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Gente Humilde 

 

Tem certos dias 

Em que eu penso em minha gente 

E sinto assim 

Todo o meu peito se apertar 

Porque parece 

Que acontece de repente 

Como um desejo de eu viver 

Sem me notar 

Igual a tudo 

Quando eu passo no subúrbio 

Eu muito bem 

Vindo de trem de algum lugar 

E aí me dá 

Como uma inveja dessa gente 

Que vai em frente 

Sem nem ter com quem contar 

 

São casas simples 

Com cadeiras na calçada 

E na fachada 

Escrito em cima que é um lar 

Pela varanda 

Flores tristes e baldias 

Como a alegria 

Que não tem onde encostar 

E aí me dá uma tristeza 

No meu peito 

Feito um despeito 

De eu não ter como lutar 

E eu que não creio 

Peço a Deus por minha gente 

É gente humilde 

Que vontade de chorar 

 

Garoto, Chico Buarque e Vinícius de Morais, 1969. 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho de pesquisa buscou investigar as representações sociais da 
participação popular de lideranças comunitárias no contexto da requalificação 
urbana do Bairro de Nova Esperança. Mais especificamente, pretendeu-se descrever 
e analisar os elementos que constituem o universo das representações da 
participação popular destas lideranças. Foi realizada uma revisão de literatura 
buscando contextualizar a natureza das ações empreendidas pelos diferentes 
governos a partir de 1930 e de que maneira as intervenções pontuais vão dando 
espaço à idéia de um desenvolvimento urbano baseado na participação popular, 
princípio formalizado pelo Estado após a Constituição de 1988 e adotado como 
condição para elaboração e execução de políticas públicas no setor de habitação. 
Além disso, foram apresentadas as contribuições teórico-conceituais sobre 
representações sociais e levantadas questões sobre os dilemas da participação 
popular no contexto das intervenções urbanas. Para obtenção das respostas para 
este estudo foram entrevistadas duas lideranças comunitárias identificadas como 
representantes oficiais da comunidade. A pesquisa foi orientada por uma abordagem 
qualitativa de natureza exploratória e descritiva, já que se pretendia evidenciar o 
fenômeno da representação social através do regime discursivo. Os dados obtidos 
foram analisados pela técnica da análise de conteúdo e permitiram identificar três 
amplos temas: 1) participação popular como uma história de “luta” ou a luta por uma 
história; 2) disputa por territórios de poder e “crise de identidade” do bairro; 3) 
decepção política e desmobilização popular. Os resultados alcançados evidenciam 
um território dinâmico, palco de conflitos e contradições que operam a força de uma 
comunidade que possui memória e vida e não está passivamente sendo alvo de 
intervenções governamentais.  

 

Palavras-chave: Participação Popular. Representações Sociais. Requalificação 
Urbana. Política Pública. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research sought to investigate the social representations of popular participation 
of community leaderships, in the context of urban requalification at Nova Esperança 
neighborhood, in Salvador, Bahia-Brazil. More specifically, it aimed to describe and 
analyze the elements constituting social representations of popular participation of 
such leaderships. A literature review seeking to contextualize the actions undertaken 
by the government from 1930 and how periodic interventions will conforming the idea 
of an urban development based on popular participation – a principle officialized by 
the state after the Constitution of 1988 and adopted as a requirement for 
development and implementation of housing public policies. Furthermore, were 
presented conceptual and theoretical contributions on the theory of social 
representations; and raised questions on the dilemma for popular participation in the 
context of urban requalification. In order to obtain answers for the study, two 
community leaderships identified as official representatives of Nova Esperança 
neighborhood were interviewed. The methodology of the research was supported by 
a qualitative approach, which enabled exploratory and descriptive analysis, since it 
was intended to highlight the phenomenon of social representation through the 
discursive regime. The data obtained were analyzed by the technique of content 
analysis and identified three broad themes: 1) popular participation as a story of 
"struggle" or to fight for a story; 2) dispute by territories of power and "identity crisis" 
of the neighborhood; 3) political disappointment and popular demobilization. The 
results of the study evidence a dynamic territory, permeated by conflicts and 
contradictions that operate the strength of a community which has memories, life and 
it is not passively being a target of governmental interventions.  
 
Keywords: Popular Participation. Social Representations. Urban Requalification. 
Public Policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A história da urbanização brasileira aponta para atuação de um Estado que 

historicamente se manteve alheio à questão habitacional, deixando que o livre 

mercado ditasse as regras para o sistema imobiliário e uso do solo. Esta postura 

sofreu modificações, especialmente após 1964, ocasião a partir da qual se 

estruturou uma política definida de habitação, mas que ainda não conseguia suprir a 

demanda da população. Com a redemocratização do país, a partir da década de 

1980, as intervenções passaram a ocorrer através de políticas públicas que, ao 

longo do tempo, se estruturaram em torno da questão urbana de forma mais 

organizada, porém, ainda pouco efetiva, constituindo-se ainda num desafio para os 

poderes públicos. 

A segregação espacial, decorrente da má distribuição de renda, típica dos 

processos de produção capitalista, vem se agravando através da expansão das 

habitações precárias, geralmente situadas em terrenos irregulares ou de risco, em 

áreas de proteção ambiental e impróprias à urbanização. Estas casas, geralmente 

localizadas nas franjas periféricas da cidade, constituem a cidade informal, aquela 

desprovida dos serviços, equipamentos comunitários e infraestrutura urbana 

adequada. 

O agravamento das contradições do espaço urbano vem chamando atenção 

do Estado e de outros segmentos para uma intervenção mais efetiva e capaz de dar 

conta não somente da provisão habitacional, mas, principalmente, do fortalecimento 

de uma política de desenvolvimento urbano que englobe os aspectos de 

infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana, equipamentos de uso coletivo, 

enfim, que promova o direito à cidade. 

Em busca deste direito, diversos movimentos sociais se reuniram ao longo 

dos anos, em torno das causas urbanas e ganharam voz e legitimidade, mais 

especificamente após as transformações trazidas pela Constituição Federal (CF) de 

1988.  

As experiências do urbanismo participativo no Brasil têm início na década de 

1980 e se coadunam com o processo de redemocratização do país, momento no 

qual era necessário planejar de acordo com as necessidades da população. 

(NUNES, 2006, p. 15). A participação popular passou a ser integrada na elaboração, 
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execução e controle das políticas urbanas, como elemento fundamental e 

democrático.  

A despeito do recente fenômeno da democracia no Brasil e de todo ranço do 

patrimonialismo, coronelismo, clientelismo e outros tantos “ismos” que tornam a 

história do país marcada pela desigualdade de direitos, são indiscutíveis as 

conquistas de movimentos organizados em defesa do controle social das políticas 

públicas de habitação. No entanto, os parcos ganhos dos movimentos sociais 

(VALLA, 1998) fazem persistir a discussão sobre o tema da participação popular, 

trazendo sempre à tona o questionamento sobre o caráter contrastante da 

democracia representativa, porque, muito embora ela seja considerada 

internacionalmente o único regime político legítimo, os regimes democráticos atuais 

vêm traindo as expectativas dos grupos sociais excluídos. (SANTOS, 2006) 

Na medida em que os sujeitos “acham que as decisões mais importantes dos 

seus governos escapam a sua participação democrática” (SANTOS, 2006, p. 1) 

parecem reduzir-se às possibilidades de emancipação política, ao mesmo tempo em 

que aumenta o sentimento de ilegitimidade. 1 

Os dilemas da participação popular se expressam no cenário da reforma 

urbana, à medida que os movimentos sociais de bairro e outros atores reivindicam a 

efetiva participação no planejamento e gestão buscando, sobretudo, a 

desconstrução das condições espoliativas de vida nas cidades.  

Diversos programas e projetos da gestão pública na área habitacional 

prevêem em algum nível o envolvimento da população nas decisões coletivas. Este 

pressuposto da participação tem como objetivo tornar a população atendida um 

agente controlador do próprio processo ao invés de meros recebedores de 

benfeitorias. Para Souza (2008), o saber local dos cidadãos deve ter livre expressão 

e ser incorporado à análise da intervenção planejadora. 

Os projetos de requalificação urbana2 de assentamentos precários, prevista 

no Plano Nacional de Habitação (PNH) de 2004, têm como componente obrigatório 

                                                 
1
 Ao investigar as origens da vergonha e suas profundas relações com a humilhação social, Gaulejac 

(2003) analisa a ilegitimidade como um dos elementos componentes da vergonha no qual a 
existência do sujeito é recusada por ocupar uma posição que não corresponde àquela que deveria 
ocupar “legitimamente”. Ver: Gaulejac (2006, p. 54).  
2
 O termo requalificação urbana é adotado pelo poder público para designar as intervenções de 

urbanização de assentamentos precários e será utilizado neste trabalho em decorrência de seu uso 
ser freqüente no vocabulário de técnicos e população pesquisada. Ainda que a palavra 
“requalificação” guarde significados complexos, para fins desta pesquisa, será adotada a definição de 
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linhas de ação que incorporem a participação popular. Além disso, estas 

intervenções presumem a execução do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), 

realizado por equipe composta por profissionais da área social (assistente social, 

psicólogo, pedagogo ou sociólogo) e é exigido como condição fundamental à 

articulação da participação popular durante o período de execução das obras. Além 

de ser uma exigência da Caixa Econômica Federal (CEF), normatizada através do 

Caderno de Orientações Técnico Sociais (COTS), o PTTS é regulamentado através 

de Instruções Normativas do Ministério das Cidades, e, no caso da urbanização de 

assentamentos precários, a Instrução Normativa n.º 8 de 2009 define as bases deste 

tipo de trabalho junto à comunidade. 

O advento da urbanização participativa que “trouxe o homem para o centro da 

arquitetura” (FERNANDES, 2004, p. 8), pautando-se na lógica da participação 

popular como impulsionadora (e porque não dizer constitutiva?) dos processos 

democráticos, tem se expressado nas obras de requalificação urbana de 

assentamentos precários de forma muito contraditória, refletindo os dilemas da 

participação popular neste contexto. 

O exercício profissional da autora como psicóloga social atuante em PTTS 

vinculados às obras de requalificação urbana, promoveu questionamentos acerca 

dos significados da participação popular entre os atores que integram o dinâmico 

cenário das intervenções urbanísticas. O olhar sobre as contradições inerentes aos 

processos participativos em projetos de intervenção urbana motivou a realização 

deste trabalho que pretende adentrar o universo das representações sociais acerca 

da participação popular de lideranças comunitárias no contexto da requalificação 

urbana do Bairro de Nova Esperança, na Cidade do Salvador, Bahia. 

Utilizando os referenciais da teoria psicossocial das representações sociais, 

pretende-se responder as seguintes questões: a) Quais as representações sociais 

da participação popular entre lideranças comunitárias do Bairro de Nova Esperança? 

b) Qual a imagem das lideranças sobre o poder público em ação durante o processo 

de requalificação urbana? 

Esta comunidade guarda um histórico de lutas e resistência onde a 

participação popular, capitaneada por lideranças comunitárias de expressiva 

                                                                                                                                                         
Duarte: “processos de alterações em uma área urbana com o fim de conferir-lhe nova função (ou 
nova funções), diferente(s) daquela(s) pré-existente(s)”. Ver: Duarte (2005, p. 1) 
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atuação na comunidade, teve lugar fundamental na constituição do bairro. Depois de 

mais de vinte anos solicitando aos órgãos públicos e empreendendo esforços por 

melhorias no bairro, sem obter resultados efetivos, em 2007, os moradores foram 

contemplados com o processo de requalificação urbana. Através de recursos do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a localidade está sendo beneficiada 

com provisão e melhoria de unidades habitacionais, obras de infraestrutura no local, 

saneamento básico, construção de equipamentos comunitários e recuperação do 

manancial da represa Ipitanga III. No entanto, as obras se arrastam sem grandes 

avanços. 

O bairro de Nova Esperança localiza-se em frente a CEASA, no Km 4, à 

margem da rodovia CIA/Aeroporto, que liga Salvador ao município de Simões Filho. 

Dentro da comunidade encontra-se a represa Ipitanga III, que está inserida na área 

APA Joanes/Ipitanga (FIGURA 1). O bairro possui características de adensamento 

de unidades imobiliárias à margem da rodovia e sítios nas áreas mais próximas à 

represa.  
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Figura 1 – Mapa do bairro de Nova Esperança em Salvador, Bahia.  
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LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO DE NOVA ESPERANÇA EM SALVADOR - BAHIA

Fonte: CONDER, 2002
Elaboração: Luciana Barreto  

A proposta de pesquisar as representações sobre participação popular em 

projeto de requalificação urbana, não se inscreve, neste trabalho, sob a ótica de 

individualização do social. Por outro lado, ao trazer um tema da psicologia para 

discussão num Programa de Mestrado em Políticas Públicas, não se pretende 

“psicologizar” os fenômenos coletivos nem polarizar indivíduo e sociedade como 

instâncias que eventualmente se sobrepõem para explicar determinados fenômenos. 

O interesse da psicologia social está em estudar a relação entre ambos.  

Neste contexto, a teoria das representações sociais, tanto cobre o quanto o 

indivíduo é produto da sociedade, quanto como este mesmo indivíduo pode 

promover alterações em seu contexto social. Assim, trazer à tona a dimensão 

subjetiva de lideranças que compõe os processos de requalificação urbana é fazer 

dialogar a psicologia com o campo das políticas públicas, uma vez que estas, 
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embora sejam construídas visando beneficiar um sujeito universal, rebatem em 

subjetividades produzidas historicamente de formas diferentes.  

A intenção deste trabalho é demonstrar as contribuições que a teoria das 

representações sociais pode apresentar às políticas públicas de habitação por meio 

da sistematização de um conhecimento acerca da realidade social e subjetiva das 

lideranças envolvidas nos processos de requalificação urbana. 

As reflexões promovidas a partir das representações produzidas pelas 

lideranças entrevistadas introduzem os conteúdos suscitados como uma questão 

central na análise e planejamento da participação. Isto amplia as possibilidades de 

entendimento da participação, uma vez que estas representações, da mesma forma 

que estão radicadas na esfera pública, criam um saber sobre esta que é 

compartilhado de maneira simbólica por todo grupo. (JOVCHELOVITCH, 2000).  

Por se articular tanto com a vida coletiva de uma sociedade como com os 

processos de constituição simbólica, é que as representações sociais podem 

demonstrar como os sujeitos “lutam para dar sentido ao mundo, entendê-lo e nele 

encontrar o seu lugar, através de uma identidade social” (JOVCHELOVITCH, 2007, 

p. 65). Conhecer de que forma estes sujeitos articulam representações sobre 

participação popular, revela a necessidade de reverter o “design participativo 

dominante”, em que as políticas de participação são da ordem da “potência de 

padecer”, pois, dentro desta lógica excludente e exploratória, o “participante” deve 

consumir participação como pílulas da felicidade buscando unicamente figurar e 

assegurar os critérios de eficácia estabelecidos para um determinado projeto. 

(SAWAIA, 2002).  

Buscando aprofundar os estudos sobre processos participativos é que esta 

pesquisa tem o objetivo geral investigar as representações sociais da participação 

popular de lideranças comunitárias no contexto da requalificação urbana do Bairro 

de Nova Esperança. Especificamente, pretende-se descrever e analisar os 

elementos que constituem o universo das representações da participação popular de 

lideranças comunitárias do bairro de Nova Esperança. 
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Procedimentos Metodológicos 
 
 

A pesquisa foi orientada por uma abordagem qualitativa de natureza 

exploratória e descritiva, já que se pretende evidenciar o fenômeno da 

representação social através do regime discursivo. Para tanto, foi adotado o 

delineamento qualitativo que, segundo Minayo, consegue responder a questões 

muito particulares, haja vista que: 

 

Trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 
2001, p. 22).  

 
Visando atender às exigências éticas e científicas de uma pesquisa que 

envolve seres humanos, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e os sujeitos da pesquisa 

foram convidados voluntariamente a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice I), conforme preconizam as Resoluções 196/96 e 251/97 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Os participantes ouvidos nesta pesquisa são 02 lideranças comunitárias que 

moram no bairro e possuem uma atividade política junto às respectivas Associações 

de Moradores das quais fazem parte. Esta comunidade está passando por processo 

de requalificação urbana e as lideranças em questão foram referenciadas pela 

CONDER3 como representantes locais.  

Não se buscou oferecer representatividade em relação à amostra. Segundo 

Minayo, “a pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir a 

sua representatividade” (MINAYO, 2001, p. 43). As lideranças selecionadas para a 

pesquisa possuem uma significativa vinculação com o problema a ser investigado, 

fator apontado por Minayo (2001), como definidor da escolha da amostra na 

pesquisa qualitativa. Considerando a área onde está ocorrendo o processo de 

requalificação urbana, as lideranças comunitárias selecionados são os atores de 

referência nos processos de negociação sobre a intervenção urbana em andamento. 

                                                 
3
 O diagnóstico socioeconômico da área, que antecede a elaboração do PTTS, é realizado pela 

CONDER, e, dentre outras ações, prevê a identificação de lideranças comunitárias e/ou pessoas-
chave na comunidade. 
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A seleção das lideranças se deu por abordagem direta da pesquisadora, 

considerando a familiaridade da mesma com as atividades em andamento na 

comunidade em questão. Foi estabelecido contato telefônico com os mesmos a fim 

de realizar uma breve explanação sobre os objetivos da pesquisa e aplicar os 

procedimentos de inclusão-exclusão, a saber:  

- Possuir mais de três anos de atuação enquanto liderança comunitária na 

comunidade onde reside; 

- Ter idade superior a 18 anos;  

- Confirmar ou não a sua liderança comunitária; 

Cumpridos estes procedimentos, as entrevistas foram agendadas. 

As duas lideranças comunitárias foram escolhidas diante da relevância do 

papel que exercem na comunidade. Ainda que os mesmos tenham assinado o termo 

de consentimento livre e esclarecido, que garante a preservação de suas 

identidades, os dois participantes entrevistados autorizaram informalmente a 

identificação de seus nomes nesta pesquisa. Ainda assim, a pesquisadora optou por 

preservá-los, embora não seja uma tarefa fácil, diante da singularidade das posições 

que ocupam dentro da comunidade. Diante disso, serão identificados neste trabalho 

da seguinte forma: 

 

 
Quadro 1 – Caracterização das lideranças comunitárias das Associações de 
bairros, Salvador, 2010. 
 

 

Associação Idade/ sexo Naturalidade Cor Estado 

civil 

Profissão Escolaridade Tempo de 

atuação 

enquanto 

liderança 

L
id

e
ra

n
ç
a
 A

 

Associação A 
54 anos 

Sexo masculino 
Aratuípe - Bahia Negra Casado 

Encarregado 

de 

Segurança 

Nível 

Fundamental 

completo 

30 anos 

L
id

e
ra

n
ç
a
 B

 

Associação B 
43 anos 

Sexo masculino 

Ipirá 

Bahia 
Parda Casado 

Cobrador de 

Ônibus 

Ensino Médio 

completo 
5 anos 

Fonte: Arquivo pessoal. Elaboração da autora, 2010.  
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As entrevistas foram gravadas e transcritas posteriormente. Apenas a 

entrevistadora teve acesso ao material coletado.  

Os principais procedimentos metodológicos adotados foram: revisão 

bibliográfica, revisão documental (leis, normativas, resoluções) e observação 

participante – a pesquisadora realizou diversos contatos com a comunidade, assistiu 

reuniões, conversou informalmente com técnicos ligados ao projeto e observou a 

realização de cursos que compõem o cronograma de atividades do PTTS. Para 

Minayo, a importância da observação participante consiste em poder captar uma 

diversidade de fenômenos “que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez 

que, observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais 

imponderável e evasivo na vida real” (MINAYO, 2001, p. 60).  

Por fim, a metodologia da entrevista semiestruturada foi escolhida tendo em 

vista o seu potencial exploratório que converge com os objetivos gerais desta 

pesquisa. A entrevista semiestruturada é amplamente utilizada nas pesquisas 

qualitativas, pois, permitem ao pesquisador obter informações contidas nas falas dos 

atores sociais (MINAYO, 2001) e possibilita maior flexibilidade, ajustando-se mais 

facilmente à dinâmica do pesquisador-entrevistado, permitindo a exploração de 

aspectos que não foram levantados.   

O roteiro de entrevistas contemplou, inicialmente, questões mais gerais 

acerca da trajetória do entrevistado, enquanto liderança comunitária, e sobre o 

processo de requalificação urbana na comunidade. Posteriormente, abre quesitos 

referentes à participação popular, procurando verificar as definições e significados 

da participação, objetivos e estratégias utilizadas, além das dificuldades encontradas 

no exercício participativo. O roteiro de perguntas (Apêndice II) procurou verificar 

ainda as instituições com as quais as lideranças se relacionam no exercício da 

participação e se possuem representações formais em espaços de controle social de 

políticas públicas. As perguntas foram utilizadas mais como roteiro norteador da 

entrevista, sendo que os sujeitos ficaram livres para expressar suas opiniões acerca 

da temática sem obedecer necessariamente a sequência de perguntas 

estabelecidas. 

Antes de serem entrevistadas, as lideranças foram esclarecidos sobre os 

objetivos da pesquisa. O termo de consentimento livre e esclarecido foi lido e após a 

concordância, eles assinaram o documento, aceitando participar da pesquisa.  
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As entrevistas foram agendadas de acordo com a disponibilidade das 

lideranças e realizadas em locais indicados pelos mesmos, o que significou 

encontros nas associações comunitárias dos quais fazem parte ou em suas 

residências, geralmente em salas reservadas, embora tenham ocorrido eventuais 

interrupções de terceiros durante os encontros. As entrevistas foram gravadas em 

meio digital e transcritas para posterior análise. 

A organização das informações obtidas nas entrevistas foi sistematizada 

conforme modelo teórico proposto por Spink (2007). Para a autora, os estudos 

centrados no processo de elaboração das representações sociais devem buscar a 

compreensão “dos conteúdos que circulam nos diferentes tempos anteriormente 

definidos – o tempo da interação, o habitus e o imaginário social”. (SPINK, 2007, p. 

129). Assim, foram seguidos os seguintes passos: 

a) Transcrição das entrevistas; 

b) Leitura flutuante do material: nesta etapa, a escuta do áudio se intercala 

com a leitura do material transcrito. Se busca ainda atentar para a retórica, 

a construção do pensamento e perceber os “investimentos afetivos”. 

c) Mapeamento dos temas emergentes a partir da localização de aspectos 

centrais na construção dos discursos, definindo e categorizando as 

representações emergentes a partir de temas que se afinam com os 

objetivos da pesquisa. 

Os relatos foram analisados mediante à técnica de análise de conteúdo, que 

para Bardin:  

 
É um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
(BARDIN, 2006, p. 37).  

 

As informações obtidas, depois de transcritas e conferidas, foram agrupadas 

segundo a freqüência de respostas, considerando o roteiro de entrevista. Foram 

elencados os temas com conteúdos comuns distribuídos nas respostas às diversas 

questões. A pesquisadora realizou anotações junto ao texto com base na relevância 

e repetição dos conteúdos emergentes, chegando finalmente à definição de três 

amplos temas que se relacionam com aspectos explorados no questionário:  
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a) Definindo participação popular: uma história de luta ou a luta por uma 

história;  

b) Exercício da participação: disputa por territórios de poder e “crise de 

identidade” do bairro;  

c) Dificuldades encontradas no exercício da participação: decepção política e 

desmobilização popular. 

