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SUMARIO 

Análise oualitativ a do p roces-so ele p -:;l.rti ci pa;;;:~o 

DODular ocorrido em Vila Velha fES). de 1983 a 1 qq.") 
- I , ... " 

ba.se21.da. em entrevis:ta.s com os qua.tro 

Prefeitos Municipais desse periodo. bem como com os 

ouatro diretores mais ant i qos do Conselho Comunitário~ 

feder a. ti V .:;l. dos movimentos 

comunitários do muni~iDio . 

.. . . 
Ds critérios uti 1 i z'a.dos na. .3ná.lise foram a. 

dissemina;;;:~o das in formace:les. a.cerca da gest~o 

municipal, o tiDo de rela~~o estabelecida entre esses 

gestores e os movimentos comunitários, a raz~o entre 

a.s proDostas planejadas co l eti v amente e as proposta.s 

i mp 1 emen t .:;l.das pela administrac~o municipal, e os 

obietivos expli c itos e implicitos do Prefeito ao 

implementar o processo participati v o. 

A refle x ~o apresentada tenta desmistificar os processos 

participativos encami nhados no municipio~ tendo em 

vista que a prática ao longo dos dez anos estudados~ 

mais desmobilizou do que ampliou a participar.;:~o d <3. 

sociedade, a pesar de reconhecer a contribuir.;:~o de cada 

um dos qestores do per iodo p·3ra. o avanr.;:o da 

orqanizaç~o dess a sociedade. 



SUMMARY 

Qualitative anal ysis Df the pa~ticipation p~ocess 

ocu~~ed in Vila Velha (ESl f~om 1983 to 1992~ based on 

inte~views conducted with the fou~ City Hall Mayo~s Df 

the pe~iod " as well as with the fou~ senio~ p~esidents 

of the community counsil. The fede~ative entity which 

~ep~esents the community movements in the Municipality. 

The c~ite~ia used in the analysis we~e the Municipal 

Manaqement info~mation scatterinq~ the kind of 

~elationship established between these administ~ato~es 

and the communitv movements~ the qap between the 

collectively planned p~oposals and the implemmented ones 

by the municipal administ ~ation~ and the mayo~ explicit 

and impli cit objectives when takinq the pa~ticipative 

p~ocess on. 

The conside~ation p~esented t~ies to clea~ the 

pa~ticipative p~ocesses up in the municipality. Having 

in mind the expe~ience alonq the yea~ of study~ actually 

decreased ~athe~ than sp~eaded the society's 

pa~ticipation in the p~ocess~ despite the ~ecognition of 

each mayor's contribution to thi s society's o~qanization 

p~og~ess. 
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INTRODUÇAO 



As mudanças ocorridas na sociedade brasileira, durel.n te 

o processo d e redemocratiza~~o , ini ciado em 1974-75, trou.:-:eram 

como ponto de destaque a reemerqéncia. do a.ssocia.tivismo, 

entreta.nto com .caracteristicas diferentes das associaçôes 

a.n ter iores a. 1964 . A estas associa~ôes, surgidas no espaÇo 

urbano, e que nâo estavam vincu l adas à rela~~o capital versus 

trabalho - pois as associa~ôes relacionadas com esta quest~o 

s~o os sindicatos - denominou-se Movimentos Sociais Urbanos 

( MSU) . 

Somando-se a isto , houve, nesta ocasi~o, um movimento 

do governo militar no sentido d e " ,;:l.pro:.: imar-se" e "a.tender" 

algumas demandas da sociedade, buscand o legitimidade ou, de 

a.cordo com MEDEIROS (1989). o " direi to de dominar" . 

Após a. reforma. par t id~. r ia. de 1981, o processo 

eleitoral tornou-se mais competitivo, levando candidatos a cargos 

e:-:ecu t i. vos. tentar , de algum modo, satisfazer às demandas 

dessa nova sociedade emergente e, para tanto, pa.u tar as suas 

campan has nas politicas sociais e em propostas de participaç~o 

da popula~~o no planejamento e implementaç~o das polit i cas 

oúblicas. sobretudo a nivel munic i pal. 

Esta.s ti ve t-a.m na.s campan has nomenclaturas 

diferenciadas - como planejamento participativo, participaç~o 

popular e outras - mas , de modo geral. tinham o mesmo conteúdo, 



ou seja, aventavam a possibilidade da sociedade participar das 

decis~es em rela~~o ao seu local de moradia , decisbes estas 

que diziam respeito a problemáticas que afetavam o seu dia a 

dia. Por parte da sociedade~ foram os MSU que assumiram~ neste 

sentido. o papel de interlocutor com o aparato estatal. 

Se , por um lad o~ naquele momento a sociedade ansiava 

participar , por outro, os politicos precisavam, pelo menos no 

seu discurso~ atender esta demanda até para se elegerem. 

A deste movimento~ pelo menos em principio~ 

convergente , a quest~o central a ser colocada ~ é de como 

aconteceu esta participa~~o. Para tanto~ há de se investigar 

em que medida o Chefe do Executivo eleito conseguiu concretizar a 

sua proposta d e participa~~o; no caso de tê-la efetivado ~ como 

transcorreu o processo, levando-se em conta alguns quesitos, tais 

como: dissemina~~o e veracidade das informa~~es necessárias 

à participa~~o. tipo de rela~~o entre o Estado e o s MSU - de 

indeoendência ou de controle - e a eficácia do processo no 

sentido de implementar o que foi planejado coletivamente; e 

tentar perceber quais foram os objetivos do Chefe do Executivo~ 

ao implementar o processo participativo. 

Para a realizac~o deste estudo houve a necessidade de 

uma delimitaç~o espacial , tendo sido escolhido o municipio de 

Vil a Velha . no Estado do Espirito Santo . A op~~o por este 



municipio ocorreu devido . à posiç~o destacada que este 

possuia ( e ainda possui ), relativamente aos demais municipios 

do Estado, no que tange à organiza~~o popular. Segundo 

KROHLING(1987), isto é decorrente de, em primeiro lugar, o 

municipio. durante o regime militar, ter sido sempre governado 

por politicos de oposi~~o ao governo federal e estadual e , em 

segundo lugar, pelo trabalho de conscientiza~~o sÓcio-

politica realizado pela Pastoral Social, vinculada às 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja Católica. 

Nas elei~bes de 1982,para Prefeito de Vila Velha, o 

candidato Vasco Alves (PMDB) foi o pioneiro na proposta 

participativa no municipio, sendo eleito e iniciando seu mandato 

em janeiro de 1983. Por problemas que ser~o colocados no 

decorrer deste estudo, Vila Velha teve até o final de 1992 mais 

quatro Prefeitos: Aucélio Sampaio (PMDB), Carlos Malta (PMDB), 

Magno Pires ( PT ) e Jorge Anders (PSDB), todos com a proposta de 

participa~~o popular, apesar de oriundos de partidos politicos 

com formaçbes ideolÓgicas diferentes. 

Assim, este estudo tem como objetivo primeiro analisar 

se houve uma participa~~o popular de fato na Administra~~o 

Municipal , em Vila Velha (ES), de 1983 a 1992, sendo a verdadeira 

participa~~o popular entendida quando ela acontece através de 

lideranças populares representativas e legitimas. As politicas 
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s~o planejadas~ implementadas e avaliadas pelo Executivo 

Municipal em conjunto com os MSU e estes ao participarem~ o fazem 

com tamanho grau de conscientiza~~o que n~o mais permitem um 

retrocesso, ou seja, deixar de participar. 

E o estudo tem como objetivo último desmistificar as 

propostas de participa~~o popular, ocorridas muito mais no 

discurso do que n a prática. usadas por alguns politicos com a 

finalidade de se elegerem e se promoverem. 

Apesar da impossibilidade d e generaliza~~o, a 

metodologia de estudo de caso foi utilizada pela necessidad e de 

conhecer profundamente a realidade, no intuito de os 

objetivos propostos . o estudo se desenvolveu a partir de 

entrevistas semi-estruturadas roteiros em anexo aos ex-

Prefeitos de Vila Velha, no periodo objeto do estudo e aos 

quatro membros mais antigos - Arquimedes, Carlinhos~ Davi e 

Goreti da Diretori a E xecutiva do Conselho Comunitário de Vila 

Velha, entidade federativa representante dos movi mentos 

comunitários, como s~o chamados o s MSU, do tipo associa~~o de 

moradores, no municipio. 

Estes dados da realidade foram cotejados com um 

referencial teórico apresentado no primeiro capitulo, sendo que 

na primeira parte foi comentada a vis~o antinómica do Estado, a 

transposiç~o desta vis~o para o local o urbano - onde o 
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cidad~o ~ através da participa~~o politica~ pode vivenciar a 

iqualdade social. Na segunda parte fo i discutido~ a partir de um 

breve histórico da rela~~o do Estado com a sociedade no 

o conte x to em que ocorreram os processos de 

transforma~~o social, econOmica e cultural brasileiros~ bem 

como o de transiç~o democrática. Na terceira parte foram 

discutidas as causas da reemergéncia dos MSU na década de 70~ 

identificados os atores in s titucionais que participa ram deste 

processo e como se desen volve ram / formaram estes MSU~ tendo em 

v ista as caracteristicas que eles assumiram. 

No segundo capitulo foi feita uma retrospectiva da 

organizaç~o popular 

passando 

em Vila Velha~ 

pelo inicio da 

desde a primeira 

participa~~o na 

Administra~~o Municipal~ e o desenrolar desta participa~~o no 

oeriodo em estudo ~ até fins de 1992. 

No terceiro capitulo foram identificadas as causas da 

reemeroéncia dos Mo vi mentos Comunitários com novas 

caracteristicas. em Vila Velha; a organiza~~o do Conselho 

Comunitàrio~ entidade federativa dos movimentos; a 

reoresentatividade da Igreja Católica como ator fundamental na 

r eemeroéncia dos mo v imentos no municipio; o processo interno de 

desenvolvimento dos movimentos comunitários; e o papel destes 

movimentos frente ao Estado e à soc iedade em geral. 
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No quarto capitulo será apresentada uma análise da 

realidade, tendo em vista os objetivos propostos e à luz do 

referencial teórico comentado; vale ressaltar que esta é apenas 

uma análise dentre tantas que poderiam ser feitas~ a partir de 

outras visbes~ haja vista que o poder de análise das pessoas é 

diferenciado , e nào se pode negar~ está ligado à visào de 

mundo de cada um. 
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CAPITULO I - SOBRE A DEMOCRATIZAÇ~O DO ESTADO E DA SOCIEDADE 

8 



Uma vis~o do Estado 

o Estado Relacional 

A concep~ào dicotómica do Estado , onde este era visto 

como um ente acima da sociedade e, portanto, suficientemente 

neutro para arbitrar os interesses divergentes da sociedade, foi 

rev ista por GRAMSCI , que ao ampliar o conceito de Estado, 

entendeu-o como o somatório da sociedade civil com a sociedade 

política. 

Esta visào , conhecida como antinómica ou relacional, 

que posteriormente foi desenvolvida por NICOS POULANTZAS e RALPH 

MILIBAND ( MEDEIROS , 1989), entende o Estado como um pacto de 

domina~ào. onde estào condensadas as for~as sociais, 

provenientes dos orocessos de diferencia~ào e hierarquiza~ào 

sociais , inerentes à forma~ào do próprio Es tado. 

Dentro desta v isào . o Estado seria o mediador dos 

conflitos, resultantes 

da correla~~o entre classes, fra~~es de classes, 
grupos de interesses e movimentos sociais que conseguem 
se constituir em for~as sociais em decorrência do 
papel - fundamental ou n~o - que desempenham, seja na 
base produtiva da sociedade, seja nas institui~~es 

politicas e sociais, seja, ainda, nos meios de difus~o 
e reprodu~~o ideol6gica ( MEDEIROS , 1989, p . 46). 

Na me dida em que o Estado é v isto como um pacto de 
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dominaç~o. ele pode assumir ~ de acordo com sua capacidade de 

articulaç~o. faces diferentes dentro de um continuum, onde nas 

extremidades estariam o consenso e a coerç~o. Quanto mais as 

forças sociais representadas no pacto, conseguem construir 

alianças com os demais grupos, maior é a preponderência da 

face consensual do Estado, levando a que o bloco no poder tenha 

suas acbes!decisbes baseadas no consenso, a partir da 

aprovac~o da sociedade; este é o conceito de hegemonia em 

GRAMSCI . quando uma classe, ou fraç~o dela. consegue assumir o 

controle de uma sociedade a de sua capacidade de 

estabelecer alianças e de se colocar como lideran ça consensual, 

tendo em v ista a qovernabilidade. 

Por outro lado, se nenhum grupo consegue assumir o 

controle heqemOnico d a sociedade, a face que vai predominar é a 

da onde este grupo garante seu dominio sobre os 

demais, a partir da força ou da politica 

(MEDE IROS.1989). 

Entretanto, vale ressaltar que o Estado se equilibra 

dentro desse continuum de forma instável, dadas as 

históricas do momento, mas nunca deixa de se comportar como um 

Estado capitalista e, portanto , com crenças e valores 

oertinentes a esta caracteristica, o que dá direç~o as suas 

oosicbes~ nào podendo jamais ser considerado neutro. Dito de 
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outro modo, o Estado ora se co l oca como represen tante d a elite 

oovern amen ta. 1 ~ ora. como representante de toda.s as forr;as 

presentes no bloco no poder, ora altern ando sua representar;~o 

entre estas forr;as~ a elite governamental e algumas frar;eles 

das camadas subordinadas. Como no Brasi l tem havido o predominio 

das duas últi mas situa~eles, pode-se dizer q ue o Estado 

brasi l eiro dispele de uma autonomia relativa em relar;~o às 

cla.sses ~ na medida em que nem sempre represen ta diretamente o 

bloco n o poder ( MEDEIROS , 1989). 

Assim, para que o bloco no poder obtenha o consentimento 

de d omi n io so bre toda a sociedade, ele atua através d e 

c oncesseles a o s grupos subo rd inados, defenden d o n a me dida do 

necessário os inte r esses des t es grupos. 

o con ceito qramsciano de Estado Integ r al s ociedade 

civil + socied ade política - e o aspec t o relacional deste Estado 

n~o est~o definidos apenas pela soma de duas partes distintas; 

pelo contrário , entendendo que a sociedade civil represen ta " as 

for~as sociais que participam liderando ou sendo lideradas 

do pacto de domina~~o " ( MEDEIROS . 1989, p . 47)), ou seja~ do 

Estado aponta-se o qu~o esta sociedade está imbricada no 

Estado, formado pela sociedade politica, acarretando entre ambas 

uma Imisciqena';;;:~Q" qu.e permi te .::\ constru~~o do que GRAMSCI 

chamou. de bloco hist6rico. 
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o Estado Local: o urbano 

Na medida em que o Estado se configura num pacto de 

domina.t;~o , a. partir da correla~~o de for~as sociais que 

adentram os seus aparelhos~ ele se constitui num. 

conjunto de institui~~es que materializam os campos 
estratégicos da luta de classes e das clivagens sociais 
e territoriais, dentro da natureza intrlnseca do Estado 
enquanto mediador de conflitos ( MEDEIROS ~ 1989~ p. 46). 

