do 

sistema partidirio espanhol: ·altas porcentagens de absten~io em 

~----------------------~------------~------------~----------- _i------------------------~~ 
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algumas elei~3es e referendos (ainda que nio em todos) e 

instabil idade do voto obt ido polos principais part idos; baixo 

nivel de adesio ou filia~io aos partidos politicos, pouca 

atividade de base destes e desvincula~~o entre o eleitor e o 

eleito; escasso prestigio social da politica e baixissimo nivel de 

conhecimento p~blico dos programas e atividades dos partidos; 

tendincia crescente de grupos s6cio-econ8micos ou c 1.11 t ur a i s 

manifestarem seus interesses e aspira~3es l margem (ou contra) dos 

partidos politicos e a nio se considerarem representados por 

est es •• 

Essa constata,~o poderia ter sido feita sobre a dinimica 

partidiria do Brasil de hoje. O desafio a ser superado - e ai o 

Movimento Comunit~rio joga um papel muito importante - ~ combinar 

as formas de representa~io inst itucional (revital izadas ou 

renovadas, obviamente) com as instincias de participa~~o direta e 

mais espontinea que a popula~io vem criando. 

BorJa destaca a influincia que os governos democr~ticos podem 

exercer nesse sentido. E afirma que a vontade participativa de 

qualquer governo ~ provada e comprovada atrav~s do apoio que d~ ls 

n e n h IJ Dl t j p .'L.d~.d.e..p..e.n.d..ê.ru:j.a......a.d.ml.n.l..s..tL..a.t.j~.a......Q.1L...p..a.r:li.d..á..r.:j.a. • O E s t a d o 
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participativo, diz ele, vive na dial~tica do pluralismo e do 

da tomada corajosa de decis3es. 

o Estado part icipativo e popular, isto é, democrático, 

dizemos n6$, ~ aquele que reconhece publicamente as organiza~3es 

do movimento social e se abre ao seu controle, mesmo sabendo que 

estas organiza~3es ainda nucleiam uma parcela reduzidíssima da 

massa trabalhadora (pouco mais de 10X dos 82 milh3es de eleitores 

brasileiros). O Estado democrático e popular articula a democracia 

de base e a democracia representativa. 

o papel do Parlamento, numa democracia de massas, passa a ser 

o de sJ.D-t..e..tJ.z..a.d..Q..t:---E..oJ.Jli..t:..Q. dos d i ver s os s IJ j e i tos c o I e t i vos q IJ e 

atuam no cotidiano da cena social: sindicatos, 

moradores, entidades profissionais, grupamentos religiosos 

culturais, clubes de mies, grupos ecol6gicos e ~tnicos etc. Aliás, 

um espectro variadíssimo de organiza~Ses estruturou-se no Brasil 

inteiro, concomitantemente ~ funda~io e o crescimento da FAMERJ: 

·Multiplicaram-se, sobretudo nos ~lt imos tempos, or g an i smo~; 

de democracia direta, sujeitos pol íticos coletivos de novo tipo 

(comissSes de empresa, associaçSes de moradores, comlJn idades 
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~el igiosas de base etc.); ganha~am tamb~m autonomia e 

~epresentatividade, na medida em que se desligaram praticamente da 

tutela do Estado, antigos o~ganismos de massa, como alguns dos 

principais sindicatos do pa(s, ou pode~osos aparelhos privados de 

hegemonia, como a OAB, a CNBB, a ABI etc.; finalmente, assistimos 

~ irrupç~o de impo~tantes movimentos setoriais cont~a opress3es 

espec(ficas (em pa~ticula~ o movimento feminista) ou em defesa da 

ecologia e da qualidade da vida, cujas ~eivindicaç3es - de carite~ 

fundamentalmente democ~itico - sio hoje pa~te integrante da luta 

pela renovaç~o pol(tica e cultu~al do pa(s. (Coutinho, Carlos 

Nelson. op.cit.) 

A s(ntese pol(tica que os parlamentos - no imbito municipal, 

estadual e federal podem ~ealiza~ ~ fundamental para que 

inte~esses exclusivistas, grupais, corporativistas, local istas n~o 

prevale,am. Coutinho ~elemb~a as p~eocupa,3es do ma~xista Max 

Adler, em 1919, quanto l auslncia de mecanismos de rep~esentaç~o 

política ge~al fazendo dos conselhos ope~i~ios de base uma mera 

~epresentaç~o co~porativa, incapaz de exe~cer a hegemonia sobre o 

conjunto da sociedade. 

~ verdade que o Pa~lamento ~ uma fo~ma tradicional de 

~ep~esenta,io dos inte~esses bu~gueses. ~ tamb~m visível que sua 
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~.!.I.e~ti.Q.t:., que pel"mita aos organismos dos trabalhadores e aos 

partidos pOPYlares afirmar sya hegemonia. 

Nesse proceso de busca da hegemonia dos • produt ores 

associados· no contexto de yma sociedade plyralista e aberta, a 

forma~~o de ym bloco ynitirio das for~as sociais populares é um 

indispensável instrymento de pressio e controle sobre as 

instityi~3es de representa~~o política formal. 

Carlos Nelson Coytinho, ao defender a ocypa~io de todos os 

espa~os institycionais, retoma o conceito gramsciano de guerra de 

posi~io·: a progressiva obten~io de posi~3es firmes no seio da 

sociedade civil é a base n~o s6 para novos avan~os, qye 

gradativamente tornario realista a qlJest io da conqlJ i sta 

democritica do poder de Estado pelas classes trabalhadoras, mas é 

sobretydo o meio de evitar precipita~3es qye levem a recyos 

d esa s t r osos •• ( OP • c i t • ) 

. Para se obter vit6rias nessa ·gyerra de posi~io·, a arma mais 

poderosa é a organlza~io ayt8noMa das massas populares. s6 essa 

organiza~~o pode mudar - corno ji vem fazendo - a composi~io e o 

caráter do Parlamento e controlar oy at~ determinar como já 

acontece com o poder local, municipal - a a~~o do Executivo. POYCO 

a POYCO, de elei~io em elei~io, o Parlamento registrará, como ym 



expori uma 

correla,~o de for,as diferente da que sempre favoreceu as elites, 

· 

no seu secular autoritarismo. 

Esse caminho rumo a uma democracia socialista n~o poder~ ser 

vanguardeado por um ~nico partido politico, nem por uma s6 

corrente ideol6gica e nem mesmo por apenas uma classe social, dada 

a complexidade da formaç~o social brasileira. 

'Seria inginuo pensar que um s6 part ido pol (tico, ou mesmo 

alguns partidos possam dar conta de um programa t~o vasto. Estamos 

entrando em etapa de amplo desenvolvimento dos conselhos 

populares, conselhos de empresa, sindicatos, sociedades de bairro, 

comunidades de base, associa,Ses profissionais, 

culturais etc. Uma democracia real em uma pais como o Brasil 

pressup3e n~o apenas pluralismo partid~rio, mas tamb~m pluralismo 

institucional - e mesmo social - dos movimentos populares. ~ o 

desenvolvimento de todo este complexo de inst itui,Ses populares 

que permitiri, no futuro, mudar o eixo da transiç~o.· (Weffort, 

Francisco C., 1987) 

Irr) O "ovi.ento COMunitário e o desenvolvimento da consciência 

política 

... 
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-Nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 1986 cerca de mil 

delegados e observadores de Associa,3es de Moradores e outras 

entidades populares part iciparam do Congresso Constituinte dos 

Bairros, na UERJ. 

Durante 22 horas, cidadis e cidadios comuns do Rio de Janeiro 

debateram id~ias de conteddos para a nova Constitui,~o brasileira. 

Numa prova de capacidade pol{tica do nosso povo, que quase sempre 

~ mais sábio do que os que querem governá-lo, surgiram dezenas de 

formula,3es important{ssimas, aqui relacionadas. sio as nossas 206 

propostas para a Lei Maior e/ou para as Constitui,3es Estaduais. 

Essas propostas, pelo nosso esfor~o, chegarão até ao 

15 de novembro_ 

Em 1987, continuaremos dando prioridade a essa luta, pois s6 

assim conseguiremos romper os limites tio conhecidos dessa 

Const itlJinte. Estaremos ar t i c IJ 1 ad os ao Plenário Nacional 

Pr6-Participa,io Popular na Constituinte pela amplia~io dos 

direitos humanos, pol(ticos, sociais, culturais e econ&micos da 

nossa popula~io e por uma organizaçio da sociedade que leve em 
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conta os inte~esses das g~andes maio~ias ma~ginalizadas. ( ••• ) 

Qye~emos yma Constityi~io qye comece po~ afi~ma~ os di~eitos 

e ga~antias dos cidadios e das coletividades, pa~a depois defini~ 

o papel do Estado, J~ qye o povo ~ o grande soberano. 