Para se chegar aos objetivos propostos acima, a pesquisa foi estruturada da 

seguinte forma: 

Capítulo I: Introdução ao tema da pesquisa, seus objetivos gerais e 

específicos, questões norteadoras e apresentação dos procedimentos 

metodológicos adotados;  

Capítulo II: Contextualização da urbanização brasileira e da questão 

habitacional em Salvador, a fim de verificar a natureza das intervenções 

empreendidas pelos sucessivos governos nos diversos momentos históricos 

levantados, bem como demonstrar de que modo a idéia de participação popular se 

articula neste contexto, irrompendo, pós Constituição de 1988, como condição para 

elaboração e execução de políticas públicas no setor de habitação. Neste mesmo 

capítulo foi realizado uma caracterização da comunidade de Nova Esperança com 

os principais aspectos relacionados ao processo de requalificação urbana em 

andamento no local;  

Capítulo III: Apresentação das contribuições teórico-conceituais sobre 

participação popular e representações sociais; apresentação dos resultados obtidos 

a partir da análise das entrevistas, organizados a partir de três amplos temas, 

escolhidos como categorias de análise e ajustados com os objetivos e finalidade do 

estudo;  

Por fim, o Capítulo IV, que traz as conclusões acerca da experiência e 

possíveis desdobramentos futuros diante do presente trabalho.  
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1 URBANIZAÇÃO DO BRASIL E A QUESTÃO HABITACIONAL EM SALVADOR: 

uma contextualização. 

 

Para além das explicações que justificam o crescimento acelerado da 

população em razão dos processos migratórios e ocupação desordenada do solo, a 

urbanização do país evidencia que cada brasileiro realmente tem o “seu lugar”. A 

forma como os diferentes grupos sociais vêm se apropriando destes “lugares” reflete 

o processo de “urbanização territorialmente seletiva”, conforme aponta Milton 

Santos, no qual “a pobreza não é apenas o fato do modelo socioeconômico vigente, 

mas, também, do modelo espacial”. (SANTOS, 2009, p. 10).  

Em busca de seu espaço, quem pode paga e quem não pode, ocupa. Ocupar 

o espaço que não lhe pertence por direito adquirido é infração4. Se não é possível 

adquirir por direito, ocupa-se do mesmo jeito, porque morar não é uma questão de 

opção: é uma urgência. Uma necessidade básica que vai além das regras formais. 

O direito à moradia, além de ser um direito humano preconizado pelo Tratado 

de Direitos Econômicos (TDE) e Sociais da Organização das Nações Unidas (ONU), 

está assegurado pela CF de 1988 e consolidado pela Lei Federal Estatuto da Cidade 

de 2001, dentre outros marcos regulatórios. Este direito, assim como outros que 

figuram na lista dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro, é cotidianamente 

violado por conta de um espaço que, ao mesmo tempo em que produz, segrega a 

pobreza. Desalojada, a pobreza se assenta nos morros, nas áreas de risco, nos 

imóveis desocupados, enfim, a pobreza se espalha em busca de um espaço 

qualquer onde possa se territorializar, ainda que sob ameaça da desapropriação, 

desabamento ou da falta de dignidade. 

 

As segregações socioespaciais entre assentamentos urbanos 
formais e informais, entre espaços bem qualificados e precários do 
ponto de vista urbanístico, não devem ser vistas como fenômenos 
naturais e inevitáveis. Isso se deve, principalmente, às práticas de 
planejamento e regulação urbana que subordinam o interesse 
público às regras que facilitam a atuação dos agentes dos mercados 
imobiliários, que buscam, cada vez mais, lucrar de modo predatório 
com os processos de produção e transformação dos espaços 
urbanos. (NAKANO, 2010, p. 4).  
 

                                                 
4
 O parcelamento do solo realizado irregularmente é tipificado pela Lei n° 6.766, de 1979, como crime 

contra a Administração Pública. 
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A organização das cidades, ao mesmo tempo em que reflete o processo de 

expansão capitalista, é também condição de reprodução do capital, uma vez que “as 

cidades definem as formas de organização da população e a localização das 

atividades econômicas, referenciam identidades sociais e definem as formas várias 

de constituição comunitária” (MONTE-MÓR, 2005, p. 10). 

As discussões sobre a formação e produção do espaço urbano constituem-se 

num elemento-chave para entendimento do processo de segregação espacial, 

resultante da dinâmica do sistema capitalista. Para Maricato, “a produção do 

ambiente construído e, em especial o ambiente urbano, escancara a simbiose entre 

modernização e desenvolvimento do atraso” (MARICATO, 2003, p. 153).  

O desenvolvimento das cidades serviu não apenas como cenário, mas, 

sobretudo, como uma condição para o capital desenvolver a industrialização e 

moldar, de maneira perversa, diversos aspectos da sociedade humana, ou, como 

afirma Harvey: “sem as possibilidades inerentes da expansão geográfica, da 

reorganização espacial e do desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo, há 

muito tempo, teria deixado de funcionar como sistema econômico e político” 

(HARVEY, 2005, p. 193).  

Não seria possível discutir o sentido da participação popular em projetos de 

requalificação urbana nem tratar as questões habitacionais, sem situar as 

transformações socioeconômicas, políticas, espaciais e culturais decorrentes do 

processo de crescimento urbano intensivo que acompanhou, e tornou possível, a 

industrialização5 brasileira.  

Segundo Santos (2009), o novo perfil industrial das cidades brasileiras, 

surgido aproximadamente no terceiro terço do século XIX, ocasionou um turbilhão 

demográfico, tornando o tecido urbano complexo com o agravamento da pobreza 

Sem dúvida, a Revolução Industrial marcou uma mudança radical na 

constituição do espaço urbano e, portanto, uma intensa transformação da estrutura 

produtiva, uma vez que a divisão social do trabalho tornou-se cada vez mais 

                                                 
5
 O termo “industrialização”, referido neste trabalho, converge com o entendimento de Milton Santos, 

que diz: “o termo industrialização não pode ser tomado, aqui, em seu sentido estrito, isto é, como 
criação de atividades industriais nos lugares, mas em sua mais ampla significação, como processo 
social complexo, que tanto inclui a formação de um mercado nacional, quanto os esforços de 
equipamento do território para torná-lo integrado, como a expansão do consumo em formas diversas, 
o que impulsiona a vida de relações (leia-se terceirização?) e ativa o próprio processo de 
urbanização” (2009, p. 30) 
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especializada, ocasionando os processos migratórios decorrentes da transferência 

da mão-de-obra agrícola para fabril. 

 

O processo brasileiro de urbanização revela uma crescente 
associação com o da pobreza, cujo lócus passa a ser, cada vez 
mais, a cidade, sobretudo a grande cidade. O campo brasileiro 
moderno repele os pobres, e os trabalhadores da agricultura 
capitalizada vivem cada vez mais nos espaços urbanos (SANTOS, 
2009, p. 11). 

 

Os movimentos de apropriação e reprodução do espaço concretizam-se nas 

cidades, por apresentarem maior capacidade social de transformação e 

materialização do trabalho. Para Carvalho, a cidade moderna se apresenta como 

expressão material do sistema capitalista, pois este promove “uma intensa 

reconfiguração cultural dessas sociedades que se desenraizam de suas estruturas 

originais de significação” (CARVALHO, 2009, p. 45).  

O “desenraizamento” de sentidos originais fez, por exemplo, com que os 

significados de “urbano” e “rural” perdessem a clareza, uma vez que as fronteiras 

entre a cidade e o campo tornaram-se confusas, conforme aponta Monte-Mór: 

 

A cidade, na visão histórica dominante na economia política, constitui 
o resultado do aprofundamento da divisão socioespacial do trabalho 
em uma comunidade. Esse aprofundamento resulta de estímulos 
provocados pelo contato externo e da abertura para outras 
comunidades, envolvendo processos regulares de troca, baseados 
na cooperação e na competição. Implica, assim, de um lado, um 
sedentarismo e uma hierarquia socioespacial interna à comunidade 
e, de outro, movimentos regulares de bens e pessoas entre 
comunidades. Localmente, exige uma estrutura de poder sustentada 
pela extração de um excedente regular da produção situada no 
campo. Assim, a cidade faz emergir uma classe dominante que extrai 
e controla esse excedente coletivo mediante processos ideológicos, 
acompanhados, certamente, do uso da força. (MONTE-MÓR, 2005, 
p.11).  
 
 

As cidades passam a se constituir num lugar central de movimentação da 

economia, produção de bens, provimento de serviços e no principal local onde as 

relações comunitárias são aprofundadas. Monte-Mór (2005) afirma ainda que a 

cidade, como lócus do mercado, atraiu o movimento voluntário do campo em direção 

à sua capacidade articuladora.  
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Foi assim que os trabalhadores do campo migraram para a cidade, buscando 

estar ao alcance das fábricas, e, conseqüentemente, dos centros de consumo. 

Segundo Carvalho, a centralidade que o espaço urbano adquiriu na organização da 

sociedade promoveu a incorporação de modelos próprios a uma população 

eminentemente urbana e resultou nos seguintes desdobramentos: 

 

Manutenção da produção agrícola sem a utilização de um 
contingente significativo de mão de obra; a criação de um núcleo 
produtivo no solo urbano; o aumento da complexidade das estruturas 
de mercado; circulação de produtos e uma vigorosa divisão social do 
trabalho. (CARVALHO, 2009, p. 46).  

 

Este momento histórico de reconstrução do espaço com o crescente conteúdo 

da ciência, técnica e informação, Santos (2009) denomina de “meio técnico-

científico-informacional”, que seria nada menos que a mecanização e remodelação 

do território, tanto no meio rural quanto no meio urbano, através do incremento 

crescente de técnicas e ciência. 

Neste sentido, a integração do território, através do investimento em 

infraestrutura – sobretudo o desenvolvimento do sistema de transporte e produção 

de energia – passa a viabilizar o incremento das relações sociais e de consumo. 

Santos destaca ainda o enorme desenvolvimento e a mudança de 

configuração da produção material (industrial e agrícola) que altera a estrutura de 

circulação e distribuição da produção e, principalmente, do consumo, resultando no 

desenvolvimento de novas formas econômicas: 

 

Não há apenas um desenvolvimento das formas de produção 
material, há também uma grande expansão das formas de produção 
não-material: da saúde, da educação, do lazer, da informação e até 
mesmo das esperanças. São formas de consumo não material que 
se disseminam sobre o território (SANTOS, 2009, p. 41).  

 

A combinação dos processos de industrialização e urbanização desencadeou 

uma grande concentração econômica determinante do processo de exclusão política 

e segregação socioespacial da maior parte da população (FERNANDES, 1998). O 

contingente de trabalhadores atraídos pelos pólos industriais provocou a explosão 

de grandes pólos urbanos que não estavam preparados, do ponto de vista da 

provisão habitacional, de equipamentos urbanos e da infra-estrutura para garantir 

qualidade de vida a esta população.  
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Embora o mercado de trabalho estivesse em ampliação, com absorção de 

mão-de-obra dos imigrantes e dos não-imigrantes, esta população não encontrou 

nas cidades a promoção de condições de vida adequadas nem suporte de políticas 

públicas, sobretudo aquelas destinadas à adequação e ao provimento habitacional. 

Para Magatti, o avanço do capitalismo se concretiza nas grandes áreas 

urbanas, resultando na valorização das centralidades, que se tornam objeto de 

grandes investimentos urbanísticos e surgimento de áreas marginais. 

 

A cidade social-democrata que se afirmou no segundo pós-guerra 
torna-se ameaçada em suas fundações, pois o tecido social é 
submetido a intensas pressões que produzem uma verticalização 
crescente: os ricos tendem a se tornar ainda mais ricos, desfrutando 
as oportunidades disponibilizadas pela ampliação dos mercados, 
enquanto os mais pobres afundam na miséria, destituídos de 
sistemas de proteção social (MAGATTI apud BAUMAN, 2009, p. 8).  

 

O solo urbano, em especial nas centralidades, tornou-se uma mercadoria cara 

e escassa, resultando na especulação imobiliária e ampliação do problema da 

carência de residências, fazendo com que uma grande parcela da população 

encontrasse nas periferias das cidades, alternativas de moradia. 

 

Não se pode desconhecer que a estrutura dos lugares e a condição 
de moradia estão associadas à classe social dos indivíduos que lá 
residem e que a diferença entre os lugares e as possibilidades de 
habitar está associada ao peso que o mercado imobiliário teve e tem 
na produção da habitação. (SEI, 2008, p. 12).  

 

Há que considerar que este processo, negligenciado pelo Estado em favor 

dos segmentos sociais dominantes, reflete um modelo de desenvolvimento 

segregador, adotado pelo Brasil, marcado pela ausência de planejamento urbano 

que, por sua vez, se reflete na desigualdade da distribuição de infraestrutura básica 

à sobrevivência da população, bem como a garantia do funcionamento dos serviços 

públicos. 

O trabalhador das grandes cidades, extorquido pela inexistência ou 

precariedade dos serviços de consumo coletivo, pela falta de acesso à terra e à 

moradia, e expostos, cada vez mais, à exploração do trabalho ou à falta dele, 

compõe o quadro de “espoliação urbana”, conforme Kowarick (2009). Este autor 
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afirma que “a espoliação urbana está intimamente ligada à acumulação do capital e 

ao grau de pauperismo dela decorrente” (KOWARICK, 2009, p. 22). 

Ao defender a idéia de que o Estado – ao regular as condições de trabalho e 

de remuneração e de gerar de maneira direta ou indireta os bens de consumo 

coletivo necessários à reprodução urbana dos trabalhadores – atua como mediador 

da dinâmica de criação e apropriação do excedente econômico com reflexos na vida 

dos trabalhadores, Kowarick  afirma: 

 

A espoliação urbana não é apenas outra faceta do trabalhador 
pauperizado. Ela decorre, convém insistir, do processo de 
acumulação do capital, mas também da dinâmica das lutas e 
reivindicações em relação ao acesso a terra, habitação e bens de 
consumo coletivo (...) o papel do estado é fundamental, não só pelas 
razões já arroladas, mas também porque o investimento que injeta 
no tecido urbano é fator de intensa valorização diferencial da terra, 
aparecendo como ator importante no processo de especulação 
imobiliária e segregação espacial (KOWARICK, 2009, p. 23).  

 
 

A agenda do planejamento urbano brasileira tradicionalmente esteve voltada 

para as cidades formais, centros de fortalecimento do capital, e pouco se debruçou 

sobre as classes de baixa renda. Rolnik  aponta que “a disponibilização do acesso à 

terra em condições adequadas (...) não ganhou hegemonia na prática de 

planejamento e gestão do solo urbano” (ROLNIK, 2006, p. 204).  

Assim é que os assentamentos irregulares se multiplicam em áreas de risco, 6 

constituindo vastas franjas de ocupação da periferia das cidades e agravando, cada 

dia mais, os problemas socioambientais. Desprovida de condições de compra, a 

população pobre recorre às precárias condições de habitação, quase sempre 

utilizando a autoconstrução como alternativa, o que resulta em moradias edificadas 

com baixo padrão de qualidade.  

Uma interessante relação entre a autoconstrução urbana e os processos de 

acumulação de capital no Brasil é realizada por Oliveira, ao concluir que “a 

industrialização estava se fazendo, com base na autoconstrução, como um modo de 

                                                 
6 Neste trabalho, o termo “área de risco” será adotado conforme definição do Caderno de Orientação 

Técnico Social (COTS) elaborado pela Caixa Econômica Federal em agosto de 2010: “terreno 
alagadiço ou sujeito a inundações; aterrado com material nocivo à saúde pública; insalubre; com 
declividades que exijam obras especiais para implantação segura de edificações; localizado em área 
de servidão de linhas de alta tensão, rodovias, ferrovias e dutos; sujeito a deslizamentos; sujeito a 
índices de poluição que impeçam a habitabilidade e salubridade; que apresente conformação 
geológica e risco natural que desaconselhe a ocupação humana”. (COTS, 2010, p. 81).  
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rebaixar o custo de reprodução da força de trabalho” (OLIVEIRA, 2006, p. 67). O 

autor considera a autoconstrução um mecanismo de acumulação primitiva do 

capitalismo, pois a casa construída desta forma não se transforma em capital: “O 

capital se reproduz com o rebaixamento do custo da força de trabalho ou, em outras 

palavras, com o rebaixamento do salário” (OLIVEIRA, 2006, p. 68). 

Desta forma, as populações de baixa renda, passam a ocupar terrenos 

irregulares, íngremes ou em áreas de inundação. Sobre a degradação ambiental, 

aponta Souza :  

 

À pobreza urbana e à segregação residencial podem ser 
acrescentados outros problemas, não raro intimamente associados 
com elas duas. Um deles é o da degradação ambiental, em relação à 
qual, aliás, se percebe, em cidades como as brasileiras, uma 
interação entre problemas sociais e impactos ambientais de tal 
maneira que vários problemas ambientais, que irão causar tragédias 
sociais (como desmoronamentos e deslizamentos em encostas, 
enchentes e poluição atmosférica), têm origem em problemas sociais 
ou são, pelo menos, agravados por eles. (SOUZA, 2005, p. 83). 

 

O crescente aumento do número de famílias residindo em assentamentos 

precários7  bem como o déficit habitacional8 vem se ampliando no Brasil, conforme 

dados colhidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).9 Estima-se 

                                                 
7
 De acordo com o Ministério das Cidades, Assentamentos Precários são: “aqueles mais vulneráveis 

às enchentes, aos deslizamentos, às enxurradas, às erosões do que o resto da cidade. Quase 
sempre estão ocupando os locais mais sujeitos à ação destrutiva destes fenômenos (vazios urbanos 
em encostas, grotas ou margens de córregos, ou áreas de menor valor imobiliário situadas próximas 
a aterros sanitários, depósitos de lixo e outros materiais contaminantes ou em áreas degradadas por 
mineração ou movimentação de terra). Suas edificações são mais frágeis e muitas vezes implantadas 
de maneira técnico-construtiva inadequada (em função do menor acesso a tecnologias construtivas, 
do grau de organização social da comunidade, das condições de emprego e renda, da velocidade de 
implantação, da relação do assentamento com a cidade formal, da acessibilidade e capacidade de 
transporte dos materiais de construção, etc.) e a infra-estrutura urbana e de serviços públicos (como 
calçamento de acessos, drenagens, coleta de águas servidas, esgotos e coleta de lixo) geralmente é 
ausente ou insuficiente. Quando afetadas por um acidente ambiental como os deslizamentos de 
encostas, as populações destes assentamentos precários encontram enorme dificuldade para 
restabelecer a sua condição anterior (baixa resiliência).” (Disponível em 
http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=829:qual-a-relacao-entre-
areas-de-risco-de-deslizamentos-de-encostas-e-os-assentamentos-precarios&catid=135:prevencao-
e-erradicacao-de-riscos&Itemid=163).  
8
 Para fins deste estudo, será adotado o mesmo conceito de déficit habitacional utilizado pela 

Fundação João Pinheiro: “necessidade de construção de novas moradias para a solução de 
problemas sociais e específicos de habitação detectados em certo momento. Está ligado diretamente 
às deficiências do estoque de moradias. Engloba tanto parcela daquelas que devem ser repostas, 
devido à falta de condições de habitabilidade, quanto parcela relacionada ao incremento do estoque” 
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008).  
9
 LAVORATI, Liliana. Muito mais que um simples teto. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=117:muito-mais-que-
um-simples-teto&catid=1:dirur&Itemid=7. Acesso em 02 de março de 2011. 

http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=829:qual-a-relacao-entre-areas-de-risco-de-deslizamentos-de-encostas-e-os-assentamentos-precarios&catid=135:prevencao-e-erradicacao-de-riscos&Itemid=163
http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=829:qual-a-relacao-entre-areas-de-risco-de-deslizamentos-de-encostas-e-os-assentamentos-precarios&catid=135:prevencao-e-erradicacao-de-riscos&Itemid=163
http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=829:qual-a-relacao-entre-areas-de-risco-de-deslizamentos-de-encostas-e-os-assentamentos-precarios&catid=135:prevencao-e-erradicacao-de-riscos&Itemid=163
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que o déficit habitacional brasileiro seja de cerca de 7,9 milhões de moradias. Além 

disso, segundo pesquisa do mesmo Instituto, nas zonas urbanas brasileiras ainda há 

54,6 milhões de brasileiros que convivem com pelo menos um tipo de inadequação 

habitacional.10 

Informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

demonstram, através do censo 2010, que a população brasileira é mais urbanizada 

que há 10 anos: em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas urbanas, agora são 

84%.11 

Ainda de acordo com os cálculos do IPEA em 2007, 56,3% das famílias que 

coabitavam o faziam por falta de recursos financeiros e que 62,4% das famílias 

nessas condições, gostariam de se mudar para outro domicílio. Os dados também 

mostram que a parcela que gasta mais de 30% da renda com aluguel dobrou: 

passou de 1,7% para 3,4% dos brasileiros residentes em áreas urbanas. 

O fenômeno da segregação socioespacial tem como consequência direta o 

fenômeno da segregação residencial, que, segundo Fernandes e Rebouças (2010), 

pode ser “opcional” ou “forçada”. Opcional para aqueles que podem pagar 

(detentores do capital) e assim escolher os melhores espaços da cidade, em termos 

de acessibilidade, infraestrutura de qualidade e serviços. Segregação forçada para 

aqueles que são obrigados a se afastar dos lugares privilegiados da cidade, 

passando a residir em espaços longínquos dos centros dinâmicos.  

Num contexto de urbanização caótica, ou como denominou Rolnik (2009), 

diante de um quadro de “urbanismo de risco”,12 o poder público tem investido ainda 

de forma pouco efetiva, em ações contínuas e permanentes de planejamento e 

regulação urbana.  

                                                 
10

 “Os principais componentes dessa inadequação habitacional referem-se ao déficit de esgotamento 
sanitário que ainda atinge 30 milhões de moradores das cidades, seguido do déficit de água 
canalizada por rede geral, com 13,8 milhões de pessoas”. (Idem. Ibdem) 
11

 Disponível  em: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1766>. Acesso em 
02 de março de 2011 
12

 A expressão utilizada por Raquel Rolnik  refere-se basicamente aos seguintes pontos: a) limitação 
dos mais pobres às oportunidades econômicas e de desenvolvimento humano que a cidade oferece, 
aliada à falta de acesso às oportunidades de trabalho, cultura e lazer, ocasionadas pela divisão da 
cidade em uma porção “legal, rica, com infraestrutura” e outra “ilegal, pobre e precária”; b) 
manutenção de um modelo insustentável do ponto de vista socioambiental e econômico; c) relações 
políticas marcadas pela troca de favores e clientelismo; d) crise no modelo de mobilidade urbana, em 
decorrência do caos no sistema de circulação das pessoas das periferias aos grandes centros (2009). 
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A eficácia destas políticas está associada não apenas à provisão habitacional, 

mas, sobretudo à promoção da igualdade de condições no que se refere ao direito à 

cidade, com consequências na inserção política dos moradores. Para David Harvey: 

  

O direito à cidade significa o direito que todos nós temos de criar 
cidades que satisfaçam as necessidades humanas, as nossas 
necessidades. [...] todos devemos ter os mesmos direitos de 
construir os diferentes tipos de cidades que nós queremos que 
existam. O direito à cidade não é simplesmente o direito ao que já 
existe na cidade, mas é o direito de transformar a cidade em algo 
radicalmente diferente. Quando olho para a história, vejo que as 
cidades foram regidas pelo capital, mais do que pelas pessoas. 
Assim, nessa luta pelo direito à cidade, haverá também uma luta 
contra o capital. (HARVEY, 2009, p. 269).  