Neste sentido~ pode-se dizer que além dos interesses 

con tra.d i tór ios da.':; classes, est~o colocados também os 

interesses territoriais conflitantes, ocasionando no território 

processos semelhantes a.os das classes sociais de 

diferencia~~o e hierarquiza~~o dando forma~~o aos 

centros e periferias ( MEDEIROS , 1989). 

Tra.nspondo e·:; ta. conceitua~~o para o municipio 

enqua.nto ten- i tório ~ percebe-se que o mesmo processo se 

desenrol a dentro de seus limites~ com a hierarquiza~~o do 

espaço e o embate de interesses con f I i ta.n tes , a. partir da 

redistribuiç~o dos recursos escassos~ pelo território . De 

acordo com JUNQUILHO ~ 11 ao conjunto dessas rela~eses 

conflitantes, que moldam a a~~o do Estado - a nlvel municipal 

denominar-se-à Poder Local" (1989~ -:r o p. ..:."...) " em i t~.l ico conforme 

o or-iq.ina.l). 
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Assim. na medida em que as decis~es e po l iticas emanadas 

pelo Estado Local, fo~em ~esultan tes do Pode~ Loca l ~ elas 

deixa~~o explicitada a ~acionalidade que pe ~meia estas f o~~as ; 

se houve~ a sup~emacia da ~acionali d ad e econOmica, tanto o 

ca~àte ~ politico, quanto o social do espa~o u~bano passa m a 

se~ dete~minados po~ ela. 

No caso b~asilei~o. desde o ini c io d o p~ocesso de 

u~baniza~~o, o t~atamento dado pelo Estado à p~oblemàtica 

u~bana tem se pautado pela lógica da ~acionalidade econOmica, 

onde est~o contempladas as condi~~es favo~àveis ao 

desenvol v imento da p~odu~~o capitalista, acumul a ~~o do 

capital e à ~ep~odu~~o da fo~~a de t~aba lho. 

No entanto, quando o Estado passou a i n te~yi~ 

n~o só para apoiar o processo de acumulaç~o, .as, 
também, para configurar-se como agente maior de tal 
processo, imbricado no seio das relaç~es de produç~o 
e apropriaç~o do e xcedente ( MEDEIROS , 1990, p. 107, em 
itálico confo~me o o~iqinal), 

politizou-se o social. Ou seja, quando o Estado assumiu o papel 

de p~odutor de bens e se~vi~os, e o fez dent~o da lógica do 

caoital , mas, ao mesmo tempo, na qualidade de · ~esultan te das 

fo~~as sociais e te~~ito~iais , to~nou-se o ~es pon sàyel pe l a 

mediaç~o dos inte~esses conflitantes. acabando po~ explicita~ 

as cont~adiç~es colocadas no espa~o u~bano. 

A partir disto . MEDEIROS (1990) ~edefine o espa~o 
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urbano no Brasil, como o locus da acumulai~o d o capital, da 

trabalho e das contradii~es e 

desigualdades sociais, que politizam o social. 

Historicamente. as politicas urbanas brasileiras têm 

contemplado apenas, dentro da lógica económica/ s ocial, o 

provimento dos bens de consumo coletivo; têm sid o p r eteri das as 

auest~es que interrelacionam o individuo/morador com o Estado 

mais amplo , pois s~o estas quest~es politicas que fazem o 

morador perceber-se cidad~o . Enquanto o morador continuar 

reivindicando condii~es básicas de moradia , sem perceber que 

somente através da conquista de seus di r eitos pol iticos, d o s eu 

direi t o de e l e garan t i r á os seus di r ei tos 

sociais, n~o conseguirá adquirir sua cidadania plen a. 

concep~~o, o urbano é , portanto, locus 

privilegiado de constru~~o da cidadania, e n~o apenas palco de 

investimentos em capital social bàsico" ( MEDEIROS , 1990, p. 

em itálico conforme o original). E no local q u e o cidad~o 

materializa, através dos seus direitos politicos, a igualdade 

social. 
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Aspectos Históricos Brasileiros 

Do Estado 

o pacto de dominai~o~ estabelecido no pais até 1930 ~ 

foi resulta nte da articulaç~o de interesses dete rm inados pelas 

clivaqens territoriais ( MEDEIROS ~1 989). Seja 

no periodo colonial, [quand o] uma prática politica no 
estilo de cl~s, no interior e em torno dos 
latifúndios, foi combinada à existência de uma 
burocracia central/metropolitana subdesenvolvida 
[permitindo] a convivência, de forma até 
simbólica, dos interesses centrais com os interesses 
locais (p. 49); 

seja após a Independéncia~ com a construçâo do Estado-

mediador~ através de uma buroc r acia avolumada~ dos 

interesses das oligarqu ias regiona is - tendo o setor cafeeiro 

suplantado o a ~ucarei ro - ~ da burguesia comercial ascendente e 

de seus próprios; seja n a República Velha~ quando 

a politica oligárquica atingiu, por assim dizer, o seu 
apogeu. O sistema politico articulava-se em torno de 
uma cadeia vertical de poder embasada no coronel ismo , 
onde o centro era um instrumento dos barOes do café e 
da alian~a hegemOnica de poder estabelecida entre S~o 
Paulo e Minas Gerais ( ... ) e os proprietários rurais 
ligavam-se cada vez mais a grupos econOmicos comerciais 
estabelecidos nas cidades, para a necessária 
intermedia~~o comercial, e ao governo central, para 
garantir que as politicas cambiais e do café os 
favorecesse ( MEDEIROS , 1989, p. 50 ). 

A partir de 1930, com a depress~o de 1929 e a 
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retraç~o do mercado internacional, o café brasileiro perde 

substancia.lmente suc:.. dema.n d a ~ oca.sionando o declin i o da 

heCJ emon ia. cafeeira e o deslocamento do homem do campo pa.ra. as 

cidades, fazen d o emergir uma "polltica de massas e ( ... ) um novo 

conjunto de interesses (urbano-industriais) no sistema 

polltico" ( MEDEIROS , 1989,p. 50). Associada. a. isto, dif u nde-se, 

principalmente pela influência dos militares, a ideo I o g ia. de 

fortalecimento do Estado-Nacional, contr~.ria. à politica 

oliqàrquica e de descentralizaç~o do poder 

reCJionais e locais ( MEDEIROS , 1989). 

para os chefes 

Deste modo, o pacto de dominaç~o brasilei r o teve que 

se reequilibrar em nome da governabilidade, inco r porando os novos 

atores e forças po l iticas; na medida em que mud ou a 

correlaç~o de forças, a partir do surgimento des t es novos 

atores, com seus próprios interesses, u m novo equilibrio foi 

buscado , de forma tal que os mais antigos tive r am q u e fazer 

concessbes aos novos atores, para que n~o perde ssem o espaço 

a.r! ter iDrmen te conquistado. Este novo pacto resultou num Estado 

F'opu I i s ta.; que integrou a s "ma.ssas" urbana.s, do 

corpora.ti vismo de Estado, a. partir de c l ivagens 

funcionais/sociais e manteve a periferia ligada ao cent r o pelo 

clientelismo disseminado verticalmente através das redes de 

Doder. 



Em análise a este per i odo ~ SANTOS (1989 e 1993) retoma 

o modelo de DAHL para identificar algumas particularidades da 

forma. ç:~o hist6rica latino-americana diferentemente da 

européia e anglo-saxOnica ) e conclui que " a estabilidade das 

poliarquias conte.poraneas parece estar a ssociada à sequ~ncia 

que prevale c eu na instaura~~o da s so c iedade s industriai s de 

.assa" (1993. p. 29~ em itálico conforme o original). Ou seja~ 

n a América Latina, bem como na Fran~a e Itália, as "massas " 

foram incorporadas ao processo de competi~~o politica, a.ntes 

mesmo que esta competi~~o tivesse adquirido estabilidade 

insti tuciona.l , acarretando a f r equente instabilidade d o sistema 

politico latino-americano. 

social 

Uma segunda conclus~o d e SANTOS é que 

em todas as democracias modernas, a pol1tica social 
( ... ) é subsequente à solu~~o dos problemas de 
integra~~o nacional ( ••. ) e participa~~o. Foi s6 
depois de enfrentar e resolver os problemas de 
institucionaliza~~o da ordem liberal contemporânea e 
da parti cipa~~o ampliada das massas nessa mesma ordem 
que os problemas redistributivos ingressaram na pauta 
pol1tica cotidiana. ( .. • ) Importante é a 
considera~~o de que , na América Lati na, a pol1tica 
social - o problema redistributivo - n~o foi posterior 
à resolu~~o dos dois problemas anteriores, mas 
u tilizada precisamente como instrumento de engenharia 
pol1tica auxiliar na solu~~o do problema de conciliar 
participa~~o ampl i ada e baixa institucionaliza~~o 
( 1993, p. 30). 

Este instrumento de engenharia foi justo à politica 

tt-a.ba.l h i s ta ; que manteve sob a requlaç:~o do Estado~ 
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tanto as massas , quanto o empresariado, a partir do momento em 

que a.s rela~~es entre estas eram disciplinadas pela. 

leqislaç~o formulada unilateralmente pelo Estado. 

F'ort ,::,mto, nest.e pet-iodo " as clivagens sociais ( . . . ) 
[assumi t- am J maior import~ncia. Até que, de 1964 em diante, os 

dois eixos de conflitos ( sociais e territoriais) tenderam a 

interligarem-se como irm~os siamêses" ( MEDEIROS~ 1989~ p. 48). 

o golpe de 1964 resultou num novo Estado~ desta vez 

autori t.,.~. rio, baseado na coerç~o; isto quer dizer que o bloco 

no poder n~o detinha o controle hegemOnico da sociedade. Na. 

busca de condi~bes oara governar~ algumas alternativas foram 

formuladas e implementadas~ ora tentando mediar os interesses das 

classes e fra~~es de classe presentes no bloco~ ora. tentando 

envolver as classes subordinadas, para que estas tomassem para si 

as propostas. 

As s im , a tOnica principal da elite governamental~ 

formada por tecnocr a tas civis e militares~ era a ra.c ional idade, 

tanto em rela~~o à moderniza~~o e ao crescimento 

econOmico, ordenado e acelerado, o que atendia aos anseios do 

setor indust.rial e financeiro ocupantes do novo bloco no poder, 

qu.anto em relat;:~o à. reconstTu~~O da mora. I idade na 

administra. ç~o p(r.b 1 i ca., que a ting ia. toda a sociedade~ no 

sentido dE' "reconhecer" ,3. necessidad.;:? do regime. 
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Além disto. a. proposta d a modernizaç~o e do 

desenvolvimento, induziam a sociedade ao pensamento de que 

desfrutaria. em breve dos padrbes de vida do Primeiro Mundo~ 

quando o Brasil tivesse se tornado uma grande potência mundial. 

Uma terceira aç~o~ na busca de um equilibrio minimo para 

governar, foi a cooptaç~o politica , implementada pelas redes 

vertica.is de poder, que ema.nadas pelo centro atingiam a 

periferia. 

Entreta.nto . essas propostas foram capazes de manter o 

reqime ~ mesmo recorrendo a mecanismos coercitivos em rela;~o a 

alguns focos de resisténcia~ por algum tempo; a sua manutenç~o 

por um prazo indefinido provocou um desgaste do regime~ tanto em 

relaç~o às classes subordinadas, quanto em relaç~o aos 

componentes da 11 coaliz~o politicamente dominante 11 ( MARTINS . 

comentado por MEDEIROS ~ 1989) ~ desgaste este oriundo das 

cróprias contradiçbes inerentes a cada uma das propostas e de 

acordo com MOIStS (1992), 

do sistema politico semi-competitivo que produziu n~o 

apenas disputa e mobiliza~~o politica entre as 
elites, mas um processo permanente de deslegiti.a~~o 

do autoritarismo... (p. 21, em itálico conforme o 
origina.l) . 

Este novo desafio se coloca ao regime já na década de 

70. em torno de 1974-75; buscar a leqetimidade ou o 11 direito de 

dominar 11 ( MEDEIROS , 1989) dentro desse contexto~ onde ap6s () 
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choque do petróleo~ o pais já n~o conseguia crescer a ta:·:as 

t~.o .:3.lta.s~ ou seja. havia chega.do ao fim o "milagre económico" ~ 

passava por iniciar um processo~ que no periodo Geisel chamou-se 

de distenç~o e, com Figueiredo, abertura~ que visava promover 

uma redemocratizaç~o. Dito de outro modo, a ênfase da elite 

governamental muda do econOmico para o politico, tentando n~o 

s6 através da cooptaç~o mas também da negociaç~o 

politica-partidària-eleitoral reconstruir novas bases de 

sustentaç~o do governo. 

Fica.vB. claro que o processo de redemocra. tizaç~o 

decerrado , apesar de ter enfraquecido lentamente o autoritarismo 

do regime, estava limitado pelo desejo das elites em manter o 

poder tu. te I a.do, mesmo que um pouco à distência. No entanto, 

quatro fenOmenos , segundo MEDEIROS ( 1989) , configu.raram o 

pt-ocesso político neste momento: li o papel assumido pelos 

politicos e pelo Congresso, a reforma partidária de 1981, as 

elei~~es de 1982 e o embate em torno do processo sucessório, 

que acabou culminando na transi~~o de 1985 li (p. 57-8). 

Em 1985, o governo que assumiu, apesar de civil e 

democrático,foi resultante de uma 

composi~~o-pelo-centro ( ••• ), [quando] se 
processaria a chamada uni~o democrática nacional, sob 
hegemonia burguesa, para propiciar a conquista da 
cidadania e a mudan~a gradual e sem traumas do regime e 
do modelo económico que o permeia ... " ( MEDEIROS , 1989, 
0. 59 ). 
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Ou seja , a t~ansiçào politica, antes ou depois de 1985, 

continuava sendo cont~olada e submetida a um ~egime auto~itàrio, 

ainda que em descenso continuo. 
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Da Sociedade: o processo de mudan~a 

Apesar das elites brasileiras terem desejado manter uma 

democracia. requla.da ~ sob a custódia de seus interesses~ 

demonstrando a continuidade de pràticas conservadoras, presentes 

nas suas rela~~es com as classes subordinadas desde a década 

de 30 ~, auando do inicio do processo de urba.n i zaç:~o/ 

industrializaç~o e consequente crescimento das cida.des, a. 

sociedade brasileira pós-64 mudou. Ela. passo u " por uma 

reestrutura~~o profunda da ordem econOmica e da ordem social ", 

promovendo uma "moderniza~~o conservadora" , visto que " n~o se 

[a.l tera.ra.mJ os estatutos juridicos básicos das rela~Oes de 

propriedade .•. " SANTOS , 1986~ p. 232); 

o pai s cresceu, [ bem como a soc i edadeJ, 
urbanizou-se, i ndustrializou-se, c apitalizou-se, 
repri vatizou-se, reestruturou- se ocupacionalmente, 
educo u-se , reordenou-se, e tornou-se e x traordinariamente 
mais complexo ( SANTOS , 1986, p p. 233, 275) 

N~o se pode afirmar que todas estas mudan~as tenham 

ocorr ido a.pós 1964; sabe-se que o processo de mudan ç:a jà 

e':; ta v a. em curso desde 1930 , sendo este ano considerado por 

MEDEIROS (1989) como ponto de inflex~o na politica brasi 1 ei ra. , 

quando o pacto de domina~~o deixou de ser determinado pelas 

clivagens territoriais e passou a ser pelas clivagens sociais. No 

entanto, de a.cordo com o entendimento da anàlise de SANTOS 

. ...,...., 
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(1986)~ as mud an~as aconteceram perceptivelmente com maior 

intensidade a par t ir da década d e 60. 

