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INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo levantar algumas questões sobre a participação de setores populares na vida publica atraves do que se convencionou cha
mar l~ovimentos Soci ais Urbanos.
Para tanto faremos uma breve anãl ise des
tes movimentos na Espanha e no Brasi 1 .
Embora iremos fazer a1gumas comp~
rações entre os dois casos~ ê bom registrar que não estruturamos este texto
~isando uma comparação si~temãtica~ ponto por ponto~ antes pretendemos, a traves do estudo destes dois países, levantar questões e em alguns casos
tentar indicar rumos para suas respostas.
Uma serie de considerações parece justificar o nosso proposito.
Em pri mei ro 1ugar, os fatores es truturai s que condi cionam a emergênci a dos movi mentos sociais urbanos nos dois países são bastante semelhantes.
Conside
rando o trabalho de Lucio Kowarick e demais trabalhos sobre o tema no Bra s i l , a iini ca diferença considerável e de grau da "espoliação urbana".
Assim, as condições de nosso "cap i t ali smo selvagem" seriam muito mais propi Tuoar , fe na
cias para a espo l i. açao- das classes I subalternas.
Em segun doo .luqar
Espanha que estes movimentos tiveram um desenvolvimento mais significativo
·e onde elaborou-se mais consistentemente uma teoria a seu respeito.
Cumpre notar que estã se desenvolvendo entre nos uma postura que se consubsta~
cia em uma resistência a considerar a relev~ncia dos estudos teoricos europeus para o estudo da realidade brasileira sem que, es ta colocação que
em
S1 ê legítima, se proceda a uma crítica destes estudos visando analisar sua
pe-rtinência.
Tal advertência, se não elaborada, mais atrapalha do ,que
ajuda a nossa compreensão sobre este tema.
r

A comparação que estamos esboçando pode ser especialmente util na anãlise dos moveis estritamente políticos do estudo dos movimentos sociais urbanos.
Consideremos, pois, que tanto os movimentos na Espanha como no Brasil desen
volveram-se sob uma situação autoritária.
E interessante observar
que
esta ultima onda de movimentos sociais que estão ocorrendo no Brasil aparece, pelo que demonstram alguns trabalhos, justamente sob o governo Medici que talvez p6ssa ser considera~o_ dos mais autoritãrios perrodos do govêrno
militar.
Mesmo que os proce~sos polrticos dos dois países sejam bastante dis t intos, os movimentos populares de ambos partilham de alguns prob le - .
mas comuns relativos justamente a falta de ltbe rdade dos regimes polIt cos
em que nasce ram ,
í

A Espanha passou, ha pouco tempo, por uma abertura política na qual os movi
mentos sociais urbanos jogaram um importante papel.
Nas primeiras ele; ções muni cipa is democrá ticas, os candi datos or i undos das "Asscci aciones de
Vecinos" obtiveram esmagadora maioria .nas prefeituras das mais importantes
cidades.
Por€m, a abertura democrática espanhola não representou uma opção excludente dos movime~tos de bairros,e estes permanecem ativos
dentro
do novo processo político.

A situação exposta no parágrafo precedente por si s6 já nos conduz a refletir a nossa situação.
Uma tímida abertura, extremamente controlada, aparece no cenário nacional e leva a indagações sobre a continuidade dos movimentos urbanos.
Por menos que esta abertura represente, a criação de novos partidos já cplocou problemas novos para a participação polltica popu lar nos bairros.

A grande questão que se coloca, guardadas as proporções, tanto na Espanha
.como entre ncs , diz respeito a maneira como estas instâncias de participa ção popular) em organizações e práticas que tem se pautado por experi~ncias
de democracia direta, se relacionarão com o sistema poli t i co em conjunturas
de maior abe rtura .
Enfim, de que maneira estes movimentos populares pod~
rao contribuir para a democracia?
Esta questão diz respeito tanto
a
força que estes movimentos puderem ter para continuar a expressar o querer
de. sétores das classes populares como a capacidade que tiver o novo sistema
político de ouvir às demandas destes setores.
Em outros termos, as forças democráticas serão capazes de colocarlos recursos urbanos a disposição
dos moradores ?
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1. Movimentos Populares Urbanos em dois contextos históricos diversos:
Espanha e Bras; 1
Os movimentos sociais urbanos podem ser entendidos hoje como um fato diferenciador da sociedade capitalista atual, tendo como caracterlstica essencial um questionamento
da ação
,
. estatal na distribuição de benfeitorias urbanas e dos equipamentos de consumo coletivo.
Se por um
lado assumem um car~ter econ6mico, incidindo sobre a qualidade de vida
urbana; por outro lado assume~ um carater bãsicamente polftico, configurando-se enquanto eixos significativos para se compreender de uma nQ
va forma a dinâmica da realidade urbana a partir das suas contradições.
Estes movimentos se inscrevem num marco de contradições extremamente complexo que ~aracteriza a formação dos grandes centros urbanos,
no
contexto do seu desenvolvimento e funcionamento como grandes aglomerados que viabilizam a reproduç~o das condições necess~rias ã continuid~
de do sistema capitalista.
Referem-se ã problemática urbana que deriva das contradições qe radas 'pelo desenvolvimento do capitalismo ante
as novas e sempre crescentes necessidades postas.ã reprodução da força
de trabalho gerando uma crescente intervenção do Estado.
O novo car~ter da problemãtica urbana passa a se centrar nos serviços
de consumo coletivo urbano e nos efeitos das distorções decorrentes de
uma aplicação desigual .dos recursos p~blicos empregados no desenvolvimento e manutenção dos aglomerados urbanos.

o

Estado passa a ser um estruturador da vida cotidiana, e .os confli tos daf decorrentes relacionam-se mais ou menos diretamente com a sua
gestão e com as orientações polfticas subjacentes.

As carências e def asaqens no n ive l de apropriação da água, dos esgo
tos, dos transportes coletivos, da saGde, da educação e dos equipamentos sociais tem se tornado=cumul ativemcn te em fatores que afetam o que
se convencionou chamar de qualidade de vida dos cidadãos, mas que afetam mais a alguns dJ que a outros, depe~dendo da sua inserção na estru
tura social da cidade e do seu acesso aos recursos polfticos.
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Embora nos refiramos a dois contextos diferentes Espanha e Brasil nao
acreditamos estarmos generalizando em abstrato.
Marcadas as distân·cias histõricas e as especificidades, pode-se observar que o principal
fator a ser levado em consideração é o aspecto unificador do capitali~
mo monopolista e seus efeitos sobre as condições de vida das classes populares urbanas, onde as d~fasagens históricas se dilvem e adquirem
significações especIficas sem retirar-lhes a sua compreensao como
um
todo mais complexo e dinâmico.
No contexto do capitalismo periferico as contradições urbanas são marcadas por uma dinâmica de exclusão social.
Segundo Lucia Kowarjck a
problem~tica do consumo coletivo e da dilapidação da força de trabalho
se ve consubstanciada pela ideia da espoliação urbana como liasomatõ l-ia de extorsões que se opera através da inexistência ou precariedade
dos serviços de consumo coletivo que se apresentam como socialmente n~
cess~rios em relação aos níveis de subsistência das classes trabalha doras e que agudizam ainda mais a dilapidação que se realiza no âmbito
das relações de trabalho (1).
Desta forma acrescenta-se a idéia de contradições urbanas no contexto
do capitalismo avançado uma especificidade inerente ao capitalismo periferico e que se consubstancia na noção de "espo l i açào urbana" .corno
um aspecto das contradições urbanas decorrentes de um modelo capitalí~
ta de desenvo lv irrent o com características ni t i darrente selvagens.
A espoliação urbana ê um resuítado inequívoco da forma em que se processou a expansão urbana em são Paulo, e que criou uma configuração es
.pacial extremamente segregada e rarefeit~, onde a tonica dominante é a
urbanização por expansão das periferias.
a -.Es panha
. Movimentos Populares'Ufbanos

o

na Crise do Regime Franquista

desenvolvimento capitalista e a concentrcção de população em Ma
dri e Barcelona alteram significativamente
o mercado habitacio
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mais gerais de luta pela democracia.
Desta forma o movi mento entra num crescendo a partir de 1974 colocando em quest~o
a política urbana monopolista.
50S

o

movimento citadino nasce em Madrid a partir de 1970 e rãpida
mente atinge uma legitimidade reivindicat5ria, o que sustentou o
seu crescimento.

o

desenvolvimento dos movimentos reivindicatõrios de bairro e da
vida associativa (Associações de Vizinhos e Federações) criaram·
uma rede de vida coletiva e de organização social que permite acumular as demandas e resultados estabelecendo novos interlocuto
res da Admi nistração.
Cons tituem-se para tanto na cidade org~
n i smos tota 1 mente autôriomos do Es tado, com capaci dade de repre sentação e convocatõria de massas, o que representa um fenôm?no
n~o int~gr~vel no peculiar sistema autoritãrio espanhol:
I
As Associações de Vizinhos nascem proteg1das pela lei das Asso ciações, que reconhece a 1ibe rdade da assoc i açào dentro de 1inrites bem especificados utilizando a brecha constituída por
uma
lei de 1964 que autoriza as associações de carãter social ecultura1, como se pode depreender na leitura de alguns artigos:
"Quando a As soc i açào cumpre os requisitos ... e seus fins
nâo
possam ser considerados como ilícitos ou indeterminados, a autoridade governamental não poderã rejeitar o reconhecimento da As~
soc i açào ".
Estas Associações se formam sem apoio do Poder Publico e como objetivo de defesa contra a especulaç~o e controle
da política municipal.
A aceleraç~o crescente do processo especulativo e a omiss~o da Administraç~o Municipal na solução dos
inumeras problemas urbanos tornam-se fatores fundamen tais no desenvolvimento das A.A.V.V., organizações autônomas e independentes e repre sent.at i vas .
As A.A.V.V., atingem o apogeu em torno
de 1974 colocando-s~ concretamente como uma alternativa democrãt i ca na polit i ca urbana municipal e regional, quando "0 movimento citadino exigiu, na rua, nos locais de associaç~o e nos corr~
dores da Administração uma política de serviços públicos efetiva
mente a"- servi ço do público" (4).