 

Ao mesmo tempo em que realiza ações pontuais para sanar os problemas 

habitacionais – e faz “vistas grossas” para as ocupações irregulares, demonstrando 

certa “tolerância” à ocupação ilegal do espaço urbano – a gestão pública não 

incorpora ao seu orçamento o contingente de moradores da cidade informal, que 

demandam serviços e infraestrutura.  

A fim de contextualizar de que forma se deu a evolução da política de 

habitação no Brasil, será feito, a seguir, um recorte histórico buscando demonstrar a 

evolução da mesma. Não se pretende esgotar o tema, tampouco abarcar com 

minúcia todos os aspectos políticos e econômicos que compuseram os momentos 

históricos, desde os primórdios, a partir de uma cronologia detalhada13. O que se 

pretende é contextualizar a natureza das ações empreendidas pelos diferentes 

governos e de que maneira as intervenções pontuais vão dando espaço à idéia de 

um desenvolvimento urbano baseado na participação popular, princípio formalizado 

pelo Estado após a CF de 1988 e adotado como condição para elaboração e 

execução de políticas públicas no setor de habitação. 

A breve retomada destes períodos históricos justifica-se ainda pela 

necessidade de explicitar o “contexto de produção” das representações sociais sobre 

participação popular, conforme os objetivos desta pesquisa. A importância da noção 

de contexto de produção das representações sociais é apontada por Spink: “As 

representações sociais, enquanto produtos sociais têm sempre que ser remetidas às 

                                                 
13

 Estudo detalhado acerca da evolução das políticas e habitação no Brasil desde sua origem até o 
final do século XX, incluindo reflexões acerca das transformações ocorridas no início do século XXI, 
foi realizado por Araújo e Fernandes (2010); Fernandes (2000) e Villaça (1986).  
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condições sociais que as engendraram, ou seja, o contexto de produção” (SPINK, 

2007, p. 121). Dentro da perspectiva psicossocial, a construção das representações 

tanto emana do contexto quanto o transformam. Assim, cabe ressaltar que o 

processo de elaboração das representações sociais se dá num espaço de interação 

através de uma atividade de reinterpretação contínua destes “tempos históricos que 

permeiam a construção dos significados sociais” (SPINK, 2007, p. 121).  

Para fins desta pesquisa, serão descritas as estratégias adotadas pelo 

governo brasileiro a partir de 1930, considerando a criação dos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAP´s) e da Fundação Casa Popular (FCP) como marco 

da intervenção do Estado na produção e comercialização de habitações populares, 

uma vez que os mesmos foram as primeiras instituições públicas a tratarem 

diretamente o problema habitacional no Brasil.   

 

1.1 De 1930 a 1964: Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP´s) e a 

Fundação Casa Popular (FCP). 

 

O final do século XIX foi uma época marcada pelo início do crescimento 

demográfico das grandes cidades brasileiras. O crescimento urbano industrial deu 

ênfase ao problema habitacional brasileiro e, somente na segunda metade do século 

XX, foi que as discussões a respeito do tema passaram a ganhar notoriedade no 

país (OLIVEIRA, 2007).  

Antes de 1930, a produção habitacional existente era de responsabilidade da 

iniciativa privada. Até então, a habitação não fazia parte das estratégias e 

preocupações do Estado, que recusava a participação direta neste campo, deixando 

as “forças do mercado” atuarem livremente nas questões de locação, construção e 

comercialização de moradias. As intervenções estatais neste período se limitavam a 

legislar sobre questões sanitárias, atuar em esquema de repressão policial e 

concessão de isenções fiscais aos proprietários de casas de locação. (FOLZ, 2004; 

OLIVEIRA, 2007; BONDUKI, 1994).  

A classe trabalhadora, diante da inexistência de políticas de financiamento da 

casa própria, expandia o consumo do aluguel, sob a espoliação de grupos da 

iniciativa privada que encontrou neste ramo um negócio altamente rentável. Outra 

alternativa para a resolução do problema habitacional passou a ser a instalação das 

classes desfavorecidas nas áreas rejeitadas pelo mercado imobiliário, adquirindo, a 
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baixos preços e através de relações de compras informais, terrenos situados em 

áreas pouco ou nada valorizadas. A ilegalidade em relação à propriedade da terra, 

conforme Maricato (2003) aponta, foi e tem sido um dos principais agentes da 

segregação ambiental, no campo ou na cidade. 

Com a afirmação do processo de industrialização, na década de 1930, o 

governo foi provocado a mudar de postura frente ao problema habitacional no país, 

e o ano de 1933, segundo Araújo e Fernandes (2010), foi um marco para a política 

de seguridade social, a partir da criação dos IAP´s. A partir deste momento, o 

governo brasileiro passou a investir na produção de moradias por intermédio dos 

IAP‟s que deram início à produção estatal de moradias subsidiadas. Os conjuntos 

habitacionais construídos por intermédio dos IAP´s, destinavam-se aos 

trabalhadores de baixa renda e associados à Previdência e se espalharam pelas 

principais cidades do país. 

Este período foi marcado pela intervenção direta do Estado nas relações 

capital/trabalho, uma vez que o governo de Getúlio Vargas precisava encontrar nas 

massas populares urbanas, o respaldo que precisava para a sustentação política do 

novo regime. Desta forma, o estado brasileiro pós 1930, passou a investir numa 

suposta política econômica e social, dentre elas, a formulação de programas de 

produção de moradias e novas leis para o inquilinato. 

Bonduki (1994) alerta que a intervenção do Estado na questão habitacional 

neste período “teve o duplo sentido de ampliar a legitimidade do regime e viabilizar 

uma maior acumulação de capital no setor urbano através da redução do custo de 

reprodução da força de trabalho” (BONDUKI, 1994, p. 717). Apesar da iniciativa do 

governo de Vargas em intervir na questão habitacional e encontrar amplo respaldo e 

aceitação pelas massas trabalhadoras urbanas, cabe ressaltar que, nesta ocasião, 

não se chegou à formulação de uma política habitacional coerente e articulada. A 

estratégia dos IAPs foi uma política pontual e fragmentada, destinada aos setores 

mais organizados da classe trabalhadora e inseridos no mercado formal de trabalho. 

(BONDUKI, 1994; CABRAL, 2005).  

Nota-se, portanto, que a maioria da população, aquela alijada do mercado de 

trabalho formal, permanecia excluída de uma política habitacional, restando, deste 

modo, a instalação em favelas, cortiços e outras formas precárias de moradia.  

Com o passar dos anos, os projetos governamentais desenvolvidos através 

dos IAP´s enfrentaram sérios problemas em decorrência do crescente custo com  as 
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construções e do processo inflacionário que atingia os trabalhadores. Segundo 

Araújo e Fernandes (2010), os financiamentos para compra da casa própria não 

sofriam reajustes e os IAP´s absorveram as perdas ocasionadas pela desvalorização 

da moeda. Apesar da iniciativa dos Institutos terem representado o início da 

intervenção do Estado brasileiro da construção e comercialização de moradias 

populares, isto não se constituiu numa Política Nacional de Habitação (PNH), nem 

tampouco a atuação governamental foi estruturada em torno de um órgão 

governamental específico. Isto começa a ser delineado a partir de 1946 com a 

criação da FCP pelo governo de Gaspar Dutra. (ARAÚJO; FERNANDES, 2010). 

Pode-se afirmar que a criação da FCP pelo governo de Dutra, foi uma 

tentativa de solucionar os problemas urbanos, que se ampliavam, e responder às 

pressões populares sobre o governo (ARAÚJO; FERNANDES, 2010). A FCP 

representou o reconhecimento de que o Estado brasileiro precisava enfrentar, por 

meio de uma intervenção direta, o grave problema da falta de moradias. 

 No entanto, as políticas desenvolvidas pela FCP não davam conta das 

demandas da população de baixa renda no país, e isto explica, em parte, o seu 

fracasso (CABRAL, 2005). Importante destacar que a flagrante precarização da 

situação de moradia da maioria da população brasileira, exigiu que o Estado, neste 

período, interviesse de forma direta na questão, ao invés de deixar a questão 

habitacional – como vinha ocorrendo – nas mãos do livre mercado. Desta maneira, a 

crise da habitação passa a ser entendida como um problema de urbanismo, 

subordinada a outras necessidades econômicas e sociais, fazendo com que o 

governo passasse a tomar providências pontuais e dispersas na tentativa de 

minimizar o problema, assumindo a crise da habitação como uma questão social e 

colocando-a na agenda política. 

Não se pode perder de vista, no entanto, que o governo, embora estivesse, 

pela primeira vez, implementando ações concretas que traziam para discussão as 

idéias de habitação social no Brasil, não estava, tão somente, interessado em 

defender e garantir o direito à habitação, porque, dentro das suas estratégias 

econômicas, o governo buscava, sobretudo, ampliar as bases de sustentação e de 

apoio e aplicar os recursos provenientes dos alugueis dos IAPs, a fim de constituir 

um capital financeiro para pagamento de futuras pensões e aposentadorias, 

viabilizando maior acumulação de capital no setor urbano. 
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Conforme aponta Melo (1990), nos últimos anos do Estado Novo, a crise de 

habitação se agravou contraditoriamente ao surto imobiliário impulsionado, em parte, 

pelos recursos dos IAPs. A atuação conjunta dos IAPs e da FCP não chegou a suprir 

a progressiva demanda por moradia, considerando a crescente urbanização do país. 

Como avanços no campo da política habitacional deste período, é necessário 

destacar que a FCP, conforme aponta Bonduki (1994), foi o primeiro órgão nacional 

destinado exclusivamente à provisão de moradias para a população de baixa renda, 

ao contrário dos IAPs que eram “instituições previdenciárias, agindo 

complementarmente dentro de uma lógica marcada pela necessidade de investir os 

imensos fundos de reserva da Previdência Social para preservar seu valor” 

(BONDUKI, 1994, p. 718).  

No entanto, é relevante observar ainda que, embora o Estado brasileiro tenha 

assumido a problemática da habitação como uma questão de natureza social, as 

ações foram fragmentadas e dispersas, não se constituindo numa política 

habitacional efetiva. O fim da FCP provocada pelo descompasso entre os seus 

limitados recursos financeiros e o amplo campo de atuação a que se propunha 

atender, veio acompanhado de uma exacerbação da crise política do país da década 

de 1950, que arrefeceu os ânimos das massas urbanas e provocou o aumento da 

pressão sindical em torno da necessária estabilização econômica e das políticas 

trabalhistas.  

 

1.2  De 1964 a 1986: Atuação do Banco Nacional de Habitação (BNH) 

 

O golpe militar de 1964 se deu numa conjuntura de instabilidade política, 

social e econômica que vinha acompanhada de grande insatisfação social com as 

altas taxas de inflação, o descaso quanto às questões básicas relacionadas à 

qualidade de vida da população, bem como o processo caótico de urbanização que 

continuava ocorrendo no país. 

A escolha da promoção da habitação social como um dos eixos de 

intervenção dos governos militares, visou, em primeira instância, à minimização das 

tensões sociais existentes no período. Considerando que a questão da moradia era 

umas das fundamentais, dentre as inúmeras problemáticas sociais que afetavam a 

sociedade à época, “o novo regime militar estava interessado em aumentar a sua 
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popularidade, concentrando o projeto de política urbana na questão habitacional” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 55) 

A política de habitação desenvolvida durante a ditadura militar a transformou 

numa das estratégias centrais dos governos, em primeiro lugar, por ter dinamizado a 

economia por meio da geração de empregos e fortalecimento do setor da construção 

civil, valorizando o papel econômico desta política. Por outro lado, o discurso de 

valorização da casa própria, tornava-se um instrumento de combate às idéias 

comunistas e progressistas no país. Conforme Bonduki:  

 

O Banco Nacional de Habitação, criado após o golpe em 1964, foi 
uma resposta do governo militar à forte crise de moradia presente 
num país que se urbanizava aceleradamente, buscando, por um 
lado, angariar apoio entre as massas populares urbanas, segmento 
que era uma das principais bases de sustentação do populismo 
afastado do poder e, por outro, criar uma política permanente de 
financiamento capaz de estruturar em moldes capitalistas o setor da 
construção civil habitacional, objetivo que acabou por prevalecer. 
(BONDUKI, 2008, p. 72).  

 

Araújo e Fernandes (2010) destacam que, embora sejam indiscutíveis os 

prejuízos à democracia que uma ditadura militar pode causar, é inegável que o 

governo militar estabelecido no Brasil, no período de 1964, promoveu a organização 

e articulação de uma estrutura operacional dos órgãos governamentais envolvidos 

nas questões de habitação. As referidas autoras ressaltam ainda outras ações que 

marcaram o período: coordenação de uma política de habitação e financiamento 

para saneamento; possibilidade de aquisição da casa própria, especialmente entre 

as classes menos favorecidas; melhoria do padrão habitacional; melhorias 

sanitárias; estímulo a investimentos de caráter privado; investimento da indústria da 

construção civil, dentre outros. 

Através do BNH integrado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), ambos 

criados pelo regime militar, é que as cidades brasileiras passaram a ocupar o centro 

de uma política destinada a mudar seu padrão de produção (MARICATO, 2005). O 

BNH teve enorme importância, constituindo-se numa das principais instituições 

financeiras do país, se estruturou com consideráveis recursos dos depósitos do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), criado em 1966, e com a 

implementação do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, o que ampliou 

significativamente o capital do banco. 
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Das atividades do BNH destacavam-se a organização de Cooperativas de 

Habitação (COOHABS) que posteriormente passaram a ser reguladas através dos 

Institutos de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOOCOPS), cujos 

programas se direcionavam as famílias com renda superior a cinco salários mínimos. 

A configuração espacial das grandes cidades brasileiras ganhava novos contornos 

com a construção de inúmeros conjuntos habitacionais, padronizados, produzidos 

em larga escala e financiados pelo BNH. Na tentativa de solucionar o problema 

habitacional, o BNH, ao longo da sua trajetória, lançou mão de diversas linhas de 

financiamento, regidas através de normas internas ao Banco (OLIVEIRA, 2007)14. 

Os conjuntos habitacionais criados a partir do BNH tornavam-se cada vez 

maiores, com forte influência no desenvolvimento urbano, especialmente quando 

instalados nas regiões periféricas. Nestes casos, os novos assentamentos geravam 

grandes vazios urbanos e maior pressão popular para implantação de infraestrutura 

no entorno dos empreendimentos. (ARAÚJO; FERNANDES, 2010). 

Embora tivesse sido criado com o intuito de atender a demanda por moradia 

de todas as classes e tivesse alcançado resultados significativos do ponto de vista 

da quantidade de ações empreendidas pelo sistema, o BNH não conseguiu suprir o 

déficit habitacional existente no país, o que configurava uma questão extremamente 

contraditória, diante da capacidade financeira deste órgão. Aos poucos, o BNH foi 

deixando a oferta de moradia para população de baixa renda, diante da 

impossibilidade desta em arcar com os valores das prestações, demonstrando a 

incapacidade deste sistema no atendimento à demanda da população mais pobre 

que era um dos principais objetivos de sua criação. 

Em consequência, ocorreu “um intenso processo de urbanização informal e 

selvagem” (BONDUKI, 2008, p. 74), onde a grande maioria da população, 

desprovida do apoio governamental, passou a construir por conta própria, através de 

processos de autoconstrução, suas moradias em assentamentos urbanos precários, 

loteamentos clandestinos e irregulares, vilas, favelas, em regiões distantes das 

áreas urbanizadas, carentes de infra-estrutura e equipamentos sociais. 

A crise econômica mundial do final dos anos de 1970 se refletiu no país 

através das altas taxas de inflação, recessão e desemprego. Os níveis de 

                                                 
14

 Dentre os Programas de Financiamento, pode-se citar o Programa Coohab (1966); Fican (1977);  
Profilurb (1979); Programa de Integração Rural (1980); Promorar (1982); Programa João de Barro 
(1984) (OLIVEIRA, 2007; ARAÚJO; FERNANDES, 2010). 
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inadimplência do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) cresceram, provocando 

desequilíbrios entre ativos e passivos do BNH, culminando com a sua extinção em 

agosto de 1986, ocasião na qual as suas atribuições foram transferidas para a CEF. 

(CABRAL, 2005) 

Como visto anteriormente, a política implementada através do BNH pouco 

contribuiu para o enfrentamento da questão habitacional das populações mais 

pobres. Os princípios de gestão, característicos do regime militar, eram rígidos e não 

incorporavam práticas desenvolvidas pela população, inexistindo participação 

popular na concepção de programas e projetos. Ademais, outros problemas 

marcaram a condução da política de habitação na época dos governos militares: 

 

Falta de controle social na gestão dos recursos; adoção da casa 
própria como única forma de acesso à moradia; ausência de 
estratégias para incorporar a processos alternativos de produção da 
moradia, como a autoconstrução, nos programas públicos. Ademais, 
utilizando apenas recursos retornáveis, sem contar com qualquer 
fonte de subsídios e adotando critérios de financiamentos bancários, 
o sistema excluiu parcelas significativas da população de mais baixa 
renda do atendimento da política habitacional. (BONDUKI, 2008, p. 
74).  

 

 No final da década de 1970, o BNH reconheceu que não conseguiu atender a 

demanda da população com renda familiar inferior a três salários mínimos. Nesta 

mesma ocasião, moradores de favelas passaram a manifestar o descontentamento 

com a ausência de programas governamentais de habitação destinados às 

populações de baixa renda (ARAÚJO; FERNANDES, 2010).  

 O final da ditadura militar veio acompanhado de algumas iniciativas15 que 

buscaram minimizar as tensões sociais provocadas pela crise financeira e a 

conseqüente pauperização da maioria da população. A crise do SFH se evidencia e, 

em 1985, o então Presidente José Sarney cria o grupo de trabalho para 

reformulação do Sistema Financeiro de Habitação. Em 1896 o SFH é reestruturado, 

o BNH extinto e a partir de então, a CEF e o Banco Central assumem as suas 

funções. (ARAÚJO; FERNANDES, 2010).  

                                                 
15

 Como exemplos, podem-se citar o Programa de Erradicação da Sub Habitação (PLANHAP) em 
1979; Lei Federal 6.766 de 1979 que dispõe sobre os aspectos urbanísticos e jurídicos do 
parcelamento do solo; Lei Federal 7.196 de 1984 que autorizou o BNH a criar o Plano Nacional de 
Moradia (PLAMO).  
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Ainda em 1985, com o fim da ditadura militar, as condições políticas 

tornavam-se cada vez mais favoráveis aos debates e demais ações que deram 

origem à CF de 1988, que contou com um capítulo específico sobre a política 

urbana.  

 

1.3 Políticas de Desenvolvimento Urbano após 1988 

 

A emenda constitucional conhecida como “emenda da reforma urbana” deu 

origem ao Capítulo da Política Urbana, inserido no título "Da Ordem Econômica e 

Financeira" da CF de 1988, artigos 182 e 183. Além de estabelecer as competências 

municipais diante das políticas de desenvolvimento e das funções sociais da cidade, 

criou instrumentos para garantir o cumprimento desses direitos, a exemplo do Plano 

Diretor, principal mecanismo de efetivação da política urbana municipal (ARAÚJO; 

FERNANDES, 2010). Posteriormente, estes dois artigos constitucionais serão 

regulamentados através do Estatuto das Cidades. 

Outro aspecto importante a ser destacado é que, com a CF de 1988 e a 

reforma do Estado, o processo de descentralização ganha espaço para se efetivar. 

Com base neste processo de descentralização é que se estabelecem redefinições 

de competências, passando a ser atribuição dos Estados e Municípios “a gestão dos 

programas sociais, e, dentre eles, o de habitação, seja por iniciativa própria, seja por 

adesão a algum programa proposto por outro nível de governo, seja por imposição 

Constitucional” (SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO, 2004).  

Com a redemocratização do país, os programas habitacionais também foram 

descentralizados, momento em que começou a surgir um amplo conjunto de 

experiências municipais de habitação de interesse social. Porém, ao contrário do 

período anterior, marcado pela centralização e homogeneização da forma de 

intervenção habitacional, a descentralização marca uma fase de experiências com 

grande heterogeneidade e diversidade de iniciativas pouco articuladas, em 

decorrência da ausência de uma política nacional. 

 

Com o fim do BNH, perdeu-se uma estrutura de caráter nacional que, 
mal ou bem, tinha acumulado enorme experiência na área, formado 
técnicos e financiado a maior produção habitacional da história do 
país. A política habitacional do regime militar podia ser equivocada, 
como já ressaltamos, mas era articulada e coerente. Na 
redemocratização, ao invés de uma transformação, ocorreu um 
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esvaziamento e pode-se dizer que deixou propriamente de existir 
uma política nacional de habitação. Entre a extinção do BNH (1986) 
e a criação do Ministério das Cidades (2003), o setor do governo 
federal responsável pela gestão da política habitacional esteve 
subordinado a sete ministérios ou estruturas administrativas 
diferentes, caracterizando descontinuidade e ausência de estratégia 
para enfrentar o problema. (BONDUKI, 2008, pp. 75 e 76).  

 

É preciso considerar que o processo de descentralização municipal provocou, 

por outro lado, efeitos desastrosos no que se referem às áreas de interesse comum 

metropolitano, tais como transportes, coleta de lixo, meio ambiente e saneamento. 

Além disso, a descontinuidade de ações por falta de articulações interinstitucionais e 

a dificuldade de ação coletiva entre municípios e estados, são apontados por Rolnik 

(2006) como fatores que, na prática, enfraqueceram poderes locais e reforçaram o 

poder de grandes corporações. 

Os anos de 1990, representados pela eleição de Collor, primeiro presidente 

eleito pós-ditadura militar, representaram uma ocasião de intenso debate da 

sociedade civil, dos partidos e governos acerca do papel dos cidadãos e suas 

organizações na gestão da cidade, principalmente porque, neste período, as 

políticas brasileiras passam a ser fortemente orientadas ao neoliberalismo, o que 

acabou aprofundando o quadro de crise da área habitacional. (BOTEGA, 2007; 

ROLNIK, 2006).  

Este momento pode ser caracterizado como um período de transição, 

“momento em que deixou de existir uma estratégia nacional para enfrentar a questão 

da habitação, vazio que foi ocupado de forma fragmentária, mas criativa, por 

Municípios e Estados” (BONDUKI, 2008, p. 77). Assim, estados e municípios 

adotavam modelos alternativos, investindo no desenvolvimento de ações locais, 

como por exemplo, o programa de urbanização e regularização de favelas e 

loteamentos periféricos. 

Por outro lado, os movimentos sociais entram numa nova fase de articulação 

e mobilização, uma vez que o centro dos embates foi transferido para estados e 

municípios, o que descentralizou também o movimento. A absorção de lideranças 

dos movimentos por gestões governamentais de cunho mais progressistas, que 

acabaram sendo eleitas em algumas regiões do país, refletiu na divulgação das 

propostas de reforma urbana em âmbito local (SILVA, 2003). 
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A década de 1990 significou avanços institucionais no campo do direito à 

moradia e do direito à cidade, através das experiências de participação popular e 

controle social das políticas e do orçamento em diversas regiões do país.  