Enquanto cidadis e cidadios do Rio de Janei~o entendemos que 

a ConstitYi,io Fede~al nio deve fecha~ o campo de at~ibyi,io dos 

estados-memb~os, de modo que estes possam ter uma verdadeiras 

ConstitYi,io Estadyal. Aí tamb~m qye~emos dar nossa contribYiçio. 

uma vez qye nos preocypamos com as mydan,as qye fario ym Brasil 

mais Justo, igual itár io e fraterno. E enquanto responsáveis pelo 

Movimento Comynit~rio em nosso Estado afirmaremos no dia-a-dia de 

nossas Associa,Ses de Moradores uma verdade maior: A LUTA FAZ A 

a nova 

Est e ~ o pref~c i o das ResoJw;,'j'es do Congresso Const i tu inte 

dos 830 in-os J elaborado pela FAMER,J. 

Ele afirma a crescente consciincia de cidadania coletiva qye 

o Movimento Comunitário produz. Ele reconhece o papel do 

Parlamento - no caso, a ConstitYinte Federal mas igyalmente 
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identifica a imperiosa necessidade da pressio popular sobre o 

mesmo. Manifesta tamb~m a primazia das coletividades sobre o 

Estado e a necessidade de se romper com a cultura pol(tica 

cartorial, retórica, jurisdicista: a luta faz a lei. 

o Movimento Comunitirio, em das 

inst itui,3es pol(ticas, sempre postas a servi,o das classes 

dominantes. Mas alimenta esperan,as de ver um Estado democritico 

jlJsto, transparente e eficaz no atendimento das demandas 

popl.11 ares. 

Hi um desejo latente de participa~~o na grande massa, mas 

esta part i c i pa,ão só se efet i va se as pessoas soubel'"em~, Q.nJ1..e. 

e .e.a.a:a glJê. Cabe às pr.:.pr i as Assoc i a,::~es de Moradores responder a 

estas indagaç3es preliminares. Cabe ao sistema político, por sua 

vez, descentralizar concretamente o poder, criando 

com poder decisório e recursos a n(vel local e regional. Este ~ um 

desafio que o Estado brasileiro, herdeiro do Abso llJt i smo 

Monirquico Portuguis, ainda não enfrentou. 

Esse desejo latente de part icipa~~o en frent a fortes 

obsticulos, no plano polít ico e ideológico. As eleites dominantes 

cu 1t i vam, h i !;;~c IJ lo!;;, IJma p os t ur a I.a.t...a.lJ..s.t...a qlJe leva a p op u 1 aç io 

mais espoliada ~ passividade frente aos problemas que afetam sua 
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pr6pria sobrevivincia. O que se vi, no mais daz vezes, ~ a 

organiza~io momentinea com cariter puramente reativo ante uma 

trag~dia ou qualquer situa~~o insustentável. A forte heran~a 

paternalista e popul ista legada pelos dirigentes políticos 

contribui para essa situa~~o. 

A ideologia, produzida em escala industrial, da 

ascens~o social individualizada ~ fator desagregador. A 

superexplora~io da for~a de trabalho torna extremamente difícil a 

tarefa de se tirar as pessoas do lazer barato (e quase sempre 

alienante) oferecido pela TV e coloci-Ias, motivadas, para 

discutir seus problemas e buscar, por elas pr6prias, as solu~3es. 

Muitos trabalhadores se recusam a util izar seu pouco tempo livre 

em atividades de organizaç~o e luta ••• 

Malgrado tudo isto, a organiza~io popular avan~a. O Movimento 

Comunitirio prop3e reuni3es e canais de atua~~o que multiplicam 

possibilidades sem impor obriga~3es, estimulando a capacidade 

criativa de cada participante. Pouco a pouco foi se aprendendo que 

reuni3es longas e cansativas - onde um suposto ver e julgar" 

predomina sobre o agir s~o fatores de esvaziamento. 

A solidariedade ~, talvez, a maior conquista do Movimento 

Comunitirio coordenado pela FAMERJ: ·Hoje eu tenho pelo menos 150 
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amigos no bairro e quando aparece um problema sinto a 

solidariedade no ar', diz a antrop610ga Regina Prado, 45 anos, 

ex-presidente da Associaçio de Moradores de Laranjeiras, com mil 

associados. 'N6s agora somos recebidos pelo prefeito e podemos 

brigar para que as enchentes nio destruam nossas casas e os 

loteamentos sejam respeitados', conta Grazia Veras, 38 anos, 

assistene social, e lider da Associaçio do Bairro Independente, de 

Campo Grande. 'Ningu~m se conhecia por aqui, mas fizemos tantas 

reuni3es que conseguimos uma linha de &nibus integrada com o 

metr&', alegra-se Jos~ Francisco Orummond Reis, 50 anos, figura de 

destaque da Associaçio do Andarai. Assim, mais i mport ant e ql.1e 

conquistas materiais, a grande vit6ria das de 

Moradores talvez tenha sido esta: restabelecer lao;os de 

solidariedade que pareciam perdidos numa cidade como o Rio de 

Janeiro e transformar essa solidariedade em açiow (I~evista d,? 

[)omingo do Jornal do Bras;], 02/06/j.985) 

Causas aparentemente wapoliticas' e banais aglutinam pessoas 

e consol idam n~cleos de part icipao;io comunit~ria. J~ se lutou pela 

preservao;io de uma figueira no Jardim Botinico, pela manutençio 

dos bondinhos de Santa Teresa e por ~reas de lazer nos terrenos 

remanescentes do metr& na TiJuca. Em todas essas reivindicaç3es, a 

·'.·'.M 
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pedagogia da politiza~ão em torno do bem coletivo e da compreensão 

da cidade coa0 espa~o pdblico esti presente. 

As crian~as tim nas Associa~3es, especialmente atrav~s de 

atividades de rya como as tradicionais "Manhãs de Criatividade", 

uma pr~-escola da vida política. Essa socializa~ão infantil ~ 

fyndamental para a eleva~ão da conscilncia popylar e, dentro de 

alguns anos, produziri efeitos ben~ficos em todo o corpo social. 

As Associa~3es tlm como yma de syas metas a produ~ão de yma 

cultura popular voltada para as quest3es do cotidiano. Uma notícia 

do Jornal da FAMERJ de maio de 1985, sobre o trabalho cyltyral do 

MAS (ex-Movimento Amigos de Bairros de Nova Igua~u, atual 

Federa~ão das Associa~3es do Mynicípio) ~ significativa : 

·0 Grupo da Poeira, fundado em dezembro de 1983, come~ou suas 

apresenta~3es de rya em abril do ano passado" Durante 84 foram 

feitas 32 apresenta~3es, com a participa~ão de quatro mil 

crian,as. O trabalho, feito em conjynto com o Departamento 

Cultural do MAB, ~ levado aos bairros das AMs filiadas à 

Federa,ão. Para o MAB, o mais importante ~ discutir o papel da 

cultura e do lazer integrados ao dia-a-dia por melhores condi,3es 

de vida. 
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o Grupo da Poeira fica em cada bairro aproximadamente quatro 

horas, em geral aos domingos, dividindo suas atividades entre 

brincadeiras e a apresenta~ão da pe~a. Os pedidos de volta ao 

bairro foram muitos. Como isso era impossível, devido ~ agenda 

cheia, abriu-se a possibilidade de as Ams mandarem pessoas para a 

oficina de criatividade aos sábados, que ~ o dia dedicado ao 

trabalho interno do grupo. Geralmente, nesses dias há discussão de 

novos textos, confec~~o de bonecos, avaliaç~o e planejamento de 

novas at ividades. A part il' daí nasceram dois grupos de teatro:!JJIl 

j.Q~ll.s., na Associa~ão da Posse, que já está em fase de ensaios. 

Os produtores culturais e do lazer socializado s~o formados 

pelo pr6prio povo organizado! 

Há um aspecto peculiar na atividade do Movimento Comunitário : 

muitas vezes a dramatiza~ão de um problema vivido pela comunidade 

~ mais eficaz na tomada de consciincia do problema do que a 

distribui~ão de mil panfletos sobre o assunto ou mesmo do que uma 

manifestaç~o onde os dicursos inflamados se sucedem. Esta ~ uma 

das raz3es da eficácia política do Movimento Comunitário, que 

contrasta com sua d~bil capacidade de nucleaçio: a novidade de sua 
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proposta cultural e política, a originalidade critativa de muitas 

de suas a~3es. 