Além das mudan~as estruturais já apontadas~ deseja-se 

ressaltar as modificaç~es ocorridas nas formas d e associa~~o 

desta sociedade , principalmente a partir d a década de 70; foram 

reformula~~es de todo tipo nas estruturas de 
representa~~o - partidária, sindicais, associacionais 

e altera~~es nos padr~es de comportamento de 
agentes que, apesar de guardarem a mesma identidade 
no.inal operários, empresários, etc. 
dificilmente poderiam ser confundidos 
antepassados " ( SANTOS ~ 1986 , p. 2 76, 
conforme o original). 

Como dito anteriormente, na d écada de 30, 

em 
com seus 

itálico 

quando a 

sociedade predominantemente 

rural para urbana, a forma encontrada pelo bloco no poder, de 

obter leg itimidade para o estabelecimento do pacto de 

dominar.;:~o. mesmo vez por outra send o utiliz ados recursos 

coerciti vos~ foi a incorpora~~o da.s "massa.s" através de um 

corporativismo de Estado. Ou seja, 

foi uma ordem regulada que se estabeleceu no Brasil 
durante os trinta, que instituiu parâmetros segundo os 
quais organizava-se a identidade coletiva dos principais 
atores politicos e sociais, assim como balizavam a 
forma, a dinâmica e o escopo dos conflitos 
permissiveis .•• ( SANTOS~ 1986~ p.294) . 

Na medida em que a sociedade se fragmenta nos mais 

diversos tipos de associa~~es profissionais , sindicais~ 

comuni t<:J.rias, etc. está dada a manuten~~o da "ordem 



regulada" , v isto que o Estado relaciona-se pontualmente com 

segmentos sociais, que POt- sua. vez~ ao discutirem quest~es 

especi f i ca. s perdem a oportunidade de ampliar suas vis~es e 

lutar pela cidadania integral. 

De acordo com SANTOS (1986), os trabalhadores rurais, no 

inicio da década de 70, ao serem beneficiados pelo governo com 

um plano de previdência, o FUNRURAL - que considerava iguais 

todos os trabalhadores rurais independentemente de sua ocupa~~o 

- e com o incentivo à sindicaliza~~o, foi o primeiro segmento 

da sociedade a romper com a ordem regulada~ pois os beneficios 

eram cem ced idos a.o tra.ba I ha.dor ru.ra.l sem levar em conta a 

divis~o social d o trabalho no campo. 

Levando-se em considera~~o as mudan~as ocorridas na 

sociedade, e a modernizai~o do sistema politico brasileiro, 

ainda que gradual~ SANTOS (1986) aponta as principais quest~es 

colocadas para o embate entre as contradit6rias~ 

mediadas pelo Estado , no periodo da transi~~o - 1985 a 1989: 

"demandas por desconcentraç~o de renda, proteç~o social e 

participaç~o politica " (p. 3(9). A primeira, referindo-se 

tanto a desconcentrai~o em termos monetários, quanto ao acesso 

de bens e servi~os por parte das grandes massas; a. segunda, 

relacionando-se tanto à igualdade de todos perante o Estado, no 

que diz respeito à mobilidade, quanto ao pa.pe I deste, de 
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proteqer o c, meno s favorecidos~ marginalizados pelo mercado 

capitalista; e a terceira, dizendo respeito à expansâo dos 

direitos que levam à participa~âo politica organizada. 

A propor~~o que a discussâo sobre estas quest~es 

avan~asse, a sociedade civil tenderia a ampliar sua visâo de 

mundo , buscando a constru~âo da cidadania integral, que 

reverteria a ordem regulada estabelecida desde os anos 30. 

Em análise recente~ SANTOS (1993) estudando a crise de 

qovernabilidade do Brasil contemporêneo, passa a observar até 

que ponto a sociedade, o Estado ou o governo vêm contribuindo, 

dentro de seus papéis, para esta crise. Colocando o caso ideal, 

que o pais estivesse vivendo uma poliarquia - definida como um 

sistema com 

e 

elevado grau de institucionaliza~~o da competi~~o 

pelo poder ( existência de regras claras, públicas e 
obedecidas ) associado à extensa participa~~o 

politica, só limitada por razoável requisito de 
idade" (p.80) 

pontuando como , historicamente, as poliarquias sólidas 

emergiram, ou seja~ através de 

continuado processo de acumula~~o material, induzindo 
ou associado a elevado grau de urbaniza~~o, sobre os 
quais se ergue uma sociedade complexa, interdependente, 
segregando grupos de interesse que, por si mesmos e 
através de sistemas partidários efetivos, limitam-se 
mutuamente, controlam o governo e fabricam politicas 
públicas (p. 80-1), 

ele concluiu que a sociedade brasileira j á vivenciou todos estes 

25 



pré-requisitos~ historica.mente determinados~ para. ser 

considerada uma poliarquia. 

No entanto~ a. " cultura civica" ~ que compreende " as 

expectativas que os individuas têm quanto ao governo, quanto 

aos seus concidad~os e quanto a si próprio " (SANTOS~ 1993~ pp. 

105-6) ~ 

Bra.si 1 

dada a acelerada transforma~~o social por que passa o 

contempor~neo. mostra-se impregnada de descrédito em 

relaç~o à eficácia do Estado, que n~o consegue atender às 

condiç~es minimas d e reproduç~o da sociedade, principalmente 

com a velocidade com que as mudan~as ambientais se processam e~ 

por isso mesmo~ e:< t rema.men te insegurCl. quel.n to ao futuro~ 

acarretando um comportamento intropectivo nos individuos~ que 

acabam se isolando e reduzindo suas possibilidades de estabelecer 

relaçe!es positivas de solidariedade e conv i véncia. (SANTOS~ 

1993) • 
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Os Movimentos Sociais Urbanos 

A Reemergência 

A categoria Movimentos Sociais Urbanos (MSU)~ usada para 

definil~ uma. forma de orqaniza~~o da sociedade , refere-se na 

verdade a. orC1aniza.~ào de uma. "mass .a " heterogénea , composta por 

individuos com indicadores sociai s diversos~ moradores de 

locais diferentes e, portanto, inseridas de modo diferenciado nas 

rela~~es contraditórias que configuram o poder local. 

Assim, o s MSU , apesar de apresentarem caracteristicas 

semelhantes, quanto às causas e o modo de sua forma~~o, quanto 

às suas forma de articula~~o com o Estado e a sociedade~ como 

se fizessem parte de uma rede (DalMO , 1990b) , possuem 

caracter1sticas peculiares , decorrentes do local em que 

surgiram. 

Algumas "teorias" sobre os MSU foram construidas , a. 

partir da tentati va de qeneraliza~~o de suas cara.cter 1s ti cas. 

Na década de 50, a pretensa teoria s obre os MSU aponta para o 

poder transformador que esses movimentos deveriam conter, 

sobretudo o movi mento operàrio= seria a transforma~~o da 

sociedade através da. luta. d e c 1.3.sses , burguesia. ~/e rsus 

proletariado. Na década de 60, surgiu a teori a da marginalidade, 



segundo ,,3. qUCl. l o poder transformatório estaria lega.do aos 

e xcluidos ou marginalizados pelo sistema capitalista. 

Aos MSU surgidos na década de 70, também foi creditada 

a. ca.pacida.d.;? de trCl. nsformal;;:~o socia 1 , devido ~.s 

caracteristicas a eles atribuidas , como a espontaneidade, 

autonomia, oposil;;:~o ao Estado e cultura comunitária. Mas, o 

que se tem observado, apesar de reconhecer as vantagen s destes 

movimentos frente aos anteriores a 1964, s~o momentos de avanl;;:o 

e momentos de recuo, de mobilizal;;:~o e de desmobilizal;;:~o. 

No intuito de contextualizar o momento da reemergén cia. 

dos MSU, mostra-se relevante r ecapi tulCl.r sucintamen te as 

análises realizadas por SANTOS (1985 e 1993). F\:essalta-se em 

primeiro 

economia 

luga.r, o processo de transformal;;:~o ocorrido 

e na. sociedade brasileira, n~o acompanhad o 

na 

por 

mudanl;;:as no sistema politico, que só vieram a ocorrer 

posteriormente e de forma bem gradual; em segundo lugar, a origem 

da. instabilidade politica dos paises da América Latina, que 

in corpora.ra.m a. participCl.I;;:~o politica. das "massas" antes de 

terem a competil;;:~o politica institucionalizada, e para tanto 

utilizaram-se das politicas sociais, sobretudo a trabalhista, 

como formCl. de incorpor,3.~~o da.s "ma.ssa.s", dentro de uma. ordem 

regulada; em terceiro lugar, o fato de mesmo quando a transil;;:~o 

politica encontrava-se avançada, com o sistema partidário 
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competitivo e criados canais institucionais de articulaç~o do 

Estado com a sociedade, ou seja, os sistemas politico, 

econOmico e social preenchiam os requisitos básicos para que o 

pais. pudesse ser considerado uma poliarquia, a sociedade n~o 

dispunha de uma. "cultura civica" capaz de viabilizar 

concretizaç~o de sua cidadania plena, dada a descontinuidade e 

ineficácia dos planos e politicas governamentais. 

Desta forma, pode-se dizer que os MSU p6s-70 surgiram 

de uma sociedade transformada social , econOmica e culturalmente, 

mas que encontrou um sistema politico autoritário e anacrOnico 

mesmo ap6s a. "OP\;~o" pe 1 a redemocra ti za\;~o fei ta a pa.rti r de 

1974-75. 

Esta sociedade transformada identificou no coletivismo a 

forma de resgatar o seu papel na construç~o da cidadania plena, 

n~o aceitando mais o regime pelo seu aspecto ditatorial. 

Somando-se a isto, o choque do petr6leo, que provocou uma crise 

econOmica. in tern aciona I, e o fim do "milagre econOmico" 

brasileiro, que agravaram a falta de legitimidade do governo, 

" um amplo e complexo movimento de oposi~~o ao 

autoritarismo " MOISES , 1992 , p. 20) foi detonado. Este 

movimento a. c ,3bou po~- se constituir num dos pila.res de 

construç~o d a identidade coletiva no interior dos MSU. 

Um ou tro pi la.r f oi o s MSU ~ surgidos nos loca.is de 
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moradia, terem assumido a melhoria pelas condi~~es de vi d a dos 

moradores como o "pr-oblema. concr-eto" em tor-no do qual os 

mor-ador-es deviam se associar-, no intuito de inte r-pelar- o Estado, 

repr-odutor- do capital e da for-~a de tr-abalho e, como tal, 

r-esponsável pelas contr-adi~~es ur-banas. 

A Pr-opor-~~o que a tr-ansi~~o democr-ática avan~ou, 

com o plur-ipar-tidar-ismo sendo r-ecuper-ado, o pr-ocesso eleitor-al 

a.mpl iado, e o sur-gimento de alguns canais de inter-locu~~o do 

Estado com a sociedade , come~ou a se disseminar uma "cultura 

polftica" ( MOISe:S . 1992, p. 7) dentr-e os segmentos sociais, 

a.tr-avés da socializa~~o ou da vivência das quest~es 

politicas. 

Entr-etanto, a ades~o aos valor-es democr-áticos, tendo 

em vista a socializa~~o e a vivência, é lenta, faz par-te de 

um pr-ocesso educativo continuado. Além deste pr-ocesso ser-

ele é cons, tan temen te atr-opelado pelas pr-áticas 

ar-caicas existentes no sistema politico, como o populismo, o 

clientelismo e outras, mas que se mantém na medida em que, por

um lado, encontr-ou "eco" em alguns segmentos sociais que ainda. 

n~o inter-nalizar-am os valor-es democr-áticos e, por- outr-o 

ser-vem aos setor-es das elites que as utilizam em pr-ol 

objetivos. 

3 0 

lado, 

dos seus 



As Caracteristicas 

Em rela~~o às caracter*ticas, e xistem, dentre os 

autores , maneiras diferenciadas de analisar os MSU. DOIMO (1990b) 

identificou. " três campos interpretativos " . o "estrutural-

autonomista" ~ o que vê os MSU como canais institu.cionais de 

interlocu~~o com o poder público e o " culturalista " 

O primeiro, o II estrutural-autonomista " , considera que 

os MSU surgiram espontaneamente, nos l ocais de moradia, 

demandando bens de consumo coletivo, a partir de uma cultura 

comunitária, mantendo-se organizacional e ideologicamente 

autOnomos em relal;;~o a qualquer partido politico, 

autogerindo-se politicamente e aproximando-se da midia, dos 

profissionais e dos partidos politicos na medida do seu 

interesse ( CASTELLS , comentado por DOIMO , 1989, p. 17). 

o segundo vê os MSU como canais institucionais de 

interlocu~~o da sociedade com o aparato estatal, tendo em vista 

que esta relal;;~o, até ent~o, vinha acontecendo no estilo 

patr~o-clientela . Esta nova alternativa de articulal;;~o criava 

canais formais onde tanto os individuas s indicalizados, quanto 

os n~o sindicalizados , teriam condil;;~es de 1 u t2l.r por suas 

necessidades imediatas e por sua cidadani a plena, na medida em 

que os MSU se articul assem de form a mais ampla. 
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o terceiro, o " culturalista "~ surgiu em oposi~~o ao 

" estrutural-autonomista " pois este considerava o fator 

econOmico - as contradi~~es urbanas e a carência de bens de 

consumo coletivo no Estado capitalista como determinante da 

emergência dos movimentos; e aque le , aponta a cultura 

comunitária e política. Ou seja, estes MSU estariam baseadas 

nas histórias de vida dos participantes, na experiência 

coletiva, tanta das carências, quanto da vivência da 

democracia, e no s la~os de identidade estabelecidas nas classes 

populares. 

Os MSU ressurgiram na periferia das cidades nas 

favelas, invas~es ou bols~es de pobreza - aglutinando pessoas 

pertencentes às classes populares, com histórias de vida 

diferenciadas, ou seja, de diversas procedências, diferentes 

formas de inser~~o no mercado de trabal ho, mas que, da ponta de 

vista desses autores, conseguiram criar uma identidade coletiva, 

através da carência, da religiosidade, da oposi~~o ao Estado 

- visto, nesse sentida, cama o inimiga comum - da dissemina~~o 

dos valores democráticas e d a simbolismo construido, na 

imaginária das individuas e dos movimentos. em rela~~o ao seu 

surgimento, espont~neo e autOnomo . 