l

tomo resultado tanto da corrupção e dos escândalos urbanísti
cos, com~ do protesto latente pela falta de canais institucio
nais de participação polltica, as entidades de dimensão citadina convergem com os movimentos urbanos e as associações de vi zinhos na sua oposição, tanto ã política urbana como ã Administração local.
Esta situação cria rapidamente uma relação de
forças desfavoravel para a Administração e inicia um processo de ~guda crise de legalidade que se desenvolve em diversas fa se s .
Uma primeira,de organização das associações e das foro.
mas de vida coletiva pela base sem que a Administração disponha
dos instrumentos para negociar, controlar e reprimir neste ní velo
O jogo dos vereadores oscila entre a demagogia e a omi~
são, não podendo desempenhar um papel de mediaçào , ja que a Pr~
feitura não dispõe de um espaço viavel de negociação com os movimentos dado não dispor nem de recursos, nem de vontade púll\~
ca.
No entanto, não pode apelar para a repressão, dado a amplitude social dos movi~entos.
As formas de ação dos movi nentos urbanos e cita dinos quebr-am o
esquema de palAticipação e conflito do sistema político autoriti
rio que implicava ou na participação passiva das maiorias ou o
enfrentamento ilegal de minorias organizada~ clandestinamente.
O questionamento em torno dos objetivos gerais da cidade e
da
existência de entidades citadinas situam a Administração local
frente a campanhas ou interlocutores de carater geral ,sem meios
I
para negociar.
Os movimentos assumem reivi~dicações referente as condições de
vida e ampliam seu âmbito conflitivo: social (preços), político
(anistia e liberdade publica), cultural-tradicional (lingua autônoma) atraves de diferentes meios, elaborando-se alternativas
f~ce aos projetos ou0, omissões da Administração, assim como planos setoriais ou específicos e estabeiecendo-se relações com a
Administração atraves de comissões mistas ou de controle.
Simultâneamente
as entidades de bairros vão se convertendo em pl~
.••.
taformas da vida polltica através da politização das reivindica

°
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ç6es e dos dirigentes dos bairros e da presença de forças polTticas no bairro.
A partir de 1974, com o enfrequecimento do regime franquista e
as graduais tentativas de abertura, vai se formalizando a neces
sidade de uma alternativa democr~tica, e o movimento citadino vai se transformando num instrumento de controle frente i Admi,
nistração Municipal, ganhando legitimidade incontest~vel perante a opinião publica, através do apoio da imprensa cotidiana, da intervenção dos tecnicos e profissionais do urbanismo e do
crescimento da sua capacidade de negociação com a Administração .
/

. A Luta por Prefeituras Democr~ticas
A partir da instauração progressiva de um Estado democr~tico e
com as vitórias j~ obtidas pelo movimento citadino) definem- se
I
novas atitudes do Estado face as A.A.V.V.
O movimento popu lar urbano atinge uma representatividade citadina o que viabili
za gradativamente a sua incidência na polTtica urbana em geral,
na sua lógica e objetivos em decorrência da crise de legitimid~
de da Admi nis tração local.
Os movimentos levantaram crlticas em"torno da gestão do governo
local e das alternativas possivels.
Num constante crescendo
inicialmente as "questões "ç i rar arn em torno da cor rupçâo , da mal
versão do dinheiro publico e da inacessibilidade i informação
e ao controle do planejamento urbano, seguindo-se a reivindicação em torno do car~ter eletivo das prefeituras e mais recentemente tendo denunciado a inoperância e pouca representatividade
das Juntas Municipais apresentando alternativas democr~ticas de
base.
I

As A.A.V.V. e outro~-organismos de bairro se tran~formaram
ao
longo dos anos em instrumentos vitais de participação publica e
mobilização concorrendo para tal a sua natureza amplamente re presen\ativa, as suas atividades abertas e legais e sua legiti"

"
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~açâo comointerlocutor
v~lido, fatores que viabilizam a
participação na vida polltica e sua atuação como elementos
pr.essao por mudanças democráticas.

sua
de

As vitórias populares sobre a política urbana obtendo muitas v~
zes resultados imediatos como a interrupção de programas de desapropriaç6es e oposição a implantação de planos urbanlsticos ,
estabelecendo 'para tanto uma nova correlação de forças com
a
Administração local e bloqueando seus programas impondo alterna
tivas e participando no controle e na gestão da sua realização.
Desta forma foram legitimados djversos direitos sociais (6) que
tiveram de ser aprovados em maior ou menor escala pela Administraçâo local o que fez com que esta atuasse pr~ticamente na defensiva, limitando-se a desenvolver atividades pontuais.
Deve-se enfatizar ainda que a dinâmica de atuação do movimento
citadino quebra com os esquemas convencionais de participação e
conflito dos sistemas autoritãrios e a mobi liz açào e pres sào c.Q
letiva são elementos determinantes ampliando inclusive o ~mbito
conflito e extrapolando-o para "problemas sociais pot It i cos
e
culturais, superando-se o marco estreito dos problemas do bairro" (7).
No desenvolvimento do movimento citadino a questão principal
que permeia está relacionada com o tema da mudança democrática,
despontando a demanda por prefeituras democráticas e transfor mando esta questão em bandeira de luta em torno de programas de
alternativas municipais que se orlglnem a partir de prãticas de
mocràt i cas organizadas desde a base, fruto da sua experiência.
Face a um sistema polltico que tinha atomizado a população mantendo-a como sujeito passivo, face a uma Administração local
que impulsionava as fOlnas de participação, não desejando
ver
nos cidadâos outra coisa senâo simples administrados;
os movi
mentos citadinos geraram canais para o renascimento da vida coletiva.

'c

.·10.

As reivindicações urbanas e as mobilizações que aspiram a demo cratizaçâo da vida municipalconstituiram-se
nos fatores decisivos para o sucesso do movimento citadino, apbntando alternativas
que afetam o planejamento urbano, a municipalização do solo
e
dos serviços. a moradia como direito scci al , a descen tr-a l i z açâo
e a participação citadina, visando definir rumos no perlodo
de
transição e propondo soluções democrãticas .

. As Associaciones

de Vecinos Numa Conjuntura Democr~tica-

(7a)

Deve se enfatizar que o papel do movimento popular citadino nao
se esgota com a mudança democratica.
Não se trata de substitui
ção dos movimentos por prefeituras d~mocrãticas e partidos polfticos.
Pelo contrario, os movimentos devem continuar para a profundar a democracia de base.
A mobilização social por in teres ses imediatos e as aspi rações espontâneas que dão vida a I~~
tas organizações de base devem cumprir uma função social. e seu
reconhecimento ins tituci ona 1 através de mecan i smos de pa rti cipação e controle da vida municipal) da aceitação pela Administra
çao da sua representatividade e capacidade de negociação.
Jã se torna possível embora de forma incipiente refletir sob re os resultados iniciais das propos tas e iob je t i vos acima exp lic i ta
dos a partir dos resultados das eleições municipais onde a es
querda obteve vit~rias significativas nas eleições municipais
nas principais cidades do país' tendo como ternàt i ca principal
a
alternativa de prefeituras democrãticas.
i

No caso de Madrid, segundo alguns autores intervenientes no processo houve uma queda significativa na ~fervesc~ncia do movimentó citadino, indicando-se como fator a perda de luta contra
o
caciquismo municipal e a mudança qualitativa em termos do confli
to, passando a se tornar mais localizado.
Além disso o fato
das propostas eleitorais se refletirem em frãgeis intervenções
que caracterizam a fragilidade dos pactos estabelecidos e a re jeição,do apoio na mobilização popular.
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Outras experiências refletem uma participação muito mais significativa das A.A.V.V.'s através da repres en taçào ma ior i tár a de ca.!:!.
didatos oriundas das organizações citadinas, onde a participação
e a representação adqui rem urna outra dimensão e as organizações popul ares sentem di retamente as dificul dades do poder em decorrê.!:!.
cia dos entraves burocraticos e da pressão institucionalizàda da
direita.
í

Além disso a experi~ncia de Barcelona talvez possa ser considerada como o movimento citadino ma is rico e avançado onde a prefei t~
ra pressionada pelas A.A.V.V. lS desenvolve projeto de descentrali
zação municipal e participação citadina.
No entanto, varios
problemas são levantados corno a necessidade de definir um modelo
de administrar a cidade, ja que as experiências postas em pratica
tivera~ uma atraç~ó decepcionante. outros problemas referem- se
~ necessidade dos cidadãos estarem bem informados como base
de
politização e de partic~pação) assim como da necessidade
das
A.A.V.V.'s recuperarem a,sua di nàmi ca de luta.
Podendo-se COI1clui r que a questão do íncent ivo ã participação e o controle
da
vida municipal tem sido prejudicadas pelo papel desempenhado pe 10s partidos, que geraram uma retirada da população das AAVV. '$
pelo fato dos militantes dos partidos terem se dedicado mais ã d~
fesa das instituições do que das reivindicações, assim como o fato da Prefeitura e os partidos pollticos terem favorecido a criação de uma consciência segundo a qual a administração municipal democratica tudo resilverã.
Para outros as A.A.V.V.ÔS estão num
compasso de espera dando uma ma~gem de confiança ~ nova adminis·~
tração democrãti ca ou segundo outros as organi zações citadi nas '...
cairam na armadilha democratica, depositando confiança excessiva
na transfónnação das instituições e perdendo seu papel nato
de
oposição municipal colocando excessiva ênfase na participação,
tendo como alternativa a necessidade de recuperar este papel e oposição como condiçã~ básica para aglutinar e canalizar a capacidade de resposta dos bàirros.
Segundo outros, as A.A.V.V.'s continuam funcionando nos esquemas
da situàção polltica anterior, mantendo-se muito fechadas o que
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'impossibilita uma dinamização da vida associativa no bairro e po.!:.
tanto do envolvimento dos moradores na formulação de propostas
concretas para um urbanismo mais democr~tico.

r

evidente que ainda é muito cedo para se extrair conclusões mais
acuradas, no entanto o decréscimo da participação citadina no período de mudanç~ democrática deixa muitas duvidas no ar, se con frontados os propõsitos com a prática concreta.

b. Brasil
Cidade Brasileira e Espoliação Urbana: o Contexto dos Movimentos
Sociais no Brasil
No contexto, brasileiro e mais específicamente nas grandes me trepo les, o quadro da luta pela conq~ista da cidadania está marcado por
uma dinâmica de exclusão e de inserção subalterna de uma parcela
muito grande dos moradores.
A formação das grandes metr~poles brasileiras foi acompanhada
do
surgimento de uma serie de contradições sociais e políticas especlficas que aparecem na forma dos problemas urbanos e que sofreram. um
constante processo de acirramento com a emerg~ncia de crescentes e
novas necessidades urbana~ para a sobreviv~ncia das classes subal ~
ternas.
Ao aumento da demanda por servi ços de consumo coleti vo se sucedi a u
ma resposta muito prec~ria pelo Poder Publico o que fez senão aumen
tar as car~ncias dos bairros já existentes e das novas áreas
que
se acrescem as manchas urbanas.
Nestas ~reas o nível de espoliação expressa uma somatõria de exto.!:.
sões que se opera através da inexist~ncia ou precariedade de serviços de co~sumo coletivo que se apresentam como socialmente necessãrios em relação aos nlvels de subsist~ncia das classes trabalhado II

r::."
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ras e que agudizam ainda mais a dilapidação que se realiza no âmbi~
to das relações de tr-abal ho" (8).

o

processo de industrialização brasileiro implantou u~ novo padrão
de acumulação de capital que altera significativamente a configuração de são Paulo.
Inicia-se na d~cada de 30 e mais incisivamente
a partir de meados de 50 a consolidação das bases da economia urba,
na - industrial e o desenvolvimento do capitalismo passa a exigir a
concentração ffsica das unidades produtivas, do mercado consumidor,
da força de trabalho e dos serviços relacionados com a sua produção
e reprodução.