'0 movimento de moradores ~, ele pr6prio, 

massificaçio da cultura, ao recriar formas de convívio social, ao 

reacender o espírito comunitirio, ao revalorizar o papo com a 

vizinhan,a. A tentativa de romper com o isolamento em que vive o 

Homem na grande metr6pole i apenas a face externa do esfor~o para 

superar o seu dilaceramento interior. A recriaçio de espaços para 

a expansio, al~m das quatro paredes, de sua vida privada. a 

reconquista da rua, da esquina, da pracinha sio vit6rias contra a 

massifica,io cultural. Por esses espaços revalorizados transita o 

ser humano. com suas diferenças e suas v~rias idades. As crianças, 

os idosos e outros segmentos ~ margem da vida produtiva direta 

tamb~m habitam esses espaços, reafirmando neles a sua importincia • 

• (Lince. Leo. op.cit.> 

Essa perspectiva 'contra-cultural' (isto ~. contra a cultura 

dominante) do Movimento Comunit~rio tamb~m est~ patente na 

linguagem utilizada. que busca fugir do formalismo burguis e da 

pobreza dos jarg3es de uma certa esquerda, para quem repetir ~ 

exaustio 'Viva o Socialismo' ou 'Abaixo o Imperial ismo' contribui 

para fazer diferentes as relaç3es sociais. A cilebre bandeira da 



Constituinte, desenhada pelo cartunista Henfil, ~ um símbolo da 

comunica~io que o Movimento Comunit~rio ensaia. A constru~io de 

espa,os de poder, no dia-a-dia, al~m de romper com a visio 

equivocada e messiinica de que poder ~ apenas algo que se toma, 

num momento excepcional. ~ feita pelo Movimento na sua tentativa 

de se fazer entender pelos menos letrados e informados: 

para n6s nio ~ s6 cuidar dos doentes. Nio acreditamos em sadde 

enquanto existirem valas abertas, lixo nas ruas etc. ~ preciso 

acabar com a origem das doen~as para acabar com a inddstria que 

est~ faturando milh~:'es com a desgra~a do nosso povo. A sal,Íde tem 

que ser pdblica e de boa qualidade • •• J diz cart i lha com as 

Teses ao 11 Congresso da ABM (Federa~io das Associa~3es de 

Moradores de sio Joio de Meriti >, realizado em novembro de 1985. 

Ao lado do texto, ilustra~3es significativas: l..tma ba I an~ a do 

Estado pende mais para o lado da empresa hospitalar do que para o 

lado do INAMPS; uma gerente de hospital, tendo na mesa uma caixa 

registradora e ao fundo um cofre-forte, afirma alegremente que 

est~ 'vendendo sa~de·. Ainda esta cart ilha traz a simpl icidade e a 

for~a da questio do lazer, na 6tica associativa: '0 lazer de nosso 

povo resume-se em assistir televisio; tudo ~ planejado para que o 

povo nio se encontre para divertir-se e desenvolver sua cultura. O 
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mínimo espaço de lazer que existe ~ s6 para quem tem dinheiro ou ~ 

s6cio de algym clybe de el ite.· 

Essa rea~io ~ massificaçio da cyltura e a produçio de yma 

cultura popular nova, com a politizaçio do cotidiano, tem também 

oytro aspecto fyndamental no Movimento Comynit~rio: a recuperaçio 

da mem6ria dos bairros. Diversas Associaç3es, de ·asfalto· e de 

favelas, byscam refazer o processo hist6rico de formaçio do 

bairro, valorizando a hist6ria oral relatada pelos moradores mais 

velhos. Santa Cryz, Laranjeiras, Morro do Borel e Andarai sio 

algumas das comunidades que escreveram sua hist6ria. O Jornalzinho 

Ponto Cem Réis, informat ivo da Assoe iaçio de Morador(;~s do Andal'"ai, 

de maio de 1985, traz um artigo interessantíssimo do professor de 

hist6ria e morador do bairro, Adilson Donato Batista. Ele aborda a 

homenagem a Chiquina Gonzaga feita pela Escola de Samba Estaçio 

Primeira de Mangyeira no carnaval daquele ano: 

·A Avenida estava de pé quando cantava, no maior entusiamo, o 

refrio 'ci abre alas qye ey qyero passar/ Eu sou da lira, nio posso 

negarl. S6 que poucos sabiam que estavam indiretamente fazendo 

uma homenagem ao Andarai. porqye pouca gente conhece a origem do 

"Abre Alas·. No final do século XIX havia, na rua Paula Brito, um 
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Cordio Carnavalesco com o nome Rosa de Ouro. Entre seus fundadores 

estava uma moradora da rua, musicista exímia e culta, que nio 

obedecia os padr3es femininos da ~poca: Chiquinha Gonzaga. 

Em 1899 ela apresentou na sede do Clube, na Paula Brito, uma 

letra e melodia que acabara de compor. ( ••• ) Naquele ano, ji nos 

ensaios 
, 

so sua dava o 'Abre Alas·. Dali saiu para as ruas, em 

primeira divulga,io p~blica, gra,as ao entusiasmo dos moradores do 

Andaraí e freq~entadores do Rosa de Ouro. Chiquinha, de certo, 

estava li. 86 que ningu~m podia imaginar que a letrinha simples, 

compassada e agrad~vel que acompanhava a bandeira do Rosa de Ouro 

iria se tornar o hino obrigat6rio e ~nico dos carnavais dos 

primeiros anos do s~culo XX. 

( ••• ) Estas e muitas outras revela,3es surpreendentes sobre o 

Andara{ estario registrada no livro 'A hist6ria do Andarai na 

hist6ria de seus logradouros', 

corrigindo o 'esquecimento' de historiadores e 6r9ios de 

divulga,io quanto ao papel hist6rico do Andaraí, que est~ marcando 

presen,a no Rio de Janeiro hi quase 420 anos. 

O Movimento Comunit~rio, assim, redescobre a mem6ria da 

forma,io social do nosso povo a partir da hist6ria comunitiria. 



t34 

At~ mesmo a sede pr6pria da FAMERJ, comprada e reformada com 

recursos que o pr6prio Moyimento gerou, obedecell a essa 

perspect i ya, con forme t est eml.1Ilha a not a do .Jl1rn,"i 1 di"] Bra-s i 1 , de 

5/10/1985: 

Casa própria da FAMERJ 

A. FAMERJ - depois de Ilma década cllidando da casa alheia·- comprOll 

casa pr6pria" Ela seri inaugurada hoje l tarde com festa. ~ um 

sobrado de 1907 que fica na rua Visconde do Rio Branco, 54, no 

Centro" Como esti localizada no Corredor Cultural, pretende 

disputar o título de restaura~~o ruais fiel do Rio Ant igo, através 

de uma obra projetada por arquitetos do pr6prio movimento 

comunit~rio" A compra, reforma e mobilia custaram ~ ent idade Cr$ 

500 milh3es - cifra que o presidente da FAMERJ, Chico Alencar, faz 

quest~o de emoldurar no seguinte coment~rio: "N6s n~o recebemos um 

centavo do imposto sindical". 

A sede pr6pria da FAMERJ materializou a autonomia do 

Moyimento Comunitirio, condi~io indispensiyel para que ele seja um 

dos elementos constitutivos da democracia de base que se intenta 

criar. Isso o diferencia, para melhor em termos de potencial, do 
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movimento sindical, que tem uma traJet6ria muito marcada pelo 

atrelamento ao Estado. O selo caracter{stico desse atrelamento ~ o 

imposto sindical obrigat6rio, administrado pelo Minist~rio do 

Trabalho, organismo tutelar da organiza~~o dos trabalhadores 

criado na era Vargas, logo ap6s a chamada Revolu~~o de 1930. Vale 

lembrar que s6 a Constitui,~o de 1988 vedou ao poder p~blico, 

explicitamente, a interferincia e a interven~~o na organiza~~o 

sindical (Art. 80., I). 

o Movimento Comunitirio, mesmo sendo o primeiro patamar do 

desenvolvimento da consciincia pol{tica dos moradores, faz, na sua 

prática, a propaganda das formas cooperativas e do socialismo como 

solu~io global para os problemas sociais. Essa passagem, atrav~s 

da socializa,~o das priticas e de experiincias cooperativistas, 

tOl'na a conquista de uma nova soc iedade uma obra ~.QD~J:j..e.n..t§. da 

imensa maioria da popula~~o, da grande massa dos assalariados, de 

todas as camadas antimonopolistas. Movimento de massa, a FAMERJ 

precisa combater permanentemente os discursos herm~t icos de 

algumas lideran,as, que levam ao isolamento. E nio pode abrir mio 

do que lhe di vital idade : a prixis da luta que desenvolve a 

consciincia, cria novos atores pol{ticos, molda a id~~nt idade 

coletiva, gera um mundo novo com a presen,a organizada de classes 
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o Movimento Comunit~rio traz em seu bojo o aprendizado 

pritico, que os livros nio dio, de como se unir, 

pressionar, negociar, lutar, vencer ou perder, fazendo hist6ria. 