O processo de constru~~o de uma identidade coletiva no 

~mago dos MSU, refere-se à forma~~o no interior das 



movimentos de uma cu ltura comunitária que~ como tal~ aceita 

todos os individuas como iguais~ o que inclusive~ está colocado 

nos pressupostos da democracia. DalMO (1990b) acredita que isto 

tenha acontecido em decorrência dos movimentos terem assumido os 

códigos ético-religiosos do catolicismo~ devido ao papel 

desempenhado pela Iqreja ~ através das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs), na reemergência dos movimentos na década de 70. Se 

por um lado~ a Igreja trouxe à tona quest~es como a igualdade~ 

os direitos humanos~ a ética e, assim~ fomentou e deu 

sustenta;~o às manifesta~~es da sociedade~ por outro lado~ 

esses principios próprios do catolicismo~ constituiram-se em 

limita~~es ao avan~o dos MSU, já que, a partir deles, a luta 

deveria se dar com paz, uni~o~ ou seja, de forma ordeira, sem 

amea;ar o status quo. 

Além da Igreja~ outros atores institucionais como 

técnicos da burocracia estatal, alguns segmentos do setor 

sindical 

apoiando-a ~ 

cidadania. 

colocaram-se junto à sociedade , conscientizando-a, 

para que ela se organizasse e buscasse a sua 

Por isso entende-se como um simbolismo, que visava a 

constru~~o da identidade coletiva no interior dos movimentos~ 

atribuir-lhes caracteristicas como espontaneidade e autonomia. 

Eles n~o foram de fato espontaneos como j á visto e essa 

autonomi a é rel a tiva , na medid a em que promoviam~ e assim 
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continuam fazendo, uma aproxima~~o s eletiva com partidos~ 

sindicatos e politicos~ quando de seu interesse. 

E d e tal express~o a presen~a desses atores junto aos 

MSU, que acontecimentos como ,3. partid~. r ia. e o 

distanciamento da Igreja - seja por quest~es internas~ seja. 

porque sua vertente progressista considerava essa pro:.: imidade 

como limitadora do avan~o dos mo v imentos provocaram um 

descenso nos MSU. Ou sej a. , ta.n to o ca.minhar do processo de 

q ue substituiu. o bipa.rtida.r i smo pelo redemocratiza~~o , 

pluripartidarismo ? lev ando o (P)MDB, partido de oposi~~o ao 

governo, a. se fragmentar em partidos de esquerda e centro-

esquerda, cada qual assumindo seu caminho ideológico, quanto ao 

retra.imen to da Igrejc.~., mesmo que tenha sido no sentido de 

libertar os mo v imentos, alterou o processo de identifica~~o 

co I eti V ê\ ~ fazendo com que os MSU perdessem sua din~mica e um 

pouco da sua capacidade de aglutina~~o. 

Retomando a quest~o da cul tura. politica, pode-se 

identificar ,:;3.lguns fa.tores obstaculizadores na sua 

dissemina~~o; como j ~. a.pontado, a s "massas" foram 

incorporadas ao processo de forma~~o do Estado brasileiro, a 

pa.rtir de 1930 , a. tr,:;3.vés das politicas sociais, sobretudo 

tra.balhistas ~ o u sej a~ de form a regulada. Assim , a. 

occ:wr ia. dentro da.s e normas delimitadas pelo 
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corporati v ismo de Estado~ tornando-a inclusive fragmentada ~ como 

o é a bu rocraci a esta tal. Portanto ~ além d a dificuldade na 

relat;~o pelo aspecto arcaico do sistema politico ~ o que 

colocava. o s MSU "dista.ntes " do a.pa rato esta.ta.l, por méd o de 

coopta~~o das lid e rant;;:as e por des conhe c imento de como se 

re lacionat- ~ ainda ~ e também por isso, tornava-se dificil 

consolidat;~o da.s crent;as e procedimentos próprios da 

democracia , pela dificuldade em v ivenciá-Ios. 

No entanto, na medid a em que ava nt;am numa sociedade os 

indicadores sociais rend a , educat;~o e ocupat;;:~o como 

analisaram MOISES (1992) e SANTOS ( 1993) , a participat;;:~o 

politica tende a aumentar, ou seja~ os valores e atitudes 

democráticas tendem a se consolidar, sobretudo nas maiores 

cidades. No Brasil , como a transformat;~o da sociedade aconteceu 

no bojo d a "modernizaç~o conservadora", promovida pelo regime 

militar~ o avant;o de s tes indicadores n~o ocorreu de forma 

generalizada, at i ngindo a sociedade igualmente (MOISES~ 1992) . 

Portanto~ a participat;~o politica tanto no processo eleitoral~ 

quanto na participa~~o em associat;;:bes , ainda é ba.i:·:a. , 

principalmente quando as associat;bes dizem respeito ~.s 

questbes de intere sse geral , poi s a maior incidéncia. de 

filiat;~o ocorre n as associat;~es profissionai s (SANTOS~ 1993 ) . 

Para MOISES (1992 ), 
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cren~as e atitudes legitimadoras da democracia se 
formam dentro de certas margens de autonomia, que, 
generalizando-se sob o impacto de fatores politicos 
decorrentes da dinâmica da transiç~o, bem como dos 
efeitos dos processos contraditórios de modernizaç~o, 
n~o anula inteiramente a força de inércia 
representada pela sobrevivência de arcaismos 
politicos implicitos na performance de instituiçOes 
e atores democráticos. De fato, a interaç~o entre o 
estabelecimento de instituiçOes e a formaç~o da 
cultura democrática sofre os efeitos contraditórios 
dessa inércia ( ••• ) Operando dentro de margens de 
autonomia, o processo de legitimaç~o democrática 
envolve persuas~o e, portanto, implica a aç~o 

consciente de partidos e atores politicos (p. 41). 
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CAPITULO 11 - A PARTICIPAÇAO POPULAR EM VILA VELHA: SUA HISTORIA 



Caracteriza~~o do Municipio 

o municipio de Vila Velha, objeto deste estudo, est~. 

localizado no Estado do Espirito Santo, v izinho ~. ca.pital 

Vit6ria, formando com esta e mais três municipios Ca.riacica, 

a regi~o da Grande Vit6ria. Atualmente o 

municipio possui 265.2'-1-9 habitantes , distribuidos em 74 

b'3.irros. 

Trata-se de um municipio antigo onde começ;:ou a 

coloniza<;2!o do Estado, ma.s que teve seu processo de 

desenvolvimento em relaç;:2!O à capital. A 

pro:·~ imidade com Vi t6r· ia fez com que o municipio ficasse 

esvCl.z iado em termos de investimento, pois a ca pital acaba 

arrebanhando para si os 6rg~os públicos tanto federais, quanto 

esta.dua is ~ como ta.mbém, a maior pa.rte das tra.nsaç;:t!es 

comerciais inclusive exportadoras, por ser uma cidade 

portuá.ria , e o Estado do Espirito Santo ter tido sua economia 

baseada, até a década de 60, na produ<;~o e comercializaç;:2!O 

do café - e o setor de servi<;os. Assim sendo, o municipio 

vizinho acabou sendo utilizado como suporte, como "dormi t6r io" , 

popula<;~o trabalhadora da capital, sobretudo para. a.s 

classes menos favorecidas, que pela necessidade de sobrevivên-

cia, aceitava se deslocar diariamente do seu local de moradia. 

~o 
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Os Aspectos do Contexto que Influenci aram a Organiza~~o Popu lar 

luta de classes, nesse ambiente~ n~o se ba.seou na. 

re 1 a.r;~o c .:,l.pi ta.l ve rSI1S tra.balho, mas na.s condi~e:!es de 

reprodu~~o da for~a de trabalho~ ou seja, no local de mo r adia. 

Esse foi, certamente, o primeiro fator que contribuiu para a 

trajetória da organiza~~o popu l ar no municipio~ que teve sua 

orimeira entidade comunitária fundada em 1958~ denominada. 

"Sociedade dos Amigos d",' '-/il"". ~)elha.". 

Somente dez amos mais ta.rde, em 1968, o processo 

orqanizativo da sociedade ganhou impulso, com as associar;e:!es 

Pró- Me l horamentos" - sendo criada a primeira n o bairro Jardim 

Maril~ndia - que tinham como causa emergencial a reivindica~~o 

de melhores condiç~es de vida para os bairros. No entan to~ vale 

observar que as condir;~es de reprodu~~o nestes locais j à 

estavam dadas há algum tempo, mas foi a partir deste momen to~ 

principalmente na década de 70, que o processo foi deflagrado e 

tornou-se intenso. Pode-se atribuir esse surgimento abrupto às 

condiçeles politicas e sociais dadas a nivel naciona 1 ~ como 

ta.mbém, no caso particular desse municipio, à. mobil i za ~~o 

empreend ida. pelo médico Max de Freitas Mauro , também Prefeito 

Municipal na ocasi~o, e ao caráter sempre oposicionista - tanto 

a. nivel federal " quanto a nivel estadual - do 
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eleiç~es de Vila Velha durante a ditadura militar. 

Como a emergéncia de formas organizativas da sociedade 

era um fenbmeno que se repetia em vários municipios 

brasileiros~ 

totalitário~ 

sobretudo nos grandes centros~ o 

na impossibilidade de dar continuidade ao 

estado 

regime 

ditatorial, por quest~es de legitimidade~ resolve aceitar essas 

mobilizaçbes. tentando~ no entanto~ delas se apropriar~ no 

intuito da desarticulaç~o. Com isso, o governo do Estado do 

Espirito Santo. tendo o executivo máximo indicado pelo governo 

federal~ resolve , através d a Secretaria de Estado do Trabalho e 

da Promoç~o Social SETRAPS . assessorar tecnicamente a 

formaç~o de novas entidades. bem como a organiza~~o das já 

existentes, no entanto~ atrelando-as ao Estado~ através de um 

Estatuto único. que dentre outras coisas passava a denominá-las 

de movimentos comunitários. Estas entidades foram obrigadas a 

aderir a esse novo Estatuto, bem como afastar de suas diretorias 

as pessoas com formaçào politico-ideo16gica contrárias ao 

regime, para poderem usufruir de qualquer tipo de beneficio; e 

s 6 pod e riam alterar esse Estatuto~ pela vontade de 1/3 dos 

presidentes dos movimentos~ o que se tornava muito dificil~ 

v isto que diante da repress~o a mobiliza~~o mostrava-se ainda 

enfraquecida. 

A atua~~o da Igreja Cat61ica , através d .3.s 
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Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)~ ligadas a Arquidiocese de 

Vitória. foi outro fator identificado como de grande relevancia 

para a orqaniza~~o da sociedade em Vila Velha~ pois enquanto os 

movimentos comunitários surgiam e se organizavam atrelados ao 

Estado, os movimentos populares(1) mCl.n ti n ham sua relativCl. 

autonomia frente ao Estado, tendo, dentre sua militancia , um 

número considerável de crist~os, " que a partir de toda uma 

reflex~o teol6gica ligada aos problemas da vida, aos problemas 

( .-., ) 
da fé"'''::' ·· , compreendeu <J. necessidade d ,.3. pCl.t-ti ci pa~~o. 

Como cidade "dormitório"~ umCl. dCl.s pt-incipais 

necessidades da popula~~o de Vila Velha, verificava-se na área 

dos transportes coletivos, que em fins da década de 70, era um 

servi~o monopolizado pela empresa Via~~o Alvorada, e que se 

tornou objeto de um dos maiores movimentos de 

municipio. ( ..,.. ) 
até o momento . ~ . 

protesto no 

ITT PCl.r .0. os entrev is.tados, que tém umCl. rela~;~o pró :-:ima com o ·:; 
MSU em Vila Velha , existe uma diferencia~~o entre movimentos 
comunitários e movimentos populares~ ambos s~o MSU~ no entanto~ 
o primeiro estaria liqado ao movimento de moradores nos bairros e 
foram predominantemente criados por incentivos do próprio 
Estado, tendo assumido esta nomenclatura com o Estatuto padr~o 

imposto pelo governo estadual; e, o segundo, seriam movimentos 
normalmente mais amplos, que costumam atravessar as fronteiras do 
municipio e assumir uma causa especifica~ a lém disto tiveram 
sua formaç~o muito próxima d a Igreja Cat6lica. 

( . ..., ) 
' ~Coloca~~o de Magno Pires, e x-Prefeito de Vila Velha em 
entrevista a autora. 

( 3)F'ar. ,_~. ma_in_~ I . t b t . t , esc areClmen o 50 re e5_e mo v lmen o~ 

Doimo " 1984. 
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Os militantes dos movimentos populares que~ na maioria 

das vezes , atuavam simultaneamente nos movimentos comun i t~. r ios, 

começaram a sentir, já nesse periodo, a necessidade de uni~o 

dos movimentos comunitários. para fazer frente às condil;:e!es 

imposta·:; pelo Estatuto padr~o; no principio da década de 80~ 

conseguiu-se discutir amplamente acerca do Estatuto, acabando por 

alterá-lo e instituindo, em um dos seus artigos, uma entidade 

t-epre·:;en ta ti va. dos mov imen tos comun i t~. r ios, o "Canse lho 

t1un i ci pa.l do·::; MO \limentos Comunit,~. rios de \Jila. Velha" , que 

serviria. como aglutinador dos mo v imentos e estaria composto 

dois representantes de cada comunidade. 

Entreta.nto, a concretizal;:~o dessa entidade represen-

tativa. n~o foi fácil, devido à tens~o gerada dentro do 

próprio movimento, quando alguns se mantinham numa posil;:~o 

mais conservadora. , ou n~o desejando mudanl;:as, ou assumindo 

essas mudanças, mas atrelados a grupos politicos - como o caso 

dos seguidores do ex-Prefeito Ma x Mauro e de um dos membros da 

Comiss~o de Justil;:a e Paz. da Arquidiocese de Vitória, Vasco 

Alves 

lideres 

e outros , os que eram influenciados por participantes e 

do trabalho pastoral da Igreja Cató 1 ica., que 

partilhavam da utopia da transforma;~o da sociedade. 

Nessa. luta ~ 05 setores mais progressistas, sendo eles 

"i.ndependentes" (4) ou ligados a algum grupo politico, a.cab.3.ra.m 
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se unindo para tentar viabilizar a entidade representativa . Na 

uni~o desse grupo mais progressista também estava dada uma 

grande tens~o, v isto que o e x-Prefeito Max Mauro passou a 

integrá-lo , mesmo tendo sido em seu mandato à frente do 

executivo municipal, que foi imposto aos mo v imentos comunitários 

o Estatuto padr~o e o cerceamento na atua~~o das lideran~as 

comunitárias~ apesar dessas atitudes serem oriundas do governo 

estadual, o ex-Prefeito era questionado por ter aceito 

permitido essa prática dentro do municipio . Assim sendo, o 

Conselho Municipal dos Mo v imentos Comunitários de Vila Velha 

n~o conseguiu nesse momento se tornar uma realidade. 