 

A noção de construção de políticas como tarefa de uma esfera 
pública não restrita ao campo da representação parlamentar foi 
progressivamente adentrando a prática e agenda de governos, nos 
diferentes níveis. Experiências de orçamento participativo, conselhos 
gestores e de programas autogestionários marcam um novo modo de 
atuação, tanto dos gestores quanto da sociedade civil organizada 
(ROLNIK, 2008, p. 203).  

 

Os diversos setores da sociedade se mobilizaram para definir a nova 

configuração da política nacional de habitação, para o saneamento e o 

desenvolvimento urbano, numa arena de discussões, onde empresários do setor 

imobiliário, movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos e associações, 

tentaram influenciar os diversos projetos de Lei e na gestão do sistema.  

Em 1994, sob o governo Itamar Franco, foram criados os Programas Habitar 

Brasil e Morar Município, como programas que adotaram novos pressupostos, até 

então não utilizados nesta política, como o desenvolvimento sustentável, estímulo à 

participação popular e diversidade de tipologias habitacionais. Estas inovações, 

dentre outras, significaram o nascimento de uma nova postura de enfrentamento do 

problema habitacional e “passou a ser adotada por gestões municipais de 

vanguarda, que se tornaram referencias nacionais para outros municípios e também 

para o próprio governo federal” (BONDUKI, 2008, p. 78).  

Conforme relatório da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE) (2010), 

os investimentos do governo Itamar Franco nos Programas Habitar Brasil e Morar 

Município não foram significativos, considerando as restrições de gastos motivadas 

pelo Plano Real. 16 

Em 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2003), o 

SFH, passava por uma reformulação, contando, portanto, com a participação destes 

variados agentes, conforme aponta Maricato: “capitais vinculados à construção, 

financiamento e promoção residencial estavam obrigados a dialogar com segmentos 

tradicionalmente excluídos da definição da aplicação de recursos públicos” 

(MARICATO, 1998, p. 1).  

                                                 
16

 Esta avaliação traz os resultados da atuação da CESE dentro da Política Referencial de Direito à 
Cidade (DIC). 
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Durante o governo de FHC, um novo arranjo institucional promoveu a 

definição mais clara de critérios para concessão de recursos aos estados e 

municípios, com a criação da Secretaria de Política Urbana, ligada ao Ministério do 

Planejamento e Orçamento (MPO), que passa a coordenar as ações na área de 

habitação, saneamento e infraestrutura; e a criação do Ministério de Bem Estar 

Social. O fato desta Secretaria de Política Urbana estar vinculada ao MPO, ao invés 

de estar ligada a qualquer organismo de Assistência Social, como foi no governo 

Collor, é um reconhecimento, segundo Maricato (1998), da correta dimensão e 

importância econômica da questão. Além disso, esta nova estrutura rompe com a 

histórica desintegração entre as políticas urbanas e as políticas setoriais de 

habitação, saneamento e transporte. 

Ainda durante o governo de FHC, destacam-se: o Programa Brasil em Ação, 

que alavancou um plano de gerenciamento de empreendimentos estratégicos; a 

consolidação de um plano estratégico de ação para o desenvolvimento urbano; 

ampliação das oportunidades de acesso à habitação através de vários programas de 

financiamento (ARAÚJO; FERNANDES, 2010).  

O documento da PNH, divulgado em 1996, incluía novos programas17 que 

deixavam de privilegiar unicamente o financiamento à produção. A principal 

alteração deste período diz respeito à criação de financiamento voltado ao 

beneficiário final, demonstrando que uma nova visão acerca da política habitacional 

se concretizava. (BONDUKI, 2008).  

A PNH de 1996 trazia, dentre outras, algumas inovações que valem a pena 

ser citadas: reconhecimento da cidade ilegal (que significa, portanto, reconhecimento 

de direitos e cidadania; rompimento com a rigidez e padronização excessiva, 

gerando uma diversidade de programas habitacionais e reconhecimento de que a 

política habitacional deve ocorrer com participação democrática, através da proposta 

de um conselho de política urbana. (MARICATO, 1998).  

De acordo com o Relatório da CESE (2010), as mudanças pareciam 

expressar uma nova gestão da questão habitacional, mas, objetivamente, não 

conseguiram alavancar uma nova política e nem deram respostas ao crescente 

                                                 
17

 Cabe destacar que naquela ocasião, os Programas Pró-Moradia (voltado para o poder público e 
focado na urbanização de áreas precárias), Apoio à Produção (dirigido ao setor privado) e Carta de 
Crédito Individual e Associativa (voltadas ao beneficiário final), foram concretizados. 
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agravamento das questões habitacionais, principalmente para a população de baixa 

renda.  

Importante destacar ainda neste período, a aprovação do Estatuto das 

Cidades, em 2001, após 12 anos de tramitação. A Lei Federal nº. 10.257/2001 foi 

editada sendo considerado por muitos estudiosos como diploma inovador, ao 

regulamentar os artigos 182 e 183 do capítulo de política urbana da Constituição 

Federal de 1988. (NEVES, 2003, p. 8).  

Conforme apontado por Maricato (2003), “tanto a Constituição Federal de 

1988, quanto o Estatuto das Cidades, constituem paradigmas inovadores e 

modernizantes no que diz respeito às relações de poder sobre a base fundiária e 

imobiliária urbana” (MARICATO, 2003, p. 162). A nova lei delega aos municípios a 

função de definir o que significa cumprir a função social da cidade e da propriedade 

urbana, oferecendo às cidades, variadas formas de intervir no seu território.  

Neste sentido, verifica-se que o Estatuto das Cidades reafirma e preserva 

alguns princípios constitucionais importantes, tais como o caráter municipalista, a 

importância dos Planos Diretores como instrumento básico da política urbana e a 

garantia da gestão democrática através da participação social (CARVALHO, 2001).  

A delegação do tratamento e proposição de soluções urbanas ao poder 

municipal, concentrando na esfera municipal as decisões sobre a matéria urbana, 

reafirma o caráter descentralizador trazido pela CF de 1988, na medida em que o 

estatuto mantém as divisões de competências entre os três níveis de governo. 

Além disso, reafirma a obrigatoriedade do Plano Diretor aos municípios com 

população superior a 20 mil habitantes, que passou a definir a função social da 

propriedade e da cidade, dentre outros instrumentos reguladores, tornando o 

Estatuto, um instrumento básico da política de desenvolvimento, expansão urbana e 

gestão das cidades. Com a criação de novos instrumentos urbanísticos capazes de 

viabilizar a regularização fundiária, vislumbrou-se uma política fundiária mais 

articulada com as políticas habitacional e urbana, nos diferentes níveis de governo 

no Brasil. 

Ainda de acordo com as diretrizes do Estatuto das Cidades, os Planos 

Diretores devem contar com a participação direta da população, de associações 

representativas dos vários segmentos econômicos e sociais, no processo de 

elaboração, votação, implementação e gestão do Plano. (ROLNIK, 2009).  
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Pode-se afirmar que o Estatuto das Cidades criou condições para facilitar e 

baratear o acesso à terra urbanizada, seja combatendo a especulação com imóveis 

ociosos, seja criando mecanismos para a regularização fundiária. Ademais, o 

estabelecimento de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) buscou preservar, 

da valorização imobiliária, terrenos adequados à produção de moradia. (BONDUKI, 

2008).  

Embora tenham sido evidentes as diversas alterações na conformação da 

Política Nacional de Habitação, durante o período de vigência do governo FHC, a 

maior parte da população urbana brasileira permanecia excluída do mercado da 

produção de moradias, considerando que a maioria dos programas habitacionais, 

até então implementados, estavam orientados politicamente ao beneficiamento de 

setores com maiores condições financeiras e capazes de comprovar renda. Segundo 

Soares (2007), na época do governo FHC, a política habitacional ignorava a 

população que ganhava de zero a sete salários mínimos e a maior parte dos 

recursos para estes programas eram aplicados em faixas de renda superiores às 

citadas.  

Assim sendo, vê-se que a condução política quanto à provisão habitacional e 

melhoria das condições de habitabilidade voltadas à população empobrecida, 

excluída do mercado de trabalho formal e da cidade legal, ainda não marcava 

rupturas significativas com aquelas implementadas anteriormente, reproduzindo uma 

situação histórica de continuidade de práticas excludentes no que tange a política 

habitacional. 

A criação do Ministério das Cidades, a partir do governo do Presidente Luís 

Inácio Lula da Silva (2003–2010) é vista por Bonduki como um acontecimento 

histórico, não apenas por ser o mais importante órgão nacional responsável pelo 

problema da moradia desde a extinção do BNH, mas porque se propõe ao 

tratamento integrado da questão urbana. 

 

O Ministério das Cidades foi criado com o caráter de órgão 
coordenador, gestor e formulador da Política Nacional de 
desenvolvimento Urbano, envolvendo, de forma integrada, as 
políticas ligadas à cidade, ocupando um vazio institucional e 
resgatando para si a coordenação política e técnica das questões 
urbanas. Coube-lhe, ainda, a incumbência de articular e qualificar os 
diferentes entes federativos na montagem de uma estratégia 
nacional para equacionar os problemas urbanos das cidades 
brasileiras, alavancando mudanças com o apoio dos instrumentos 
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legais estabelecidos pelo Estatuto das Cidades. (BONDUKI, 2008, p. 
96).  

 

A criação do Ministério das Cidades evidencia uma concepção mais ampla de 

habitação, incluindo não só a provisão habitacional, mas o conceito de moradia 

digna, aquela com: infraestrutura, saneamento básico, condições de mobilidade e 

servida por transporte coletivo, além de equipamentos e serviços públicos (ARAÚJO; 

FERNANDES, 2010). 

Os programas que foram implementados pelo governo anterior, a exemplo do 

Programa Habitar Brasil (HBB) e Programa de Subsídio Habitacional (PSH) foram 

mantidos, a fim de evitar a descontinuidade das ações. Por outro lado, a idéia da 

gestão democrática de uma Política Nacional de Desenvolvimento Urbano encontrou 

nas Conferências a possibilidade de concretização, a partir da participação popular e 

descentralização das discussões. (ARAÚJO; FERNANDES, 2010).  

Como ações que marcaram o período de vigência ainda do Presidente Lula, 

destacaram-se, além da criação do Ministério das Cidades, a Conferência Nacional 

das Cidades, ocorrida também em 2003, e que resultou na criação do Conselho das 

Cidades; a criação da Secretaria Nacional de Habitação e a Política Nacional de 

Habitação, elaborada durante o ano de 2004, que se propõe a retomar o 

planejamento do setor habitacional e garantir novas condições institucionais para 

proporcionar o acesso à moradia digna a todos os segmentos da população 

(BRASIL, 2009). Destacaram-se a criação do Sistema Nacional de Habitação (SNH); 

o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS); além do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 2007, que procurou ampliar o 

investimento público na infraestrutura, tendo com um dos eixos fundamentais a 

urbanização de assentamentos precários.  

É na conjuntura da urbanização de assentamentos precários que se insere o 

projeto de requalificação urbana do bairro de Nova Esperança, objeto de estudo 

deste trabalho. Antes de adentrar as questões referentes a esta comunidade, é 

importante fazer um breve percurso sobre a questão habitacional em Salvador. 

 

1.4 A Questão Habitacional em Salvador 

 

Os aspectos referentes à evolução do planejamento urbano de Salvador e as 

principais questões da crise habitacional enfrentadas pelas gestões públicas 
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municipais já foram estudadas por diversos autores e continuam sendo alvo de 

inúmeras pesquisas e publicações.18 A fim de contextualizar o surgimento do bairro 

de Nova Esperança serão levantadas, neste item, apenas algumas questões sobre a 

urbanização da capital baiana que são necessárias à compreensão de como se 

estruturou a comunidade em questão. 

O aumento populacional da cidade de Salvador, de forma semelhante a 

outras grandes cidades brasileiras, ocorreu de forma mais intensa a partir de 1940, 

em decorrência, sobretudo, do fluxo migratório. Essa população, que passou a 

residir na zona urbana em busca de trabalho, pressionou as áreas residenciais 

existentes com reflexos diretos no uso e ocupação do solo da cidade (SOUZA 

GORDILHO; LIMA, 2004; CUNHA, 2001; OLIVEIRA, 2007). No período transitório 

entre os anos de 1940 e 1950 é que se observa o surgimento oficial das primeiras 

favelas de Salvador (SOARES, 2007).  

O problema habitacional de Salvador é histórico e, segundo Soares (2007), é 

um dos mais perversos entre os problemas da capital baiana. A concentração de 

terras urbanas nas mãos de poucos proprietários dificultou o acesso de grande parte 

da população da cidade de Salvador a este bem, sobretudo, as populações 

empobrecidas, que passaram e realizar ocupações coletivas como forma de fixar 

moradia. Desta maneira, a partir de 1946 se intensificam as chamadas “invasões” e 

outras formas de ocupação informal do solo urbano, tais como contratos de 

arrendamento que não davam ao ocupante da terra certeza quanto à garantia de 

permanência no local (SOUZA; GORDILHO; LIMA, 2004). Ainda de acordo com as 

referidas autoras, a partir de 1980, em apenas uma década, foi conquistada a 

mesma quantidade de área que já havia sido ocupada irregularmente nas três 

décadas anteriores. Ao longo desse período, várias ações de remoção foram 

promovidas pelo poder público, principalmente quando se tratava de ocupações 

irregulares das áreas mais valorizadas da cidade, dando origem aos loteamentos 

públicos implantados nas periferias de Salvador. 

A produção de habitações populares na Bahia com a intermediação estatal se 

deu através do BNH/SFH e foi implementada pela Urbanização da Bahia (URBIS), 

empresa de economia mista, cujo maior acionista era o governo do Estado. Criada 

em 1965, prestou, durante mais de três décadas, importante contribuição ao 

                                                 
18

 A exemplo dos estudos de FERNANDES, 2000; SOUZA GORDILHO, 1999; SOUZA GORDILHO E 
LIMA, 2004; SANTOS, SOARES, 2007. 
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processo de expansão urbana de Salvador e outras cidades baianas, atendendo às 

demandas de famílias com renda familiar de zero a três salários mínimos.19 

O Estado investiu, através da URBIS, na implantação de grandes conjuntos 

habitacionais destinados à população de baixa renda, nas periferias da cidade, 

alterando significativamente a paisagem urbana e contribuindo para o padrão de 

expansão periférica (OLIVEIRA, 2007). 

Ainda segundo Oliveira (2007), foi na década de 1970 que surgiram na 

periferia das cidades os mais expressivos assentamentos para população de baixa 

renda, como os grandes conjuntos habitacionais de Cajazeiras e Fazenda Grande 

É incontestável que as ações da URBIS tiveram importante papel no mercado 

imobiliário local, porém, as “invasões” associadas aos processos de parcelamento 

improvisado e autoconstrução, continuaram representando a principal alternativa 

para as populações de baixa renda (SOUZA; GORDILHO; LIMA, 2004). Isto 

demonstra que, de forma semelhante ao ocorrido em outros estados, o BNH na 

Bahia, “ao invés de ampliar e democratizar o mercado habitacional para todas as 

faixas de renda criou um mercado imobiliário dependente dos recursos públicos e 

assentado em um modelo de urbanização sem urbanidade” (SOARES, 2007, p.33). 

Conforme anteriormente, a fim de contextualizar o histórico do surgimento do 

bairro de Nova Esperança, é importante destacar alguns aspectos específicos e 

relevantes sobre a urbanização da cidade. Nas décadas posteriores a 1950, 

segundo Soares (2007), Salvador se tornou a principal referência nordestina no 

movimento de ampliação da industrialização moderna.  

A implantação da atividade petrolífera no Recôncavo, a criação do Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE); bem como, a construção da hidroelétrica de Paulo Afonso e a instalação 

do Centro Industrial de Aratu (CIA) foram determinantes para o deslocamento das 

populações do campo para cidade, gerando uma grande concentração espacial em 

Salvador. (FERNANDES, 2000).  

A consolidação dos governos militares fortaleceu a política de implementação 

de grandes projetos para desenvolvimento das economias regionais, resultando, por 

exemplo, no Plano do Centro Industrial de Aratu (CIA) em 1966 e no Plano do 

Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC), de 1974 até 1975, que estimularam 

                                                 
19

 Disponível em: http://www.conder.ba.gov.br/historico.htm. 

http://www.conder.ba.gov.br/historico.htm
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os investimentos do capital industrial, oferecendo facilidades para indústrias se 

instalassem na região. A implantação do CIA e da COPEC promoveram alterações 

importantes na macroestrutura da economia baiana, elevando o Produto Interno 

Bruto (PIB) estadual, promovendo mudanças radicais no tecido urbano de Salvador 

e instituindo a Região Metropolitana de Salvador (RMS). Além disso, ocorreu uma 

ampliação substancial do sistema viário, sobretudo com a BR 324, ligando o Centro 

Industrial de Aratu a Salvador, abrindo ainda mais a estrutura urbana para 

especulação imobiliária. (FERNANDES, 2000; SOARES, 2007). 

A concentração de importantes atividades econômicas na região tornou-se 

um fator decisivo para o desencadeamento de processo migratório em sua direção, 

fazendo com que a área do entorno da cidade, viesse a abrigar expressivo 

contingente populacional. A saturação do tecido urbano aliado ao alto preço da terra 

urbana provocou a migração de parte da população da capital e de cidades do 

interior do estado para as periferias da RMS.  

O tecido urbano se espalhou em direção à área norte da cidade, em 

decorrência do desenvolvimento de atividades industriais. A comunidade de Nova 

Esperança ocupou as margens da Rodovia Cia/Aeroporto, se estruturando ao redor 

da Central de Abastecimento Urbano de Salvador (CEASA) e que é uma instituição 

de referência para existência do bairro, lócus de sobrevivência de parte da 

população, conforme será especificado nos capítulos posteriores. 

 

1.5 Requalificação Urbana e Ambiental do Bairro de Nova Esperança 

 

O bairro de Nova Esperança localiza-se em frente a CEASA, no Km 4, à 

margem da rodovia CIA/Aeroporto, que liga Salvador ao município de Simões Filho. 

De acordo com SANTOS et ali (2010), Nova Esperança possui uma população de 

4.728 habitantes, o que corresponde a 0,19% da população de Salvador; e 

concentra 0,19% dos domicílios da cidade. 

O bairro está situado na Bacia Hidrográfica do Rio Ipitanga, sub-bacia 

hidrográfica do Rio Joanes, que é a maior bacia do município em superfície e volume 

de água e a sexta bacia mais populosa de Salvador. Encontra-se limitada ao norte 

pelos municípios de Simões Filho e Lauro de Freitas (SANTOS et ali, 2010, p. 311). 

O Rio Ipitanga possui três barragens para abastecimento de água: as represas 

Ipitanga I, II e III. Estas represas são operadas pela Empresa Baiana de Águas e 
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Saneamento S.A (EMBASA) para o atendimento de parte da RMS. O Rio Ipitanga 

nasce no município de Simões Filho e atravessa o bairro de Nova Esperança. 

Dentro do bairro de Nova Esperança encontra-se a represa Ipitanga III, que 

está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA)20 Joanes/Ipitanga. Esta APA, 

segundo a CONDER:  

 

Contempla as nascentes, as represas dos rios Ipitanga e Joanes, 
além da sua região estuarina, englobando uma extensão territorial de 
aproximadamente 644,72 Km2 representados por áreas 
remanescentes da Mata Atlântica, manguezais, restingas, dunas e 
cerrados, ainda encontradas na Região Metropolitana de Salvador 
(RMS). (CONDER, 2007, p. 7).  

 

O bairro é constituído de quatro localidades: Barro Duro, Campo Verde, Cepel 

I/Cepel II e Bonsucesso, com características de adensamento de unidades 

imobiliárias à margem da rodovia e sítios nas áreas mais próximas à represa. 

(CONDER, 2007).  

Ainda segundo a CONDER (2007), o Rio Ipitanga vem sofrendo forte ameaça, 

considerando a presença da CEASA e a proximidade com o CIA, “e pelo potencial 

de contaminação intrínseco às suas atividades, tais como: poluição atmosférica, 

lançamento de efluentes industriais e domésticos” (CONDER, 2007, p. 8).  

O bairro de Nova Esperança, bem como os bairros de Areia Branca e 

Cassange, surgiram como pequenos núcleos urbanos no entorno das sedes 

municipais e nas margens das vias de acesso. A partir de condições de vida muito 

precárias, estas populações passaram a exercer pressão sobre os recursos naturais 

disponíveis, notadamente a água, como mostra a Figura 2. (CONDER, 2007).  

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
20 As áreas de Proteção Ambiental (APA), “constituem uma categoria de unidades de conservação, 

criada no Brasil desde 1981, com o objetivo de conciliar o desenvolvimento de uma região aliada à 
sua proteção ambiental. Permanecendo sob o domínio da propriedade privada, suas terras passam a 
ter restrições quanto ao uso do solo e dos recursos naturais, através de ações de planejamento e 
gestão ambiental” (CONDER, 2007, p. 12).  
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Figura 2 – Mapa do bairro de Nova Esperança, Salvador/Ba a partir da referência de 

bairros vizinhos.  
 

 

 

 

 

Fonte: PMS/SICAD; Mosaico de Ortofotos, 2006; CONDER, SICAR/RMS Pontos 
Notáveis, 2009. 

 

A ocupação da Fazenda da família Amado Bahia, que hoje se constitui no 

bairro de Nova Esperança, ocorreu no início da década de 1970, principalmente 
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como conseqüência da implantação da CEASA.21 Dados coletados pelo diagnóstico 

socioeconômico, realizado pela CONDER em 2007, apontam para existência de 

aproximadamente 60 unidades habitacionais nos anos de 1980, com intensificação 

da ocupação a partir de 1990.  

Estima-se – segundo documento da CONDER (2007) e conforme os contatos 

com a comunidade, realizadas em campo pela pesquisadora – que a maioria da 

população seja originária do interior do estado da Bahia, que migraram em busca de 

oportunidades de trabalho, muitas atraídas pela instalação da CEASA.  

 

1.5.1 Aspectos Socioeconômicos e de Infraestrutura do Bairro 

 

Ainda que a comunidade esteja situada numa área próxima a complexos 

industriais, é insignificante a absorção da mão de obra dos moradores nestas 

empresas. Grande parte da comunidade encontra meios de trabalho através da 

CEASA, local onde atuam como vendedores de horti-fruti-granjeiros, realização de 

trabalhos informais diversos como carregadores, motoristas, ou ainda, recolhendo 

restos de alimentos, considerando as precárias condições de sobrevivência da 

população local22. (CONDER, 2007).  

Os dados levantados pela CONDER apontam que 31% da população 

economicamente ativa, cadastrada pela ocasião da pesquisa, não exercem atividade 

remunerada ou geradora de renda. 

As condições econômicas da população são extremamente precárias, sendo 

que 36% dos chefes de família do bairro possuem renda mensal entre 0,5 e 1 salário 

mínimo. Quanto à escolaridade, constata-se que 30,79% dos chefes de família estão 

na faixa de sem instrução. (SANTOS et ali, 2010).   