Ainda que político e de inspiraç:io socialista, é um 1U.Q.Y.l~D..t.Q 

.a.b.e..r..t..o. a todos os atos e propostas de cr i adio colet iva, sem 

progl"amas rígidos, preestabelecidos por uma vanguard~. 

bem-pensante. Sua funç:~o é eminentemente pedag6gica, de edlJcaç:ão 

política das massas, de combate permanente e penoso, quase 

sempre - contra a ideologia dominante consumista e de acomodaç:~o. 

A vinculaç:io das idéias progressistas aos interesses e vivincias 

das classes subordinadas, no Movimento Comunit~tio, e:<i ge mlJ i t a 

criatividade e aboliç:io dos sIagans de repetiç:io. 

A cultura de homogeneizaç:ão dos meios de comunicaç:~o de massa 

é enfrentada nas Associaç:3es de Moradores com o estímulo à 

inteligincia crítica e com o reforço contínuo da no,ão de 

interesse geral. Os grupos marginalizados economicamente encontram 

nas Associaç3es uma primeira forma de reconhecimento de seus 

interesses. Evoluem, na terminologia das Comunidades Eclesiais de 

Base, do est~gio de massa para o de povo, que descobre sua 

identidade. 
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Um dos pap~is mais impo~tantes desempenhados pelo Movimento 

Con\lJnitário é a d..e.s.m.ill.flJ::.aJi:.a.o. do Estado. No embate provocado 

pelas demandas coletivas uma suposta neutralidade do Estado cai 

por ter~a. As Associa,3es de Moradores, ao percebe~em que 

determinados bai~~os, onde vivem pessoas de classes sociais 

privilegiadas. recebem todo o tipo de servi,o. enquanto outros, 

onde vivem os t~abalhadores, ficam abandonados, se indagam o 

porqui desse tratamento diferenciado. E chegam a conclus~o sobre a 

dupla fun,io do Estado: a t~cnico-administ~ativa e a de domina,io 

política. Mais: entendem que a fun,~o técnico-administ~ativa do 

Estado ~ dete~minada pelo seu ca~iter de domina,io de classes. 

Ao ~eivindicar servi,os de infra-estrutura u~bana e bens de 

consumo coletivo. as Associa,Ses descob~em, na pedagogia da 

~ela,~o política com as autoridades. que n~o existem tarefas 

t~cnicos-administrativas com um ca~ite~ neutro. Nio hi um pode~ 

p~bl ico acima das classes. Pelo contrário. ao coloca~ toda a 

miquina administ~ativa a serviço das classes dominantes garantindo 

a existincia e a manuten,~o de partes ·nobres· na cidade. o Estado 

mos t ~ a q1le es t i I e fet i vamen te. J.u:lj/..aj;.l~.Q .• 

A pr6pria existincia de servi,os para os mais carentes· ou 

de o~ganismos de "assistincia" ou "desenvolvimento social" . • :: uma 
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contrafa,io desse cariter de classe do poder (pouco) p~blico. O 

paternal ismo tamb~m cristal iza a domina,io de classe. 

A administFa,io p~blica moderna, complexificando-se, pode 

esconder essa parcialidade do poder, mas a insensibilidade social 

da burocracia ~ patente. A participa,io cFescente da popula,io 

organizada, ao contrário, torna o Estado mais vulnerável ~s 

press3es e tamb~m mais aberto ~s mudan,as. O Estado domocrat izado 

pela participa,io e pressio popular passa a ser um espa,o de 

o aparecimento de novos grupos sociais na cena pol ;tica e 

institucional concFetiza um antigo preceito republicano 

democrát ico: direito de interven,io na vida p~blica a todos os 

cidadios. E traz uma dinimica ~ vida social, imposta pelos grupos 

mais ativos, que cont~m uma dose de imprevisibilidade e de 

comportamentos pouco regulados que quebram rigidez 

uniformizadora do Estado. De toda forma, isso ~ alvissareiro. 

Afinal, como dizia Tocqueville, uma na,io que nio pe,a mais que 

ordem ~ já escrava, no fundo do seu cora,io. 

Um exemplo de esfor,o para a desprivatiza,io do Estado, ainda 

que nos marcos do sistema capitalista, ~ o empreendimento pela 

prefeitura de Sio Paulo: 
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·A principal diretriz de Governo ~ colocar os serviços 

pdbl icos ~ disposi,~o da colet ividade, e n~o de interesses de 

minorias, e, ao mesmo tempo, romper com as priticas de 

assistencial ismo e cl ientelismo no uso dos bens municipais. ( .. " ) 

o aparelho administrativo esti sendo reestruturado para diminuir a 

burocracia e tornar eficiente a presta,~o de servi,os. Na mesma 

linha, dos 

funcionirios e da populaç~o em entidades, movimentos e conselhos, 

respeitando sempre sua autonomia. ( ••• ) A descentralizaçio e a 

regionalizaç~o permitem contato mais direto da Administraç~o com 

os municípios. O planejamento, a p8rticipaçio e o acompanhamento 

da aç~o governamental, envolvendo os diversos da 

Prefeitura, o Legislativo e a populaçio, visam garantir uma gestio 

voltada para a cidade e seus habitantes." (Plano 89, publ ica,~o da 

Prefeitura Municipal de sio Paulo, agosto de 1989) 

Esse esfor,o, por~m, resultari v~o se n~o houver populaçio 

organizada. A garantia de cumprimento do objetivo de desprivatizar 

a miquina estatal ~ a interven,~o permanente dos moradores na 

gestio p~blica. 
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o Estado, nesses tempos de cFescimento da paFticipaçio 

popular, tem muitas vezes um PFocedimento amb{guo. Faz a filtFagem 

e seleçio das demandas, de acoFdo com a fOFça ou a debilidade dos 

pleiteantes. O Estado, na verdade, nunca satisfaz plenamente as 

demandas populaFes. Mas, pelo alto gFau de legitimidade e 

Feconhecimento p~blico de que sio pOFtadoras, o Estado tamb~m 

nunca FePFime inteiFamente as oF9anizaç3es e movimentos que 

conduzem essas demandas. 

O Movimento Comunit'rio contFibui para aPFofundar a tensio 

entFe goveFnOS e populaçio. Essa tensio dial~tica peFmite avanços 

e faz a organizaçio popular penetFar PFogressivamente nos 

apaFelhos do Estado. 

Exemplo disso, pintado com as cores fortes da luta concreta, 

foi a cFiaçio do N~cleo de Loteamentos Clandestinos e IFFegulaFes 

da Procuradoria Geral do Munic{pio do Rio de Janeiro. O jOFnal 

noticia essa conquista da cidadania: 

Morador de LoteaMento Ilícito da Zona Oeste se queixa ao Prefeito 

Com faixas, caFFO de som e cartazes, cerca de 800 moradores de 

loteamentos iFFegulaFes da Zona Oeste fizeFam, ontem ~ taFde, uma 

passeata em Botafogo e invadiram os jardins do Pal'cio da Cidade 
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pedindo ao Prefeito Marcello Alencar "prisio para os loteadores e 

mais verbas para obras em seus loteamentos'. A manifesta,io foi 

organizada pela FAMERJ. que considerou "insuficiente" o orçamento 

de Cr$ 60 bilh3es para loteamentos, em 1.986, e prometeu mais 

press~:'es" (""") 

No final, o Prefeito exp&s item por item a posi,io da Prefeitura 

com relaçio ~s reivindicaç3es" Ele concordou com a disposiçio dos 

moradores em "I evar para a cadeia os loteadores 

'estelionatirios:"; esclareceu que ji havia enviado ~ Cimara 

mensagem pedindo a cria~io do N~cleo Municipal da Procuradoria 

para resolver s6 sobre assuntos fun d i il' i os (atualmente <3. 

regulamenta,io de loteamentos esti sendo coordenada pelo N~cleo 

Estadual) e anunciou como "medida vitoriosa" a retificaçio da lei 

731. suprimindo o artigo em que a Prefeitura exige o repasse do 

custeio de mio-de-obra em todo o empreendimento realizado nos 

loteamentos irreglJlares" (".")" (Jornal do Brasil, 26/9/j.985) 

o mesmo prefeito Marcello Alencar, agora em mandato obtido 

nas urnas em 1.5/11/1988, promoveu, durante o primeiro semestre de 

1989. flagrante processo de esvaziamento desse Nl.Ícleo. I~ 

mObiliza,io das Associa,3es, mais uma vez, foi vitoriosa: houve um 
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~ecuo da prefeitura e um ~econhecimento da importincia do N~cleo. 

o que parece incomodar as auto~idades constituídas ~ que um 

organismo como esse p~ovoca, pe~iodicamente, um tite ~ tlti ent~e 

representantes da comunidade e os interesses especulativos. E, 

invariavelmente, ~ cob~ado do poder p~blico uma posi~io, com 

encaminhamentos concretos em favor dos marginalizados. 