A intervenção do Estado na economia a partir de 1930 estava dirigida para a criação de uma base infraestrutural que' possitibilitasse
novos nfveis na taxa de acumulação.
A urbanização induzida pelas
ind~strias não cria condições gerais urbanas adequadas ~s dimensões
atingidas.
Tem-se por um lado uma altfssimataxa de urbanização
e por outr.o um hiato significativo nos serviços de consumo coleti vo.

o quadro polftico no perfodo p6s 30 se caracterizou pela exclusão das classes populares sendo que estas se "encont ram distanciadas de
qualquer possibilidade de participação real, no periodo pcs ter or seja durante a ditadura Vargas) seja durante a etapa democrãtica
(1945-1964) - sua participação ocorrer~ sempre sob tutela de rep~esentantes de alguns dentre os grupos dominantes.
Com a exceçao
de algumas situações especiais, em particular nos Gltimos anos
do
Governo Goulart, ser-Ia dificil dizer que as 'massas populares, ou al
gum dos seus setores, tenham conseguido participar do processo polI
tico com um minimo de autonomi a " (9).
í

A intensificação do processo de urbanização, cria condições para o
ingresso de enormes cont inçent es de,mi grantes na vida urbana dando
o primeiro passo para a conquista de sua cidadania social e polltica.
A pressão pelo acesso a empregos gerados pelo desenvolvime~
.•...
to' urbano industrial acrescida a pr~ssao visando ampliar as possibi
lidades d~ consumo e a demanda por espaços de participação polftica

,
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nos quadros institucionais configuram-se enquanto fatores de mobil!
zação política popular.
No quadro do Bras~l depois de 1945 o PQ
pulismo se transforma na principal forma de expressão política desta emergência dàs classes populares e das ,características da participação das massas populares urbanas.
Nesse ínterim o processo de urbanização foi adquirindo claras conotações espoliativas.
O Estado se preocupava em consolidar as ati
vidades produtivas, omitindo-se na redução das necessidades mais imedi atas da grande mai ori a da popul ação.
O Es tado somente em periodos muito curtos e transitórios durante o período populismo o
rierrtou-se para o atendimento das carência~ urbanas.
Visando obter apoio das classes populares urbanas, o populismo desempenhou um
duplo papel, legitimando as reivindicações urbanas por um lado
e
assumindo um papel de provedor geral das necessidades.
No entan
I. to "como não era isso que acontecia na prãtica, o reforço,receb,ido
pelos movimentos sociais urbanos representava, de fato, um reforço
ao antagonismo entre as massas e o Estado", (10).
Neste contexto surgem as primeiras Associações Amigos de Bairros
visando mobilizar os moradores com o objetivo de reivindicar melhorias dos orgãos publicas e que se configura pelo forte estlmulo dado a partir do esquema político do populismo, sustentado napartícl
pação das classes populares.
Esta forma de associativismo das
massas popul ares vai se consol idando até surgi rem as Soci edades .de
Amigos de Bairro, como organizações formais criadas para organizar
e estruturar as demandas das classes populares por melhorias so
ciais e urbanas nos bairros mais distantes.
A extensão das carências urbanas vai se avolumando, obrigando
as
classes popul ares a se local izarem em áreas distantes do centro urbanizado. generalizando-se o fenõmeno da urbanização por expansão das peri feri as.
Es tê processo de expansão urbana no entanto nao
:'foi acompanhad~ de uma intervenção por'parte do Estado no sentido de atender ao conjunto das novas necessidades geradas.
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b vertiginoso crescimento demogr~fico junto com o processo de reten

ção dos terrenos a espera de valorização, levou ao surgimento
de
bairros cada vez mais distantes e com carência completa de serviços
de infraestrutura.
No começo da década de 50 surge Janio Quadros na política, transfoJ:.
mando-se r~pidamente numa liderança popular preocupada com os pro -,
blemas das periferías e enfatizando o papel das SAB's e a necessida
de de "incorporar a perifería na cidade".
Janio Quadros personificou um estilo poli t i co sustentado nas lideranças de bairros, e~
tabelecendo uma relação clientelista e levando a cato planos de in- '
ves timentos e me 1hori as nas áreas perifêl~icas atendendo as reivindi '
caçoes.
Janio estabeleceu uma prãtica polftica que incluía ,uma forma de relação com as massas que rlão se baseava exclusivamente na sua man i pu
lação demag6gica (11), exigindo a atribuição de um papel ãs classes
populares na vida da cidade.
Segundo J .A. t'ljois'eso importante
e que para tornar exequlvel o seu esquema político Janio teve de se
apoiar nas massas de uma forma que detonaria um processo pecul iar de participação dessas massas na vida da cidade, atraves da luta
por suas re i vindi caçôes urbanas" (12).
I

I

11

Foi somente durante o período Janista na sua primeira fase (1953
1958) e posteriormente com Faria Lima (1963-1967) que o poder p~bli
co deu alguma atenção ãs necessirades imediatas da população da perifería, obtendo um certo apoio popular.
I

A partir de 1950 da-se um crescimento quantitativo das SABs, transformando-se em elo de participação das classes populares e possibi-,
litando espaços de reivindicação para a população da perifería.
Muitas vezes chagaram a transcender os objetivos centrados no bairro para adquirir conotpções polfticas em momentos hist6rios bem p~
cisos, e fazendo com que as forças presentes na política municipal
ti .es sern de levar em conta a presença destes movimentos popul aresurbanos na luta pela conquista de direitos de cidadania, condição necessãria"- para a sua sobrevivência na ,grande metrópole.
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Desta forma o Estado passa a ser identificado como o alvo a ser a tingido pela pressão coletiva, colocando muitas vezes as classes PQ
pulares num confronto direto com os ôrgãos publicos, questionando a
sua representatividade e a sua legitimidade e penetrando num terreno onde se confrontam os diferentes grupos de interesses em torno dos problemas urbanos.
Com as mudanças polftico institucionais ocorridas em 1964, as SAB's
de
sofreram alterações significativas, caracterizando um perlodo
cooptação da maior parte das l ideranç as destas organizações pela PQ
lltica oficial.
Do seu papel eminentemente reivindicatôrio muitas passam ao longo
dos anos a ter uma função bãsicamente associativa, perdendo seu car~ter mobilizatôrio frente aos problemas urbanos. , As SAB's se/li
gam então a pollticos locais que passam a funcionar como interlQcutores dos problemas do bairro intercedendo junto ao Estado substi tuindo-se as prát i ces anteriores por uma mediação burocr-at i zada e
transformando qualitativamente o papel das SAB's.
As ,caracterlsti cas repress ivas do regime nos anos de ma; or fechamen
to geraram um esvaziamento muito significativo das SAB's) perdendo
seu car~ter de defesa dos interesses do bairro.
Foi neste perlodo em que a Igreja a partir das Comunidades Eclesiais de Base e outros agentes pastorais passam a desenvolver um trabalho que se torna prãticamente'a unica alternativa de participação das classespopulares a nlvel dos problemas do bairro.
O trabalho das CEB's va ,
10riza ao extremo a participação na vida da comunidade e nos movi mentos reivindicatôrios que ela vem imperar.
A sua multiplicação pela região metropolitana. se d~ a partir de co
meços da de cada de 70),quando esta mostrava claros sinais de dete rioração das condições. de vida da população que jã estava morando no que se considera hoje como segunda periferra: verdadeiros agrupamentos desprovidos de melhorias urbanas. onde a malor parte
da
população depende essencialmente d~ seu trabalho para a soluç~o dos
'"
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problemas urbanos.
As CEBls representam então uma das poucas, senão a Gnica, alternati
va para as classes populares, a partir da discussão sobre as condições de vida dos moradores, propiciando assim o desenvolvimento
de
forma democrãtica de participação de.base e a formação de lideran ças .

. Luta pela Cidadania numa Sociedade Civil Tutelada

....