Quanto à infraestrutura do bairro, há fornecimento de energia elétrica, porém, 

a oferta de transporte público é restrita, considerando que não há acesso para 

entrada de ônibus na localidade. Para utilizar o transporte público, a população 

precisa se deslocar até a Rodovia CIA/ Aeroporto. Na comunidade existem 

pequenos comércios e com relação à oferta de equipamentos comunitários, o bairro 

conta com: 

                                                 
21

 Dados referentes ao histórico de ocupação da comunidade serão fornecidos no próximo capítulo, a 
partir dos depoimentos das lideranças comunitárias entrevistadas. 
22

 Além dos dados da CONDER, essas informações podem ser encontradas nos registros de campo, 
a partir das observações realizadas durante a pesquisa. 
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- 02 escolas de Ensino Fundamental. A oferta de Ensino Médio ocorre no 

município de Simões Filho, que oferece transporte escolar para deslocamento; 

- 01 creche mantida pela Monte Tábor, entidade mantenedora do Hospital 

São Rafael;  

- 01 Posto de Saúde da Família (PSF);  

- 01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) a ser inaugurado; 

- 02 Associações de Moradores (Associação Beneficente de Moradores do 

bairro de Nova Esperança (ABENE) e Associação de Moradores do Jardim Campo 

Verde;  

- Igrejas católicas e evangélicas, bem como alguns Terreiros de Candomblé. 

A pesquisa realizada em 2007 pela CONDER demonstra mais alguns dados 

referentes à infraestrutura local: 

- 86,1% das pessoas possuem ligações clandestinas de água;  

- Menos de 1% da população possui esgotamento sanitário ligado à rede 

pública. A grande maioria faz o escoamento de detritos a céu aberto, na represa, em 

fossas simples ou sumidouros; 

- Apenas 52,7% dos moradores possuem seus lixos coletados na porta. Os 

demais descartam o lixo em vias públicas, terrenos baldios ou queimam. 

- 15,56% das famílias não possuem sanitários em suas residências; 

A oferta de equipamentos comunitários é insuficiente para o atendimento à 

demanda dos moradores, que apontam a necessidade de melhorias no atendimento 

de saúde, educação infantil e Ensino Médio. Além disso, a falta de policiamento e 

serviço de transporte coletivo regular e mais próximo do bairro ainda são pleitos que 

estão na pauta de reivindicações da comunidade. (CONDER, 2007).  

Um dado interessante e que aponta para necessidade de ações específicas é 

que a população de Nova Esperança é eminentemente jovem: 60% da população 

possuem menos que 24 anos de idade. (CONDER, 2007).  
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Figura 3 – Fotografia das casas às margens da represa Ipitanga III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONDER, 2007 

 

 

Figura 4 – Fotografia da Unidade Saúde da Família. 

 

Fonte: Arquivo pessoal/Pesquisa de campo, 2010. 
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1.5.2 O Projeto Integrado de Desenvolvimento Socioambiental do Bairro de Nova 

Esperança.  

 

A história de luta desta comunidade tem início na década de 1980 e, 

inicialmente, teve o objetivo de oferecer resistência quanto à ocupação da terra que 

seria pertencente à Usina de Asfalto denominada CEPEL. Desde então, a 

comunidade vem empreendendo esforços pela urbanização e melhoria de 

infraestrutura do bairro, sem contar com o apoio efetivo dos poderes públicos. A 

população do bairro de Nova Esperança possui um passado de intensa participação 

nas questões coletivas, com a existência de lideranças que se destacam por sua 

atuação histórica e comprometida nos assuntos comunitários.  

O passado de lutas e resistência é uma marca desta comunidade, que 

durante mais de vinte anos contou apenas com ações pontuais em prol da melhoria 

do bairro. As escassas benfeitorias foram conseguidas à custa de fortes 

manifestações populares marcadas por alguns episódios de queima de pneus na 

Rodovia CIA/Aeroporto. 

A chegada do Projeto Integrado de Desenvolvimento Socioambiental ao bairro 

significou – segundo relatos de moradores, coletados pela pesquisadora durante as 

visitas em campo – a esperança de concretização de uma luta de muitos anos. A 

seleção do bairro como alvo de intervenção dentre os investimentos do PAC na 

Bahia, justifica-se: 

 

Considerando-se as condições críticas em que vivem os moradores, 
com pouca infra-estrutura, serviços básicos, esgotos a céu aberto, 
lixos, com alguns imóveis precários é que o loteamento foi 
selecionado para ser beneficiado com recursos do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC através dos Projetos Prioritários 
de Investimentos – PPI que tem como finalidade executar ações 
integradas de habitação, saneamento e inclusão social. No momento 
é grande a expectativa dos moradores em relação à execução do 
Projeto de recuperação do manancial da represa Ipitanga III, e das 
obras de urbanização, infra-estrutura, saneamento, construção e 
melhoria habitacional, equipamentos comunitários e da 
complementação dos serviços básicos. (CONDER, 2007, p. 46).  

 

O projeto insere-se na proposta de Requalificação Urbana de Assentamentos 

Precários. Conforme citado no PNH de 2004, a Requalificação Urbana de 

Assentamentos Precários prevê que a garantia do acesso ao saneamento básico, à 
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regularização fundiária e à moradia adequada, seja articulada a outras políticas 

sociais e de desenvolvimento econômico, essenciais à implementação de qualquer 

estratégia de combate à pobreza e perspectiva de “sustentabilidade” urbana.  

O Governo do Estado da Bahia, em parceria com o Governo Federal, através 

do Ministério das Cidades e com base no PAC, passou a promover desde 2007, 

projetos de infraestrutura social e urbana, com destaque para intervenções em 

favelas e com a finalidade de implementar ações integradas de habitação, 

saneamento e inclusão social, visando a recuperação de áreas degradadas. 

(CONDER, 2007). Essas ações estão inseridas dentre os PPI´s e serão realizadas 

através da disponibilização de recursos do Ministério das Cidades, via Caixa 

Econômica Federal. Na Bahia, estão sendo executados pela Companhia de 

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), órgão da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano (SEDUR), tendo como objetivo: 

 

Contribuir para elevar a qualidade de vida das famílias que residem 
em áreas subnormais localizadas em regiões urbanas da capital e 
interior do Estado, visando solucionar problemas de infra-estrutura e 
de habitação com intervenções que priorizem as questões sociais e 
ambientais reduzindo as desigualdades, ampliando o acesso aos 
direitos de cidadania. (CONDER, 2007, p. 7).  

 

No projeto Integrado de Desenvolvimento Socioambiental, busca-se o resgate 

da qualidade de vida das populações, com a recomposição do meio ambiente 

degradado, recuperando, nesses locais, as funções urbanas básicas de circulação, 

acesso a serviços, lazer e habitação, eliminando assim, as situações de 

insalubridade, risco, desconforto e opressão. (BARBOSA et ali, 2002).  

De acordo com o texto de apresentação, o Projeto Integrado de 

Desenvolvimento Socioambiental do Bairro de Nova Esperança objetiva 

“implementar ações, que de forma compartilhada e com a participação da 

comunidade e parceiros, buscará contribuir para o fortalecimento das organizações 

comunitárias” (CONDER, 2007, p. 4).  Ainda segundo o texto de apresentação do 

Projeto, pretende-se, sobretudo, fomentar e valorizar as potencialidades dos grupos 

sociais atendidos e “fortalecer os vínculos familiares e comunitários, sempre na 

perspectiva de promover uma gestão horizontal e participativa, a geração de renda e 

elevação das condições de vida dos moradores”. (CONDER, 2007, p.  4).  
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As informações do Projeto executivo da CONDER, aprovado pela CEF, 

afirmam que o investimento total do projeto é da ordem de R$ 38.993.070,40 (trinta 

e oito milhões, novecentos e noventa e três mil, setenta reais e quarenta centavos) 

com a previsão de execução das seguintes ações: 

 

O Projeto será executado em 27 meses, beneficiando uma 
população estimada em 8.760 pessoas e as ações físicas dotarão a 
área definida na poligonal de urbanização, com infra-estrutura, 
pavimentação de ruas e caminhos, saneamento, sistema viário, 475 
unidades habitacionais, padrão BA 70 medindo 29,19 m², 330 
unidades sanitárias e 776 melhorias habitacionais, serviços e 
equipamentos comunitários – quadras polivalentes, centro 
comunitário, campo de futebol, quiosques, passarelas e unidades de 
beneficiamentos, recuperação da mata ciliar e regularização 
fundiária, consolidando com o sistema de endereçamento dos 
imóveis. (CONDER, 2007, p. 47).  

 

Além da obra física, que está sendo executada por empresa do ramo de 

construção civil licitada para tal fim, as ações de ordem social estão sendo 

executadas por uma Organização Não Governamental (ONG), que, também através 

de processo licitatório, foi habilitada para execução do Projeto de Trabalho Técnico 

Social. 

O Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) realizado por equipe composta 

por profissionais da área social (assistente social, psicólogo, pedagogo ou sociólogo) 

é exigido como condição fundamental à articulação da participação popular durante 

o período de execução das obras. O PTTS é regulamentado através de Instruções 

Normativas do Ministério das Cidades, e, no caso da urbanização de Assentamentos 

Precários, é a Instrução Normativa nº8 que define as bases deste tipo de trabalho 

junto à comunidade: 

 

O trabalho social na urbanização de assentamentos precários ou de 
favelas é um conjunto de ações que visam promover a autonomia, o 
protagonismo social e o desenvolvimento da população beneficiária, 
de forma a favorecer a sustentabilidade do empreendimento, 
mediante a abordagem dos seguintes temas: mobilização e 
organização comunitária, educação sanitária e ambiental e geração 
de trabalho e renda. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009 apud 
BRASIL, 2009, p. 3).  
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O Projeto, então, parte do princípio de que no planejamento da intervenção, 

os diversos setores interessados participem das decisões, ressaltando o estímulo à 

participação ativa da comunidade. 

Antes do início das obras e por ocasião da apresentação do Projeto à 

comunidade no ano de 2007, a equipe da CONDER descreveu: 

 

Nas reuniões e encontros, convocadas pela Associação de 
Moradores, por solicitação da equipe de trabalho, houve intensa e 
vibrante participação dos moradores e dirigentes da organização, o 
que demonstra a capacidade de mobilização, assim como, o respeito 
que a mesma, e seus representantes gozam junto à comunidade, 
que acredita, atende aos chamados, e se apresenta de forma 
organizada (CONDER, 2007, p. 14).  

 

O envolvimento da comunidade no processo de implementação do Projeto, 

durante o período de mobilização que antecedeu as obras físicas, foi destacado pela 

CONDER como reflexo do histórico de participação política dos mesmos diante das 

causas comunitárias: 

 

Vale ainda registrar, ter havido uma boa mobilização com expressiva 
participação da comunidade nas reuniões convocadas pelas equipes 
responsáveis por este projeto, assim como, um efetivo e contributivo 
apoio quando da aplicação do questionário de cadastramento, peça 
do recolhimento de dados. (CONDER, 2007, p. 14).  
 

As obras físicas começaram no início do ano de 2008, com abertura das 

ações de esgotamento sanitário, drenagem, terraplanagem e remanejamentos de 

famílias que residiam às margens da represa. No entanto, sofreu diversas 

interrupções que resultaram em protestos da população, a exemplo do ocorrido em  

2010. Conforme podemos observar nas Figuras 5 e 6, abaixo: 
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Figura 5: Fotografia da manifestação ocorrida em 2010. 

 

                   Fonte: http://www.consuladosocial.com.br 

 

Figura 6: Fotografia da manifestação ocorrida em 2010 

 

                Fonte: http://www.diasalvador.com 

 

Na ocasião da finalização da coleta de dados, os moradores queixavam-se de 

forma generalizada sobre a paralisação das obras. A execução do projeto social 

também havia sido prejudicada pela interrupção no repasse de recursos. As 

profissionais da área técnica social contactadas pela pesquisadora alegavam que os 

http://www.consuladosocial.com.br/
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documentos estavam sob análise da CEF e, por este motivo, ainda não havia sido 

liberado o recurso para realização das atividades previstas. 

As ações previstas no Projeto de Requalificação Urbana do Bairro de Nova 

Esperança arrastam-se por três anos, sendo que o percentual de execução das 

obras físicas não chega a 50% do previsto, segundo informações das lideranças 

entrevistadas.  

Diante deste contexto é que emerge a pergunta desta pesquisa: quais as 

representações sociais da participação popular entre lideranças comunitárias do 

Bairro de Nova Esperança?  

Buscando responder esta questão e atingir o objetivo de investigar as 

representações sociais da participação popular de lideranças comunitárias no 

contexto da requalificação urbana do Bairro de Nova Esperança é que serão 

apresentados e discutidos, no próximo capítulo, os dilemas da participação popular 

no contexto de projetos de intervenção urbana, buscando articular o conceito de 

representação social a partir dos resultados das entrevistas realizadas. 
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2   OS DILEMAS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 
 
 

O cumprimento da agenda da reforma urbana, segundo Souza e Rodrigues 

(2002) não cabe somente ao Estado. Para estes autores, o Estado é um importante 

agente da reforma por ser “um campo de poder constantemente disputado por 

diferentes grupos e classes sociais” (SOUZA; RODRIGUES, 2002, p. 68), mas 

possui uma tendência geral para reproduzir as condições de desigualdades e 

injustiças sociais. Desta forma é que a sociedade civil - aqui entendida como “o 

conjunto de instituições e relações sociais que não fazem parte diretamente do 

aparelho do estado”– tem um papel indispensável na condução de uma efetiva 

reforma urbana. (SOUZA; RODRIGUES, 2002, p. 71).  

 

Defendemos a idéia de que a sociedade civil deve se organizar, de 
maneira autônoma e independente do Estado, para criar e realizar 
ações e projetos; estabelecer parcerias que fortalecem este tipo de 
atividade; elaborar e propor ações, projetos e políticas públicas; 
fiscalizar e exigir do Estado o cumprimento das leis. (SOUZA; 
RODRIGUES, 2002, 71).  

 

A participação as sociedade civil, no entanto, está atravessada por uma série 

de questões que vem sendo alvo de debates de diversos autores23· e a extensa 

produção sobre o tema converge com os questionamentos de Valla: 

 

Será que o impasse ocasionado pela conjuntura de globalização e os 
parcos ganhos dos movimentos sociais é que motivam a busca de 
uma nova discussão teórica? Será que novos olhares sobre a 
mediação entre profissionais e as classes populares incentivam 
novas buscas? (VALLA, 1998, p. 13).  

 

Para fins desta pesquisa, destaca-se o tratamento que é dado à participação 

popular no interior das políticas públicas, em especial as políticas de habitação. 

Como exemplo, pode-se citar o advento dos planos diretores, elaborados a partir dos 

anos 1990. Algumas experiências demonstraram que o interesse dos técnicos 

especializados esteve sempre mais focado nos instrumentos de planejamento 

utilizados do que nos mecanismos que pudessem assegurar a participação popular. 

(SOUZA; RODRIGUES, 2002). 

                                                 
23

  Valla, 1998; Jacobi, 2002; Santos, 2006; Sawaia, 2002; Souza, 2008; Scherer-Warren, 1999; 
Scherer-Warren, 1989; Dagnino, 2004; Avritzer, 2008. 
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O tom vago e difuso em que a proposta de participação popular aparece em 

textos de projetos governamentais é criticado por Valla: “ao lado de sua frágil 

normatização, tende a torná-la, como conseqüência, algo centralizado nas mãos e 

na burocracia governamental” (VALLA, 1998, p. 9). As análises acerca da relação 

entre técnicos e população carente, quase sempre revelam haver uma “proposta de 

construção desigual do conhecimento”, denunciando que as “assimetrias” das 

condições de existência material instalada entre técnicos e comunidade, podem se 

constituir em obstáculos à participação popular. (VALLA, 1998; COIBRA, MATOS; 

TORRALBA, 2002).  

No entanto, a relação do Estado com a sociedade civil, mediada na prática 

por técnicos especializados, é apenas uma das dificuldades encontradas no 

exercício da participação. A superação das ações de caráter clientelista e utilitarista 

ainda é um grande desafio a participação da sociedade civil nas políticas públicas. 

Sobretudo dentro dos programas governamentais de provisão habitacional, onde é 

comum a transformação de comunidades inteiras em verdadeiros “currais eleitorais” 

sob a promessa da casa própria e de melhorias de infraestrutura para o bairro. 

(SOUZA; RODRIGUES, 2002; MARICATO 2003).  

Para Jacobi (2002), poucas são as experiências de gestão que assumem uma 

radicalidade democrática na gestão da coisa pública, ampliando significativamente o 

potencial participativo. 

No caminho da efetivação do urbanismo participativo, parece que a utilização 

do pressuposto da participação popular, como espinha dorsal dos inúmeros projetos 

sociais de habitação, vulgarizou-se. Qualquer governo, instituição ou pessoa que se 

preze, menciona em seus planejamentos e pronunciamentos que a construção das 

ações de caráter social dos projetos de requalificação urbana deve trazer em seu 

bojo a efetiva participação dos cidadãos. 

Para Sawaia, “a participação também é conceito fashion”, enaltecida como 

condição democrática. Para a autora, a diversidade de sentidos atribuída ao 

conceito de participação, varia de intensidade que vai desde a simples adesão até a 

completa absorção do sujeito. Por este motivo é que se trata de um conceito 

polissêmico, cuja variedade de sentidos carrega um subtexto ideológico que diz 

respeito à dialética exclusão/inclusão. (SAWAIA, 2002, p.119).  
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Sem explicitar essa polêmica, as experiências de participação correm 
o risco de se tornarem modestas oficinas de reparos para colisões 
sociais ou de remendos de tecidos sociais esgarçados. (SAWAIA, 
2002, p. 120).  

 

No marco das democracias representativas, a participação popular significa a 

perspectiva de desenvolvimento da sociedade civil e fortalecimento dos mecanismos 

democráticos, principalmente a partir do controle social de políticas públicas. 

Entretanto, as propostas participativas ainda permanecem mais no plano da retórica 

do que na prática.  

Ainda que a cultura política do Brasil esteja marcada por “tradições estatistas, 

centralizadoras, patrimonialistas e, portanto, por padrões de relação clientelistas, 

meritocráticos e de interesses criadas entre Sociedade e Estado”, novas formas de 

participação dos setores populares, ainda surgem para contradizer essa tradição. 

Uma das faces da participação é quando a sociedade civil se concentra em si 

mesma, buscando seu próprio fortalecimento e a potencialização de práticas 

políticas que ultrapassam os processos eleitorais e seus perversos reflexos sobre a 

cidadania. (JACOBI, 2002, p.3).  

Sabe-se que a participação em si não é garantia de sucesso das políticas 

públicas e que a existência da mesma não elimina erros das gestões, no entanto, 

“uma ampla participação pode contribuir para minimizar certas fontes de distorção” 

(SOUZA, 2008, p. 334). 

Ainda que no âmbito do desenvolvimento urbano tenham sido instituídos, 

principalmente a partir do Estatuto das Cidades, instrumentos de planejamento que 

incluem a participação popular, estes só adquirem verdadeira importância se sua 

regulamentação e implementação for de fato influenciada e acompanhada pelos 

cidadãos.  

Em busca de soluções para os problemas que se desenvolvem no contexto 

urbano e ao lutar por uma sociedade mais justa, é que alguns “sujeitos coletivos” se 

organizam visando criar espaços alternativos de atuação e enfrentamento destas 

questões. A indignação dos movimentos sociais desenvolve-se em relação a uma 

multiplicidade de problemas e “são formas de ações coletivas reativas aos contextos 

histórico-sociais nos quais estão inseridos” (SCHERER-WARREN, 1991). Na 

conjuntura da reforma urbana e, sobretudo, considerando o cenário de 

requalificação que se opera no bairro de Nova Esperança, faz-se necessário discutir 
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a formação de ativismos e movimentos sociais e sua relevância para o exercício da 

participação popular. 

 

2.1. Reforma urbana, ativismos e movimentos sociais. 
 

O debate sobre a participação popular em projetos, programas e políticas 

públicas, tem seu marco histórico no processo de democratização que se 

desenvolveu no Brasil, após a ditadura militar. No que concerne ao processo de 

urbanização brasileiro, a perspectiva de uma nova constituição, concretiza a 

participação política de movimentos sociais, organizações e instituições que lutavam 

pela reforma urbana. Este movimento foi fortemente apoiado por alguns setores da 

Igreja Católica, intelectuais, outras representações do movimento social, técnicos da 

área urbana, partidos políticos, e demais entidades organizadas em torno do 

planejamento urbano.  

A construção de uma política de desenvolvimento urbano no Brasil, conforme 

descrito no capítulo anterior, não ocorreu como uma evolução natural da 

modernização espontânea do Estado. Cabe destacar a importância crucial dos 

movimentos populares24 de luta e conquista pelo direito à habitação e qualidade de 

vida nas cidades. (FERNANDES, 2000).  

Estes setores passaram a desenvolver propostas e fazer reivindicações junto 

ao poder público, através de ações diretas, como a ocupação de imóveis; fazendo 

resistência aos despejos e reintegrações de posse, ou ainda como um dos atores 

participantes nos novos programas habitacionais. (RODRIGUES; BARBOSA, 2010). 

 

As reivindicações emergem no cenário urbano devido ao processo 
de empobrecimento das camadas populares e das contradições 
produzidas pela urbanização capitalista. Alguns desses movimentos 
propõem novas formas de administração pública, com participação 
popular na gestão democrática dos serviços públicos, a partir da 
compreensão de que são equipamentos coletivos, públicos e não 
estatais ou governamentais (SANTOS, 2009, p. 3).  

 

                                                 
24

 Regina Célia Santos (2009) ressalta que os movimentos urbanos são comumente designados 
como populares, o que não significa, no entanto, que sejam unicamente populares. Mas esta é a 
referência fundamental que caracteriza os movimentos reivindicatórios urbanos, uma vez que “a 
mobilização é de enfrentamento ao status quo diferentemente de outros movimentos reivindicatórios 
que envolvem outras classes ou as camadas mais abastadas da população” (SANTOS, 2009, p. 2).  
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A inserção do capítulo referente à Política Urbana na Constituição de 1988 foi 

uma conseqüência das lutas do Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), 

que teve origem em meados da década de 80 e buscou o processo de 

democratização do planejamento urbano no Brasil. O MNRU protagonizou as 

reivindicações populares por uma Reforma diante da crise urbana presente nas 

cidades. O Movimento trazia proposições políticas que estruturaram argumentos 

técnicos e conceituais sobre a função social das cidades. Os principais objetivos da 

reforma urbana foram (e continuam sendo) os seguintes:  

 

a) Coibir a especulação imobiliária; b) reduzir o nível de desiguldades 
socioeconômicas e de segregação residencial intra-urbana, ou seja, 
diminuir as desigualdades entre bairros ricos e pobres, elevar a 
qualidade de vida dos moradores de periferias, favelas e conjuntos 
habitacionais e fazer com que todas as pessoas tenham uma vida 
digna na cidade; c) democratizar o máximo possível o planejamento 
e a gestão do espaço urbano, ou seja, fazer que a população 
participe efetivamente da elaboração e da gestão de políticas 
públicas e projetos para sua cidade. (SOUZA; RODRIGUES, 2002, p. 
68).  

 

Muito embora os movimentos que se reuniram pela reforma urbana tenham 

sido constituídos por grupos heterogêneos que se organizaram em torno de variadas 

demandas, Kowarick (2009) ressalta que os movimentos operário-sindicais e 

aqueles que se processaram em torno do acesso a terra, moradia e bens de 

consumo coletivo adquiriram maior visibilidade no cenário das metrópoles. Para este 

autor, as consequências da exploração do trabalho e da espoliação urbana, afloram 

mais do que outros, como problemas coletivos. Os pleitos que constituíram a pauta 

de reivindicações pela reforma urbana na década de 1980, estão profundamente 

arraigados nas lutas que se operam no mundo do trabalho:  

 

É um momento de fusão em quem um confronto que ocorre no 
mundo do trabalho se alimenta de múltiplas e díspares aglutinações 
forjadas em lutas cotidianas centradas nos bairros, onde vivem e 
reivindicam as populações pauperizadas que lutam por melhorias 
urbanas. (KOWARICK, 2009, p. 36).  