(1) ~le recebeu este nome, apesar do Encontro ter se realizado em 

Taboio da Serra, como homenagem aos metal~rgicos rec~m saídos de 

uma greve, conside~ada a mais significativa luta do movimento 

operirio brasileiro', e que inviabil izou a realiza~io da reuniio 

em Sio Be~nardo do Campo, alvo, naquele momento, de especial 

aten~io das for,as rep~essivas. 
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CONCLUSaO 

Procuramos demonstrar ao longo deste trabalho que as 

Associa~3es de Moradores sio organiza~3es sociais de base, 

acess{veis a qualquer pessoa. Nucleadas pelo fator moradia, pela 

rela~io de vizinhan~a, as pessoas descobrem a necessidade de 

reivindicar, Juntas, melhorias do equipamento coletivo de seus 

bairros. E esse processo ~ educativo: desvela os mecanismos de 

funcionamento da sociedade e a dimensio pol{tica de toda açio. 

Desperta tamb~m para o sent ido da solidariedade: a reivindica~io 

nio ~ exclusiva, para um morador ou para um pr~dio de 

apartamentos, mas para o coletivo. A fun~io social do bairro ~ a 

ante-sala da compreensio da fun,io social da cidade. 

Entretanto, essa consciincia do coletivo - nio propriamente 

de classe - que a militincia numa Associaçio de Moradores produz 

tem seus limites. Organizaçio de bairro, a Associaçio de Moradores 

tem sua 6tica e campo de atuaçio voltados para o pr6prio bairro. 

Privilegia esse bairro em relaçio a outros, pois ~ assim que 

nucleia moradores oriundos de diferentes segmentos sociais. E. com 



isso, arrisca-se a apequenar sua interven~io política, cingindo-se 

a interesses localistas. Sem d~vida, a tensio visão bairrista x 

consciincia do espa~o urbano coletivizado permeia o Movimento 

Comunitirio. Sua virtude maior, a de ferir politicamente questões 

do cotidiano e do imediato, pode ser tamb~m seu maior limite, que 

é não dar a referência do todo e nio favorecer o olhar sobre a 

cidade e suas contradi~ões. 

A hist6ria, ainda pequena, das Associa,ões de Moradores, vem 

engendrando uma linguagem política nova, no falar/escrever 

compreensível ~s pessoas ainda distantes das discussões políticas 

e de qualquer participa~io grupal anterior. E tamb~m nas a~ões 

p~blicas criativas, que buscam envolver os que apenas assistem, 

contestando sua condi~io de espectador e chamando-os a opinar, a 

se envolver, a dizer sua palavra, a afirmar-se na sua condi,ão de 

cidadio. Daí considerarmos o Movimento Comunitirio como uma 

espécie de ·escola básica· de pol it izatio. 

Hoje, aparentemente, essa ·escola· vive uma profunda crise. 

Não é absurdo considerar até que ela possa "fechar suas portas". 

Essa crise traz ~ tona uma nova contradi~io. Como vimos na 

introdu,ão deste trabalho, as Associa,ões de Moradores são 

institui,ões nas quais as pessoas acreditam. A essa enorme 
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credibilidade, por~m, corresponde o mesmo grau de 

participaç:ão. 

Entendemos que um dos fatores para isso ~ o que chamaríamos 

de 'cultura da delegação·. A massa acaba repetindo com as 

lideranç:as comunit~rias o que faz com a representa~ão política no 

Legislativo ou no Executivo: entrega aos eleitos o 8nus e o b8nus 

de ser a voz daquele segmento, e raramente cobra ou contribui para 

a melhoria dessa representa~ão. ~ comum ouvir do morador que 

aparece intermitentemente nas reuniSes de uma Associa,ão a 

indagação sobre ·0 que ~.QJ:i..s. vão fazel"· qu;:"~nto ao problema t~.l ou 

qual. O voeis, no caso, ~ a dire~ão da entidade. O descompromisso 

~ maior ainda por parte daquela maioria que nem se anima a 

participar de um ou outro evento associativo. 

A delega~ão ·positiva· gera a cren~a na capacidade dos 

líderes, consubstanciada no corriqueiro a Associa~ão resolve' do 

universo de express3es do Movimento Comunitirio. A delegação 

'negativa' ~ perempt6ria: a Associa~ão não presta'. Em qualquer 

dos casos, o Movimento sai fragilizado. E ~ por essa 'cultura da 

delegação' que o n~mero m~dio de participantes das reuniSes 

abertas nas Associaç3es de Moradores do Rio de Janeiro, conforme 

dados da Pesquisa realizada pela FAMERJ/IBASE/UFRJ, fica assim 
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distribuído: 

menos de 20 ••••••••••••••••• 26% 

de 20 a 49 •..•••...•••••••• 317. 

de 50 a 100 ••••••••••••••••• 18% 

... de 100 ••••••••••••••••• 21r. 

A no~io de direitos - mais os coletivos do que os individuais 

- constitui a li~io fundamental do Movimento Comunitirio. Todas as 

suas a~3es e reuni3es partem dessa no~io e da necessidade de 

concretizi-Ia em políticas governamentais, a partir de situa~3es 

muito pr6ximas e diretas, visíveis pelos que circulam nos bairros. 

Progressivamente, o Moyimento Comunitirio vai relativizando a 

id~ia arraigada - incutida pela ideologia dominante de que o 

Estado ~ o centro do poder, e que sem ele prevaleceri o caos. Na 

fragilidade de sua experiincia, Associa~3es de Moradores constroem 

Momentos de poder ao qual se submetem, pela for~a da opiniio 

p~blica, autoridades de vezo tecnocritico e ditatorial. 

Ainda ~ prevalecente, por~m, a cren~a no Estado benfeitor, 

acima das classes, promotor do bem-comum. O grande i nt er I OCl.lt OI'" 

das Associa~3es de Moradores ~ o Estado, atrav~s de seus 6rgios 
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municipais, estaduais ou federais. E nessa rela,io, a autonomia 

construída pelo Movimento nesse processo de reivindica,io ~, 

muitas vezes, abalada pelo discurso de coopta,io do poder p~blico, 

que reafirma seu cariter supostamente universal e sua 

como capaz de resolver todos os conflitos. A existincia recente de 

administra,Ses municipais comprometidas com a organiza,io da 

sociedade - e tamb~m compostas por quadros oriundos do Movimento 

Comunitirio levari essa rela,io e a tensio autonomia x 

participa,io na gestio a um novo patamar. 

Costuma-se atribuir ao movimento operirio uma qualidade 

política maior que a do Movimento Comunit~rio. Isso porque as 

lutas operirias tocam na questio econBmica e atingem o centro da 

contradi,io capital x trabalho. Por~m, cabe indagar se as 

reivindica,Ses nio se esgotam no econBmico. ~ sintomitico que no 

dia 13 de maio de 1989 o Pa,o Imperial de Sio Bernardo do Campo, 

em sio Paulo, tenha reunido cerca de 20 mil pessoas para o comício 

de lan,amento da candidatura de Lula, ex-presidente do Sindicato 

dos Metal~rgicos de sio Bernardo, l presidincia da Rep~blica pela 

Frente Brasil Popular (PT, PC do B e PSB). Quinze dias antes 

aquele mesmo Pa,o acolhia uma multidio tris vezes maior, em funçao 

de uma greve por melhorias salariais. O salto para a consciincia 
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política nio 
, 

e automit ico percepçio simples A das nem 

contradi~3es da ordem social capital ista nio se di exclusivamente 

a partir dos embates entre patrSes e empregados. 

~ conhecido o distanciamento que o movimento operirio tem em 

relaçio ~ questio urbana. Mas nela estio presentes elementos 

cruciais para a constitui~io de uma nova sociedade, igual itiria e 

fraterna, como o exercício democritico do poder e o acesso aos 

bens fundamentais ~ vida. A pr6pria contradi~io capital x trabalho 

esti presente, e nem sempre de forma secundiria, na gestão da 

cidade. 

Assim, podemos afirmar que o Movimento Comunitirio embora 

com menos lastro hist6rico - nio ~ mais nem menos reformista ou 

revolucionirio que o movimento operirio. A complexifica~io da 

estrutura social das sociedades modernas, com suas variadas 

camadas e subgrupos, cujos interesses nio são facilmente 

perceptíveis, abala aquela visio salvífica de uma revolução 

proletiria ~ue redimiria a humanidade e construiria o homem novo. 