A partir de 1974 com a avasaladora vitória da oposição nas eleições
parlamentares, representando "uma verdadeira avalanche .de votos de
protesto contra o regime (13).
O fim do periodo do milagre, teve
como reflexos mudanças na atitude dos setores liberais, a luta pela
volta ao Estado de Direito e o inicio do debate em torno da questão
dos direitos humanos num ~rocesso simult~neo com um acirramento das
condições de vida nos grandes conglomerados urbanos que aprofunda
ram lIumamultiplicidade de problemas novos e de reivindicações 50 ciais que, apesar da exceção decorrente do autoritarismo, suscitou
a formação e o desenvolvimento de uma ampla gama de movimentos pop~
..·lares de base -- o novo sindicalismo, os movimentos populares urba-.
nos e as CEB~s.
A emergência dos movimentos populares urbanos com um novo carãter
.....
pautado pela'autonomia, tendo como eixo determinante das suas lutas
o crescente processo de exclusão ~os benefícios da urbanização.
Neste contexto o papel do Estado tem sido fator fundamental no processo espoliativo, em decorr~ncia da orientação excludente na políti~a de investimentos pGbli'cos, tornando gradativamente no responsi
vel principal pela precariedade da população que cada vez mais esta
va sendo re1egada a um~a situação de moradores subalternos, sem di '-reito' ao usufruto das benesses da urbanização.
A partir de 1976-1977 estes movimentos samul t ipl i cam surgindo nos
"
mais distantes
bairros diferentes formas de organização que resulta
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.ram na capacidade de articulação dos moradores na luta pelo direito ã cidadania, questão significativa que se coloca para a prãtica
polltica das classes populares.
Colocam-se nesta perspectiva as lutas em torno da regularização dos loteamentos clandestinos, os movimentos por ãgua e esgotos. transportes, creches) postos de
sa~de e mais recentemente dos favelados.
No entanto estes movimentos tem tido uma din~mica atomizada,
com
exceção do Movimento do Custo de Vida surgido a partir das CEBls
que iniciado em 1973 se estendeu a vârias cidades do pafs, desen
vol vendo um pape 1 ,aglut i nador durante um cer-to perl odo e pos ter;o.!:.
mente entrando ~m crise em decorr~ncia de conflitos internos a sua
organização.
Estes movimentos reiv i ndi cetcr i os popu lares urbanos trouxeram como
resultado mais palpãvel as vitôrias parciais e especlficas al~m de
um constante questionamento da intervenção estatal, apresentando ~
como caracterlstica bãsi~a a afirmação da sua autonomia e independ~ncia perante outros gr~pos sociais e o Estado, determinando
a
formul ação de novos padrões organi za tôri os e uma ruptura com
as
prãticas populistas do passado.
A16m disso apontam novos cami nhos para a construção de mecanismos· proprios e aut6nomos das clas
ses popul ares .
• •!. "
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Nes te sen tido, deve-se remarcar a capaci dade que es tes tljov
imentos
apresentaram, durante as recentes greves metal~rgicas ,do ABC e $..Paulo, de definir uma poHtica independente de apoio aos mov imen .tos grevistas.
Embora não nos' apoiemos em dados absolutamente seguros, alem das pesquisas que desenvolvemos, parece que a auton~
mia destas organizações não foi ameaçado pela relação com o movi mento sindical uma vez que não ,houve a confusão de objetivos
dos
dois movimentos.
Esta relação com os grevistas deu-se não
no
quadro de uma opção entre movimentos de bairro ou movimento sindical, mas de um claro.~póio do primeiro ao segundo.
Este apoio ~
fetivou-se sem comprometimento da autonomia dos movimentos de bair
ro~ que continuaram suas reivindicações especfficas e suas lutas ..
Deve-se .•..explicar este apo!o , tanto. pelo que representaram as greves de 78 em diante no processo polltico brasileiro, como por uma

.J 9.
certa identificação de interesses dos dois movimentos, por se bat~
tem con tra um OpOS itor comum (guardadas as medi ações espeó ficas
·do Estado em cada um dos casos) e principalmente contra as condi ções em que esta oposição se dão
Em outras palavras, o apoio PQ
de ser visto como um protesto contra a atual forma de inserção dos
subalternos nos direitos da cidadania.
r dentro deste quadro de
lutas que sobressai a luta contra a compressão dos salãrios -- móvel do movimento.do custo de vida -- que € imediatamente uma luta
poli t i ca, na medida em que diz respeito ã tutela da "questão social" pelo Estado.

Experimentos de Controle do Poder Local pelos Cidadãos.
cia Direta pede Passagem
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Al~m dos-movimentos reivindicatôrios urbanos mais conhecidos
das
grandes cidades brasileiras, algumas experi~ncias de gestão pGbli!
ca municipal democrãtica 6stão se verificando em alguns pontos do
pals.
Pelo menos três exemplos jâ foram veiculados e são razoá veímente conhecidos.
r verdade que algumas vezes aparecem em co~
textos bastante especlficos, onde as contradições estão pouco níti
das.
De qualquer forma, constituindo-se em alternativas que aos
poucos vão se esboçahdo e que tem como traço distintivo a abertura
de possibilidades de participação demo.cl'ãticada população.
O
melhor exemplo disso talvez seja o caso do município de Boa Espe rança em Espírito Santo.
Tamb€m não se deve esquecer de Lages. A
parte destes experimentos de uso .do poder local pelos próprios cidadãos, uma importante experi~nc1a que vem se desenvolvendo em vários municípios br-as i le i ros € a formação de movimentos unificados
de bairros que passam a atuar conjuntamente.
Temos informação
destes organismos em Osasco (~nião dos Moradores de Osasco-UNOS) ,
na Freguesia do 0, movimento que se tornou famoso quando tentou 1~
var as reivindicações conjuntamente ao governo "da intcçr-açâo" e a
cabou em pancadaria, ~ tamb~m do Movimento Amigos de Bairro de No·va Iguaçu (MABJ que tomaremos como exemplo.
Digno de nota €
o
"Ncviment o da Defesa dos Fave lados " que nasceu em Santo Andr€
e
que pub 1 ica o jornal "O Barraco" .

~
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·.·-Boa.Tsperança-(.14)- € um pequeilo mun i cipi.o do Esplrito Santo _co!JllJ:~,,." ..__
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ma população estimada pelo censo de 1970 em torno de 14.320 habi tantes. a grande maioria vivendo na Zona Rural.
O INCRA regis
trou, tio muni cíp i o, 602 propriedades com uma predomi nânci a no tàve 1
das pequenas e medias.
De 1964 a 70 Boa Esperança passa por uma
profunda crise econômica:
erradicou-se os cafezais e a economia
ficou limitada a 18 mil cabeças de gado de corte e a exploração de
madeira.
Per?istiram na cidade apenas um bar, um armazem de secos e molhados e duas lojinhas de tecidos.
As pequenas propriedades estavam sendo adquiridas a preços irrisórios pelos
grandes
proprietarios e em m~dia abandonavam o município dez caminhões por
m~s carregando famílias que migravam para outras regiões.
O Iri
bunal de Contas do Estado aconselhava sua extinção.
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Em 1971 começa um trabalho de "organização comun i t ár i a" a fim de "evi tar o exodo rural, o desapare c'imento das medias e pequenas pr.Q.
priedades e a des truição total das ma tas pelos pecuari stas" . Nes
ta data o Sr. Amaro Covre assume a Prefeitura e encabeça este trabalho . .' t criado o "Conselho Municipal de Desenvolvimento",
uma
"Sociedade c i viI sem fins lucrativos que organizava comunidades de
base em todo o município".
O processo se interrompe de 73 a 77,
pela substituição do Prefeito o que acarreta uma paralização das a
t ividades des tes organi smos cornun i tari os.
Amara Covre retorna a
prefeitura 'em 1977 e a expe ri énc i a re começa :
do ultimo lugar em
arrecadação, o município ja ~ o 219 (total de 53).
"O fluxo migrat5rio estancou, a produção aumentou, se erradicou a mis~ria, es
colas' foram cr-i adas i-e eletrificação rural foi Levada aos povoa
dos, foram cons truídos 300 kins. de es tradas" .
Aumentou-se a pr.Q.
dução de cafe (100 mil sacas este ano), os rebanhos bovinos passaram a totalizar 33.000 cabeças e uma produção de 26 mil litros de
leite diarios.
Por dia est~'se produzindo mil sacas de farinhade mandioca.
"O município conta agora com 106 t ratores agricolas, armazem da CASES, bem como serrarias e cerâmicas e 120 estabe
l~~imentos comerciai~".
A rede escolar cobre todo o municrpio e
"'c>foi'arnpl'iado o'se rv iço-de e tend i men to medi co-soci a1 com um caráter
eminentemente preventivo.

e
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"Em Boa Esperança os vereadores do PDS e do Pj~DB não se distinguem
em função das diferenças de seus respectivos partidos mas sim
em
função de seu desempenho concreto de suas tarefas de llderes comunitarios: não são as direções partidãrias que decidem os seus com
.2!0missos e tarefas, mas as comunidades a que pertencem" (grifos nossos).
Outro aspecto dígno de nota neste caso, é o esforço que este esque
ma polltico esta travando para que os meeiros adquiram proprieda des rurais e que os diaristas e trabalhadores sem terras transformam-se em mee i ros .
Vale recordar que isto estã ocorrendo em um
estado que em apenas 5 anos viu desaparecer cerca de 10.127 pro
priedades com menos de 100 ha.
Existe alguma pressão por parte
da Pr-efe i tura no sentido do parce lamen to de algumas grandes fazendas, o que não causa grandes atritos porque também os grandes fa zendeiros estão se benef1ciando deste surto econômico.
I
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A experiencia comunitâri~ ..revela no entanto uma dualidade sui gen~
ris em termos de poder poli t i co o que não reduz a sua importância,
apesar da sua nltica composição políclassista verificando-se
uma
forma avançada e ~foneira de democracia direta a partir de uma
tr~nsformação significativa da base econômica do Município, produção, da democratização do acesso e do uso do poder polltico e
da
promoçao do desenvolvimento econômico, social e cultural da comuni
dade.

•..
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No entanto a experiencia democratica termina nos limites da fron teira do município, tendo a partir dai. enfrentar estrutura econômi
ca e de poder polltico que não se regem por seus princilos) nem se
medem por seus critérios de-participação comunitãria na tomada de
decisões a todos os nlveis.
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Baseada numa organização da população em associações de bairro, u,,~·.>ma
.outr e.exper;iência~de- Prefeitura Dernocr-àt i ca tem 1ugar na cidade
de Lages em Santa Catarin~ (15).
A frente dos 280 mil habitan tes do municlpio, o Prefeito do PMDB, o arquiteto Dirceu Carneiro.
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com sua eqüipe de "anti-burocratas". conseguem significativas
transformações na administra~ão municipal.
PoderTamos dizer que
o fundamental nesta experiência foi a capacidade que a Prefeitura
demonstrou em refazer em moldes próprios o papel dos seus "i ntelec
tuais".
Professores, engenhei ros , arqui tetos passaram a empre gar seu saber' a servi ço da popul ação.
Des ta forma, a Prefei tura
conseguiu potencializar seus recursos nao so- por um~ mudança
do
processo t~cnic~ do trabalho p~ra formas não centralizadas,
como
tambem por uma criação de tecnologia local, inclusive no sentido - de substituição dos petroquTmicos .