 

É neste mesmo período que passam a despontar nas metrópoles grupos e 

associações que discutiam as condições espoliativas da vida nas cidades. Estas 
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associações passam a operar variados mecanismos de pressão aos poderes 

públicos, através de reivindicações por serviços e equipamentos sociais.  

A “consciência da exclusão” é para Kowarick (2009) um elo de reivindicações 

de moradores nos bairros das periferias das metrópoles, pois, ao se debruçar 

coletivamente sobre as questões comunitárias, há o surgimento de “uma nova 

sociabilidade que traz à luz um discurso que reinterpreta os amplos e profundos 

problemas coletivos” (KOWARICK, 2009, p. 40). O autor destaca ainda que estas 

organizações populares, contando com o apoio da Igreja Católica por intermédio das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB) e outras articulações, passaram a se 

constituir num campo de resistência que gerou as ações reivindicatórias contra o 

autoritarismo do sistema político. 

De maneira semelhante, estas formas organizativas, como se poderá 

constatar nos resultados desta pesquisa, fizeram parte do cotidiano dos moradores 

de Nova Esperança, de forma que estas “aglutinações”, além de estarem em 

permanente conflito e negociação com o Estado, através de exigências de melhorias 

de infraestrutura, procuram se organizar em formas de representação e gestão. 

Na cidade de Salvador, os movimentos sociais urbanos de caráter 

reivindicatório se fortaleceram a partir de 1970, sendo comuns as manifestações 

envolvendo famílias de áreas de ocupação. Além das CEB´s e de ONG´s vinculadas 

à Igreja, surge em 1973, um movimento conhecido com “Trabalho Conjunto” que 

reunia 12 entidades e atuava no apoio e defesa das reivindicações de bairros e no 

debate de questões da problemática urbana (OLIVEIRA; MARTINS, 2005).  

Os movimentos culturais de etnia, gênero e meio- ambiente surgem em 

Salvador como forma de resistência à ditadura militar e em protesto ao 

segregamento racial e às forças repressivas do Estado em relação às manifestações 

da cultura negra.  

Movimentos culturais como o Ilé Ayé, Male DeBalê, Araketu e Olodom 

surgiram com a proposta inicial de criar um espaço próprio dos festejos de carnaval 

(uma vez que os negros eram proibidos de participar de muitas agremiações 

carnavalescas de Salvador). Para além das questões relativas ao carnaval baiano, 

estas organizações passaram a ter importante papel de combate ao preconceito 

racial e também, diante da omissão do Estado, passaram a ofertar serviços e bens 

coletivos as suas comunidades, mesclando um serviço de resgate cultural e ação 

comunitária. (OLIVEIRA; MARTINS, 2005). 
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O racismo é apontado por Souza e Rodrigues (2002) como uma das 

insuficiências ou lacunas na agenda da reforma urbana, afirmando que esta reforma 

precisa incorporar a questão do racismo de modo mais decidido, pois ele vem sendo 

pouco explicitado, apesar de ser um componente presente na segregação 

residencial e na estigmatização de certos espaços na maioria das cidades 

brasileiras, especialmente em Salvador.  

Outra lacuna apontada por Souza e Rodrigues, refere-se à problemática da 

participação popular que deve ser compreendida a partir da análise da dinâmica da 

própria sociedade civil, sob a forma dos “ativismos sociais”. 

No contexto da requalificação urbana de Nova Esperança, faz-se necessário 

adentrar o debate sobre os conceitos de ativismos e movimentos sociais, trabalhado 

por Souza e Rodrigues (2002), Souza (2008) e por Scherer-Warren (1999). 

Em primeiro lugar, é preciso diferenciar os ativismos sociais de movimentos 

sociais, ressaltando que “todo movimento é um ativismo social, mas a recíproca não 

é verdadeira: nem todo ativismo é um movimento” (SOUZA; RODRIGUES, 2002, p. 

83). De forma conceitual, pode-se afirmar que os ativismos envolvem diversas 

formas de organização, mobilização e ação dos habitantes na cidade e não 

aprofundam a crítica ou os questionamentos sobre questões estruturais da 

sociedade. O ativismo é uma espécie de reação diante de um problema específico e 

por este motivo são considerados “ativismos puramente reivindicatórios”, por 

compreenderem ações que buscam melhorias pontuais de um determinado grupo, 

sendo que, normalmente a mobilização se desfaz, após a conquista do pleito. 

(SOUZA; RODRIGUES, 2002).  

Para Scherer-Warren (1999) os ativismos sociais ou associações civis são 

ações coletivas localizáveis, delimitadas e se constituem em torno de identificações 

e propostas comuns. Por outro lado, os movimentos sociais “transcendem a prática 

localizada e temporal de uma organização” (SCHERER-WARREN, 2002, p. 45) e 

abrange múltiplas redes de relações sociais e entre sujeitos e associações e 

possuem um projeto de mudança social, a partir de um horizonte de luta ampliado. 

 
Os movimentos sociais são formas de ações coletivas reativas aos 
contextos histórico-sociais nos quais estão inseridos (...) é um 
conjunto mais abrangente de práticas sociopolítico-culturais que 
visam à realização de um projeto de mudança (...) resultante de 
múltiplas redes de relações sociais entre sujeitos e associações civis. 
É o entrelaçamento da utopia com o acontecimento, dos valores e 
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representações simbólicas com o fazer político, ou com múltiplas 
práticas efetivas. (SCHERER-WARREN, 1999, pp. 14-16).  

 

A organização coletiva existente em Nova Esperança possui relevante 

importância para construção da identidade do bairro e embora, aparentemente, suas 

ações reivindicatórias estejam localizadas e delimitadas, possuem características 

que a aproximam de um movimento social de bairro, conforme será analisado 

posteriormente, a partir da descrição das representações elaboradas pelas 

lideranças comunitárias.  

 

2.2 Representações sociais e participação popular 
 

O conceito de Representação Social tem suas origens na sociologia de 

Durkheim, mas encontra na Psicologia Social sua teorização. Foi desenvolvida por 

Serge Moscovici, em 1961 na França, a partir de uma obra clássica acerca da 

representação social da psicanálise: “La Psychanalyse, son image, son public”. A 

princípio, esta teoria não encontrou muita reverberação dentro da Psicologia porque 

se voltava para fenômenos subjetivos e utilizava metodologias de análise que 

questionavam os paradigmas da ciência psicológica da época, dominada pelo 

behaviorismo e pela necessidade de delimitar o que era ou não científico. A teoria 

recebe maior atenção a partir da década de 1980, momento no qual passa a ser 

aprofundada através de diferentes escolas, apresentando propostas teóricas 

diversificadas. O termo “representação social” vem sendo amplamente utilizado no 

campo das ciências humanas e seu universo de pesquisa não está necessariamente 

restrito à orientação teórica que foi inaugurada por Moscovici. (ARRUDA, 2002; SÁ, 

1998).  

A presente pesquisa utilizará o referencial das Representações Sociais, teoria 

que faz parte da Psicologia Social e que traz como matriz a “tensão criativa” 

existente entre indivíduo e sociedade, sem polarizar as duas instâncias. (FARR, 

2007). É por isso que Moscovici, afirma que a teoria das representações sociais 

constitui de certa maneira, o “coração da Psicologia Social” e desempenha um papel 

muito específico porque “conduz um modo de olhar a psicologia social que exige a 

manutenção de um laço estreito entre as ciências psicológicas e as ciências sociais” 

(MOSCOVICI, 2007, p. 8).  
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Pode-se afirmar que historicamente, a Psicologia Social buscou a harmonia, a 

coesão grupal e a consistência dos grupos, desprezando o conflito inerente aos 

mesmos. No entanto, a teoria das representações sociais vem “acertar as contas” 

com esta disciplina, porque propõe recolocar “nos espaços constitutivos da teoria e 

do método em Psicologia Social um lugar para o mundo social e seus imperativos, 

sem perder de vista a capacidade criativa e transformadora dos sujeitos sociais” 

(JOVCHELOVITCH, 2007, p. 64).  

Para Moscovici, não há dualismos entre o mundo individual e o social, de 

forma que a noção de conflito tem papel fundamental em sua teoria. Moscovici 

analisa o conflito entre o individual e o coletivo como parte do domínio da 

experiência individual de cada um, mas que também é uma conseqüência da vida 

social. Sem incorporar a idéia de conflito, não seria possível compreender o 

dinamismo da sociedade nem as mudanças dos indivíduos que a compõe. 

 

Todas as culturas que conhecemos possuem instituições e normas 
formais que conduzem de uma parte, à individualização, e de outra, à 
socialização. As representações que elas elaboram carregam a 
marca desta tensão, conferindo-lhe um sentido e procurando mantê-
la nos limites do suportável. Não existe sujeito sem sistema nem 
sistema sem sujeito. (MOSCOVICI, 2007, p. 12).  

 

A tradução desta tensão é caracterizada pela transformação da dimensão 

social em um elemento constitutivo dos fenômenos psicossociais e não 

simplesmente uma variável que os influencia. Para Jovchelovitch, as representações 

sociais estão “necessariamente radicadas no espaço público e nos processos 

através do quais o ser humano desenvolve uma identidade, cria símbolos e se abre 

para a diversidade de um mundo de Outros” (JOVCHELOVITCH, 2007, p. 65). 

O estudo das representações sociais é um importante instrumento de 

pesquisa dentro das ciências sociais porque se constituem em “imagens construídas 

sobre o real” (MINAYO, 2007, p. 108). A partir delas é possível identificar a “visão de 

mundo” de determinadas pessoas ou grupos, uma vez que refletem a forma pela 

qual os sujeitos representam as suas realidades, como se apropriam dela e a 

reconstroem no seu sistema cognitivo de maneira articulada com seus valores 

pessoais e dependente de seus contextos sócio-histórico e ideológico. 

O aprofundamento da análise qualitativa das práticas sociais e das atitudes 

dos diversos atores envolvidos nos processos participativos é apontado uma 
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necessidade que a cada dia se amplia, a fim de compreender as ambigüidades, os 

limites e os arranjos imanentes à participação. (JABOBI, 2002). Para este autor, o 

aprofundamento destas análises pode significar tanto a revelação de experiências 

que inovam a gestão pública, quanto denunciar aquelas que mantêm inalteradas as 

práticas que já são tradicionalmente desenvolvidas.  

A partir da teoria psicossocial das representações sociais é possível situar as 

representações que emergem das falas das lideranças como a estruturação de 

algumas formas de compreender e operar a participação popular que pode ser 

característica de um grupo. Conforme Spink,  

 

Não é um indivíduo isolado que é tomado em consideração, mas sim 
as respostas individuais enquanto manifestações de tendências do 
grupo de pertença ou de afiliação na qual os indivíduos participam. 
(SPINK, 2007, p. 120).  

 

Situando a discussão na esfera deste trabalho, conhecer as representações 

sociais das lideranças em questão, significa investigar como em meio ao cotidiano, 

estes sujeitos apropriam estas representações e as transformam, além de 

transformar a realidade ao seu redor. 

Para Spink (2007), o estudo das representações sociais reúne dois debates. 

O primeiro deles relaciona as representações sociais a uma modalidade de 

conhecimento prático “orientado para a compreensão do mundo e para 

comunicação” (SPINK, 2007, p. 118). Como uma forma de conhecimento, elas 

seriam estruturas cognitivo-afetivas que não se reduzem apenas ao seu conteúdo 

cognitivo. O contexto social que as produzem tem papel fundamental na construção 

da teia de significados que as coloca na condição de criar efetivamente a realidade 

social. Ao inscrever a abordagem das representações sociais entre as perspectivas 

construtivistas, Moscovici enfatiza este poder de criação das representações, 

“acatando sua dupla face de estruturas estruturadas e estruturas estruturantes” 

(SPINK, 2007).  

No segundo debate, as representações sociais emergem como “construções 

com caráter expressivo, elaboração de sujeitos sociais sobre objetos socialmente 

valorizados” (SPINK, 2007, p. 120). Neste contexto, as representações são a 

expressão da realidade intraindividual, mas ao mesmo tempo, manifestam 

tendências de um grupo de pertença, ou seja, elas “são elaboradas a partir de um 
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campo socialmente estruturado”. Para Jovchelovitch as representações sociais são 

fenômenos simbólicos produzidos na esfera pública, pois ao construir a 

representação de um objeto, elas o reapresentam de forma autônoma e criativa. 

 

Dessa forma, elas reapresentam, por excelência, o espaço do sujeito 
social, lutando para dar sentido, interpretar e construir o mundo em 
que ele se encontra. Para mais além das estruturas dadas da vida 
social, elas oferecem a possibilidade da novidade, da autonomia, 
daquilo que ainda não existe, mas poderia existir. 
(JOVCHELOVITCH, 2000, p. 41).  

 

As representações sociais possuem uma relação íntima com as atividades do 

cotidiano e analisá-las não significa simplesmente percorrer um conceito abstrato e 

teórico. Para Sá, elas são “uma modalidade de saber gerada através da 

comunicação na vida cotidiana, com a finalidade prática de orientar os 

comportamentos em situações sociais concretas” (SÁ, 1998, p. 68).  

A utilização da investigação de representações sociais sobre participação 

popular não se inscreve, neste trabalho, sob a lógica da “racionalidade dominante na 

modernidade”, onde tem se buscado examinar processos considerados psicológicos 

na tentativa de tornar a participação mais eficiente. Não se trata ainda de dar à 

afetividade, um lugar central, conforme as “modernas” definições de participação, 

que consideram unicamente o envolvimento emocional dos sujeitos como propulsor 

do processo participativo. (SAWAIA, 2002, p.117). 

Sawaia alerta para a postura crítica necessária à análise das 

intencionalidades por trás da “explosão de interesses pela subjetividade” (SAWAIA, 

2002, p.116). A autora critica a atual utilização dos recursos “psis” como estratégia 

utilitarista da manipulação e exploração mercantil da subjetividade.  

 

Ao se incorporar a subjetividade na análise e no planejamento da 
participação, é de realizar um trabalho “do contra”, caminhando na 
“contracorrente” da lógica dominante, com muita clareza das 
imposições de mercado. O que significa usar o feitiço contra o 
feiticeiro”, introduzindo a subjetividade como questão central de 
análise e planejamento da participação para negar a sua 
manipulação como força produtiva por meio de estratégias “psis”. 
[Grifo nosso] (SAWAIA, 2002, p. 118).  

 

Assim, ao buscar os significados da participação popular entre lideranças 

comunitárias, esta pesquisa pretendeu descrever as representações estruturadas 
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por estes atores e apresentá-las, como uma das possibilidades interpretativas dos 

processos participativos no contexto da requalificação urbana do bairro de Nova 

Esperança. A partir da análise das informações coletadas, as representações 

emergentes foram classificadas em três amplos temas articulados com as seguintes 

questões da pesquisa: a) Definições de participação popular; b) Exercício da 

participação; c) Dificuldades encontradas no exercício da participação. 

 

2.3 Definindo participação popular: uma história de luta ou a luta por uma      
história 
 

A história de ocupação do bairro de Nova Esperança é a principal resposta 

dos entrevistados quando convocados a definir o que é participação popular. Falar 

da chegada ao local e dos inúmeros desafios enfrentados ao longo dos anos para 

permanecer nele, parece demonstrar que a representação da participação popular 

está articulada a idéia de luta sem a qual não teria sido possível construir a história 

da própria vida que se confunde com a história da constituição da comunidade. 

A participação popular é articulada nos discursos das lideranças entrevistadas 

como uma experiência prática, que se repete através da palavra “luta”. O substantivo 

“luta” aparece 112 vezes e o verbo “lutar”, em variadas flexões, aparece cerca de 80 

vezes nos discursos. A idéia de luta, conforme a Liderança A, está associada a três 

condições: 1) “peregrinação” pelos órgãos públicos em busca de soluções para a 

infraestrutura do bairro; 2) longo período de espera pela solução; 3) ação direta da 

própria comunidade para resolução dos problemas. Foi fazendo este repetitivo 

movimento que a comunidade alcançou algumas benfeitorias de forma 

completamente alheia às intervenções dos poderes públicos. 

A história do bairro aparece nas respostas a várias perguntas do roteiro de 

entrevistas, como forma de ilustrar ou exemplificar a participação popular. A partir 

delas foi possível verificar que a representação da participação popular está 

fortemente atrelada à memória da formação do bairro que foi construído com “luta”.  

Embora este não seja o objetivo do presente trabalho, é praticamente 

impossível descrever as representações destas lideranças sem narrar 

acontecimentos importantes da história de Nova Esperança. Por este motivo é que 

será feito, a seguir, uma tentativa de sistematização cronológica das informações 
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acerca deste histórico, embora estes episódios apareçam nas entrevistas de 

maneira dispersa. 

“Um lugar coberto de mato”. Assim é que os entrevistados definem o bairro 

antes das primeiras ocupações ocorridas por volta do ano de 1980. Antes disso, o 

local era a Fazenda de uma família denominada Amado Bahia. 

A Liderança A refere que a Fazenda foi alvo de uma série de partilhas entre 

os herdeiros da família, sendo que a primeira partilha ocorre em 1925, a segunda em 

1944 e a última na década de 1980. Mas não havia documentos comprobatórios da 

posse das terras: 

 

Eles mostraram um dos documentos e quando nós conseguimos 
esses documentos, é o que eu tô te falando. Tinha essas dúvidas. 
Quando nós pedimos explicações eles nunca deram. Eles nunca 
mostraram pra gente uma coisa legal, se pagavam o INCRA, se 
pagavam alguma coisa, eles nunca deram nada (...) foi aí que nós 
fomos resistindo (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010). 

 

Diante da inexistência de documentos oficiais que comprovassem a posse da 

terra, as ocupações foram se expandindo. Segundo a Liderança A, em 1981 já havia 

80 casas no local. Passaram a denominar a localidade de CEPEL, por conta da 

usina de asfalto ao redor da qual se estabeleceram. A Liderança A se considera um 

pioneiro e estabeleceu moradia no local neste mesmo ano. Em parceria com outras 

famílias, combinavam estratégias de resistência às ameaças de despejo. 

A falta de comprovação da posse da terra pelos supostos proprietários, 

constituiu-se num conflito fundiário que vai perdurar durante décadas no cotidiano 

dos moradores de Nova Esperança. A revelia dos controles formais do Estado ou do 

mercado imobiliário, a comunidade vai construindo a sua “casa própria” e se 

constituindo diante da omissão do poder público em relação à forma de ocupação do 

local. Para Souza Gordilho (2001), a atitude de “tolerância” do Estado em relação a 

estas ocupações, faz emergir “uma espécie de direito não oficial”, que é apontada 

por Rolnik (1997) como a formulação de um “pacto territorial” realizado 

silenciosamente pelo Estado, na medida em que impede a cidade de “crescer com 

graça, justiça e beleza” (ROLNIK, 1997, p. 14).  

Os deslocamentos da população pauperizada para as zona periféricas da 

cidade, refletem um processo de “apartação social” implementado pelo Estado. Este 

termo, utilizado por Cristóvão Buarque (1993), denuncia uma forma contundente de 
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intolerância social, na medida em que se separa o outro e o expulsa dos meios de 

consumo, dos bens e serviços coletivos, dentre outros equipamentos fundamentais a 

sobrevivência nas grandes cidades (WANDERLEY, 2008, p. 22; JACOBI, 1982).  

Com apenas 24 anos de idade, a Liderança A iniciou a construção de seu 

“barraco de taipa”, ocasião na qual foi ameaçado pelo suposto dono do terreno. Por 

recomendação de um vizinho, resolveu entrar na casa com toda a família, antes 

mesmo desta ter sido concluída: 

 

Eles não iam desmanchar a casa com a gente dentro (...) eu de 
imediato, no mesmo dia, mudei para dentro da casa. Só tinha as 
varas, sem tapar. Aí tiramos a palha da Pindoba... Foi o mês de abril, 
um vento muito forte, nós cercamos de palha e dormimos com as 
crianças ali naquele frio e depois de uma semana, quando o pessoal 
chegou pra desmanchar o barraco, nós já estávamos dentro. Nós 
passamos pra dentro e viemos morar. Aí depois a gente chega e: 
„como é que nós vamos viver se não tem energia? (Entrevista: 
Liderança A, Salvador, 2010).  
 

É preciso destacar que a lembrança deste momento, faz emergir emoções na 

Liderança A, que são descritas por ele como “tristes” por lembrar das crianças mal 

acomodadas no barraco recém construído, além da tensão cotidiana provocada pelo 

medo de ser despejado. Para Spink (2007), estes “detalhes sutis” do discurso são 

pistas importantes por denunciar o investimento afetivo presente.  

A representação da participação associada à luta parece revelar que esta se 

constitui inicialmente como um esforço pessoal e familiar em permanecer 

clandestinamente em terra alheia, uma verdadeira “luta pela sobrevivência” 

deflagrada pela exclusão sócioespacial. Esta exclusão sentida inicialmente de forma 

pessoal e familiar, aos poucos vai se convertendo em ações organizadas 

coletivamente em forma de ativismos, demonstrando que a exclusão, e conforme 

Sawaia, “induz sempre uma organização específica de relações interpessoais ou 

intergrupos”. Com isso, a autora articula a ambigüidade inerente ao conceito de 

exclusão, uma vez que esta inaugura um tipo específico de relação social: “analisar 

a ambigüidade constitutiva da exclusão é captar o enigma da coesão social sob a 

lógica da exclusão na versão social, subjetiva, física e mental” (SAWAIA, 2008, p. 7). 

A partir das ocupações isoladas, a comunidade passa a se organizar de forma 

mais estruturada. A primeira região a ser ocupada foi a CEPEL. Em 1987, a indústria 

CEPEL mudou-se para a Pedreira Aratu e a partir de então, a comunidade deflagrou 
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uma luta pela posse do terreno da referida empresa, onde já havia dezenas de 

casas instaladas. A liderança B, em movimento semelhante, ocupa um pouco mais 

tarde, em 1989, outra localidade pertencente ao mesmo bairro, denominada “Barro 

Duro”: 

 

Meus irmãos vieram trabalhar e eu vim passear e eu sempre fui meio 
maluco. Tô aqui e de repente me dá vontade de sair pelo mundo. Aí 
no dia quatro de julho de oitenta e nove, eu tinha vontade de vir aqui 
passear e vim sozinho, procurando os meninos onde eles 
trabalhavam. Cheguei aqui e disse que ia passar quinze dias, desses 
quinze dias eu estou até hoje, vinte e dois anos já. Aí depois veio 
minha mãe, veio minha irmã. A gente foi morar na Carubeira que fica 
ali atrás da CEASA, a gente foi trabalhar com porco e aí a gente 
começou a conhecer aqui e achar bonito, aí começou essa invasão. 
(Entrevista: Liderança B, Salvador, 2010). 

 

A análise das narrativas permite concluir que as possibilidades de trabalho 

junto a CEASA incentivaram o movimento de ocupação irregular de áreas periféricas 

que é descrito por Souza Gordilho: “em razão dos baixos índices de absorção, no 

mercado formal, das pessoas recém-chegadas à cidade, que se ocupavam, 

basicamente, de prestação de serviços e biscates, portanto com ganhos 

insuficientes para aquisição de habitação pronta” (SOUZA GORDILHO, 2001, p. 69).  