Certo ~ que, no mínimo, o Movimento Comunitirio obriga o 

capitalismo a se repensar. As reivindica,Ses urbanas levam os 

dirigentes da cidade a planejarem racionalmente modelos 

diretrizes que diem conta desta demanda. Por outro lado, ! 

'. , 
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interesses empresariais poderosíssimos - da constru~io civil, do 

setor de transportes, do grande comércio, das i ndlJst r i as 

poluidoras - seguem tra~ando e negociando o destino da cidade. O 

Estado entra numa espécie de esquizofrenia administrativa: absorve 

a reivindica~io por equipamentos coletivos, que explode de todos 

os lados, mas n~o consegue sair da press~o dos que tim mais peso 

nas decis3es, tomadas de forma centralizada. 

o Movimento Comunitirio, nascido no fulcro da quest~o urbana, 

vai al~m da luta econ&mica e tem o potencial de politizar o 

cotidiano aparentemente mais banal. Ele também questiona a idéia -

cultivada tanto pela burguesia quanto pela vanguarda operiria - de 

que as !i..e..c..d..a.d..ej..c..ilS. organiza~::~es políticas s~o os partidos. O 

Movimento Comunitirio, que muitas vezes re~ne mais gente em seus 

círculos semanais de discuss~o que os partidos, afirma que a teia 

na qual a sociedade se organiza ~ muito mais ampla do que o 

espectro partidirio. A rejei~~o da pol ítica part idiria, que muitas 

vezes se verifica, é uma den~ncia do distanciamento desses 

partidos, presos ao ·mundo da política·, em reIa~~o ~s situa~3es 

dramiticas ou esperan~osas da vida, do dia-a-dia. 

N~o se pense, contudo, que o Movimento Comunitirio esti imune 

~s infIuincias partidirias. Reflexo do tecido social, ele traz 
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pava o seu inteFiov as visSes e PFopostas que peFmeiam, com maioF 

ou menoF fOF,a, a sociedade. Isso ~ natuFal, como ~ natural a 

lideFan~a que militantes de partidos que buscam um enraizamento na 

popula,~o - especialmente o PT, o PC do B, o PCB e setores do POT 

e gFUpamentos maFxistas menores - exercem no Movimento. 

o que ~ negativo ~ a transposi,~o pura e simples das 

PFopostas discutidas no imbito partidáFio paFa o Movimento, que 

assim peFde sua capacidade de amplia,~o e forma,io de novos 

quadros. Nio há d~vida de que boa paFte da crise atual do 

Movimento Comunit~rio deriva dessa partidaFiza,io gros~.e i ra, 

dogmática e autovitária. 

convencimento, de elabora,io política coletiva e nio de imposi,io. 

Quando ele perde essas características, esvaz i ,,"\-se 

inexovavelmente. Mas como o convencimento, a fOFma,io democrJt ica 

de consensos e a elabora,io pol ítica coletiva s~o inerentes à 

condi,io humana, ~odemos afiFmar que o Movimento ComunitáFio, com 

qualquer nome que tenha, entre ascensos e descensos, permanecer~. 

Poderá hibeFnaF um tempo, mas sempre FeacendeFá na combustio das 

demandas FepFimidas e dos desejos coletivos (POF 'comida, diversio 

e al'"te·) iFFeal izados. 



o Movimento tem uma pedagogia política que é sua ma~ca 

~egist~adao A pauta da primeira reuniio de mo~adores da Tijuca 

(realizada em 18/09/1980, com 40 mo~ado~es), bair~o de classe 

m~dia da Zona No~te do Rio, onde as encostas do maci~o da Tijuca 

ab~igam muitas favelas, ~ exemplar: 

01. Abertura: 

a) o fenBmeno das Associa~3es: 

- ent~e as popula~3es ca~entes, experiincia antiga 

- na classe m~dia, fo~~a ~ecente 

Po~ qui? 

- a questio da qualidade de vida: 

• o c~escimento da cidade e os p~oblemas: 

- especula~io imobili~ria, trinsito, fim do la2e~ 

P~oblema maio~: o homem despe~sonal izado, nel.u'ot i zado, 

violento 

b) A impo~tincia das Associa~3es 

- pressão: 

o maio~ aten~io pa~a com p~oblemas do bairro 

• dinami2a~ão cultu~al 

." 
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• preserve~io das áreas verdes 

.integra~io com favelas: s6 movimento social forte 

reduz a criminal idade 

2. Fala~io geral (buscar a part icipa~io de todos) 

- a TiJuca e a id~ia da Associa~io 

- problemas 

- área de atua~io 

- disposi~io de cada um 

3. Continuidade 

- ComissSes 

• legaliza~io 

• pesquisa dos problemas; divulga~io 

• finan~as e atividades comunitárias 

- Pr6xima reuniio: 

informe das comiss3es 

• experiincias de outras Associa~Ses' 

Fica evidente que esse tipo de dinimica e abordagem ~ amplo o 

bastante para nuclear as mais diversas pessoas, que vio rompendo o 

projeto burguis de vida individualista que a ideologia dominante 

imp3e. Quem part icipa, ainda que por curto período, da experiincia 
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associativa, vislumbra a nega~io da mediocriza~io da vida na 

clJltura sol idár ia e pe,"cebe a cr ít ica ao self-made-III."M na idéia 

prevalecente do colet ivo. 

Isso nio se perde, mesmo que o Movimento Comunitário viva a 

sua crise de morte. Há um saldo organizativo que, no mínimo, será 

apropriado por instincias mais complexas de organiza~io social 

como os partidos - ou por outros movimentos sociais. 

o Movimento, mesmo assim, não vai acabar. Ele é frágil, 

oscilante, navega ao sabor das contradi~3es políticas urbanas e da 

conjuntura mais geral. Mas, se sua hist6ria de altos e baixos, no 

Rio de Janeiro, percorre todo o século XX, é de se esperar que ele 

persista, ainda mais agora que ganhou contornos de visão política 

mais geral e o reconhecimento até de parcelas das classes 

dom i nant es, rend i das à i ne:<ol'"ab i 1 i dade do fen.:.meno da .e..a.rJ:.J..c:J...e.a.cii..o. 

(que tentam e tentario domesticaI'" a seu favor). 

~ sintomático que a Constitui~ão Federal de 1988. a 

Constitui~io Estadual de 1989 e a lei Orginica do Município do Rio 

de Janeil'"o de 1990 consagrem a sobel'"ania popular não apenas na 

escolha dos governantes, mas também através do exercício direto do 

poder, seja através da iniciativa poplJlal'" de lei, seja pela via da 

participa~io na gestio das diferentes pol íticas p~blicas. 



154 

Enquanto houver um s6 problema urbano ou comunitirio, por 

menor que seja, ali estari nascendo o embriio da organiza,io 

popular local : 

- Tente arrancar uma irvore, remover uma favela. desativar um 

posto de sa~de ou uma escola. construir um espigio. Tente 
. 

so. Logo 

os moradores estario reunidos. defendendo os seus direitos. afirma 

J6 Rezende, ex-presidente da FAMERJ e um dos mais importantes 

líderes da hist6ria do Movimento Comunitirio. 

Enquanto houver cidades, e o Brasil de 1990 ~ 75% urbano, os 

produtores organizados que a construíram e a fazem funcionar 

estaria buscando melhori-Ia, como desde a excludente p6lis grega. 

Movidos pela necessiria utopia de vida urbana que Manuel Castells 

descreve tio bem; onde hi lutas, reivindicaç3es e conflitos, sim, 

mas que seri tamb~m a festa e o amor nio reprimido' e o espaço 

onde os livros se escrevem por prazer, e os filmes se realizam no 

grupo de video de cada bairro.· 

o Movimento Comunit~rio. em sua traJet6ria. denuncia por 

vezes at~ involuntariamente - os 6bices que a estrutura social 

imp3e ~ realiza,io coletiva e anuncia a possibilidade de uma 

cidade onde o homem nio seja o lobo do homem. 
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ANEXO I 

.e.EBEI..L....BÁSl.c'O_D.E....u.tJ..tLAS.s.D..ClACÃILD.E...l1OB..é..O'Ol~.E.S_D"O""l1U1:U..ci.fl'O __ D'O_Bl..Q 

O.E.. . .J.êHE.IB..Q 

- Data de 'unda~io: at~ 1983 

- Como surgiu: por iniciativa dos moradores, com a finalidade de 

conseguir melhoramentos para a comunidade, atrav~s de virias 

llJtas. 