•••

A experi~ncia baseia-se em grande parte na educação, nao s3 na das
crianças como tamb~m na de adultos, visando a criação e divulgação
de t~cnicos de produção.
Procurou-se relacionar todo o processo
educacional com a realidade local.
Procura-se reelaborar as car
t i lhas , bem como valoriz,ar a agricultura nas escolas através
de
uma horta em cada unidad~ de ensino.
Tenta-se ensinar matem~tica medindo terrenos e flsica e-qulmica a partir das transformações
dos alimentos em uma cozinha~
Os artes~os locais tambem bem ensinar na escola, como cesteiros e tecelãs.
Festas valorizam as
tradições locais um 3nibus percorre o Muni~lpio, projetando slides
e trazendo papel e t int as-par-a as crianças desenvolverem s ua. cr i a
tividade.
"Como a educaçào não pode 'ser separada das condições
habitação e saiide, fica fechado o clrculo do programa de qove rno" .
I
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Vm--dos'aspectos mais curiosos· desta experiência e o desenvolvimen-

to de tecnicas de produção adaptadas as condiç6es do lugar.
Desta forma ini ciou-se a produção de adubos orgâni cos ã base de serra
gem, que existem aos montes pela cidade como lembrança de um tempo
em que a região era coberta de arauc~rias consumi das pelas serra rias.
A partir desta serragem e de um caldo de cultura de bact~
rias obtem-se uma terra vegetal riqulssima, ã qual se acrescentam
ovos de minhoca.
....Este produto garante uma terra fertil por .;··-'-'·:~'·\"'r1"tres~anos~
ao mesmo tempo-que-r-eduz a acidez do solo.·J··.Eliminou
se assim o uso de adubos petroqulmicos por outros que, com maior
eficiência. cLstam um decimo do pr~ço.
Uma olaria passou a fun-

---~---'-'----==~==~======'~=="="=='~-'~~.=
...
=--~~-------------------------------
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çionar a gazog~nio eliminando-se o consumo de 6leo diesel.
Tecn i cas tradicionais são revalorizadas inclusive no campo da medi
cina oficial, ao mesmo tempo em que se combate aígumas tecnicas da
"medicina popular" como o hâbito de se estancar o sangue com p6-de
cafe, ou o de secar o umbigo dos recem-nascidos com escrementos de
vaca.
Onde deu mais resultado a recuperação de tecnicas do passado para a construção do futuro de Lages foi no programa de habitação popular.
O cimento usado para assentar tijolos foi substi
tuido por barro de boa liga misturado com um pouco de areia.
Este programa, como o do adubo orgânico, tambem aproveita os restos.
As demolições de Lages ofereceram materiais para a construção
de
casas populares.
Nestas, os caibros de pinho foram substituídos
'por uma .madeira sem valor comercial, e abundante na região.
Estes processos e o concurso do mutirão possibilitaram ao povo de La
I
ges cons t rui r casa por u~ preço equi va1en te a um qui nto do preço
da casa mais barata do sistema do BNH.
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O parco orçamento municipal destinado is obras p~blicas e gerido,
em Lages, pelas Associações de Bairro.
'S~mente sio realizadas
as que estas Associ~ções decidem que são priorit~rias.
Assim,
a vida'destes organismos ~ bastante intensa e a concorr~ncia
nas
epocas de eleições ê bastante acirrada.'
A organização do campo
cresce em volta dos niicl os agr1c01as, "integrados pcr quem possua
menos de 300 hectares de terra".
Foram postos tratores da Pre "feitura'a disposição'dos-nucleos que tem autonomia para elaborar a
escala de trabalho dos tratores.
Baseados no cálculo de que
o
emprego agr1c01a representa um investimento correspondente a um do
zeavos do necessãrio a criação do emprego industrial, a Prefeitura
vem dando ~nfase a agricultura:
Um outro aspecto desta ~nfase"
e a criação de hortas comunitârias do fruto das quàjs se benefi
ciam as pessoas mais pobres.
~Nbr- te rren o"'dàr pr-r:>

dQ'Çào~'-(r'
a'dminis tração democ rãt; ca de Lages mos -

trou resultados muito parecidos com a de Boa. Esperança:
em t res
anos, o numero de macieiras do municlpio passou de 56 mil para

I
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meio milhão de pés.
mil toneladas.

Espera-se que a safra de 1985 atinja as 16

o

exemplo de Lages demonstra que a experi~ncia com administrações
realmente democr~ticas, onde os neg~cios do municfpio sâo geridos
pelo povo, aliados a setores de "intelectuais" é perfeitamente exequlvel em cidades com duzentos mil habitantes.
Isto contudo
nâo quer dizer que nâo seja necessário o concurso de dimensão polltica para que pr~ticas como esta possam vigorar.
Isto é es pecialmente verdade se se pensar na generalizaçâo de projetos como este e de Boa Esperança, onde terâo de enfrentar os interesses
que implfcitamente estas pr~ticas combatem.
I
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O terceiro exemplo que escolhemos foi o Movimento Amigos de Bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Este exemplo serve de contraponto pois trata-se de uma realidade em que as forças PQ
llticas que estâo interessadas em que o querer das classes subalternas continue sufocado-se
faz terrfvelmente ma i s presente. ,--sâo nas grandes me t rcpo les -industriais que se encontram os ma i o res obst~culos para a criação de prefeituras que funcionem demo cr~ticamente.
Os movimentos adquirem ar, sempre, um car~t~r de-oposição dada
impermeab-i1ida-de do s i s te.na polit i co de pode r» ..local aos moradores.
Talvez isto se -d~ justamente porque es tas grandes cidades co~stituem-se na sede dos interesses da "grai!.
de polTt ic a'' nac i onal , que obrigatõriamente tem que trazer
toda
â"·força-da··contradição-de c-las ses em seu seio.
Por outro lado;-:·"
sao também nas grandes cidades que se reunem em maior numero aque
les que se interessam, por sua pr~pria situaçâo, na democracia.
Por isso que no caso espanhol foi posslvel a criaçâo de Prefeituras democrãticas nas grandes -cí dade s através da união dos mov-imen+tos isolados.
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O MAB (16) teve infcip em 1976; contando com mais ou menos uma de
zena'debairros-que-'sentiram"a-necessidade
de- se unirem para tentar reivindicar melhorias.
Em 1978 a recusa pela prefeitura,
de um abaixo assinado que reivindicava a criação de uma escola le
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you ao Movimento a idéia de se fazer uma assembléia convocando as
autoridades muni ctpa is .
Com isto cresceu o MAB que no momento·
da Assembléia já contava com 38 bairros.
Compareceu o Secretârio do Prefeito que fez promessas não cumpridas.
Isto resultou
vâri as comi ssões de mor-adores visitando periõdi camen te a prefe i tu
-ra.· ~ Abriu-se então um dia·por semana na Prefeitura para ouvir
as queixas dos moradores:
mudava-se sempre os secretãrios encar
regados de ouvi r a popul ação e as negoci ações sempre vol tavam
a
estaca zero.

..

Foi preparada uma outra assembléia para protestar do descaso
Prefeitura quanto aos reivindicantes.
Compareceram tres mil
pessoas e dos políticos convidados apenas alguns parlamentares
.A·MOB.O Prefeito entrou-sob··baias espont~neas da população,
viu 46 moradores e foi embora, sem se pronunciar concretamente,
legando que estava atrasado para outro compromisso.
A Assem
bléia prosseguiu deliberando as exig~ncias que encaminhariam ã
Prefe i tura .
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Hoje o movimento conta com a participação de 90 associações, alg~
mas são grupos que se reunem e outras sao associações juridicame.~
-~;...
.-,'::'
r,m-,te·-·reconheddas.... ··Este·crescimento levou a necessidade de -cr e-.'.
ção de uma Coordenação composta por 13 elementos.
Para apoiar
a coordenação foi criado o conselho de representantes dos amigos
de bairro, que tem reuniões mensais.
Estes dois órgãos decidem
\~n"OS rumos· do,·movimento ;'" ~A· coa rdenação passou 'logo a contar" .com:,,\',
19 elementos e mais quatro assessores, todos eles moradores
dos
bairros e como critério, pessoas diretamente envolvidas nas associações de seus bairros~
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movimento tem apoio da Igreja Católica embora não se fonfunda com esta.
Embora existam pessoas que participam simultãneamente'do MAB e das comunjdades de base, os organismos guardam inde pend~n da' en tre- S-1 .'" ~"O mesmo- o corre em -re 1ação aos -si nd icatos 'e'"
movimentos grevistas:
no caso de uma campanha metalurgica foi
tirada uma comissão de solidariedaoe que fazia a distribuição de
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recursos para a sustentação da greve e ate mesmo na formação e pa~
ticipação em piquetes.
No caso da greve dos professores
tambem
houve o apoio do t~A.B que intercedia junto aos pais das crianças p~
ra que não deixassem estas comparecerem às escolas.
Segundo
um
participante do Hov imento "qualquer trabalho dentro do bairro e um
negocio muito geral, pega todas as categorias.
Então, por exem plo, 'tem gente do MAB que atua dentro dos sindicatos.
Então' ele
atua dentro. da fâbrica porque ele e um rnet aliirqi co e atua dentrodo bairro, no r~AB, porque ele e um moro dor de bairro".

-

o

MAB não tem dado apoio a nenhum partido polftico.
Deixa inclusive. transparecer um certo ceticismo quanto aos pol It i cos . Parece que justamente por isso e que se começa a cogitar, simultânea
mente com a ampliação do movimento ~ara esferas mais amplas, o la~
çane nto de candi datos a vereadores e a pr-e fe i tura or i undos do Movi
mento.
.Por enquanto é só urna ideia.

I
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Os' tres exemplos que demos foram escolh i dos. mais pela dispon+b
i l i.
dade de dados a respeito do que por qualquer outro fator.
Consideramos rnobi1 i z açces que resul taram numa me.:.!í
ficação das prãti cas
da ~estão municipal que acarretaram num maior grau de participação
das classes populares ou seja, de grande maioria dos cidadãos.
Considéramos tambem um movimento de grande cidade que já coloca em
seu horizonte a tomada do poder municipal a fim de se instalar uma
gestão democrâtica para a Prefeitura.
São· possibilidades aber tas, picadas dentro de uma selva fechada.
No entanto, se compa rado com a exp~ri~ncia espanhcil~, estamos nos referindo a verdadei
ras ilhas de democracia local, cuja exper ienc a deve ser enfatiza da pela perspectiva aberta.
í

2.