A existência da represa de Ipitanga III, tanto como fonte de água para 

sobrevivência, quando para o lazer, também foi propulsora da ocupação do local. 

 

Fiz um barraco aqui na entrada e só morava eu aqui sozinho. Isso 
aqui era bonito, mato e ali na frente tinha uma praia, a gente chama 
de praia aquela parte ali na frente da lagoa e dia de domingo ficava 
lotado. Aí começou a crescer a invasão e começou a poluir a bacia. 
Aquele trecho que parecia uma praia começou a virar mangue, 
começou a virar aquela lama preta, aquele esgoto, e a comunidade 
teve muito prejuízo com isso. (Entrevista: Liderança B, Salvador, 
2010).  
 
Essa barragem de Ipitanga III (...) todo mundo descia pra lavar, pra 
pegar água de beber, tudo era feito no rio, tomar banho, tudo era 
feito na barragem. Chegou um momento que a gente disse: “Poxa! 
Precisa ter água tratada”. (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010). 
 

A precariedade das condições de habitação e ausência de infraestrutura são 

frequentemente lembradas como cenas de um cotidiano que exigia providências 

urgentes em prol da melhoria das condições de vida no local. Estas providências 

foram se concretizando na organização do grupo sob a forma de um movimento 



76 
 

 

social de bairro. Conforme Souza e Rodrigues, esses movimentos tiveram o seu 

apogeu no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980 com base em “lutas pontuais em 

comitês de moradores que se mobilizavam na luta pelo saneamento básico, pela 

preservação ambiental, pela melhoria dos transportes, pela iluminação pública...” 

(SOUZA; RODRIGUES, 2004, p. 88). A Liderança A faz questão de descrever a luta 

pela energia elétrica com uma das principais acontecimentos ilustrativos da 

participação popular: 

 

Esta comunidade, quando eu aqui cheguei em 1981, ela não tinha 
nenhum benefício. Nem energia aqui existia. As pessoas usavam 
candeeiro. A gente tinha uma usina de asfalto, a CEPEL, onde os 
moradores... Naquela época era uma média de oitenta moradores, 
que tinha suas casas de barro, de taipa, de papelão, madeira, e eles 
utilizavam aquele óleo queimado que colocava no candeeiro ou na 
lata de leite Ninho. Botavam um algodão ou uma tira de pano e dali 
fazia o candeeiro. Era assim que eles passavam a noite quase no 
escuro (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010).  
 

A história da chegada da energia elétrica ilustra de que modo os serviços 

públicos e infraestrutura mínima chegaram a Nova Esperança. As barganhas 

eleitorais foram a maneira pela qual foi possível adquirir benfeitorias até então 

negadas pelo Estado através de suas instituições formais. O clientelismo é definido 

por Souza e Rodrigues como  

 

troca de favores entre as organizações locais e os políticos na qual 
este prometem ou promovem algumas melhorias superficiais e 
distribuem prêmios (...) esperando obter com isso algum tipo de 
compromisso de apoio eleitoral, a ser mediado pelos líderes da 
comunidade (SOUZA E RODRIGUES, 2004, p. 90).  

 

As práticas clientelistas do Estado se reafirmam nos relatos das lideranças, 

demonstrando que esta tem sido a forma que historicamente a comunidade 

encontrou para obtenção de melhorias.  

Em 1985, após percorrer as Prefeituras de Simões Filho, Lauro de Freitas, 

Camaçari, sem obter êxito, finalmente a comunidade encontrou no município de 

Salvador, uma solução para o fornecimento de energia elétrica. A Companhia de 

Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) sinalizou a instalação do serviço, 

mediante pagamento de uma quantia em dinheiro, que na moeda corrente, segundo 

a Liderança A, seria o equivalente a onze mil reais. 
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Olha, a gente não tinha nem condições de pagar nada porque os 
moradores todos são financeiramente carentes. O pessoal trabalhava 
na CEASA vendendo um cafezinho, comprando um pouco de laranja 
pra revender e não tinha condições de pagar (...) mas nós 
conseguimos. Era um momento político e nós conseguimos cinco mil. 
Só pra você dar risada da situação, porque é coisa da gente rir 
mesmo. Teve um candidato interessado em voto que disse: “vocês 
votam em mim que eu vou pagar depois”. (Entrevista: Liderança A, 
Salvador, 2010).  

 

A comunidade aceitou a proposta do então candidato, mas diante da 

possibilidade dele não cumprir com o acordo estabelecido, solicita o adiantamento 

da metade do valor. Considerando a promessa de que o cheque só seria depositado 

após o resultado das eleições, o candidato aceita fornecer o adiantamento. Mas 

ainda faltava a outra parte do dinheiro para que a ligação elétrica fosse realizada: 

 

Então reunimos a comunidade e pensamos: “antes ele não vai dar 
tudo e depois ele não vai dar nada. É bom a gente segurar logo essa 
parte. Por que a gente não tentar fazer um sacrifício pra conseguir a 
outra parte e o quanto antes dar entrada na Coelba?”. O pessoal 
achou ótimo começou todo mundo a fazer um trabalho de 
formiguinha. Um falando com o outro, falando com o outro e no dia 
da eleição ou antes do dia, na véspera, a gente tinha conseguido 
seis mil e a fração (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010).  
 

Antes do encerramento das eleições, a comunidade realizou o depósito do 

cheque, que somado a quantia que haviam juntado com seus próprios esforços, 

serviu para pagar os serviços da COELBA. A comunidade barganhou o voto em 

troca do dinheiro, forjando uma suposta retribuição de “favores”. Por conhecer os 

mecanismos de suborno próprios às práticas clientelistas, o grupo se empenhou em 

conseguir o dinheiro antes dos resultados da eleição a fim de utilizar, com a maior 

brevidade, o dinheiro ofertado pelo candidato em forma de cheque. A pressa se 

justificava pelo medo de que o mesmo fosse sustado após a constatação de que não 

houve empenho da comunidade para promover a eleição do “contribuinte”. Nota-se 

um “aperfeiçoamento” da “tecnologia do clientelismo” que é realizado pela 

comunidade, fazendo com que o “feitiço virasse contra o feiticeiro”: 

 

Nós conseguimos a outra parte e já demos entrada. Ele (o candidato) 
tomou um susto porque ele jamais pensou que a gente ia conseguir a 
outra parte e dar entrada (...) ele ia sustar (o cheque) porque sabia 

que a gente não tinha a outra parte. Ele botava a desculpa que não 
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teve os votos esperados, ia cancelar e a gente ia ficar (...) ele se deu 
mal e nós conseguimos a primeira etapa de energia. (Entrevista: 
Liderança A, Salvador, 2010).  
 

A Liderança B, que chegou ao bairro em 1989, quatro anos após a ligação da 

primeira etapa de energia, relata que já encontrou no bairro o fornecimento regular 

de energia, mas na localidade do Barro Duro, a grande parte da energia era 

adquirida através de “gato”25.  

 

Tinha gato que tinha mais de mil e quinhentos metros de distância. A 
gente não tinha como comprar o fio, comprava aqueles fios de 
telefone, quando chegava em casa a energia dava pra acender só 
uma lâmpada, não conseguia funcionar nem um rádio. (Entrevista: 
Liderança B, Salvador, 2010).  
 

Muitas famílias ainda sobreviviam sem energia elétrica até 1996, ocasião na 

qual a Liderança B relata ter procurado, junto com a Associação de Moradores, o 

então governador do Estado, Antônio Carlos Magalhães. Esta liderança também 

utiliza como exemplo de participação popular, um momento onde a comunidade, ao 

procurar providências junto ao poder público, recebe como resposta uma proposta 

de caráter clientelista: 

 

A gente foi até o governador, na época era ACM e ele estava 
elegendo Paulo Souto e ACM garantiu que se Paulo Souto fosse 
eleito, eles colocariam a energia da gente, foi assim que eles 
colocaram a energia da gente (...) inclusive Paulo Souto, teve uma 
reunião aqui no colégio de Barro Duro e ele prometeu que assim que 
ele se elegesse governador, a primeira coisa que ele ia fazer era 
botar energia em nosso bairro, aí resultado, quando foi em noventa e 
seis começou a fazer um presídio aqui em cima, com esse presídio 
eles fizeram um acesso aqui pra pista principal e ai veio a energia em 
97 (Entrevista: Liderança B, Salvador, 2010).  

 

Para Maricato (2003), a tolerância do Estado brasileiro com relação à 

produção ilegal do espaço urbano vem dos governos municipais, a quem caberia a 

maior parte da competência constitucional de controlar a ocupação do solo. Para a 

autora, a lógica concentradora da gestão pública urbana faz “vistas grossas” a 

incorporação ao orçamento público desta população moradora da cidade ilegal, que 

demanda com urgência de serviços públicos. O “desconhecimento” do Estado se 
                                                 
25

 Ligações irregulares para obtenção de energia elétrica.  
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impõe apenas “com exceção de ações pontuais definidas em barganhas políticas ou 

períodos pré-eleitorais. Essa situação constitui, portanto, uma inesgotável fonte para 

o clientelismo político” (MARICATO, 2003, p. 157).  

Do ponto de vista da representação articulada sobre participação estar quase 

sempre atrelada a momentos de troca de votos por “favores”, questiona-se o 

aprendizado histórico desta participação e de que maneira esta representação vem 

sendo reeditada dentro desta comunidade. Estes “saberes sociais tácitos” sobre 

participação que são articulados por lideranças comunitárias do bairro de Nova 

Esperança, reafirmam que o clientelismo é um dos elementos centrais que deram 

forma à condição da política brasileira, conforme estudos de Jovchelovitch (2000) 

acerca das representações sociais e esfera pública. Para a autora, estas 

representações ajudam a entender “como a cidadania é pensada, praticada e 

distribuída em nosso país; para entender as possibilidades da democracia e 

especialmente para entender a longa e dolorosa saga que tornou-se a busca de uma 

identidade nacional” (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 16).  

No segundo dia de entrevista com a Liderança A, antes mesmo que se 

iniciasse o processo de acomodação na sala designada para o encontro, ele sugere: 

“hoje eu quero falar sobre a água”. A conquista da água constitui-se em mais um 

aspecto da luta empreendida pela melhoria do bairro. Este episódio de ligação 

clandestina da água pelos próprios moradores é trazido como uma experiência 

prática de participação e se constitui, conforme descrito por Kowarick numa “espécie 

de localismo que intenta resolver, isoladamente, seus próprios problemas” 

(KOWARICK, 2009, p. 66), demonstrando que os processos participativos em Nova 

Esperança não foram potencializados ao ponto de fazer emergir “formas 

organizativas capazes de abrir espaços sociopolíticos sólidos e coletivos” 

(KOWARICK, 2009, p. 57).  

Na luta pela obtenção da infraestrutura básica para a comunidade, desde o 

ano de 1988, os moradores passaram a reivindicar junto a EMBASA providências 

para o fornecimento de água: 

 

O primeiro passo foi conseguir energia e depois de conseguir a 
energia, voltamos pra luta da água. E fomos orientados a procurar a 
Embasa no Centro Administrativo e, naquela oportunidade, nos 
primeiros contatos, a Embasa disse que ia procurar saber, identificar 
a área que até então não tinha identificação e quando conseguimos, 
eles informaram que não poderiam nos atender porque aqui não 
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havia rede de esgoto e por isso a Embasa não podia botar a água e 
já tinha bastante família, né? (Entrevista: Liderança A, Salvador, 
2010).  

 

Diante da falta de resposta da EMBASA para resolução do problema, no ano 

de 1994, os moradores organizados resolveram desviar para o consumo da 

comunidade, a água destinada ao reservatório da CEASA. Para tanto, fizeram uma 

ampla mobilização para arrecadação de recursos para aquisição dos materiais 

necessários para corte do asfalto e realização das conexões com a tubulação da 

CEASA. A Fundação Monte Tabor, mantenedora no Hospital São Rafael forneceu 

uma parte do material e a outra foi conseguida com recursos dos próprios 

moradores.  

 

Eu abri um poço, depois ele secou e tal... eu perdi este poço e a 
gente voltou a utilizar a água do rio e lutando pra conseguir água da 
Embasa. Até o momento que de tanto pedir, de tanto tentar, vimos 
que não tinha êxito, aí nós voltamos a discutir uma possibilidade que 
desse pra resolver a situação e foi essa que nós conseguimos 
encontrar (...) aí a gente veio colocar a rede clandestina. Então, nós 
fomos cavando até três horas da manhã e depois fomos embora. Na 
outra noite retornamos. A gente começava por volta de 21 horas e 
novamente cavamos até duas horas e pouco, três horas da manhã. 
(Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010).  

 

A Liderança A relata com riqueza de detalhes, os procedimentos realizados 

para corte do asfalto, de que forma driblaram a fiscalização da polícia e a alegria dos 

moradores ao verem a água jorrando das torneiras, depois de concluída a ligação 

clandestina: 

 
Nós insistimos, ficamos um em cima duas pessoas, quando um 
cansava o outro ficava, aí nós inventamos de pegar uma sandália e 
cortamos um pedaço da sandália, fizemos uma luva da sandália, foi 
aí que nós conseguimos colocar e aí ligamos e chegou a primeira 
etapa de água na comunidade. Êta! Foi uma festa! Mas o problema 
não terminou aí porque nessa vez que nós conseguimos, 
conseguimos pra umas cem, duzentas e poucas famílias. Mas já teve 
área que não dava pra atender, já se precisava fazer outras ligações 
para atender tanta área. Teria que fazer outras ligações. Se todo 
mundo precisa, quando a gente consegue pra uma parte a outra diz: 
“conseguiu pra eles e pra gente?” (Entrevista: Liderança A, Salvador, 
2010).  
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Diante do crescimento da comunidade, as demandas aumentavam e as 

incursões pelos órgãos públicos continuavam. Através de muitos abaixo-assinados, 

as lideranças recorriam às Secretarias e diversos órgãos públicos em busca de 

soluções, na maioria das vezes, sem obter êxito. São inúmeros os relatos das 

lideranças acerca das negativas encontradas junto aos poderes públicos, 

demonstrando que incansáveis “pedidos de ajuda” sempre antecedem a “luta” (ação 

direta) para conquista dos pleitos. Do ponto de vista da inscrição subjetiva desta 

relação com a burocracia do Estado, Gaulejac afirma que a assistência, como uma 

tentativa de gerenciar os efeitos da pobreza, “é sempre vivida como uma prova 

humilhante, porque a ajuda é subordinada a uma série de condições que também 

são „sintomas‟ da consideração social da qual o assistido é objeto” (GAULEJAC, 

2006, p. 90).  

Mesmo diante destas repetidas situações de recusa do Estado em prover a 

comunidade da infraestrutura necessária, o movimento desta comunidade sempre foi 

o de resistência, demonstrando o que Kowarick (2009) denomina de “contradições 

urbanas”. Estas contradições são caracterizadas pela relação direta entre a 

precariedade de vida nas cidades e o tipo de luta levada adiante pelas populações 

por ela afetadas. Desta forma, as condições materiais podem constituir-se em 

propulsoras de transformações sociais.  

Ao longo dos anos, os moradores resistiram às inúmeras ações de 

desocupação, principalmente de uma área de aproximadamente 16.000 metros 

quadrados onde havia funcionado da sede da usina e depósito de materiais da 

empresa CEPEL. Os moradores, em assembléia, deliberaram pela ocupação deste 

terreno, a fim de demarcar um espaço na comunidade para construção dos futuros 

equipamentos sociais que pretendiam implantar no local.  

Representantes da CEPEL entraram em diversos embates com os 

moradores, resultando em ação policial que chegou a ser resolvida na delegacia de 

polícia. 

 

Naquela oportunidade nós pedíamos um canto do terreno para 
construir a escola, mas eles não davam pra gente e depois a gente 
ficou sabendo dessa história do documento, realmente o terreno não 
era deles, eles estavam apenas segurando pra tirar proveito da área 
(...) como eles sabiam que a gente lutava por esta área também, por 
uma área social, que seria importante pra gente ter uma escola, um 
posto de saúde, uma quadra, coisas para própria comunidade, eles 
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fizeram escondidos da gente. Era assim um movimento para ocupar 
toda a área. (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010).  

 

Diante do embate com os representantes da CEPEL e outras pessoas que se 

apresentavam como donos do terreno, os moradores se organizaram a fim de 

oferecer resistência: 

 

Depois de toda essa luta, apareceu pessoal querendo tomar a área. 
Juntou pessoal da CEPEL que queria tomar a área, juntou com 
grileiro que queria tomar as terras pra vender, porque eram 
dezesseis mil metros, uma área muito grande. Então juntaram uma 
turma, policial, botaram vigilante. A turma vinha pra cá pra botar a 
gente pra fora. E eles vinham forte mesmo. Tinha dias que tinha oito, 
dez pessoas aqui e eles vinham ameaçando. Nós nos organizamos 
com a comunidade tocando foguete. A gente chegou pra comunidade 
e disse assim: “olha, vocês precisam nos dar apoio, uma vez que a 
gente começou com essa luta, a gente não pode perder e perder pra 
quem não é dono, é pior ainda. Então nós vamos comprar foguetes, 
quando a gente tocar os foguetes vocês vão correndo pra lá pra dar 
suporte aos que estiverem lá”. E assim a gente fazia, tocava foguete, 
vinha todo mundo, as donas de casa largavam o que estavam 
fazendo, levava menino, paravam lá dentro do terreno. (Entrevista: 
Liderança A, Salvador, 2010) 

 

Além disso, a Liderança A passou por situações de suborno, onde lhe 

ofereciam parte do terreno para que desistisse da luta pela posse. Ameaças de 

morte também lhe aconteceram, momentos nos quais a população se organizava 

para ajudá-lo. 

 

Teve um dia que eles chegaram, o grupo que chegava aqui cheio de 
polícia foi pra lá. Eles chegaram assim com uns três carros, mais ou 
menos umas dez ou doze pessoas, de maneira suspeita, fortemente 
armados, me procurando na portaria. Eu saí do trabalho e fui lá na 
portaria ver o que era (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010). 
 
E ainda tinha dias piores, eu saía pra trabalhar cinco horas da 
manhã. O pessoal via alguém no meu trajeto, de maneira suspeita ou 
armados e aí ligavam lá pro trabalho pra ver se eu cheguei, eles 
ficavam preocupados. Tinha dias que eu estava no trabalho e via 
alguém suspeito ou coisa assim. (Entrevista: Liderança A, Salvador, 
2010). 

 

O significado de participação como luta aqui se repete, mais uma vez como 

uma luta pela moradia que poderia custar a própria vida. Baltazar (2004), em estudo 
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acerca da relação entre militância26 e relação cotidiana de lideranças comunitárias, 

afirma que a militância é uma atividade constitutiva do psiquismo de lideranças, na 

medida em que esta atividade se coisifica sobre forma de um personagem “e mais 

ainda, que essa identidade se mantêm à medida que esse militante exerce sua 

atividade e comparece diante de um grupo que pressupõe essa identidade e a re-

afirma, atualizando-a, mantendo-a, podendo ser cristalizada” (BALTAZAR, 2004, p. 

183). Observa-se que no caso de Nova Esperança, este grupo constituiu-se em 

laços de solidariedade que zelaram pela atividade militante da Liderança em 

questão, a despeito de todas as ameaças externas. 

As intimidações de violência não fizeram recuar a população que permaneceu 

imbuída no seu propósito de oferecer resistência e garantir a posse da terra para 

construção dos futuros equipamentos sociais. Somente em 2001, procuraram a 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), solicitando proteção para as 

ameaças. A partir disso, relatam não mais ter sofrido com situações deste tipo. 

Embora tenha apenas cinco anos na condição de liderança, a Liderança B, 

informa ter participado “como morador” de todas as lutas empreendidas pela 

Liderança A em prol de melhorias para o bairro. Afirma que a participação popular é 

“doação da própria vida” e refere situações onde prioriza as atividades na 

comunidade em detrimento da família. 

 

Mas, eu lutava aqui, tirava cimento da minha casa pra fazer a sede 
da Associação (...) As vezes eu fico muito cansado, mas aí acabo 
levantando novamente. (Entrevista: Liderança B, Salvador, 2010). 
 
O pessoal diz: “tá no sangue”. Tem horas que dá vontade de desistir 
porque eu deixei a minha família. É comunidade, comunidade, 
comunidade. A gente começa a lutar, a ver a necessidade e se vê 
envolvido dos pés à cabeça. A gente quer ver acontecer. (Entrevista: 
Liderança A, Salvador, 2010). 

 

A formação das associações de bairro as quais pertencem, surgem de 

maneiras distintas. Para a liderança A, a associação de bairro do qual já foi 

                                                 
26

 O conceito de militância para Balthazar define-se como “uma forma de participação política 
engajada e crítica, na qual são desenvolvidas ações voltadas para a conscientização política da 
população, buscando desenvolver novos valores que possibilitem às pessoas se organizarem e 
lutarem para a construção de uma sociedade justa e digna”. (BALTHAZAR, 2004, 184).  
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presidente (Associação A), surge em 1987 como uma necessidade organizativa para 

“fortalecer os pedidos”:  

 

A gente pedia, mas não era entidade. A partir daí a gente criou a 
Associação para ficar mais forte na luta. (Entrevista: Liderança A, 
Salvador, 2010).  
 

Ainda segundo a Liderança A, nesta ocasião, algumas pessoas da 

comunidade o procuraram para pedir que ele encabeçasse uma chapa para disputar 

as eleições para a Associação, uma vez que precisavam resistir a um grupo de 

pessoas originárias de Simões Filho que pretendiam presidir a futura entidade. 

 

Eles não eram da comunidade. Aí marcamos a eleição e foi uma 
eleição parecendo política mesmo, sabe? Nós pedimos aos 
comerciantes pra eles fecharem as vendas, aquele dia não podia 
vender cachaça (...). Isso foi em 1987. E aí, naquela oportunidade, 
nós ganhamos a eleição de 205 votos por 95 (...) Ganhamos de 
lavada. (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010).  

 

A experiência da constituição da Associação a qual a liderança B está 

vinculada (Associação B) ocorre posteriormente em 1994. A criação desta 

Associação representa uma espécie de divisão da comunidade que é 

frequentemente apontada no discurso da Liderança B: 

 

Começamos a ver que a gente precisava criar uma liderança pra nos 
representar, pra buscar recursos junto ao poder público e aí gente 
apoiou um vereador de Lauro de Freitas, Gilmar, em 94. Aí a gente 
criou uma Associação e começou a construir esta sede, só que aí 
este vereador nunca registrou essa associação (...). Só foi registrada 
em 2005 quando eu assumi como presidente. (Entrevista: Liderança 
B, Salvador, 2010).  

 

A suposta “divisão” do bairro entre dois territórios distintos emerge no 

discurso da liderança B como um aspecto que será discutido a seguir como outra 

categoria analítica. 
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2.4 Exercício da participação: disputa por territórios de poder e “crise de 

identidade” do bairro 

 

A representação da participação aparece relacionada à idéia de disputa de 

territórios empreendida pelas lideranças comunitárias. A palavra território utilizada 

neste tópico, refere-se a um “espaço definido e delimitado por e a partir de relações 

de poder” ou a “relações de poder espacialmente delimitadas e operando sobre um 

substrato referencial” (SOUZA, 2008, p. 61). 