14\n t· 1 • d d b t d '· 'l.ueS_lona-se nas re_a~ues e po er, so re_u o 
partidário. a e x istência d e setores independentes; 
termo foi utilizado entre aspas . 
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As elei~~es de 1982 

Vila Velha~ como dito anteriormente, vi nha sendo 

governada durante a ditadura, sempre por politicos do MDB~ 

partido de oposi~~o ao governo federal e estadual, que tinha na 

lideran~a politicos da ARENA; mas~ o MDB sendo um partido que 

alojava 

abrigar 

forma, 

isto 

todos que eram contrários à ditadura, acabava por 

pessoas com variadas concep~bes ideológicas. Dessa 

apesar do municipio ter sempre governos de oposi~~o, 

n~o significava que os governos empreendiam 

administra~bes progressistas. Pelo contrário, revezavam-se no 

poder familias tradicionais de Vila Velha, implementando 

gestbes conservadoras / mantenedoras da ordem estabelecida. 

Percebendo esse quadro~ parte das pessoas ligadas às 

CEBs ~ mais particularmente os que militavam no movimento de 

moradia. através do Conselho de Direitos da Moradia, ligado à 

Comiss~o de Justi~a e Paz da Arquidiocese de Vit6ria, passaram 

a ver uma das lideran~as desse movimento - Vasco Alves como 

um nome que poderia derrubar no processo eleitoral 

das familia s tradicionais. 

a hegemonia 

Vasco Alves inicia sua trajet6ria politica disputando 

com o e x-Prefeito Max Mauro e ganhando a conven~~o de seu 

partido , o PMDB , mes mo este, abrigando algumas alas ma1S à 
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direita e outras mais à esquerda; definido como candidato~ Vasco 

entra em campanha e discute como plano de governo as quest~es 

colocadas por sua base eleitoral, advinda de parte do PMDB, mas 

sobretudo do movimento popular ligado à Igreja Católica. 

Eleito Prefeito Municipal~ Vasco Alves t~o logo assume, 

em janeiro de 1983, convoca para mar~o uma reuni~o com todos os 

presidentes de comunidades e nessa ocasi~o instala oficialmente, 

através de um oficio da Prefeitura, o Conselho Comunitário de 

Vila Velha. Das lideran~as presentes a grande maioria era 

favorável a cria~~o de um Conselho Provisório, enquanto os 

demais qostariam de levar a idéia para ser discutida com as 

bases. Para os participantes do movimento comunitário, o 

Conselho deveria ser resultante da luta dos movimentos e n~o uma 

imposi~~o do Estado. já que era uma discuss~o que vinha 

acontecendo no interior do movimento e foi, de certa forma, 

apropriada pelo Chefe do Executivo municipal. No entanto, como o 

Prefeito n~o acatou as pondera~~es dos lideres comunitários, 

as lideranças tiveram que participar, pois a omiss~o ainda 

seria pior, mesmo estando o Conselho Comunitário atrelado à 

Prefeitura: suas reuni~es eram convocadas e coordenadas por 

técnicos do governo municipal , sobretudo do Servi~o Social de 

Aç~o Comunitária da Prefeitura Municipal de Vila Velha, 

ocorrendo , quinzenalmente, com a presen~a dos presidentes dos 
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movimentos comunitários. nas dependências da pr6pria 

Prefeitura. 

E~~~~ coloca~~es denotam o quanto o Prefeito Municipal 

assumia o projeto d e orqaniza~~o da sociedade~ tendo em vista a 

participa~~o popular em sua gest~o; mas ~ ao mesmo tempo~ 

demonstram o quanto, n a sua maneira de ver esse processo~ n~o 

era respeitada a relativa autonomia dos movimentos ~ 

p rincipalmente no que tange aos aparelhos do Estado. Um outro 

fator, que veio reafirmar esse desrespeito à autonomia dos 

mo v imentos, foi a nomeaç~o para cargos comissionados~ da 

estrutura burocrática municipal , d e lideran~as comunitárias ou 

parentes pr6ximos destas. 

Percebendo esta ambiguidade de Vasco Alves~ 

lideran~as comunitárias pressionaram no sentido de eleger uma 

Diretoria Prov isória para o Conselho Comunitário, o que ocorreu 

as 

em outubro d e 1983, passando esta a convocar e coordenar as 

reunibes . que ainda continuaram se realizando no audit6rio da 

Prefeitura. Após a elei~~o, o Estatuto da entidade foi 

intensamente discutido, sendo ap rovado em março de 1984~ 

definindo a estrutura do Conselho Comunitário onde as 

comunidades estariam representadas pelo seu presidente e mai s um 

outro membrc escolhido por ela com essa finalidade e a 

autonomia da entidade frente aos poderes púb l icos. Em maio de 



1984~ a Diretoria Provisória organiza o 10 Encontro do Conselho 

Comunitário que discutiu as prioridades das lutas popula.r-es (5) ~ 

criou comissbes para encaminhar as lutas elencadas e definiu o 

prazo de sessenta dias para a elei~~o da la Diretoria 

definitiva para o Conselho, ocorrida em agosto de 1984. A partir 

desse momento, o Conselho Comunitário passou a caminhar 

independente, apoiando o Executivo Municipal quando convinha aos 

movimentos~ ou seja, à sociedade , e retirando o apoio quando a 

proposta contrariava os interesses populares. 

,.., 
'- passo marcante de Vasco Alves, enquanto 

Prefeito, do ponto de vista da parti.cipa~~o popular~ foi 

implementar a discuss~o com a sociedade sob r e o or~amento 

municipal. O Prefeito inspirou-se na experiência de Lajes (SC) e 

na iniciativa de Pelotas (RS) no mesmo sentido. Dessa forma, 

convocou, em 1984, assessores e sociedade para discutirem o 

or~amento de 1985. Como essa eleiç~o de prioridades sÓ se 

daria em relaç~o a uma parcela do total do orçamento de 10 a. 

20% ( 6 ) relativa a obras~ o Conselho Comunitário relutou em 

participar; entretanto, quando o Prefeito come~ou a procurar os 

(5)As prioridades eram as seguintes: transporte coletivo, saúde 
e saneamento , moradia~ desemprego , infra-estrutura urbana, 
educa~~o e lazer , abastecimento e hortas, meio-ambiente, 
sequran~a e aterro comunitário. 

( 6 )Esse dado é contraditÓrio tanto em trabalhos escritos sobre 
o assunto , quanto nas entrev istas. 
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bairros individualmente , a entidade protestou e acabou sendo 

convidada oficialmente pela Prefeitura para participar. 

Essa primeira discuss~o do or~amento come~ou com o 

levantamento das necessidades de obras nos bairros, caminhou com 

a e xposi~~o, pela Prefeitura , dos valores disponiveis dos 

recursos para essas obras e culminou com a elei~~o das obras 

prioritárias. Contudo, ao enviar a Lei Or~amentária, com o 

percentual que tanqe às obras tendo sido alocado de acordo com 

as op~~es da popula~~o, para a C~mara Municipal, instaurou-

se um conflito com o Poder Legislativo do Municipio. 

Até aquele ano , Vila Velha havia tido administra~~es 

sem nenhuma participa~~o da sociedade, o que colocava os 

vereadores em posi~~o muito à vontade para práticas 

clientelistas ou de troca de favores (ou votos). o fato da 

populac~o ter mais poder do que eles no percentual do 

or~amento que mais os interessava, ocasionou um embate, em que 

se via o Prefeito e as liderancas comunitárias, de um lado, e 

os vereadores, de outro. 

o entendimento dessa rela~~o d e poder constituido com 

a sociedade fe z com que as lideranças comunitárias percebessem 

a imDort~ncia do orçamento municipal , e a necessidade de 

asseourar em lei a participaç~o popular no or~amento . Assim 

sendo, um Projeto-lei foi e laborado pelo vereador Felicio 
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Correa~ revisado pelos técnicos da Prefeitura e encaminhado para 

as lideranças comunitárias , que. no entanto, pouco tempo 

tiveram para refletir sobre o assunto. Mais uma vez o Executivo, 

e no caso também o Legislativo, se anteciparam às demandas da 

sociedade organizada. 

o P r ojeto- l ei foi enviad o para a Camara Mun i cipal e, 

após muitas dificuldades e press~es por par t e de algumas 

lideran~as comunitárias. servidores públicos municipais e o 

Prefeito . a Lei nO 2.247/85 foi aprovada, instituindo a 

obrioatoriedad e do Executivo discutir anualmente a proposta 

orçamentária com a sociedade organizada, que d eve r á ap r ová- la 

antes de ser enviada para a Camara Municipal. 

A participaç~o n a pri meira discuss~o sobre o 

o r çamento. a de 1984, foi estimada em 5.000 pessoas; e m 1985, 

para o orçamen to de 1986, esse número subiu pa r a 10.000 

pessoas , significando, portan to~ um crescen te inte r esse da 

popula~~o a esse respeito. Esta segunda discuss~o foi 

ampliada~ a partir de uma demanda e press~o dos movimentos 

comunitários. que desejavam entender e opina r sobre todo o 

processo orçamentário , tanto em relaç~o à a r recada~~o, 

quanto às despesas de custeio e investimentos. Ass i m 

discuss~o passou a ter cinco fases: 

la fase: realiza~~o de assembléias nos bairros, onde 
seriam levantadas as reivindica~~es para o ano 
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seguinte, discuss~o sobre o reajuste dos impostos, e 
elei~~o de três delegados para a Assembléia 
Municipal do Or~amento; 
2 a fase: reuni~o da Assembléia Municipal do Orçamento 
para aprovar o reajuste dos impostos, discuss~o dos 
critérios de rateio dos recursos de investimento e o 
critério de rateio dos recursos entre os bairros; 
3 a fase: assembléias nos bairros para definiç~o das 
obras a serem realizadas conforme a verba destinada ao 
bairro; 
4 a fase: Assembléia Municipal do Or~amento para 
delibera~~o dos recursos destinados à saúde, 
transporte coletivo, meio-ambiente, educa~~o, cultura, 
habita~~o, esporte, lazer, turismo e outras obras 
municipais; 
5a fase: O Poder Executivo encaminha e pede à Cámara 
Municipal a aprovaç~o do Or~amento para o próximo 
ano (KROHLING , 1987 , p. 81). 

Vale ressaltar que Vasco Alves n~o cumpriu integralmente 

as obras do or~amento de 1985 , nem do de 1986; em ambos, houve 

um cumprimento parcial, sendo executadas ainda obras n~o 

previstas, ou seja, que n~o tinham sido priorizadas pela 

popula~~o. sobretud o em 1986 . 

Neste a no aconteceram a s elei~~es para a Assembléia 

Nacional Constituinte, o que leva Vas co Alves, apÓs consulta à 

popula~~o em pra~a pública, a renunciar ao seu mandato de 

Prefeito Munici pal ~ em 15 de mai o de 1986, para se candidatar a 

Deputado Fede ra l. Assume a Prefeitura Municipal d e Vila Velha o 

Vice -Prefeito Aucélio Sampaio, que vem a falecer em 13 de agosto 

de 1986. Constitucional mente, n a linha s ucessória assumiu o 

Execu ti vo Munic ipal o Presidente d a Camara Municipal , Carlos 

Malta de Carv a lho, que deveria convocar novas e lei~~es diretas 
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em 30 dias , tendo em vista o caso de dupla vac~ncia do 

Executivo , procedimento que ele, entretanto, n~o teve. 

Apesar da ilegalidade do ato , o processo de 

questionamento n a justiça foi retardado pela coincidência com o 

periodo eleitora l para a Assembléia Constituinte, em nov embro 

de 1986, quando os partidos politicos estavam mobilizados nesse 

sentido. Só apÓs as eleiç~es é que os partidos iniciaram uma 

açâo judicial e uma campanha para as e leiç~es diretas, 

imediatamente , nn municipio. 
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Reviravolta na Administra~~o Municipal 

Se a proposta assumida por Vasco Alves, no inicio do 

seu mandato~ em janeiro de 1983~ era de acabar com o estilo de 

administra~~o que vinha acontecendo em Vila Velha~ permeada por 

tra.ços conservadores, a posse de Carlos Malta traz de volta a 

politica dos vereadores e, decorrente disto, prá ti ca.s que 

novamente iso l'3vam a' po pu 1. a.ç~o do proce':;'so decis6rio 

municipa.l. Ou. sej a. ~ o modo de administrar do Prefeito era 

radicalmente diferente do periodo anterior~ se considerada. a. 

intermedia~~o dos vereadores nas obras e beneficios para. os 

ba.irros. 

Assim sendo, o or~amento foi discutido , como já 

garantido em lei , por aproximadamente 15.000 municipes, tendo a 

Assembléia do Or~amento, neste ano, criado uma Comiss~o d e 

Controle e Fiscaliza~~o do Or~amento, que atuaria junto ao 

cronograma de obras e à aplica~~o dos recursos. 

Mas muito pouco foi implementado; ao invés de executar 

automaticamente as obras priorizadas no or~amento~ o executivo 

intermedia~~o de um vereador, que j un to à 

popular.;:~03pa. receria. como o "pa.drinho" daquela realizal;:~o. 

o Conselho Comunitário de Vila Velha vivenciou~ nesse 

periodo ~ fases dificei s para a organiza~~o do movimento, 



primeiro porque n~o havia a prioridade da participai~o popular 

via entidades representativas~ mas sim ~ através dos vereadores; 

segundo~ porque as lideran~as que compunham a sua Diretoria 

Executiva~ estavam ligadas a algum partido politico, 

acarretando, em momento eleitoral, um distanciamento dessas 

pessoas do movimento; e terceiro, porque, além do govern o local 

n~o estar imbuido da proposta participativa~ o governo 

estadual, que tinha no seu comando o ex-Prefeito de Vila Velha 

Ma x Mauro. possuia o discurso da participai~o popular , mas com 

uma prática de intervir na din~mica do movimento. 

Em maio de 1987, o Conselho Comunitário de Vila Velha 

realizou seu primeiro congresso, com 168 delegados de 38 

comunidades ( KROHLING ~ 1987, p.85), o que promoveu uma retomada 

dos rumos do movimento. Foi eleita uma nova Diretoria Executiva~ 

e incluido, no Regimento Interno do 

proporcionalidade dos votos, dentre as chapas 

sua composii~o. Esse processo eleitoral, 

Congresso, 

concorrentes, 

sobretudo a 

a 

na 

proporcionalidade, passou por uma tentativa de interven~~o por 

parte do governo estadual, que desejava controlar o Conselho . 

Entretanto, o entendimento, por parte de algumas lideranias, do 

quanto este fato comprometer i a a independência e a efetividade 

do mo v imento , fez com que estas se organizassem e buscassem um 

consenso . 

53 



Dentro do modo de pensar do Prefeito Carlos Malta , em 

1987, ele relutou em come~ar a discuss~o do or~amento para 

1988 ~ só o fazendo a partir de uma a~~o judicial, já que este 

processo estava oarantido em lei . Mas, antes mesmo de iniciada a 

primeira fase~ onze vereadores, em 01/09/87, numa sess~o 

noturna, aprovaram a extini~o da Lei do Or~amento. Apesar 

disso, Carlos Malta aceita manter a discuss~o, utilizando-se do 

discurso que iria fazê-lo, mesmo sem a lei. 