Movimentos Populares Urbanos:

Autonomia e Democracia

E senso comum que a particip~ção polftica so e possfvel entre iguais. e
que na desigualdade apenas'<exi ste a "sujeição".
Se assim for, custa
nos acreditar que a 'curto'pr-azo presenc aremos um mundo de iguais.
Não
se trata apenas de dividir o pão.
O conhecimento, o carisma, e t3ntos
í
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outro? atributos que influem na balança da polltica opõe forte resistên
cia ã su~ socialização.
Por outro lado, a mudança deste estado
de
coisas supõe a parti cipação dos setores interessados na i qua ldade , ,de
outro modo, a desigualdade tende a se reproduzir.
A questão que se ~
coloca, ao nosso ver~ ~ como participar entre desiguais preservando-se
da'sujeição?
Ou então, ~ posslvel estabelecer algum plano de igualdade que seja capaz de neutralizar, em alguma,medida, os efeitos da desigualdade ?
A questão ~ extremam~nt~ complicada porque o discurso da igualdade e da
liberdade presta-se a imensas ambiguidades onde, cada consideração pode
ser entendida de vãrias fonnas.
Isto ~ um dado histório.
Vivemos
numa sociedade que se baseia na desigualdade e simultâneamente na igual
dade.
Adema i s , "os indivlduos desiguais (e não seriam indivlduos diferentes se não fossem desiguais) sõmente são mensur~veis com uma mesma
escala de medidas, quando são Fonsiderados desde o mesmo ponto de vista,
sempre e quando são olhados de um aspecto determinado (17).
Se ~ ver
dade que impera toda sorte de desigualdades reais, quanto a riqueza, s~
ber, poder polltico, etc, tamb~m ~ verdade que existe um plano de igual
dade.
O voto universal ~ a mais pura representação desta igualdade.
De resto, ~ preciso não se esquecer que esta contradição ~ constitutiva
da produção de "mercadorias" generalizadas.
I

Este plano de igualdade ~ compatlvel com a sujeição mas nao exclui a
participação das classes subordinadas.
Pelo voto e por ações diretas
estas classes tem participado po1rtic~mente e nada indica que atualmente seja posslvel marginaliza-las por um longo espaço de tempo.
Mesmo
as ditaduras são obrigadas a suportar alguma participação popular e, ao
que parece, mais se desgastam quanto menos admitirem esta participação.
A sujeição torna-se posslvel não mais apenas através da repressão
mas
principalmente pelo controle da participação.
Neste caso, qualquer esforço sério de se entender a polltica atual tem que considerar alguma
coisa alem' da "força e do 'efeito que dela se produz ".
Desta forma, o
sindicalismo atrelado ao t~inistêrio do Trabalho ê o pilar mes tre do co.!:!.
trole da cidadania ~ntre nós (18).
Após cada luta vitoriosa dos operâr+os que derr oça "na prãtica" a lei anti greve, a estrutura sindical
I
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tem eficientemente reposto a parte que lhe cabe das condições da domina
çao.

r ~esta

situaçâo que temos de pensar o problema da participaçâo.
Vale anotar que a supqsiçâo de que só se participa entre iguais, embora traga uma coer~ncia maravilhosa do ponto de vista lógico, implicando em
propostas tamb~m maravilhosas, significa abandonar do enfoque possibili
dades de participaçâo que i lógica nâo prev~.
Nâo queremos dizer que
a proporçâo nâo seja verdadeira, sim que o desdobramento dela, às suas
conséquenc ias , levaou a umverrtus asmo cego e exclusivo em "um tipo" de
participaçâo popular ou entâo ao total pessimismo quanto as possibilid~
des da democracia (ã moda de Rousseau).
í

Feitas estas consideraç6es, voltemos a nossa questâo inicial.
Esboçar-emos sua resposta primeiramente ao nlvel que tem se mostrado comum aos
estados capitalistas:
as lutas operárias e populares nestes tem diminuido os efeitos da desigualdade, lutando pela incorporaçâo aos direi tos de'cidada~;a'um torpo'de'diYeitns específicos aos trabalhadores~
"um sistema secundái o de cidadania industrial paralela e complementar
ao sistema de cidadania poli t i ca",
Ou seja, pela cr i açáo de um direi
to desi.gual que contrapese, em parte a desiguàldade real.
Al~m dis tó,"surgem'os chamados" direitos" sociais de cidadania de cujcuso nào d~
corre em perda dê direitos políticos (Marshall).
Nâo resta duvida que
es tes dir-eitos resultaram da pres sào dos traba 1hadore s organi zados ,em
associaç6es.
Estas tem sido, na realidade, os grandes contrapesos do
poder interessad~ na-subo~din3çâo'das classes populares.
r preciso
considerar o surgimento dos partidos classistas no quadro destas asso ciações.
Assim, conseguiu~se a despeito da desigualdade, uma partici
paçâo decisiva na polltica dos setores subalternos.
O que cumpre re~
saltar ~ que esta participaçâo consegue expressar interesses próprios - apenas emprestados de Dutras classes.
e nao
Em nosso pals, onde a legislaçâo social parece ter precedido aos direi"tos ~olíticos de ~f~adania ~xt~ndidos à classe opi~~ria, os sindicatos
controlados limitaram a possibiliddde de expressâo política aut5noma
dos subalter~os tanto mais, nos nlveis mais próximos do governo nacio -
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nal e mais longe do poder local.
Seja como for, a luta pela construção de entidades capazes de partici par com interesses próprios prossegue em varios nlveis.
Interessa-nos
neste trabalho, das lutas travadas nos bairros pela formação de associa
ções' capazes de contrapesar'o querer do Estado e fazer valerros interes
ses dos moradores.
,Estas associações compreendem diversas formas de
organização como por exemplo as Sociedades Amigos de Bairros como as Co
munidades Eclesiais de Base ligadas ã Igreja Católica.
Participação sem subordinação ~ prãticamente sin6nimo de autonomia. E,
com efeito, esta tematica não esta alheia dos Movimentos Populares Urba
nos como pretendemos indicar.
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Em uma pesqúisa realizada junto aos moradores de um bairro perif~ric~de Osasco durante as eleições de 1976, demonstrou-se que as lid~rançds
DA SAB prezava muito a autonomia da entidade.
O mesmo acontecia com
~·"',J"'-ÚS
demais 'moradores ... As'campanhas-reivindicatôrias
não deverlam en ,-,
volver-se com polit i cos ou com o Prefeito a fim d~ que os moradores pudessem reivindicar com liberdade.
Neste caso, a exigência por auton~
mia vinha travestida pela pratica do "apoliticismo" que não era uma mera recusa por- parti cipar da po liti ca, o que ficava evi den te -na medi da·-·
em que, naquela SAB. dois de seus diretores salam candidatos a vereança
por partidos diferentes.
Apolitic;smo significava a não vinculação da Sociedade a nenhum organismo polltico. mas na verdade, queria dizer
"pol i t i ca independente".
"",.'
.
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Nos mov inen tos populares ligados ã Igreja a mesma prob lemat i ca se coloca e ainda com uma clareza maior, devido aos "intelectuais" que esta
"""í'n'stituição'congrega','que'sãocapazes de traduzir. a nível geral, os -im
passes pelos quais passa o movimento dos comunistas de base.

.•.I., .. ,; "\~.

Desta forma, vamos encontrar um texto de Fre~ Betto d i r i i do aos Pl-Ó
.,.
-ptios agentes pastora; s no' quaI:'ccnclama-os a preservar "0 r-espe i to e o
incentivo ã autonomia das organizações populares de base".'
Nesta
passagem o autor critica as tentativas dê transformar os movimentos poç
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pulares em redutos eleitorais dos partidos.
Vale a pena notar que e muito grande a proximidade das concepções sobre
autonomia que estão presentes no trabalho da Igreja daquela que aprese~
tamos.
A existência destas concepções tão próximas faz supor que
o
desejo devautonom i a e imanente ã situação dos movi mentos popul ares ...
Percebemos, por o0tro'lado, os mesmos propósitos na luta sindical que
tenta romper as amarras do sindicalismo brasileiro atrelado ao Ministerio do Trabalho.
Por um pouco mais do que mera curiosidade, lembre mos que uma· das passagens do Estatuto do Sindicato "Solidariedade"
de
Gdansk, e que por sinal foi registrado pelas autoridades do Estado Polo
nês, dizia respeito exatamente ã inelegibilidade de membros do "Parti do" aos altos cargos sindicais.
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Retomando a discussão sobre os movimentos da Igreja, cumpre notar
que
o desejo de autonomia vai muito mais longe em seu seio e com um signlfi
cado mais profundo do que normalmente costumamos pensar que seria capaz.
+Nes te sentido'e'que'Yegistramos' u-ma....
luta no prôpr to interior- da I2reja

contra uma concepção corrente em suas bases: a c0ncepção do "específico cristão".
liAtendência do especÍfico cristão julga que dentro do
:atual c~n~rio de plural idade ideológica, os cristãos --e, portanto suas
....... __ . ... comunidades', detêmvalores'-e' cr i tér+os espec i f i ccs , decorrentes da rev~
lação evangêlica'e da vida de fe.
Esses valores e criterios qualificariam os cristãos para uma prãtica política cuja índole os demais grupos, não cristãos, jamais poderiam alcançar por mera racional idade polI
---._..- ...,----.-... t ica, ..'Assim,'certos valore s'<como 'O respeito ã pessoa, o~er'(]~o,
.a
.con scienc i a do erro e a busca da reconciliação, ser'i am privilegias

prãtica cristã --- ou~ em outras palavras, só existiriam na pr~tica
quem recebeu como dom gratuito do Pai, a fe cristã" (21).
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Levantando rãpidamente problemas de ordem teológica, Frei Betto critTca
esta postur a , apontando para a noção de que "fora da fê" e possível encontrar esse dom universa1.que e o amor" .. As implicações desta tomada
.-:_...
:-'..:
"âe' pos çâo"são' qrandes ;.,.'S'i
gni'fíca'·rssumir
que a fe 'não dã me can icame~
a
te, ao cristão, "um melhor discernimento polIt i co " (22).
O que cumpre
notar e que este ponto de vista teolófico aponta para a destruição das
í

'-

-

<

-,32.

--'-,-~,

'"

, •.

-.0>-

bases do autoritaritarismo na Igreja, forjado durante a Idade M~dia
e
que tem em Santo Agostinho-um dos maiores, senão o maior, artifice.
Significa assumir uma menor separação entre a "Cidade de Deus" e a "Cidade dos Homens por um lado e, por outro, admitir uma racional idade
prôpria ao pensamento politico, sem no entanto que esta racional idade 'esteja impedida devse.iar-t icul ar "dialeticamente com a fe.
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As conclusões práticas desta critica ao "monolitismo da dimensão reli giosa" são grandes.
Primeiramente ataca a atitude que alguns membros do clero tem em "prot~
ger o seu rebanho" das influências das agremiações políticas" que
nao
rezam pela carti-lha pastoral".
O resultado disto e uma maior indepe.!:!.
dência das ove lhas=em-re laçâo-ao pastor, que estariam aptas a-se-re la cionarem com o mundo da politica, dando uma maior contribuição ao pro
cesso de mudança politica.
ge fato, a proposta deste texto ~ exata mente a de fomentar a discussão dos partidos nas CEBls.
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Uma segunda conclusão e a maior mobilidade política dos movimentos
de
base em relação a hierarquia eclesial na medida em que estas veem
as
bases do poder sobre o rebanho corrompidas por uma crítica que, inclusi
ve , e interna no discurso pastoral.