- Sede: possui, seja pr6pria, alugada ou emprestada. 

- Bens: miquina de escrever, m6veis, gambiarra, limpadas e outros 

aparelhos de som, luz e vídeo. 

- Co.o se mantém: atrav~s de mensal idades e festas. 

- Associados: mais de 300. 

Publica~io: nio edita regularmente. 

- Registro das atividades: por escrito (atas, boletins etc.). 

- Pessoas que atuam mais diretamente nas atividades: 10 pessoas. 

- F6runs de discussio e delibera~io: reuni3es de diretoria e 

assemb l~ i a os. 

Reuni3es com a comunidade: mensais, cuja convocaçio ~ feita 

atrav~s de panfletos e pessoalmente, com a participaçio m~dia de 
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~50 pessoas. 

- ~ltima eleiçio da diretoria: entre 1.987 e 1.988, diretorias que 

obtiveram mais de 50% dos votos atrav~s de processo eleitoral. 

Perfil da diretoria: maioria de homens, brancos, com mais de 40 

anos de idade, 20. grau completo. sio inativos, aut8nomos, 

profissionais liberais, donas-de-casa. 

- Serviço: distribui t íquetes de leite fornecidos pelo governo 

fedel'"al. 

_ - Local de atuaçio: bail'"l'"o de pel'"iferia. 

- Nos dltiMOS 12 meses teve como principal luta: saneamento, 

educa~io, transPol'"te e infl'"a-estrutul'"a. 

- Ndmero de pessoas participando ativaMente destas lutas: at~ 1.00 

pessoas. 

- Hani festaç3es: em primeil'"o lugal'" , manifesta~3es de rua, seguidas 

por ofícios e abaixo-assinados. 

- Atividade regular: nio desenvolve. 

- Convinios: Secretal'"ia Especial de A~io Comunit~l'"ia (SEAC) • 

. - EncaMinhamento de reivindicações: principalmente à pl'"efeiblra e 

61'"gios municipais. 

- Atendimento ~s reivindica~ões: metade das l'"eivindica~3es nio foi 

atendida, enquanto a outra metade foi atendida seja integl'"almente 
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ou parcialmente. 

- Participa~io em f6runs oficiais: part icipa do CGC. CEC e GEL. 

- Participa~io em f6runs da FAMERJ: principalmente da reuniio do 

conselho zonal e do congresso. 

- Papel da FAMERJ: importante dentro do movimento organizado: 

organizadora, articuladora, interrnediadora das AMs. 

Fundação: 

Ati 1980 ••••••• 23.5% 

1981 ••••••• 12,57. 

1982 .•••••• 137. 

1983 ••••••• 15i(; 

j.984 ••••••• 107. 

1985 ••••••• 7 i(; 

1986 ••••••• 117. 

1987 ••••••• 4/.: 

j.988 ••••••• 07. 
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No município do Rio de Janeiro o Movimento Comunitirio 

adquire for~a no inicio da dicada de 80. Como podemos ver, das 

entidades atualmente filiadas ~ FAMERJ, 64% foram fundadas até o 

ano de 1983, enquanto nos ~lt imos anos este índice cai para 4%. 

Surgem como forma de mobiliza~io popular destinada a obter 

resolu~3es para os problemas decorrentes da vida urbana. Entre os 

motivos de funda~io indicados pelas AMs pesquisadas, destacam-se : 

virias lutas (saneamento, habita~io, transporte, i n f r a - e s t r Ij t Ij r a ) 

- 29%; necessidade de melhoramento da comunidade - 20%; iniciativa 

dos moradores - 23%; e necessidade de organiza~io - 13%. 

l.Nf.BA::-.E.SJB.U.I.uB..ê 

[; 
E do que disp3em as AMs cariocas para seu funcionamento 

cotidiano? 

Mesmo se mantendo principalmente de mensalidades pagas por 

seus associados (80% das AMs), é interessante notar que mais da 

metade delas indica já possuir sede. 26% possuem sede pr6pria, 25, 

5% emprestadas e 3,5% alugadas. 

Ainda assim, em apenas 33% das AMs, sio 

realizadas em sua sede. A maioria, 66%, utiliza- se de outros 

,,' " "', ','0"" .•... ." , '~ ',,' 
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espaç:os ced idos (e'scolas, ig,"ejas, casa de d i ,"etores e moradores). 

Com relaç:io aos utens{l ios que possuem aparecem: 30X possuem 

mJquinas de escrever, 27% aparelhos de som e luz, 18,5% possuem 

m6veis, 12X mime6grafos e 10X megafones. Basicamente bens de 

custos baixo que se destinam a suprir as necessidades de 

funcionamento e mobilizaç:io das AMs. 

65% das AMs nio editam nenhuma publicacio, e das 34% que o 

fazem, a produç:io do material ~ feita por uma equipe. 

j.-Assoc i ados 

mais de 300 40% 

200 a 300 ••••••••••••••• 17X 

100 a 200 ••••••••••••••• 22% 

ati 100 ••••••••••••••••• 14X 

Boa parte das AMs cariocas afirmam possuir mais de 300 

associados. 

Foi poss{vel perceber, no entando, que nio existe um crit~rio 

~nico para filiaç:io. Algumas AMs adotam o sistema de inscriç:io e 
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pagamento regular de taxas, outras consideram como associados 

todos os moradores do bairro, algumas somente as pessoas 

envolvidas palas lutas e atividades desenvolvidas pela associa,io. 

2-Diretoria 

A maioria das atuais diretorias (82%) foram eleitas com mais 

de 50% dos votos, entre 1987 e 1988. A principal forma de elei,io 

foi atrav~s de processo eleitoral (57%), onde votaram somente os 

associados das AMs (71%). 

Um perfil dos 3.074 diretores das 328 AMs cariocas seria 

assim: 

Encontramos mais homens (64%) do que mulheres (35%) ocupando 

cargos de diretoria. A maioria se diz de cor branca (51%) e apenas 

9,5% afirmam ser negros. 

Outro dado interessante ~ perceber a pouca incidência de 

Jovens: at~ 20 anos temos apenas 1% dos diretores; 17% estio entre 

20 e 30 anos; 30%, de 30 a 40 anos; e 48% possuem mais de 40 anos, 

portanto, quase a metade. 

O grau de escolaridade tamb~m alto: quase todos 

freqdentaram escola, a maioria (48%) possui pelo menos 20. grau 

completo, e destes, 17% têm curso universit~rio. 
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Sio em sua maioria profissionais liberais (15%), inat ivos 

(aposentados e estudantes) (14~) e donas-de-casa (12~). Apenas 2~ 

estio desempregados atualmente. 

As rendas mensais nio sio altas: 33~ nio possui rendimentos, 

28% ganham at~ tris salirios mínimos, 21% ganham de tris a 10 

minimos, e somente 7,5~ dos diretores tim renda mensal superior a 

10 salários. 

Contrastando com o n~mero de associados, ~ bem menor o n~mero 

de pessoas que atuam mais diretamente nas atividades da entidade. 

Em 60~ das AMs, at~ 10 pessoas atuam, em 21~, atuam de 10 a 20 

pessoas, e só em 19% mais de 20 pessoas colocam em funcionamento 

cotidianamente a AM em funcionamento. 

Os fóruns internos de discussio e de delibera,io mais 

freq~entes sio reuniSes de diretoria (86~) e assembl~ias (82~). 

As reuni3es com a comunidade sio realizadas com uma 

periodicidade igualou superior a uma vez por mis (57%), e menos 

de 24% fazem reuni3es semanais ou quinzenais. 

A convoca,io para estas reuniSes sio feitas principalmente 
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atrav~s de panfletos (54%) e/ou pessoalmente (36%). O n~mero m~dio 

de participantes ~ bem variável: 26% agrupam at~ 20 pessoas por 

reuniio, 31% de 20 a 50 pessoas, 18% de 50 a 100, e 21% indicam 

reunir mais de 100 pessoas. N~o devemos esquecer que existem 

fatores que influem diretamente na mobilizaçio que a AM ~ capaz de 

realizar para essas reuni3es, como o tamanho da comunidade e estar 

em processo de luta. 

A atua,~o das AMs caracteriza-se por poucas atividades 

regulares e ~ marcada pela presença de lutas direcionadas para 

conseguir melhoramentos para a comunidade. Por outro lado, a 

presença de servi~os assistenciais ~ uma constante dentro das AMs, 

sendo, na maioria das vezes, repassadoras de produtos e serviços 

distribuídos pelas diferentes instlncias do governo. Assim, 52% 

das AMs distribuem tíquetes de leite fornecidos pelo governo 

federal e 19,5% oferecem servi~os de vacinaçio. 