Neste interim , ocorreu a derrota, por parte dos 

partidos , n a a~ào judicial no TRE local, quanto à ilegalidade 

do mandato municipal. Contudo, outra a~~o foi encaminhada ao 

TSE em Brasilia, que julgou procedente e marcou a data para as 

elei~~es diretas em Vila Velha, quando o Prefeito eleito 

cumpriria os últimos 365 dias do mandato 

Alves. 

iniciado por Vasco 

Como no governo anterior, Carlos Malta considerava que 

todos os serviços prestados pela Prefeitura, 

executados por funcionários do quadro permanente, 

deveriam ser 

acarretando, 

nesses últimos anos, um grande aumento do número de servidores; 

no entanto, o municipio, com um baixo poder de arrecada~ào, 

acabou por comprometer quase totalmente sua receita com a folha 

de pagamento. Dentro dessa politica, ao final do seu mandato, o 

Prefeito concedeu estabilidade a todos os funcionários, 
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transformando os que tinham contrato de trabalho regido pela 

Consolida~~o das Leis Trabalhistas (C.L.T.) ~ em estatutàrios. 

A s itua~~o de Vila Velha~ em fins de 1987, tornou-se 

muito dificil, pois sendo os valores da arrecada~~o e da folha 

de pagamento praticamente iguais , nada restava para investimentos 

e demais despesas de custeio; assim, os serviços públicos se 

deterioraram, sobretudo o saneamento, a limpeza urbana e dos 

canais. 

Esse quadro gerou na popula~~o tamanha indignaç~o, 

que o maior número d e votos do pleito foi destinado a um inseto 

o mosquito, que por sua prolifera~~o, vinha causando muito 

desconforto. Na contagem dos votos, ficou em segunda coloca~~o 

o candidato do Partido dos Trabalhadores, Magno Pires, que 

assumiu o Executivo Municipal em janeiro de 1988. 
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o Retorno da Participa~~o Popular 

Magno Pires, ao se eleger Prefeito, f azia parte da 

Diretoria Executi v a do Conselho Comunitário de Vila Velha~ como 

Secretário-Geral, para onde foi eleito por sua atua~~o no 

movimento comunitário e no movimento popular~ ligado às 

Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica. 

Para os seus eleitores, seus assessores e ele próprio a 

e xpectativa quanto a esse mandato era enorme , tendo em vista que 

além de haver o retorno da participa~~o popular, esta se daria 

a partir de uma pessoa de dentro do próprio Conselho e~ assim 

sendo, haveria o resgate de 

prioridades estabelecidas no 

implementadas. 

todas as reivindica~bes e 

passado, que n~o haviam sido 

Isso era o que todos desejavam, mas que nâo estava 

compativel com a realidade or~amentário/financeira do 

municipio , haja vista a situa~~o já relatada, mas que~ na sua 

extens~o e profundidade. era desconhecida pelo Prefeito eleito. 

No inicio do mandato, Magno reafirma seu compromisso de campanha 

de cumprir o or~amento, conforme deliberado pela 

pois diante do descrédito em que vinha caindo essa 

cabia a ele revigorar a participa~~o. 

comunidade~ 

prática~ 

Com a identifica~~o inicial das dificuldades, a 
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proposta passou a ser de realizar uma obra prioritária em cada 

bairro~ o que ~ com o aprofundamento nas contas municipais~ Magno 

percebeu ser também impossivel. Restou-lhe apenas a alternativa 

de tentar sanear as finan~as~ manter os servi~os essenciais 

funcionando e quanto às obras~ fazer o que fosse viável. 

Para explicar todos esses problemas à popula~~o~ foi 

elaborada uma cartilha sobre o or~amento e as contas municipais 

e resgatada a Comiss~o de Fiscaliza~~o e Controle~ que apesar 

de vir funcionando nos anos de 1986 e 1987~ n~o se compunha, 

até ent~o , por pessoas com qualifica~~o técnica para o 

assunto. 

Tendo o or~amento sido discutido com a comunidade por 

quatro anos e nunca implementado como aprovado~ esse momento foi 

de grande para o movimento~ levando algumas 

lideran~as a assumirem a oposi~~o ao Prefeito. 

Mesmo sem a Lei do Or~amento, em 1988, a Prefeitura 

convoca as entidades para a discuss~o or~amentária, que 

apresenta como nov idades o fato das assembléias serem precedidas 

pela entrega de informa~bes detalhadas à comunidade e a 

discuss~o se referir ao total dos recursos e despesas~ ou seja~ 

100% do or~amento , com todos os percentuais dos recursos a serem 

gastos com a folha de pagamentos~ custeio e investimentos~ bem 

como o indice de reajuste dos salários e impostos. 



Entretanto, a participaç~o da sociedade~ do ponto de 

vista quantitativo, foi muito baixa~ apesar de qualitativamente 

ter sido enriquecedor pela forma educativa que a Prefeitura 

desenvolveu as discuss~es, capacitando as lideran~as 

comunitárias para participarem efetivamente também em outras 

oportunidades. 

Desde o inicio do seu breve mandato, Magno Pires formou 

uma comiss~o paritária com pessoas da Prefeitura e das 

entidades comunitárias , para que fosse elaborada uma nova lei 

garantindo a participaçào popular no or~amento municipal que 

manteria as conquistas da anterior e ampliaria quanto à 

obrigatoriedade das informaç~es que antecediam ao processo e 

quanto à discussào se dar relativamente ao total dos recursos a 

serem arrecadados , e quanto à possibilidade das entidades 

acionarem judicialmente o Prefeito no caso de descumprimento da 

legisla~ào or~amentária. Mas , somente em novembro de 1988~ o 

Conselho Comunitário e a administra~~o Magno Pires conseguem 

aprovar esse Projeto de Lei na Camara Municipal, como a Lei na 

2454/88 . 

Nesse ano o mandato de Magno Pires foi, devido às 

quest~es salariais. marcado por alguns periodos de greve~ que 

faziam com que os serviços públicos, além de precários, 

fossem descontinuos. Esta situaçào gerou na popula~~o um 
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grande descontentamento, principalmente porque somente a 

sociedade organizada~ através de suas entidades, conhecia as 

raz~es para o que ocorria; o restante da sociedade~ que era a 

maioria~ n~o participava de nenhum mo v imento da sociedade 

organizada e~ assim~ desconheci a as causas da crise~ vivenciando 

apenas o s reflexos. 

Nas elei~~es de 1988 a popula~~o opta pelo candidato 

do PSDB ~ Jorge Anders, filho de um ex-Prefeito do municipio , em 

decorrênci a da expectativa dos mun ic ipes, pois a campanha do 

Prefeito eleito transcorreu prometendo um governo com 

participa~~o popular. 
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o Conservadorismo está de volta 

Desde o inicio do governo ficou demonstrado que a 

participa~ào popular teria um a forma diferente de acontecer~ 

pois a rela~ào do Executivo com o Consel ho Comunitàrio~ 

principiou dificil e conturbada. O Prefeito passou a procurar e 

dialogar com os movimentos comunitários individualmente~ 

esvaziando as discuss~es coletivas. Nesta rela~ào~ algumas 

lideran~as comunitàrias~ principalmente as que nào tinham 

muita consciência do seu papel e firmeza de prop6sitos nos 

trabalhos comunitá rios . passaram a negociar as obras e 

beneficios dos seus bairros diretamente com o Executivo e 

estabeleceram um sistema de troca de favores~ onde recebiam 

empregos na administra~ào municipal~ melhorias nos bairros ~ em 

troca de apoio à Administra~ào~ com presen~a nas 

inaugura;~es das obras e votos tanto nas elei~~es para o 

Leqislativo~ transcorridas durante este mandato~ quanto nas 

elei~~es para a Diretoria Executiva do Conselho Comunitàrio~ 

do qual a Administra;ào Municipal queria se apropriar. 

A discussào do or~amento no primeiro ano de mandato 

ocorreu a partir de uma a~ào judicial impetrada pelo Conselho 

Comunitário, pois até entào o Prefeito nào havia convocado ou 

se colocado disponivel para efetivar o processo. Nos anos 
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seguintes a discuss~o, apesar de conturbada, cumpriu as etapas 

estabelecidas em lei. A implementa~~o do or~amento aprovado~ 

apesar de todas as garantias legais~ mais uma vez~ n~o acorreu 

em sua totalidade, com abras elencadas senda substituidas par 

outras, tenda par base critérios que~ pelo menos para a Conselho 

Comunitária , n~o ficavam claras. 

Essa administra~~o possui a tra~os bem tradicionais 

coma a realiza~~o de obras de impacto, independentemente de 

terem sido priorizadas n a Assembléia Municipal de Or~amento~ e 

o privilégio da individual em detrimento do coletivo; para fazer 

frente a isto~ a sociedade~ nesta ocasi~o, conseguiu assegurar 

algumas conquistas na Lei Org~nica do Municipio de Vila Velha~ 

cama o papel da Conselho Comunitária, a discuss~o da 

Or~amento~ a Comiss~o Municipal de Acompanhamento, 

Fiscaliza~~o e Controle da E xecu~~o Or~amentária e os 

Conselhos Municipais de Saúde~ Educa~~o, Cultura~ Meio 

Ambiente~ Transporte, Desenvolvimento Urban o, Menor, Moradia e 

Direitos Humanos. 

Aliadas decis~es tradicionais , surgiram outras 

consideradas modernas par uma grande parte d a popula~~o~ pais 

estavam inseridas n a ideologia d a redu~~o do papel do Estada. A 

exemplo, pode-se citar a terceiriza~~o de servi~os públicos~ 

como a limpeza urbana. Reconhecidamente o serv i~o prestado pela 
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iniciativa privada , no que tange à coleta de lixo~ foi muito 

satisfatório; entretanto~ essa atitude, na opini~o de alguns, 

ocasionou o desmantelamento da máquina pública relativa a este 

servi~o, quase inviabilizando um procedimento diferente pelo seu 

sucessor. 

o mandato Jorge Anders terminou em 31 de dezembro de 

1992~ tendo lhe sucedido o ex-Prefeito Vasco Alves, eleito com 

ampla margem de votos em rela~~o ao segundo colocado. Esta nova 

qest~o~ no entanto~ por quest~es de delimita~~o temporal~ 

n~o faz parte do objeto dessa pesquisa. 



CAPITULO 111 - OS MOVIMENTOS COMUNITARIOS DE VILA VELHA 



A gênese dos movimentos 

Tendo em vista a constitui~~o dos movimentos sociais 

em Vila Velha~ identifica-se alqumas causas determinantes de sua 

forma~~o~ tais como o fato dos Prefeitos de Vila Velha~ 

durante a ditadura militar~ serem de oposi~~o ao governo 

federal e também estadual~ já que este era indicado por aquele. 

Esta oposi~~o poderia indicar tanto uma rela~~o pró x ima da 

com candidatos do MDB - que na ocasi~o abrangia 

todas as for~as politicas que n~o eram favoráveis ao governo 

quanto a possibilidade de um relativo dominio desses 

candidatos sobre seu eleitorado~ o qual~ se por um lado~ estando 

contrário à ordem estabelecida~ n~o tinha op~~o partidária~ 

por outro lado , n~o conseguia discernir dentre os politicos 

abrigados no MDB~ quais realmente representavam seus interesses. 

No inicio da década de 70~ quando come~aram a surgir~ 

d e modo quase explosivo~ formas associativas da sociedade em 

muitos municipios brasileiros~ Vila Velha participou desse 

processo de modo siqnificativo~ se comparado aos demais 

municipios do Estado . Os motivos elencados para justificar o 

movimento a nivel nacional , também estiveram presentes neste 

municipio , tendo, no entanto, transcorrido a partir das 

peculiaridades das rela~~es do local. Se os atores que 
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a l .a.va.n caram esse processo, 

sindicalistas remanescentes, 

na. maioria. dos casos~ 

profissionais de saúde, 

foram 

Igreja 

Católica e parte da intelectual idade militan t e nos antigos 

partidos de esquerda ( SADER ~ 1988) , em Vila Velha pode-se 

identifica.r a presen~a marcante da Igreja Católica~ um 

importante ator da área de saúde~ o médico Max Mauro e alguns 

poucos intelectuais moradores no local; sendo Vila Velha~ na 

ocasi~o, uma. cida.de ti pi camen te "dormi tór io" e, portem to, n~o 

abrigando conflitos nas rela~bes capital versus os 

sindicalistas n~o foram percebidos como 

trabalho~ 

relevantes no 

municipio. 

o movimento dos Transportes Coletivos de Vila Velha 

(DOIMO ~ 1984)~ em 1979, onde a Igreja Católica teve um papel 

determinante~ representou um grande marco n~ organiza~~o desta 

socieda.de ~ pois foi o primeiro momento em que, a partir do 

concreto. ela. percebeu como a. un i ~o poderia alterar 

correla~~o de for~as presentes nas decisbes acerca de uma 

problemática t~o próxima do seu dia a dia. 

a. 

O acentuado desenvolvimento do Estado do Espirito 

~3an to, a partir da década de 70, baseado num processo de 

indus b- ia. li z .:3.t;;::~o rápido e concentrado na Grande Vitória, 

desencadeou um correlato processo de urbanizaç~o. provocando um 

adensamento poou.l a.ciona.l em todos o s municipios da 



reservando para Vila Velha, que possuia o solo urbano mais 

barato do que a capital, um contingente de pessoas com menor 

poder aquisitivo , gerando novos bairros e subdividi ndo outros 

que, com o crescimento, ti ve ram seus problemas diversificados e, 

portanto, tornados mais complexos. 
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o Conselho Comunitário de Vila Velha 

Com o cresci mento dos bairros, tanto em número, quanto 

em extens~o e complexidade, foram sendo criados novos movimentos 

comunitários; esse crescimento, aliado ao nivel de 

conscientizaç~o de algumas lideranças , trouxe à tona a 

necessidade da formaç~o de uma entidade federativa. 