Desta forma, a autonomia estã hoje no horizonte de todos os movimentos
-sociais que conhecemos.
Desde o movimento sindical aos movimen os de
r""'ba'-irro-;-pa-ss'ando-'ev1dentemente
pe lo movimento estudantil .. ·..:..Pode.,.se
di
I
zer que a autonomia seja um traço vital para os movimentos sociais e um
indicador disso seria o fato de que as organizações forjadas por estes
movimentos, uma vez cooptadas pelo Estado, via de regra se veem esvazi~
das'.' t '0' caso' de' Um gran'de-<
numero- de Soci edade de Ami gos de-oBai rro
que foram ocupadas por pessoas comprometidas com o partido governista e
que viu-se abandonada pelo povo.
.• r-

~

Il-'._,

<Ór

Uma: s'egtmda'coh'si'deraçãO"o''Sef''f~;ta-sobre a autonomia ~ que-e la implica também na possibilidade de participação, do movimento social, de pe~
soas engajadasem diversas opções pollticas.
Numa Sociedade Amigos '-

.

.

\

\
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de Bairro que foi estudada em 1976s de sua diretoria sairam dois candidatosE vereança por partidos difer-entes.
O que mais impressionou.foi a afirmação de ambos, inclusive em comfcios) de que os interesses da Sociedade não se confundiam com i~teresses partid~rios e que esta era para todó o bairro e não s,~mente para os membros ou simpatizantes
des teou ..daqug1~,partido~
. isto nos induz a considerar um outro pro.blema da din~mica do~ Movimentos sociais urbanos, a saber, estes surgem
de uma posição ~ue não corresponde imediatamente com qualquer posição da política nacional, com as alianças feitas a este nível.
Os movimen
tos.sociais urbanos nascem por demandas em termos de consumo coletivo e, na medida, expr~ssam o querer de um grupo que tem consenso sobre
a
necessidade das melhorias que reivindicam .
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:~._'Or.9.,.admitindo-se
oparagrafo anterior, podemos deduzir que-o-mov irnent o :
reivindicat~rio nem substitui nem ~ substituído pelos partidos polft' coso
Em seu bojo ~ capaz de congregar as mais diversas tendências
dos mov inentos políticos sem que por isso comprometa a sua unidade.
JrilLam-se.de .íns tânc+as.iem que .os .ví z i nhos deliberam sobre os-seus problemas de forma democr~tica, tentando se livrar dos constrangimentos
que lhes impõe o Estado ou ate mesmo alguns partidos polfticos.
Desta
forma, os movimentos sociais urbanos se veem descomprometidos com as al anças .,.tr-avadasrpelas ..agremiações .polFt i cas, respeitando apenas as de-o
liberações de seus participantes.
Isto não quer dizer que t rata-se
de coisas estanques que não devam se interpenetrar.
De fato isto o corre tanto quando e vontade dos participantes do movimento apoiarem ei
'-"H:"""." .te,ou.aque.l e .par-t.i
do. ou quando..o .part do decide apoiar os movimentos;
Recorde-se, por exemplo a atuação do PMOB e do PT nas lutas reivindicat~rias da Freguesia do G .
••
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rJ.Ev.identemente",o.cer.teque vpode tex i st i r para explicar porque,uns'parti-c,
dos, mais do que os outros, tem penetração no movimento deve ser busca
do tanto numa an~lise de conjuntura como na pr5pria opçao que faz este
partido ~m relaç~o aos mov~~entos sociais urbanos.
Mas, o que se res

~'.~.:r~r:-.I

r-.tsall..vat.:ê . que.~:osl:par.t i dos.vque. :·ti ve·refl):.:·fei to a opção

por· es tes -mov imentos,

certamente serão acolhidos, alem do caso que citamos acima, e interes sante a conviv~ncia entre o PSOE e o PCE'nos movimentos espanhois (para

''':: ~.

,

o

.,34 "

\

\

.,,~

não falar dos que não sao majoritarios).

"'-'

-

_.".

_ ...•

.. ,~-.~- .. '"-.... -

...•..
" •..•..
" ..,

.• 0

..

,,(\lnn

A questão da autonomia, portanto, implica na admissão da plural idade
partidaria tanto no seio da esfera polftica como em seu pr6prio.
E
essa e uma dimensão profundamente democratica dos movimentos sociais
urbanos .
A sua ·mer·aex istênci a jaco loca impera tivos demccràt icos para a sociedade tanto no que diz respeito a contrapezar o querer
do
Estado como no fato de se constituir em agente polftico que expressa sua vontade de dialogar com o Poder sem contudo subordinar-se.
Nes·-~"''""\·Jjrtre·sentido,
ê tnte re s s ante re s s al t ar que eles continuam o conflito,:,,:;·
mesmo em situações que os partidos que o apoiaram terem vencido as e leições municipais.
De forma geral, o que reclamam os movimentos so
ciais urbanos, Ma pratica, ê o incremento dos direitos de cidadania
,~·...
·-·taflto·'a'nlve1
-de"d~reitos soc i a i s-j no cas ons pecif co -de consumo co le-v., .
tivo) como de direitos polTt i cos , quando reivindicam uma maior partiqi
pação dos cidadãos na gestão da coisa publica.
I
n,

t-

í
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'''''-V'amoS-' +ina lnen te r-vct t er-a·sublinhar-que

...,n.:-.':..).:: •..•..••..•
r:;",.,

a posição de que fa:la os-mov+» ...•,
mentos "não ~ a mesma de que fala o partido polrt~co. embora possam
coincidir em alguns pontos.
O partido fala de uma po~i'ção ditada
por seu programa que, via de regra deve t er ressonância a nível nacio"r.111a1'.c>f'\ '-E'ie"pod-e'ounão inclu i rwma-v i sâo do dever das clas ses vpopul e •..-"> ••
res ,
Como mos tramos , é'outra a posição de que falam os movimentos
sociais urbanos e consequentemente. levantarão questões bastante diver
sas.

n
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Aceitando este tipo de argumentação. ~ra falsa a disjuntiva colocada frequentemente entre democracia direta e democracia representativa(24).
Em primeiro lugar porque haveriam esferas em que as decisões transcen'tIeY'iam"os"conselhose 'nesse>caS'o,''"8,--representaçãopor conse lho-po= re-·-·-·
..rdundar em voto distrital esferas estas que não podem ser gerenciadas por assembléias gerais.
Em segundo lugar, pela pr6pria necessidade do dialogo entre as posiçõ~s nacionais e as posições locais, que vimos
que nao se confundem imediatamente.'
".'--_.~---'> -"
Não podemos compreender, como Guiducci. que a superação das desiguald~
des da atual ;ociedade s5 sejam posslveis atrav~s ~a participação en -

,,,

~
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tre "iguais" reunidos em pequenas assembléias, que gradulamente iriam
reavendo (quando tiveram ?) os poderes do Es tado.
Mesmo porque a,d~
'sigualdade "real" é um fato extremamente claro.
Não adianta ficarmos
reclamando dos erros da Grande Dimensão e da castidade da pequena. Se
quisermos preparar a sociedade para um novo ordenamento político capaz
,,,'o, .... de associar as demandas por 1iberdade com as demandas por igualdade so
cial, é imperativo qDe os subalternos apreendam a participar entre
a
desigualdade.
Os movimentos sociais urbanos são uma parte deste pro
cesso.
Os partidos são outra.
Outra ainda os sindicatos.
O ei,,~""~, ", ,,-~... ,
xo em torno ,do·qual é-possível reconciliar o discurso da igualdade com
o da liberdade é o eixo da autonomia, a recusa da possibilidade de uma
direção monolltica para todos os problemas da sociedade.
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Atualmente pai ra-um'~rande -engôdo-entre a1gumaspessoas interessadas"
no movimento popular.
Olham para um partido ou uma realidade hipotética no futuro, e em nome dela recusa-se as tentativas existentes (ver
Frei Betto) .. Guiducci reclama dos erros dos partidos italianos quaI:!,
,~_·""-:to·a'a'dmin;s'tra'Ção'mtmicipa4
e daí 'infere a impossibilidade-de uma de-o
mocracia representativa, alegando que os representantes s~ representam
a si mesmos,
Ao mesmo tempo reclama que nunca foi dado poderes efetivos ã
pequena dimensão".
A experi ênci a tem indi cado que ninguém
dos poderes ,",'.'- F-inalmente. hoje- se é verdade que os representantespopulares cometeram erros, não podemos esquecer dos erros cometidos
por um dos primeiros experimentos de democracia di reta liA Comuna
.de
Paris".
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Resultados de um Esboço de Comparação

o presente texto procurou colocar lado a lado experiências efetivadas
~

••l~,.f~.,.~,,,,

,;J.r.-iF.~r.

'-enf-duas 'nações

distintas':que'nnão

obstante

mantem -um traço

comum: ~. ·a

luta de seus cidadãos pela democracia.
Compartilham tambem o fato
de verem nascer sob o autoritarismo um movimento popular citadino, se
bem que com caracterlsticas bastante distintas em cada um dos países~
-- . ..J_

'.l._'

.. -

--~

~_

.. _~'L~

"com capac i dade de 'fa'l ar·nd:c"pr;~tirã.

pessoa.

Ta; s movimentos- reivin---

di cat~ri os fonnam-se como ve rdadei ras cri ações dos subalternos que
vão, assim, .•..construindo canais de participação em situações que esta
lhes e negada.
Constroem-nos com suas pr~pnias mãos.
A propr t. a -

-

1
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presenç~

destes

movimentos

···-~seu desenvolvimento
um caminho

coloca em questão

sem retorno:

dos movimentos
implicar~

implica na exig~ncia

de participaç~o

a democracia.

A partir

o

daf,,~.

po l it i co se abre a participação

ou o sistema

ou não se poder~ falar em democracia.

em di.tadura.

e

Sua supress~o

O que ~ novo nos movimentos

.nos ~"que .eles n~o mais se s ubme tem-á cooptação,

populares

-

urba -

a uma participação

su ...

bordi na da.
Desta forma a quest~o crucial
'.~ "nomia.-De maneira>geral-este

...."

r

mentos que estudamos.
te no que se convencionou

•.•.

, .••.

t
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para a vida destes movimentos ê sua auto
traço é reivindicado
por todos os movi,.

importante

As exig~ncias

ta, dizem respeito
os p~rtidos

chamar de "novo s i ndi cal i smo " bem como de

a

de autonomfa

toda e qualquer

:t,'

vice-versa,

'""

":'''''--.