Para desenvolver suas atividades, poucas AMs contam com algum 

tipo de assessoria - apenas 21% do total. Destas, confirmando a 

tendincia anterior, 12% s~o na área de assistincia social e 16% 
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especificamente da LBA. 

Em rela,io às atividades regulares desenvolvidas. o dado ~ 

revelador: mais da metade das AMs (58%) nio possui atividade 

I~ regular. Das que desenvolvem (42% do total), um ter,o o faz na 

I~ área de esporte e lazer. 

Sobressai tamb~m o fato de, mesmo possuindo um grande n~mero 

I de associados. as AMs contarem com poucas pessoas para desenvolver 

1;- suas atividades regulares. Em 61% das AMs, este n~mero nio 

ultrapassa a 10 pessoas. 

Variando muito de acordo com o tipo de at ividad~~ 

desenvolvida, está o n~mero de pessoas atingidas pela atividade, 
I; 

isto ~. quantas pessoas se beneficiam com as mesmas. Os principais 

resultados s50: at~ 100 pessoas, 377. das AMsi de 100 a 200 

pessoas, 28% das AMs. 

Em rela,io ao selJ local de atIJa,io, a caracter íst ica dada 

pelas AMs foi: 527. atuam em bairro de periferiai e 377. em bairro 

de classe m~dia. 

Nio devemos esquecer, no entanto. que as AMs estão 

distribuídas pelos mais diferentes bairros e regi3es da cidade, 

sendo esta classificação urna visio de suas lideranças • 

... -
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I...U.lAS 

ApesaF de indentificaFmos pouca mobiliza,io das AMs no 

município do Rio de JaneiFo, em fun~io de diveFsas caFacteFíst icas 

pFesentes na pesquisa (como atividade, Fitmo das Feuni3es etc.), 

93% declaFaFam teF desenvolvido alguma luta ao longo dos ~ltimos 

doze meses (peFíodo de FefeFincia das lutas declaFadas: Julho/87 a 

maio/89). Destacamos as mais fFeq~entes: 

Saneamento Básico •••••••••••••• 20% 

Educa~io/CFeche •••••••••••••••• 15% 

'f r a n s p o r te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. j. 3 X 

Infl"a'-est"",ltuFa •••••••••••••••• 12% 

VeFificamos que todas as lutas dizem Fespeito a melhoFamentos 

paFa a comunidade, em maioF ou menOF escala. Revelam, pOFtanto, 

uma atuaçio diFecionada pFincipalmente , paFa a Fesposta às 

deficiincias das instala~3es do baiFFo, devido ~ aus&ncia 'de 

atuaçio do podeF pdblico nestes locais ou gFande paFte deles. Isto 

faz com que o principal alvo das reivindica~6es PFesentes nestas 

llJtas seja o Estado, em slJas diveFsas instâncias. As 
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reivindica,Ses acompanham, em linhas gerais, esta tendincia. 

Re i v i nd i ca~~:'es mais c i t adas no c onj l..tnt o das ll..tt as 

de~;envo 1 v i das: 

- Saneamento (28%): dragagem/canal iza~io/l impeza de valas, limpeza 

de esgotos, constru~io de galerias, igua encanada, manilhamento, 

entre ol..ttrasi 

.- Transpor t es (24::0: i mp 1 ant aç:io/amp I i a~io das 1 i nhas de .3n i bl.1S, 

melhoria dos 8nibus, sinaliza~io de trinsito, entre outras; 

pol{ticas (21%) : participaç:io, cidadania. 

conscientiza~io, solicita~io de participa~io da AM na elaboraçio 

de projetos. 

Temos. portanto, grande parte das AMs encaminhando 

reivindicaçSes em primeiro lugar ao Estado para que ele as resolva 

apenas num segundo plano, solicitando que seja 

garantida sua interferincia na elabora~io de projetos. 

A part ic ipaç:io nestes prc)cessos de ll..tta foi invest igada tendo 

como referincia o período de maior mobiliza~io. Neste momento um 

cont ingente de at~ 100 pessoas participou em 56% das lutas 

desenvolvidas. 

A participaç:io deu-se com freq~incia em diferentes formas de 

manifestaçio, ut ilizadas para pressionar o governo e tornar 
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pl.Íb 1 i cas as encam i nh.ld=;j.s. As principais 

manifesta,Ses real izadas no processo de luta foram: 

Manifesta~~o de rua . . . . . . . . . . . . . . . 387. 

Oficios/abaixo-assinados •••••••••• 24% 

Encontros c/ drg~os de governo •••• 20% 

Reuni~o/debate ••••••••..•••••••••• 18% 

A traJetdria tra,ada pelo Movimento Comunit~rio, ao surgir 

como forma popular de luta e mobiliza~~o pela melhoria da vida 

urbana, o coloca em virios momentos tendo como principal 

interlocutor o poder pl.Íblico. Rela~~o constante, polimica, por~m 

presente no dia-a-dia das AMs em suas lutas, atividades, 

servi~os e fdruns reivindicatdrios. 

A SEAC estabelece convinios com 47% das AMs do municipio, 

principalmente para distribui~io de tiquetes de leite, um dos 

principais servi~os prestados pelas entidades. 

Em rela~io ~s atividades desenvolvidas, o poder pl.Íblico 

part icipa em 36% delas oferecendo apoio financiero e assessoria 
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t~cnica. Durante o processo de luta, a rela~io torna-se mais 

constante e direta. Quase 80=<: das AMs encaminham suas 

reivindica~3es a 6rgios pJblicos, principalmente ao gove,"no 

municipal. ~ comum que durante a luta cerca de 50=<: das AMs tenham 

tido encontros com prefeito, secretários e 6rgios do governo 

municipal. 

Constatamos haver uma alta participa.;ão do Movimento 

Comunitário nos f6runs deliberativos onde participam governo e 

comunidade: 8i=<: das AMs participaram do já ext into Conselho 

Governo-Comunidade (CGC). E 44% delas se consideram com poder 

decis6rio, enquanto outras 44=<: se julgam com poder consult ivo. 63=<: 

participam do Conselho Escola-Comunidade (CEC) e 40=<: do Grupo 

Executivo Local de Sa~de (GEL). 

A participa,ão das AMs nos f6runs da FAMERJ revelou-se 

bastante significativa, ainda que nio tenha sido investigada a 

freq~incia de sua participa,ão nesses f6runs. 

Reuniio da Zonal •••••••••••••••• 72% 



1.72 

Con9Fesso ••••••••••••••••••••••• 56% 

Plen~Fias de Luta .•••••••••••••• 47% 

Conselho de RePFesentantes •••••• 43% 

Esta paFticipatio Fevela que as AMs encaFam _a FAMERJ como um 

f6Fum de FepFesentatio e oF9anizatio do movimento, o que nio 

cOFFesponde a uma visio ~nica do papel da entidade no movimento 

0''"9an i zado. 

Questionada sobFe qual seFia este papel, a maioria das AMs 

foi enfitica ao descFeveF a FAMERJ como um 6F9io impoFtante, 

art iculador, oF9anizador, inteFmediadoF das AMs, um f':"'"IJm de 

discussio. Mas fOFam fOFmuladas viFias cFiticas, tendo como base a 

omissio e a pouca atuatio da FAMERJ, Juntamente com cFit icas 

Felacionadas l paFtidaFizatio, elitizaçio e caFFeiFismo dentro do 

movimento, prejudicando aquele que deveria ser seu verdadeiro 

Por ~lt imo destacamos um pequeno n~mero de AMs que combinaram 

estas duas opini3es: a FAMERJ ~ impoFtante, mas encontFa-se hoje 

omissa, inoperantE~, POIJCO atlJante, colocado como algo que ~ 

conjuntural e pode seF supeFado. 

A distribui,io das respostas a esta questio ficou da seguinte 
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forma: 

Op~io 1: importante, art iculadora, organizadora das AMs - 52% 

opçio 2: inoperante, omissa, pouco atuante, partidarizada, 

el itizada, carreirista, nio concorda com a pr~t ica - 33 

Opçio 3: importante, por~m omissa, pouco atuante - 8% 

Respons~ves pela elabora~io da pesquisa: 

IBASE 

Equipe de Consultoria ~ Pesquisa de Campo (Marco Ant&nio Souza 

Aguiar, Rosana Heringer, Almir Pereira J~nior) 

Equipe de Consultoria aos Movimentos Populares (Ne~ Chaves, Zilma 

Fonseca, Atha~de Motta, Carmen da Matta) 

ESCOLA DE SERVICO SOCIAL DA UFRJ 

Coordenaçio: Maria Helena lima 

Revisio dos question~rios: L{dia Maria Vieira e Joana Ang~lica 

Garcia 

DIRETORIA DA FAMERJ 
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