O Conselho Comunitário de Vila Velha, criado para 

assumir esse papel, ergueu-se pelas m~os do poder público, 

adquirindo sua independência posteriormente. Esse foi um ponto 

discutivel para as lideranças, bem como acontece nos demais 

municipios, que construiram seus canais de discuss~o com o 

aparato estatal, a partir de inic iativas do Estado. Fica criado 

um impasse no momento em que assume o Executivo um politico com 

ideais de participaç~o popular, pois, se por um lado, entende-

se que a participaç~o, para ser verdadeira, deve surgir a 

partir de uma demanda da sociedade que, assim o fazendo, deverá 

estar consciente e madura para encaminhar o processo em 

beneficio de todos ; por outro lado, os cargos executivos 

eletivos possuem um tempo determinado de ocupaç~o e, dessa 

forma, o mandatário acaba se antecipando ao movimento, na a~~o 

organizativa ( DOIMO , 1990 ). 

o Conselho Comunitário constitui-se de uma Diretoria 
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Executiva composta de um presidente, um vice-presidente~ um 

secretário geral~ um primeiro secretário, um segundo 

secretário, um primeiro tesoureiro~ um segundo tesoureiro)~ de 

um Conselho de Representantes ( composto por dois membros de cada 

comunidade. sendo um o presidente e o outro qualquer pessoa do 

bairro, escolhida em assembléia) e uma Assembléia Geral~ que 

depois de 1989 passou a se chamar Congresso, composta de oito 

delegados de cada comunidade, também escolhidos no bairro. Este 

processo decisório , portanto, acontece a partir da comunidade, 

que ao escolher os delegados do Congresso ( que se realiza de 

dois em dois anos 

Diretoria Executiva; 

atribui-lhes a competência de eleger a 

quanto ao Conselho de Representantes, 

escolha também é feita pelo bairro, pois o presidente é eleito 

por vota~~o direta, com ou sem chapas concorrentes, e o outro 

é um morador do bairro escolhido em assembléia. Estas duas 

inst~ncias, Diretoria Executiva e Conselho de Representantes, é 

que tomam as decisbes durante cada mandato, sendo que a primeira 

delibera sobre as questbes mais corriqueiras e a segunda sobre 

as de maior complexidade. 

Como entidade federativa, o Conselho Comunitário, 

atualmente congregado em torno de sessenta entidades, é plural 

politicamente, no que tange a sua composi~~o; entretanto, a 

predomináncia ideológica dos membros da Diretoria Executiva é 
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de centro-esquerda. Isto faz com que as lideranças 

comunitárias~ bem como o Conselho de Representantes e o 

Congresso~ formem grupos de apoio a ' essa ou aquela proposta 

politica~ e mais~ a esse ou aquele lider politico-partidário~ 

que estes grupos entendem como 

relaç~o Estado e sociedade. 

representando sua vis~o da 

Faz-se necessário atentar para as consequéncias destas 

coloca~~es; mesmo que seja colocada~ tanto pelos membros do 

Conselho Comunitário, como por algumas lideranças~ a 

necessidade de separar a politica partidária das discuss~es do 

interior do movimento~ isto se torna muito dificil porque as 

pessoas n~o conseguem ser neutras, tém valores e crenças que 

ser~o determinantes em todas as suas aç~es ~ por mais que 

tentem exercer a imparcialidade; e mais~ na medida em que parte 

das lideranças se aproxima de partidos que possuem 

conservadoras~ clientelistas~ este grupo~ em geral, assume 

práticas~ talhadas dentro desses principios , em relaç~o ao 

poder constituido~ que provocam a fragmentaç~o da 

organiza~~o coletiva. Dito de outro modo, quando lideranças 

comunitárias assumem relaç~es individualizadas~ quer seja com 

a administra~~o municipal. quer seja com a estadual ou federal, 

os movimentos perdem a coes~o e. portanto, o poder de barganha 

em rela~~o ao Estado ~ mas isto ocorre dentro de uma vis~o 
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imediatista, caracteristica da cultura brasileira~ quando cada 

um busca resolver seu próprio problema na expectativa de 

lo mais rápido. 

fazé-

Mesmo existindo situa~~es como estas, o Conselho 

Comunitário consegue se manter~ até o momento~ tanto diante das 

entidades, como do poder pÚblico, respeitado, no que tange à 

representatividade dos movimentos, n~o dividindo essa 

orerrogativa com nenhuma outra federai~o. Assim sendo, é 

natural que a disputa, para o preenchimento dos cargos de 

dire~~o da entidade, seja acirrada e permeada pela atua~~o 

das for~as politicas presentes no local, pois quaisquer destas 

têm interesse em assumir o controle diretivo - mesmo que tenham 

ideais democráticos do Conselho Comunitário. E mais, 

comportamento das lideranias comunitárias, mesmo as que n~o 

est~o ideologicamente afinadas com a dire~âo da entidade, 

de preservai~o, nâo permitindo, em situa~~es ambiguas, que 

a sua integridade venha a ser abalada. 

é 

o 

Se por um lado, os politicos, de modo geral, tentam se 

aproximar do Conselho Comunitário e garantir sua influência na 

entidade elegendo lideranias~ que os seguem politicamente, para 

a Dire~~o, por outro lado, decorrente da express~o do 

movimento e do Conselho no municipio~ algumas lideran~as 

tornaram-se candidatas e principiaram sua carreira politica, 
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con cort-endo ao Legislativo ou Executivo~ sendo que umas ~ que 

fora.m formada.'5 no seio do movimento~ possuem maturidade e 

clareza. necess~.r ias para dar continuidade à busca de sua.s 

utopias; outras~ no entanto~ com uma forma~~o pouco s6lida~ 

aca.bam se utilizando do movimento apenas como "tra.mpo 1 im" para 

seu sucesso pessoal/eleitoral. 
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o papel da Igreja Católica 

Após a identifica~~o dos atores participantes da 

organiza~~o da sociedade vila-velhense, necessário se faz 

ressaltar a importancia do papel da Igreja Católica. N~o se 

quer dizer com isto que os demais atores tenham sido 

irrelevantes para o processo; ao contrário, reconhece-se a 

atuaç~o de cada um , apontando , entretanto, o da Igreja como 

ator institucional determinante. O trabalho comunitário nas suas 

Comunidades Eclesiai s de Base (CEBs) propiciou a forma~~o de 

lideranças que passaram a atuar nos movimentos comunitários e 

populares. 

A forma~~o dessas lideran~as, oriundas do trabalho 

nas CEBs, ocorreu através da inclus~o de algun s membros da 

Igreja considerados mais progressistas - geralmente os adeptos da 

Teologia da Liberta~~o - que ao discutirem com os moradores do 

local os problemas da fé, acabavam também lev ando as questbes 

d a igualdade/fraternidade, da justiça social e da participa~~o 

na busca da cidadania. Os lideres que percorreram este 

tiveram inicialmente dificuldades de separar o 

trajeto 

trabalho 

religioso / humanitário do mo v imento de organiza~~o social; no 

entanto , com o tempo isto acabou acontecendo , até porque a 

Igrej a, por questbes internas , reduziu , apÓs u m certo tempo, 
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sua atuaç~o na conscientiza~~o e organizaç~o sócio-

politica da sociedade. 

Na fé católica est~o colocadas cren~as como a 

iqualdade~ fraternidade, quando todos s~o considerados 

irm~os; os moradores de um bairro~ que constroem rela~~es de 

vizinhança s~o vistos dentro desta lógica~ como iguais, embora 

se tenha a consciência que lado a lado num mesmo local podem 

estar individuos com niveis de renda e educa~~o completamente 

diferentes. Esta idéia de igual/comum favorece a constru~~o da 

comunidade , nào querendo, entretanto, diz e r que a Igreja tenha 

sido o único ator indutor desta organ i zaçào ~ desta uni~o. 

Em funçào de ressaltar o papel da Igreja na forma~~o 

de lideranças e organizaç~o da sociedade, deve-se lembrar que 

dos quatro últimos Prefeitos do municipio - de 1983 a 1992 

dois deles foram lideres dos mo v imentos populares e membros da 

Igreja Católica. 



A din~mica do movimento e da comunidade 

Os movimentos sociais em Vila Velha principiaram~ como 

nos demais municipios brasileiros que vivenciaram esse processo~ 

a reivindica~~o de melhores condi~~es de vida~ a partir das 

deficiências de cada local; esta é a causa imediata e concreta 

para a orqaniza~~o~ para a uni~o~ para a forma~~o da 

comunidade, mas n~o necessariamente a causa fundamental~ visto 

que as carências de bens coletivos sempre existiram~ apesar de 

terem se aqravado com o processo de urbaniza~~ol 

industrializa~~o. 

Tendo sido apontadas as causas da organiza~~o popular 

no municipio~ algumas resultantes das peculiaridades locais~ e 

outras identificadas em muitos outros municipios brasileiros~ 

através de estudos sobre a forma de organiza~~o destes~ 

percebeu-se que as primeiras eram pertinentes a uma Sspécie de 

rede local, mas as segundas estavam ligadas a uma rede mais 

ampla, que se estendia pelo pais , despontando nesse ou naquele 

municipio~ com uma semelhante participa~~o de atores 

articuladores ~ 

fundamentais, 

e provenientes~ provavelmente, das mesmas causas 

tendo como exemplo o processo eleitoral d e 1982~ 

que após a reforma partidária , deu vitória esmagadora à 

oposi~~o na maior parte do pais. 
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Assim sendo, o papel dos mo vi mentos sociais urbanos n~o 

fica completamente delineado para a maioria dos participantes~ 

permitindo que muitos o pensem de forma restrita, atribuindo-lhes 

apenas o papel rei v ind icatório e, às vezes, até 

individualizado em rela~~o ao Estado, em detrimento da a~~o 

coletiva, n a ansia de resolver seus problemas imediatos. 

Entretanto, ao se ter consciência do caráter processual, 

histó rico-acumulativo e, portanto, educativo dos movimentos , 

entende-se que a passagem do papel reivindicativo para o papel do 

movimento como um espa~o de discuss~o e de encaminhamento, 

junto ao poder póblico, de propostas e avalia~ôes das 

politicas póblicas, dentro de uma nova rela~~o do Estado com 

a sociedade~ é lento, gradual e n~o atinge a todos os 

participantes da mesma forma e intensidade, ocasionando~ no caso 

especifico de Vila Velha, um comportamento mais maduro e 

consciente de uns, sobretudo das lideran~as, e menos 

de outros, especialmente da base. 

constante 

Dessa forma, só a articula~~o efetiva das lideran~as 

com a base , no sentido de obter um movimento verdadeiramente 

representativo, através de discussôes! assembléias, induzindo 

à participa~~o continuada, pode provocar um avan~o efetivo do 

movimento, por mais que este seja lento e, por isso, quase 

imperceptivel. Observa-se que, na realidade v ila-velhense, 
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a 19un'::; mov imen to ':; popu 1 ares ga.n ha.ra.m E'. cj imens~o de "ma.ssa" ~ mas 

que 

da.s 

o dia a dia do movimento tem sido conduzido por uma pa.rcela. 

1 idera.n c;;:a.s ma i:;:. conscien ti z.ada. ~ que 3.caba. 3.ssumindo 

direc;;:~o das entidades~ principalmente do Conselho Comunitário, 

distanciando-se dos bairros e n~o encontrando~ no momento atual~ 

nova.s I idera.nc;;:a.s qUE' ocupem a Direc;;:~o dos movimentos nos 

bairros e que percebam a necessidade de aproximac;;:~o com a base~ 

ocupando o espaço mediador desta com a federac;;:~o. 

Tendo e m v ista os quatro mandatos em estudo, pode-se 

dizer que~ dos ocupantes do Executivo mu.nicipal~ .apena.s dois 

tiveram uma preocu.pac;;:~o com os movimentos sociais~ sendo que no 

caso de Vasco~ dizia respeito a organizac;;:~o da sociedade~ 

ter em mente o processo educativo que esta demandava e~ no 

de Magno~ tentativa de desenvolvimento consistente 

comun ida.des ~ tendo come) concreta 3. elaborac;;:~o 

carti I ha.s e :< p 1 i ca. tiva.s sobre o orçamento municipal, 

sem 

ca.so 

das 

de 

da.ndo 

condiçôes para que a populac;;:~o participasse efetivamente das 

discusse!es e pudesse~ através do aprendizado~ fazê-lo em 

qua. l quet- outra. oca.si~o . Quanto ao último dos quatro 

mandatários do municipio, Jorge Anders, percebe-se que, apesa.r 

da. relar.:~o dificil que se estabeleceu entre ele e a.lguns 

movimentos comun i t,j. r i os , inclusi.ve a. qua.ndo os 

movimentos tiveram qu.;:> " Cl.tu,3.r na. ad ··versida.de " pa.l a.v ra.s de uma 
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lideran~a comunitária • o mo v imento avan~ou no sentido de 

questionar as a~~es do poder público, apoiado, no entanto, na 

Lei Org~nica Municipal e numa minoria mais conscietizada. 

Para o movimento produzir ganhos continuados é 

necessário que haja, além das discuss~es entre as lideran~as 

e a base , a formula~~o de propostas e o acompanhamento 

constante da solu~~o dos problemas. Ou seja, n~o basta o 

municipio ter incluido em sua Lei Org~nica, os direitos e 

canais de participa~~o ; há d e s e trabalhar a 

propositi v a e se construir fÓruns sistemáticos que exer~am o 

papel controlador/fiscalizador das politicas do poder público. 

Neste caso ~ é este o papel que se espera dos Conselhos 

Municipais 

Org~nica. 

criados nos últimos anos e regulamentados na Lei 



Os Movimentos Comunitários enquanto sujeitos (ou objetos) 

Os MSU tanto em Vila Velha~ quanto a nivel 

têm momentos de avanço e recuo, tendo, no municipio, 

nacional~ 

atingido 

entre 1983 e 1986 o seu ápice; a partir da 

movimentos comunitários e a articula ç~o dos 

criaç~o dos 

movimentos 

populares~ o mo v imento foi se ampliando de maneira questionadora 

e reivindicati va até culminar~ no mandato de Vasco Alves~ com a 

discuss~o do or~amento municipal. 

Em primeiro lugar , cabe observar que~ neste perlodo , o 

movimento estava amparado muito de perto pela Igreja Católica e 

contando com algumas lideran~as politicas incentivadoras da 

organizaç~o popular. O avanço continuado~ nesse momento~ 

permitiu que~ ao ser criado o Conselho Comunitário a partir do 

poder público, os mo v imentos tivessem maturidade suficiente para 

processar essa aç~o, que se antecipava a do movimento , e 

recompor a integridade de sua independência em 

administraç~o municipal. 

Num s e gundo momento~ quando, após as discussbes 

orçamentárias, as lideranças e a base presenciaram um 

constante desrespeito às suas prioridades 

coletivamente~ seja por questbes de interesses 

estabelecidas 

politicos do 

governante, seja por dificuldades fi nanceiras do municipio~ 
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tanto a base, quanto as lideran~as menos conscientes~ principiaram 

a se afastar do processo de participa~~o. 

Entretanto, este caminho trilhado n~o proporciona 

ganhos reais no que tanqe aos direitos de cidadania; se a 

administra~~o municipal n~o cumpre com a sua parte na 

realiza~~o do or~amento proposto e com isto a popula~~o se 

ausenta da discuss~o ou passa~ através das diretorias dos 

movimentos comunitários. a negociar solu~~es individualizadas~ 

cada vez mais o clientelismo avan~a e o movimento se enfraquece. 

Na opini~o de alguns membros da Diretoria Executiva do 

Conselho Comunitário, os MSU precisam estar juntos com ' o poder 

público propon do e fiscalizando, o que de modo algum dep~e 

contra sua autonomia, pois desta maneira sua participai~o n~o 

será subalterna. A apologia cega da independên cia~ entendid a 

como isolamento em rela~~o ao Estado, foi talvez a única 

alternativa dos movimentos emergentes na década de 70, até pela 

falta de canais adequados de discuss~o; hoje, faz-se necessária 

uma autonomia seletiva ( DOIMO , 1987a ). na busca dos interesses 

do movimento, independentemente das ai~es tanto do poder 

público quanto dos partidos politicos e sindicatos. 