"n'"'' .•rri'.

da autonomla,

e também sua necessidade,

:-Õ-O.-::-:orrn"l

::t.1

dos problemas

que afligem

os morado

porque

se é certo que as condições

na sindical,

e

de vida se defendem

ao

pela globalidade

dos problemas

do Estado.

urbanos

Isto n~o implica

e sua relação

ime

que o movimento

citadino não possa estabelecer alianças com o sindical, mas que o pr i""~meiro'não"pe-meraextensão
de luta das fabricas aos bairros .. " __.-.~' ."""

nu

~.c:n

ate

estã relaciona

Tem-se que a luta urbana não ê subsumida

diata com as políticas

.•. "1 ~

desde o Estado

mesmo tempo no local de trabalho e de moradia, as formas de luta e or~
ga n1 za çóes, "'OS- obj et i vos' imedi atos v- as a 1ian ças e as fo rrnas de "l11ob.i.i.1-::zação diferem

.•'/"" ._""v'~"n,,,:,,,

absolu
~
.
I

res engajados ou não nos movimentos e) de outro, ã percepção de
que
= =es tes-prob lemas-náo 'es;90tam-·Os:·:problemasque existem em outroscp0ntos-:"c'
do social.

1\."'"

organização,

de maneira

\

da de um 1ado com a especificidade
_'um,.:,'"

estão postas

pollticos.

A possibilidade

)'>un

que ~ um traço presen-

·sindicatos poloneses.
Quanto ao movimento sindical, os movimentos po'U".''':"'"H''pt11al~eS
também reivindicam
autonomi a , muito embora mantenhafl}.,relações·
m~tuas.

,;:,

assinalar

't

n

Colocar

em quest~o

tandis,

do movimento

a autonom'la do movimento
sindiçal,

de moradores

implica em alterar

e, mutatis

a extensão

m~

e a quali

"'dacdeda" 'cidadarri a\"'€s'pecia1men te- se" se con side ra cas os como o que 'esp.':!,
.';"'."
'c
z ernos , onde os movimentos

se desenvolvem

em situações

autor-itâr-ias . A

mudança na qualidade advêm da exig~ncia ~ue estes movimentos trazem im
plíci:amente
da participação
popular não mediatizada pelo representan-
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te eleito. isto é. participação em formas de democracia direta (para ~
v i t ar confusões: que não excluem a democraci a representativa).
Quan
to ~ extensão. se vê ampliada tanto no sentido de ampliação dos direitos sociais como também pela incorporação da participação ativa da população das classes ~opulares nas decis~es do E~tado.
Numa época de
hipertrofia do executivo e .das prerrogativas das burocracias. estas
.tendências podem vir a reabilitar o,legislativo, tanto pelas candida turas populares como pelo enfraquecimento do executivo pelo contrapeso
das i ns t i tui çiie s de poder local.

~~~..

•
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Pode estar nestes argumentos uma justificativa das investidas do gove..c
no e dos seus aliados na tentativa de neutralizar o movimento.
A
Volkswagem tenta, em são Paulo, criar uma representação paralela ao
sindicato, numa manobra nítida de esvaziamento da força deste no interior da empresa.
A prefeitura de são Paulo tentou cr i ar Conselhos Comunit~rios com a mesma finar idade;
organismos que poderfa contro J er e, assim, amenizar as pres sóe s que sofre por parte da população .
.Quanto ao primeiro caso .eçuardemos-o s resultados, o segundo já rece·beu a peremptória neqa t i va do movimento popul ar que conti nua autônomo.
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A situação que esti se fqrjando no Brasil e que existe na Espanha im pli-ca.na exi stenci a de agentes poli t i cos a nível da cidade, capazes de
falar na primeira pessoa, isto e, capazes de reivindicar com interes ses próprios.
Este pressuposto permite, no caso da Espanha, e pode
permitir no nosso caso; ao movimento apresentar propostas alternativas
''''
~~oder
muni c.ipa1 .-: I.sto .se cons t i tui numa mudança radi ca1 das condi .':
çóes de cidadani a.
\

~•. i :
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Outro ponto que se deve ressaltar é que estes movimentos são intrínsi.,.,"",
_ camente democráticos, exatamente. porque a autonomia que reivindicam i~
plica na admissão de que, como foi dito, nenhuma organização é
capaz
de englobar a totalidade dos interesses do cidadão, nos diversos momen
tos de s~a inserção na vid~ social.
Daí que liberdade de organiza ção é:expressão. e.vp.l ur-a lt.dade ins-ti-tuc i onal e par-t i dàr i a nao sao·meros·':
instrume!l.tospa ra atingi r.seus fins mas constiruem-se nas propri as con
diç~es do movimento.
A reivindicação por direitos sociais, isto é ,
por uma certa'igualdade econômica é indissociãvel da reivindicação por

:.1::':::"""':.-:"""

.>:-:

v

..

...

.38.

liberdades pollticas a este nlvel.
Este e o esbôço de uma cidadania
que implica na reversão da cidade para os cidadãos, uma cidadania no .va.

..

Do movimento citadino espanhol constituiu-se numa experiência historica singular, em decorrência da capacidade de organização demonstrada impondo na pr~tica os direitos de associação e de reunião institucio
nalmente proibidos.
Deve-se enfatizar a contribuição decisiva do mo
vimento citadino ã luta pela democracia e transformação do paIs atra vês de pr àt icas de reivindi c açâo e de organi zação que estavam objeti v~
mente em contradição com a ditadura franquista.

-~ . -_. . .

A contribuição do movimento citadino na Espanha não foi apenas pollti~ ,-,
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ca, jã que modi ficou profundamente as condi ções do desenvol vimento ur-:
bano capitalista nas zonas em·~ue os moradores'se organizaram.

Deve-se enfatizar entretanto o papel decisivo que tiveram os partidos
na estruturação do movimento citadino espanhol.
Durante o franquismo o proscrito PCE incentiva a luta dos bairros com as quais se fortalece na clandestinidade.
Porem) mais do que ele, fortalecem-se
os
movimentos populares que se mantem abertos para outras tendências.
A
politização do' movimento citadino, no entanto, não significou que este rachasse em vãrias tendências.
Vigorou a pr~tica unit~ria'd6 movi
mento.
Com a morte de Franco, o movimento citadino constitui-se 8um
importante fator, não o unico evidentemente, para que o moribundo regi
-rne ,nao pudesse se· reproduzi r, redundando em abertura democrát
ca.,
í

'c-

":.,,, """0""0--.

Se na comparaçao entre o caso espanhol e o brasileiro existe algo
de
mais divergente ~ exatamente a relação com os partidos pollticos sob a
ditadura.
-~~No Brasil,
durante o período popul i s ta , nenhum par ti docre
lacionou-se com as organizações de bairro com um fim que não fosse meramente e le i tcre l ,"
O janismo sem duvida foi a prãtica po l It i ca
que mais se ligava a e s tasTormas
de organização popular, porém
não
tinha nem projeto e nem cono i çcc s-po.tit i ce s de superar as dificuldades
para a integração autõnoma das classes populares na polltica.·
.•..

Com o fim do populismo, a esquerda passa a encarar as massas ligadas

,39.

as associações de bairros como profundamente reacionarias, ao mesmo
tempo em·que os processos polrticos nos quais se inseriam levaram-nas
a um enorme fracionamento e a uma desaparição da vida publica.
Isto
pode explicar a enorme distância que se encontra o movimento popularurbano no Brasil dos partidos pollticos.
Também sobre este pano de
fundo é possivel tematizar as dificuldades da relação dos movimentos citadinos com a polltica partidaria.
E a maior dificuldade e como
relacionar um movimento que sã existe na e pela a autonomia, com organizações que se pautam com imperativos programaticos e que se consti tuem em motivo de discen~o nos bairro~ mesmos.
Por, estes problemas passam os movimentos citadinos espanhóis.
Com a
democracia estes esvaziaram-se significativamente, ao mesmo tempo que
Ja se recoloca a necessidade de sua continuação) preservando sua carac
terlstica distintiva: a autonomia.
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AS,ultimas considerações que faremos dizem respeito ã polltica nacio nal.
Em outras palavrasva-r-elaçâo-en tre os movimentos populares urb a
nos e a questão nacional.
Esta questão é tão mais pertinente quanto se considera a dificuldade de se articular movimentos populares
a
nlvel nacional no Brasil.
A diversidade de problemas, a própria extensão territorial) as diferentes formas de'.inserção na produção e na
pobreza difieu lt am atitudes urri târ i as das ·classes popul ares ate mesmo
a nlvel de cidade.

-Estas ques tóes-nâo estão resolvidas, e também não o serão fãcilmente., ,. ;::.'
..
'
Qualquer opção implica no enfrentamento das maiores oposições dos interesses que se estruturam na Nação.
Isto não nos impede de iniciar
a reflexão sobre o problema.
Consideremos em primeiro lugar que tem
.se pensado na unifi cação dos -movirren tos urbanos com o movimento sindi-,.,.J,..
.
cal a nlvel nacional.
A mediação serla realizada por um partido poIi t i co e a1 rea.parece a ambiguidade que apontamos:
autonomia e liber
dade dos movimentos frent~ a autoridade da.direção partidaria, e de
seus imperati vos'p roqr-amàti cos. ' .:;..-,Em segundo 1 ugar) fala-se da "cons
.
trução" de uma identidade subalterna que. ao que parece se rà ilusória
se nao levar em conta o seu principal traço hoje:
articular movimen'"
tos em torno de autonomia.

AO.

Sugerimos,
solvidas

no entanto,

que mais prov~velmente

pelo re-arranjo

ticas interessadas

das condições

na democracia

para a participação.
constituam

em esp~cies

o país generalizando

estas questões

de cidadania

se as forças polí~

forem capazes de ampliar

Não nos parece que os movimentos
de sementes
seus m~todos.

que, crescendo,

serao re-

as garantias
sociais

se

possam democratizar

Antes, sâo partes de um todo

s6 se entendem nele, bem como s6 se desenvolvem
po 11ti co rÍe 1e .

e adquirem

e

significado

Nes te sentido ~ importante cons iderar as chamadas "candi daturas popul a
lres".
Também
importante assinalar as e xper i enc i as de admin-istra-

e

ç6es democr~ticas
para as relaç6es
t ambern

e

como as que descrevemos

entre a cidade e os cidadâos

a indicação

horitontes"

enviar candidatos

sociais

da política

no Brasil.

em opção

Alentador-

de que 1'10vimentos de It,ol'adoresj~ colocam em seus

Como alguem j~ disse) o mel~or
vimentos

e que se constituem

ao poder municipal.

e

sermos otimistas.

O futuro dos mo-

urbanos no Brasil não pode ser outro do que o futuro

nacional.
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