Pode-se, assim~ elencar várias causas que tenham 

contribuido para a descontinuidade da atua~~o da base, nos 

últimos dp7 anos. em Vila Velha. A cultura brasileira possui 
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traços marcantes de paternalismo~ de modo que constantemente se 

delega a outrem a responsabilidade pela aç~o e pelo sucesso ou 

insucesso desta; este aspecto ficou muito evidente no municipio~ 

quando a eleiç~o de Vasco Alves , em 1982~ co 1 ocou-o na. 

posiç~o de "sa.l vador da. pá tr ia" ~ que reso 1 ver ia. todas as 

agruras dos moradores do municipio~ enquanto estes agora sÓ 

precisariam expor suas necessidades/prioridades~ pois teriam um 

"protetor" pa.ra. rea.lizà-Ia.s. Ma.s, o administrador municipa.l n~.o 

é um ser acima de todas as forças ~ do bem e do mal; ele é um 

indi v iduo~ politico ~ com interesses próprios e mediador de 

interesses conflitantes da sociedade e dentro dos aparelhos do 

pr6prio Estado e, nesse papel~ é constantemente pressionado 

pelos qrupos de 

classe. 

interesses~ representantes desta ou daquela 

Fazendo parte também dos traços culturais Vasco~ ao se 

candidatar e se eleger, assume um papel paternalista que se por 

um lado . mostrava. sua. intenç~o de que a sociedade se 

orqanizasse , nem que fosse pelas suas próprias m~os, por outro~ 

promovia aproximaçbes indi v idualizadas com algumas 1 iderança.s 

consequentemente, com a. ba.se, es ta.be 1 ecendo rela:;:tles 

clientelistas , que vi riam a garantir seu dominio sobre parte da 

eleitora.do . 

No mesmo sentido, o baixo nivel educacional, tanto no 
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sentido f o rmal , quanto no sentido politico, da grande maioria da 

popul a.c;:~o ~ ou seja~ a falt a de cultura política tem aberto 

espac;:o para a manipul a~~o politica por parte de grupos ou 

lideres politicos e dificultado a percep~~o da forma. de 

encaminhamento das quest~es, de acordo com a conjuntura do 

momento. Este fator vem também influenciar a forma~~o de novas 

I idera.nl;as, posto que estas v inham adquirindo con ·5ciéncia. de 

seu pa.pe I , através dos trabalhos comunitários das CEBs mas, 

após. o recuo da Igreja, ficaram sem esse importante apoio 

ins t i tuciona.l , restando a participac;:~o no pr6prio movimento 

como único caminho para a forma~~o. No entanto, como já foi 

dito , estêl. fo rma. de prepa.ra.r os lideres tem se mostrado 

insuficiente , sendo as diretorias dos movimentos comun i tà. r i os 

ocupa.da.s por pessoas que desconhecem a prática do tt-a.balho em 

comunidade e que, assim, acabam se descolando d a base e se 

tornando presas fácei s dos politicos com práticas 

clientelista.s. 

populistasl 

Para alguns, contudo, a idéia de desmobiliza~~o, que 

é atribuida atualmen t e aos movimentos, n~o condiz com a. 

realidade , pois no momento atual, quando j á foram estabelecidos 

canais pr6prios de discuss~o das politicas pú b licas , como os 

Conselhos Municipais, a sociedade conquistou sua representac;:~o 

pela. v i a. ind i reta. , n;;' o s e f a.ze ndo mais necessà.t- ia. a. 

mobiliza.c;:~ o de 11 mass.:3. 11 ,I ou. seja., o e nvol v imen to direto da. base. 
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CAPITULO IV - UMA ANALISE DA REALIDADE 



Qualquer que seja o objetivo de um candidato ou de um 

Chefe do Executivo eleito, as suas açbes estarào determinadas 

pela correlaçào de forças do local~ ou seja, do poder local. 

Mesmo que ao assumir um mandato executivo, sua proposta seja de 

uma ampla participaçào da sociedade , com ideais do tipo Ii é o 

povo que governa li, esse governante terá que mediar todos os 

interesses conflitantes presentes no local, e poderá nào 

implementar sua proposta de participaçào popular. 

Entretanto , pesa no sentido contrário a uma proposta como 

a de participaçào popular, o fato do sistema politico ser 

ainda arcaico/autoritário e, portanto, viciado. Os politicos 

que nele estào inseridos têm a opçào de tentar mudar, o que 

é dificil, levando muitos a desistirem até por medo de nào se 

reelegerem , ou optam pel a acomodaçào , reproduzindo práticas 

antigas como a manipu la~ào/cooptaçào e o clientelismo. Ou 

seja, entre o discurso de participaçào popular e a prática, 

isenta de arcaismos, a realidad e tem demonstrado que a 

dist~ncia é grande. 

No caso d e Vila Velha, tanto Vasco, quanto Magno, eram 

pessoas oriundas do movimento; no entanto, ao assumirem a Chefia 

do Executiva Minicipal, que mediar interesses 

contraditÓrios do local, atendendo ora ao movimento, ora aos 

interesses de outros grupos presentes n a sociedade. 
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Além disto, ambos priorizavam a participa~~o popular, 

fosse com esse ou aquele objetivo, e desse modo, sofriam com o 

impasse d e dar ao mo vi mento o tempo necessário para que ele 

avançasse sozinho, ou assumir o processo condutor da 

organizaç~o, atropelando a a~~o da sociedade, tendo em vista 

agiliza r a soluç~o das quest~es. Assim, mesmo sendo eles 

lideranças dos movi mentos , acabaram por se afastar da 

base, pois n~o eram vistos mais como iguais. 

Nestes dez anos, a que este estud o se reporta, Vila 

Velha teve momentos d e intensa participa~~o popular - a partir 

dos movi mentos comunitários, do s movimentos populares e do 

Conselho Comunitário de Vila Velha discutindo, prioritariamente, 

os problemas dos bairros e do municipio, no que diz respeito a 

vida dos moradores - e momentos em que esta participa~~o 

decaiu. Esta descont i nuidad e pode estar ligada a quest~es mais 

qerais, como as quest~es pollticas. econOmicas e sociais do 

pais, e a outras mais especificas do municipio. 

A sociedade vi l a - ve lhen se se transformou , tal como a 

brasileira, mas como esta, n~o teve a educa~~o, a renda e a 

ocupa~~o divididas igualmente. Se segundo MOISES (1992), este 

é o tripé da participaç~o politica , ent~o o resultado desta 

desigua ldade é o fato da cultura politica ficar restrita a 

orupos e n~o conseguir, pelo menos a curto prazo, se disseminar 
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igualmente por toda a sociedade. Portanto, a sociedade, por falta 

de cultura politica. tende a n~o participar, tanto do processo 

eleitoral , quanto d e associa~~es de interesse geral, fazendo-o 

com mais facilidade em rela~~o às associa~~es profissionais, 

ou seja., reproduzindo a "ordem regulada" esta.belecida. no pa.is 

desde os anos 30. 

A administra~~o de Vila Velha até 1983 foi e:·:ercida, 

apesar de em oposi~~o ao regime autoritário, familia.s 

tr'.3.d i cionai s do municipio , que a.gia.m paternalisticamente 

tt-oca.ndo com a sociedade fa v ores por votos; mesmo no momento em 

que se r o mpe este processo, elegendo um Prefeito n~o pertencente 

a esses grupos, a tendência da sociedade é continuar de l egando 

a solu~~o dos problemas ao Executivo eleito, pois esta era a 

prática, que só encontra possibilidade de revers~o gradual. 

Ao deixar as proposi~~es e fiscaliza~~o nas m~os do 

E:-:ecu ti '.10, a sociedade abre espa~o para a n~o realiza~~o de 

suas reivindica~~es. vis to que o Prefeito está constantemente 

sendo pressionado pelos mais variados grupos da sociedade, ta.nto 

do municipio , quanto do Estado, inclui n do seu próprio 

politico, que normalmente, no caso brasileiro, abriga 

di feren cia.da.s. 

partido 

fac~~es 

Assim. retomando o conceito de "cultura civica" de 

SANTOS ( 1993) , onde o s indi viduos ao n~o atenderem suas 



e x pectati va s com rel a ~~o a si próprio~ aos outros e ao Estado~ 

acabam se frustrando e , descrentes~ tornam-se inseguros, 

isolados, furtando-se à solidariedade e à convivência. Pode-se 

perceber que o fato de ~ constantemente, as prioridades 

estabelecidas no or~amento n~o terem sido cumpridas, por 

da Admini straç~o Municipal , frustrou os moradores de tal 

que eles preferiram se alienar, se omitir em participar. 

parte 

forma 

Dá-se, nesse sentido, a forma~~o de um circulo 

v icioso , pois o afastamento , a n~o participa~~o, acarreta a 

n~o realiza~~o dos anseios da popula~~o, que 

progressi v amente vai se isolando, e assim, perdendo a coes~o e~ 

portanto~ o poder de barganha junto ao Estado. 

Apesar da sociedade n~o chegar ainda ao nivel de 

participaç~o politica que se deseja~ n~o se pode negar que os 

MSU, após a década de 70, s~o muito diferentes, 

qualitati vamente falando, dos anteriores. Entretanto, uma parcela 

da base e das lideran~as dos mo v imentos comunitários de Vila 

Velha ainda atua dentro da vis~o imediatista, ou seja, suas 

rei v indicaç~es s e restringem aos problemas do bairro~ n~o 

ampliando sua vis~o para as interrela~~es com o restante da 

sociedade . Em situaç~o d i ferente encontram-se as lideran~as 

lideran~as que fazem parte do Conselho Comunitário e algumas 

que est~o na dire~~o dos mo v imentos comunitários ( nos 

8 6 



bairros). que por isso aca.ba.m "intelectua.lmente" se dista.nciando 

da base , mesmo que n~o o faiam fisicamente. 

Para obter avan~os na participai~o popular é preciso 

um trabalho continuo de busca de aproximai~o e envolvimento da 

ba.se!, de persua. ·5~o por parte dos pa.rtidos politicos, 

lideran~as sindicais e dos MSU, no intuito da disseminai~o dos 

valores democráticos e de oportunizar a toda a sociedade a 

socializaç~o e a vi vência destes valores, forma mais fácil do 

homem internaliz à -los, tendo consciência , entretanto, que por 

tratar-se de um processo educativo, é lento e frequentemente 

atropelado pelas práticas populistas remanescentes no sistema 

politico, e n~o apresentará resultados visiveis rapidamente. 

Mesmo com todas essas dificuldades colocada.s pode-se 

considera.r Vila Ve lha. como um municipio avania.do na. 

pa. rticipa~~o popular, sobretudo em relai~o aos demais 

municipios do Estado. inclusive a. capital Vitória. Os 

mo v imentos comunitários de Vila Velha , bem como o Conselho 

Comunitário, s~o entidades respeitadas pela populai~o e pelos 

partidos, no sentido de que sua existência é sempre levada em 

conta. , mesmo por aqueles que n~o compartilham dos ideais 

pa.r-ti ci p.3.ti vos. 

Finalmente, vale ressaltar as contribuii~es dadas , no 

sentido da forma~~o / dissemina~~o da cultura politic.3. , por 
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três dos ex-Prefeitos Municipais, no periodo estudado . As 

primeiras foram com Vasco Alves, que teve um papel fundamental ao 

criar, mesmo que compulso riamente, a entidade federativa dos 

movi mentos comunitários, o Conselho Comunitário de Vila Velha e 

ao instituir a discuss~o sobre a s prioridades or~amentárias no 

mun i cipio. 

Mai s duas contribui~bes importantes foram dadas por 

Magno Pires , a p r imeira com re l a ~~o à dissemina~~o~ para os 

movimentos comunitários, das informa~~es essenciais a uma 

participa~~o efetiva e a s egunda. em rela~~o à metodologia 

utilizada para fo rnecer as informa~~es , constituindo-se num 

processo educativo. 

E com o e x-Prefeito Jorge Anders, tendo em vista sua 

administra~~o ter-se colocado refratária ao diálogo com o 

Conselho Comunitário e com a s li deran~as dos movimentos 

comunitários que n~o c on cordav am com suas atitudes, este 

periodo constituiu-se num ap rendiz a d o muito grande para as 

lideran~as mais conscientes, porque, como dito por uma delas , 

tiveram que II atuar na adversidade " 
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Roteiro da Entrevista aos ex-Prefeitos 

A Participaç~o Popular na Administra~~o Municipal foi um 

compromisso de sua campanha e/ou no ato de sua posse? 

Quanto ao relacionamento do Executivo Municipal com a sociedade: 

Havia um órg~o especifico~ na estrutura municipal~ que 

intermediasse esta relaç~o? 

Em caso afirmativo~ qual era o papel deste órg~o? 

A se efetivava somente através do Conselho 

Comunitário de Vila Velha ou havia quest~es que eram discutidas 

individualmente com os movimentos? 

A participa~~o popular ocorria sempre de forma indireta? No 

caso de haver situaç~es em que aconteciam formas 

participaç~o direta; 

forma se processava? 

quais eram estas situa~~es e de que 

de 

Havia uma politica de comunica~~o durante a sua 

administraç~o? Em caso afirmativo. esta politica foi formulada 

de modo a atingir a maior parte da sociedade? 

A participa~~o concorreu para a amplia~~o dos direitos de 

cidadania dos municipes? 
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Roteiro da Entrevista aos Membros do Conselho Comunitário de 

Vila Velha 

A criaç~o e a história do Conselho; 

A estrutura decisória~ o processo eleitoral~ 

representatividade. 

A participa~~o na Administra~~o Municipal sempre ocorreu de 

forma indireta ou existiam situa~~es em que havia uma 

participaç~o direta da base? Em caso de ter ocorrido 

participaç~o direta~ em que circunst~ncias ela aconteceu? 

Quanto as caracteristicas dos mo vimentos: 

a 

Existia autonomia do movimento frente ao Estado? E 

outras institui~~es? 

frente a 

Até que ponto os movimentos foram espont~neos? 

Quais atores~ institucionais ou n~o~ foram relevantes para o 

avanço do movimento? 

Havia uma oposiç~o radical ao Estado? 

Houve a formaç~o de uma cultura comunitária? E de uma cultura 

politica? Em caso afirmativo~ a que atribui este processo? Qual 

a import~ncia da religiosidade nesta quest~o? 

Houve uma descontinuidade no processo de participaç~o popular 

em Vila Velha? A que você atribui este fato? 

Quanto ao relacionamento com o Executivo Municipal: 
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Havia um órg~o especifico, n a estrutura municipal, que 

intermediasse esta relaç~o? 

o modo de se relacionar da Administrai~o com os movimentos era 

de respeito à independência dos movimentos, ou havia uma 

tentativa de controle? 

Havia uma politica d e comunicai~o nesse periodo? Em caso 

afirmativo, ela era fide dig na? 

A participaç~o popular nesse per iod o concorreu para a 

ampliaç~o dos direitos d e cidadania dos vila-vel henses? 
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