No discurso da Liderança B, há uma divisão da comunidade em dois espaços 

distintos de “domínio” das Associações comunitárias: “lá é uma história e aqui é 

outra”. A percepção de que a Liderança A estaria “manipulando” a comunidade em 

prol de seus próprios interesses partidários é a explicação que a Liderança B 

encontra para justificar a sua candidatura a Presidente da Associação B da qual 

atualmente faz parte: 

 

Por que é que eu tomei a atitude de ser presidente da Associação? 
Eu vi que a gente era usado, o pessoal queria as coisas, vinha aqui, 
a gente assinava os abaixo-assinados, mas na hora que conseguia 
as coisas, ia tudo pra lá (Entrevista: Liderança B, Salvador, 2010). 
 
 

Desta forma, esta Liderança estabelece uma divisão da comunidade em dois 

territórios: “Nova Esperança”, que seria a localidade conhecida como “CEPEL”, e 

“Jardim Campo Verde”, que corresponde à localidade conhecida como “Barro Duro”. 

Neste tópico, a fim de demonstrar como se opera a suposta divisão comunitária, 

serão adotados os termos: “comunidade da CEPEL” e “comunidade do Barro Duro” 

para designar as diferenças apontadas pela Liderança B.  

Na compreensão da Liderança B, há uma cisão do bairro que somente 

passou a ser percebida pela população do Barro Duro, após a implementação das 

obras de requalificação urbana através do PAC: 

 

Agora que a gente começou a abrir os olhos pra trazer as coisas pro 
lado de cá (...) no projeto tem centro comunitário, tá indo pra lá. 
Tinha um frigorífico de peixe, tá pra lá. (...). Tudo que veio foi pro 
lado de lá (...). Esse projeto foi feito eu não era o presidente da 
Associação ainda. Isso aqui começou em 2004 e eu assumi a 
Associação em 2005. Eu não era presidente ainda. Quando nós 
chegamos e vimos que estava errado, eu comecei a cobrar da 
CONDER, a cobrar da SEDUR, que isso não era certo. Inclusive está 
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vindo uma escola e a escola não vem pra cá. Aqui não tem escola. 
(Entrevista: Liderança B, Salvador, 2010). 

 

Esta “divisão territorial” é afirmada pela Liderança B ao relatar a ocorrência de 

um plebiscito para escolha do nome do bairro, realizado em 2008, ocasião na qual a 

prefeitura organizou a delimitação de bairros. Havia duas propostas: a comunidade 

da CEPEL, representada pela Liderança A, queria que o bairro se chamasse “Nova 

Esperança”. A comunidade do Barro Duro, representada pela Liderança B, desejava 

que o nome do bairro fosse “Jardim Campo Verde”. Na votação, o nome “Nova 

Esperança” ganhou, segundo a Liderança B, por conta da organização política da 

comunidade da CEPEL ser maior e mais forte: 

 

Aquele grupo dele é mais participativo, tem mais vontade, 
participação, eles participam. Você faz uma manifestação aqui vem 
cem pessoas, mas ele faz uma manifestação lá, vem duzentas. Ele 
tem 25 anos e já tem uma estabilidade e eu aqui só tenho cinco anos 
como liderança, eu estou engatinhando ainda. Eles têm um grupo 
mais forte. (Entrevista: Liderança B, Salvador, 2010). 

 

Em diversos momentos, a Liderança B queixa-se da “falta de disposição” da 

população do Barro Duro para aderir às lutas comunitárias, ao passo que reafirma 

durante todo o seu discurso a “soberania” e “força” da Liderança A sobre a 

comunidade. O nome da Liderança A aparece 32 vezes na entrevista da Liderança 

B, ao passo que o contrário não ocorre. A Liderança A não se refere a B em nenhum 

momento nem mesmo a uma suposta divisão da comunidade. De forma homogênea, 

a Liderança A, refere-se à comunidade sempre como “Nova Esperança”, afirmando 

que a mesma engloba as diversas localidades, não citando a existência dos 

episódios de disputa que foram relacionados pela Liderança B.  

A Liderança B cita diversos exemplos nos quais a Liderança A, teria tentado 

“sabotar” a sua Associação a fim de tomar para seu grupo o domínio da mesma, por 

meio de propostas para uma possível aliança. Além disso, outros exemplos são 

citados com o propósito de, provavelmente, demonstrar que a intenção da Liderança 

A é beneficiar apenas “o seu lado”, ou seja, a comunidade da CEPEL.  

Em um dado momento da entrevista, ao perceber que o discurso da 

Liderança B estava povoado de referências à Liderança A, a pesquisadora pergunta 

ao primeiro se eles são lideranças rivais, ao passo que ele responde: “não, somos 

políticos” e assume que o que está em jogo entre eles é uma disputa de votos, uma 
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vez que ambos vêm se candidatando nas duas últimas eleições municipais, a 

vereadores por partidos oponentes. 

O desejo de ocupar espaços políticos aparece no discurso das lideranças 

como uma forma de ter lastro para ajudar a comunidade: 

 

A gente só teve político pra vir aqui na comunidade pra pedir voto e 
depois ir embora. A gente fica aqui. A gente mesmo lutando sem ter 
um representante. Este projeto mesmo foi luta nossa, mas quem 
sabe se tivéssemos um representante na câmara de vereadores não 
teríamos mais êxito? (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010). 
 

No entanto, as candidaturas também representam manipulações partidárias 

que buscaram cooptar estas lideranças, criar “currais eleitorais” e facilitar a 

propaganda política dentro do bairro: 

 

Eu me envolvi com a associação e o pessoal começou a me chamar 
para sair candidato, aí os partidos começaram a me chamar e dizer 
que só ajudariam na comunidade se eu fosse candidato a vereador 
no partido deles. (Entrevista: Liderança B, Salvador, 2010). 
 

As candidaturas das lideranças representam uma rivalidade eleitoral que se 

expressa na militância pela requalificação urbana, quando disputam as benfeitorias, 

através de uma suposta divisão do bairro. A vinda dos equipamentos comunitários 

previstos no Projeto Integrado de Desenvolvimento Socioambiental (PAC) tem sido 

alvo de disputas uma vez que a Liderança B reivindica a justa distribuição dos 

mesmos entre as duas localidades. 

Através de contatos com alguns técnicos vinculados ao PTTS durante o 

trabalho de campo, foi possível constatar que esta suposta rivalidade ocorre e tem 

reflexos para realização das atividades do projeto, uma vez que muitas pessoas não 

se deslocam de uma localidade para a outra, alegando a falta de identificação com o 

lugar e pouca afinidade com as pessoas. Na opinião destes técnicos, estas recusas 

da população estariam associadas à manipulação das Lideranças em questão.  

Pode-se afirmar que as disputas possuem reflexos para a comunidade, 

sobretudo no que se refere à obra de requalificação urbana. O Projeto Integrado de 

Desenvolvimento Socioambiental é elaborado a partir da suposição da existência de 

consensos comunitários e a existência desta complexa teia de relações que operam 

no território pode trazer impactos significativos ao “sucesso” do Projeto.  
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No entanto, estes elementos não são suficientes para produzir uma afirmação 

sobre a existência de identidades comunitárias distintas. Apenas através de um 

aprofundamento posterior do estudo, com incorporação de outras metodologias de 

análise, a exemplo da etnografia, seria possível produzir uma afirmação mais 

consistente acerca do fenômeno. Por hora, é relevante apenas afirmar que a disputa 

por territórios surge como uma representação, mesmo quando cala a Liderança A 

sobre a existência de divergências. Há que se considerar que levantar a hipótese de 

que a omissão deste tema pode significar a manutenção de um discurso que 

sustente a hegemonia de sua posição.  

Durante a entrevista com a Liderança A, a pesquisadora questiona: “quando 

você fala a gente, você se refere a quem?” e ele responde: “a gente sempre 

liderando”. A pesquisadora insiste: “a gente quem? Tinham outras lideranças?” e a 

Liderança A responde: “Não, só a gente mesmo (...) só essa equipe aqui (...) eu sou 

a equipe”, apontando para si mesmo em tom de brincadeira. 

Souza e Rodrigues (2004) apresentam o “caciquismo” e o personalismo como 

um dos problemas que provocam a crise dos ativismos de bairro. Para estes 

autores, quando uma pessoa ou pequeno grupo assume uma postura autoritária 

diante da comunidade e a partir de diversos meios (tais como o clientelismo) se 

perpetuam à frente de algumas organizações, provoca uma desestabilização na 

participação dos demais moradores. É válido afirmar que a Liderança B insurja como 

um ponto de resistência ao “caciquismo” implementado pela Liderança A, porém, 

uma afirmação mais concreta só seria possível, a partir de estudos que penetrassem 

no tecido social e na cultura política da comunidade de uma forma mais profunda. 

Aqui se revela a limitação desta pesquisa, tanto pelos procedimentos metodológicos 

adotados, quanto pelo tempo disponível, porém, estes indicativos apontam para a 

complexidade dos processos participativos, considerando os papéis 

desempenhados pelos diversos atores, suas conexões com os demais e a inserção 

dos mesmos na tessitura social.  

Apesar das divergências existentes (inclusive as de caráter político-

partidárias) as lideranças demonstraram em seus discursos a disponibilidade para 

atuar conjuntamente em prol do bairro no que se refere aos pleitos coletivos, 

momento em que ocorre a fusão das reivindicações. As manifestações que 

realizaram na rodovia do Cia/ Aeroporto, por exemplo, sempre ocorrem com o 

empenho das duas Associações. Neste momento, as disputas se calam e são 
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firmadas alianças em prol da luta coletiva que se esmera por mobilizar o maior 

número possível de moradores. 

 

O objetivo que a gente está... Eu, Liderança A (...) outras lideranças, 
eu particularmente não tenho só interesse político, eu tenho interesse 
de ver a comunidade crescer, amanhã você chegar aqui e ver a 
comunidade com outra cara e você poder dizer assim: “olha, 
Liderança B, Liderança A (...) lutaram!”. A gente sabe que tem a 
política pelo meio, mas a gente sabe que a intenção deles não é só a 
política. (Entrevista: Liderança B, Salvador, 2010). 
 

O atravessamento das questões partidárias e as disputas políticas que 

permeiam a relação das lideranças, aparentemente, ainda não tornaram as 

associações as quais pertencem, vulneráveis a uma “institucionalização 

imobilizadora”27 própria aos mecanismos de cooptação política. As lideranças 

entrevistadas ainda possuem vinculações significativas com a comunidade, 

estabelecendo com esta um diálogo necessário a tomada de decisões visando o 

bem coletivo. 

Embora exista uma suposta divisão da comunidade em dois territórios 

distintos, uma representação emergente relaciona-se com a “crise de identidade” do 

bairro uma vez que este faz intersecção com as cidades de Lauro de Freitas, 

Salvador e Simões Filho, gerando uma espécie de “falta de identidade” local, embora 

o bairro seja pertencente ao município de Salvador. 

No relato das lideranças, parece ter havido diversos prejuízos decorrentes 

deste “jogo de empurra” que os municípios vizinhos operaram em relação ao 

pertencimento da comunidade. Os diversos serviços públicos tais como os de saúde 

e educação, bem como as obras de infraestrutura urbana foram constantemente 

negligenciados sob a justificativa desta “incerteza geográfica”. Este aspecto foi 

recorrentemente citado pelas lideranças como uma questão que atravessou o 

cotidiano da comunidade e os processos participativos. 

 

A Prefeitura desconhecia totalmente essa comunidade. Até hoje é 
difícil. Até pra se trocar uma lâmpada é difícil, imagina naquela 
época? Eles não sabiam nem onde a gente estava. Em 87 (...) 
quando nós estávamos aqui e quase não agüentávamos mais de 
sermos perseguidos pelos grileiros que queriam tomar nossas 
moradias, queriam que nós pagássemos, queriam tomar as terras, aí 
nós procurávamos a Prefeitura, a Secretaria de Terra e conseguimos 

                                                 
27

 Este termo é utilizado por Costa (2007).  
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trazer aqui um engenheiro. Ele chegou aqui não sabia de nada, não 
sabia onde ele estava. A gente que ficou dizendo, baseado nas 
nossas orientações: “o limite passa ali, aqui é Salvador, ali é Simões 
Filho”. Mas ele não sabia de nada. E isso foi por muito tempo e hoje 
nós sabemos que aqui é Salvador, mas a Prefeitura ainda não tem 
claramente o limite sobre os municípios. É tanto que uma parte hoje 
de Salvador é administrado por Lauro de Freitas: Capelão é 
Salvador, uma parte de Areia Branca é Salvador, mas é administrado 
por Lauro de Freitas. (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010). 
 

Alguns serviços básicos, a exemplo do serviço de saúde, foram fortemente 

impactados pela proximidade do bairro com outros municípios, pois embora o 

mesmo pertença ao município de Salvador, a população frequentemente recorre a 

municípios próximos para resolver algumas necessidades, considerando que as 

condições de acessibilidade a estes municípios são melhores em relação a 

Salvador. A Liderança A relatou um episódio no qual um hospital de Simões Filho 

recusou-se a prestar socorro a uma moradora, alegando que o atendimento 

hospitalar deveria ser realizado no município de Salvador.  

Outros serviços como correios, reparos referentes ao fornecimento de água e 

luz, por exemplo, são frequentemente prejudicados, conforme relata a Liderança B: 

 
 

As correspondências que vêm para Nova Esperança como Salvador 
não chegam aqui. Só chegam lá na Estrada Velha do Aeroporto, mas 
as que vêm como Simões Filho chegam aqui porque Simões Filho 
chega fácil. Até todos os órgãos públicos se educarem, os 
entregadores e passarem a conhecer isso aqui como Nova 
Esperança vai demorar um pouco. Aí a gente tem que pagar pra ver 
(Entrevista: Liderança B, Salvador, 2010). 

 

Embora guarde uma forte história de constituição como bairro, parece haver 

uma necessidade de fortalecimento da identidade de Nova Esperança, através de 

um maior reconhecimento dos poderes públicos acerca de sua existência e 

necessidades. Embora a comunidade seja alvo das intervenções do PAC - o que 

teoricamente, significa a integração de serviços básicos dentro do território - os 

órgãos públicos “insistem” em desconhecer a localidade. A invisibilidade do bairro 

traz para os moradores um grande “ônus social”, expressão utilizada por Kowarick 

(2009) para mensurar o nível de espoliação urbana a que as populações das 

periferias são submetidas em decorrência da precariedade do fornecimento de 

serviços públicos e infraestrutura urbana. 
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Esta invisibilidade espacial se reflete na reprodução de uma idéia de morar 

num lugar impróprio, estigmatizado, lócus de violência e marginalidade. O esforço 

das lideranças parece ser em reverter esta imagem da comunidade, conforme relata 

a Liderança B: 

 
A gente precisa ter pessoas para chegar aqui, ajudar, se não tiver 
ninguém para lutar por eles, esse bairro aqui vai virar o que eles lá 
fora dizem que é. Eles dizem que nesse bairro aqui só vive marginal, 
só vivem quem não presta. Mas eu tenho prazer de viver aqui, isso 
aqui é um bairro bom, só que eu temo pelos filhos, tem muitas 
crianças aqui (...) Se você chegar lá fora você vai ver. Barro Duro, 
onde é isso? Tem pessoas que moram aqui e tem vergonha de dizer 
que mora aqui dentro. A gente tem que parar de ter vergonha de 
morar aqui. Eu não tenho vergonha de morar aqui, a gente tem que 
ter orgulho de morar na comunidade. É muito triste ver alguém negar 
onde mora, ter vergonha de onde mora, realmente eles têm até 
razão. Você chega ali na reunião e perguntam: “você vem de onde?”, 
“Barro Duro”, “Barro Duro?”. Já olha com discriminação, é muito 
triste. (Entrevista: Liderança B, Salvador, 2010).  

 

A representação da participação relacionada à “crise de identidade” do bairro 

parece engendrar a idéia de que é preciso, através do exercício participativo, 

desfazer a imagem externa desta comunidade como um “não lugar”, difícil de ser 

localizado pelos prestadores de serviços públicos e ainda “invisível” aos olhos do 

governo. Para Kowarick (2009), a reprodução dos discursos construídos em torno da 

intimidade da moradia “parece ter forte poder na separação do que é tido como 

ordem ou desordem social” (KOWARICK, 2009, p. 91) e contribuem para a 

construção dos significados simbólicos sobre moradia. Estes significados possuem 

uma articulação com a dialética de inclusão e exclusão que segundo Sawaia: 

 

Gesta subjetividades específicas que vão desde o sentir-se incluído 
até o sentir-se discriminado ou revoltado. Essas subjetividades não 
podem ser explicadas unicamente pela determinação econômica, 
elas determinam e são determinadas por formas diferenciadas de 
legitimação social e individual, e manifestam-se no cotidiano como 
identidade, sociabilidade, afetividade, consciência e inconsciência. 
(SAWAIA, 2008, p. 9) 

 

O conceito de representação relacionado à noção de um sistema elaborado 

socialmente, implica que esta intervém na definição da identidade social, na medida 

em que se expressa nas práticas sociais. As representações das lideranças 

relacionadas ao exercício da participação popular expressam a existência de um 
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território ambíguo, que guarda uma história significativa de lutas e se “esforça” pelo 

pertencimento à cidade de forma legítima e não apenas legal. 

 

2.5 Dificuldades encontradas no exercício da participação: decepção política e 

desmobilização popular 

 

A chegada do projeto de requalificação urbana à comunidade de Nova 

Esperança significou a concretização de antigos anseios e reivindicações. As 

lideranças entrevistadas reafirmam a expectativa gerada pela chegada do projeto: 

 
A vinda desse projeto para comunidade foi como se fosse assim, um 
ouro, um milagre. Aquilo que foi esperado por muitos e muitos anos e 
que ia apagar o sofrimento, essa luta, essa dificuldade que a gente 
sempre teve. A gente mesmo, os moradores, lutando pra trazer água, 
lutando pela energia, lutando, construindo escola pros filhos. Toda 
luta foi a comunidade fazendo, quando deveria ter sido um dever dos 
poderes públicos. Pra isso nós pagamos impostos, mas ao contrário, 
a gente tinha que fazer porque não tinha a quem pedir e se pedia 
não chegava. Com a chegada desse projeto, nós pensamos: “Que 
maravilha! Graças a Deus! Agora nós vamos ser contemplados!”. 
Naquela oportunidade a gente se reunia com Conder, Sedur, Caixa 
Econômica e eles diziam: “Agora a comunidade vai ficar com a cara 
de vocês. Vocês vão poder discutir, porque nada vai ser feito sem a 
participação de vocês”. Mas que decepção! Na hora de começar as 
obras, começaram a fazer sem a participação da gente. (Entrevista: 
Liderança A, Salvador, 2010). 
 
A gente tem uma lagoa, a gente bebe água da lagoa, com a 
requalificação a gente vai ter uma vida melhor, uma saúde melhor, a 
gente não vai ter mais esgoto a céu aberto, a gente vai ter uma rede 
de esgoto. Não vai ter mais criança se contaminando. A 
requalificação é muito importante por vários fatores. A própria 
segurança do bairro, a saúde. A CONDER está deixando a desejar, 
uma obra que ia durar um ano e seis meses, já tá durando três anos. 
Até agora a obra não saiu do papel. Essa rua nossa aí que tinha um 
asfalto eles arrancaram e largaram a obra aí, os ônibus não querem 
mais entrar. Até ambulância pra entrar aqui tá difícil. (Entrevista: 
Liderança B, Salvador, 2010). 
 

A representação da participação relacionada a uma “decepção política” 

emerge do discurso das lideranças, tendo como justificativa o fato de um governo de 

esquerda - que foi apoiado por eles em suas atividades militantes – não cumprir com 

as promessas que lhes foram feitas quanto à requalificação urbana do bairro. 

A idéia de que os cidadãos se sentem cada vez menos representados pelos 

seus representantes é característica contrastante do atual regime democrático 
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brasileiro e conforma uma representação elaborada pelas lideranças. Para Santos 

(2006), estes regimes instaurados nos últimos anos, traíram as expectativas dos 

grupos sociais excluídos e dos trabalhadores que se encontram cada vez mais 

ameaçados nos seus direitos, pois “a promoção da democracia não ocorreu de par 

com a promoção das condições de participação democrática” (SANTOS, 2006, p.2). 

 

Nós conseguimos o projeto, mas a transformação de fato não 
chegou, está presa no órgão do governo. O governo deveria, no 
nosso ponto de vista, fazer com que seus órgãos respeitassem a 
sociedade, mas, infelizmente, isso não está acontecendo. É bom que 
se diga que o governo, nós participamos do governo, nós torcemos 
pelo governo pra fazer um bom trabalho pelas comunidades, muitas 
coisas melhoraram realmente, mas não tudo. Nós estaríamos aqui 
batendo palmas pro governo se ele estivesse fazendo com que seus 
órgãos estivessem respeitando as comunidades. Por que as obras 
da Rótula do Abacaxi andam com velocidade? Porque está no centro 
na cidade, está nos olhos dos transeuntes, tudo bem. Nova 
Esperança é uma comunidade carente de baixa renda. Pra eles, a 
gente não tem necessidades. Eles ainda estão voltados pra onde tem 
grandes acessos, o que está no centro. (Entrevista: Liderança A, 
Salvador, 2010). 

 

O direito de ir e vir está acabando porque os governos que nós 
acreditamos foram os piores que tiveram, realmente é. Os outros 
governos não, porque a gente não acreditava muito, mas chegou no 
governo de Lula, de Dilma que está aí, a gente está perdendo nosso 
espaço (...) Fernando Henrique era da elite, a gente não tinha muita 
confiança nele, mas Lula, Dilma, o próprio Vagner que veio dizendo 
que ia mudar a Bahia... A gente acreditava que ia mudar mesmo, 
mas mudou pra pior (Entrevista: Liderança B, Salvador, 2010). 
 

Os pressupostos de participação popular estão garantidos no projeto de 

intervenção elaborado pela CONDER e de acordo com a análise do mesmo, bem 

como, através dos relatos dos entrevistados e de outras pessoas da comunidade 

acessadas durante o trabalho de campo, houve intensa participação na fase de 

elaboração do diagnóstico socioeconômico que precede a implementação do 

projeto. Após o início das obras, a incorporação da participação popular parece ter 

sido negligenciada. As inúmeras interrupções no andamento das obras, dentre 

outras decisões que foram adotadas sem que houvesse um contínuo processo de 

informação junto à comunidade, revelam a forma contraditória através da qual o 

Estado opera o princípio da participação popular em projetos de requalificação 

urbana.  
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A ausência de informações precisas, as interrupções do andamento das 

obras, o redirecionamento de ações que estavam previstas no projeto original, 

processos burocráticos para liberação de recursos, dentre outros, são exemplos que 

as lideranças apontam como dificuldades que se impõem ao cotidiano da 

requalificação urbana. Segundo as lideranças, o Estado estabelece com a 

comunidade uma espécie de “jogo”, onde a omissão empreendida pelo primeiro 

seria uma estratégia de desmobilização. 

 

Nós descobrimos que tudo que eles fazem é pra justamente 
desestabilizar o grupo, a Comissão e fazer com que todo mundo 
abandone (...) a gente vê que a estratégia da Conder é fazer com 
que a comunidade esqueça. Que de tanto lutar, esqueça, mas isso 
não vai acontecer aqui em Nova Esperança. Não vai porque nós não 
vamos nos intimidar. (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010).  
 
O pessoal cansou, saturou de ir pras reuniões e não ver nenhum 
resultado. Mas eu sou muito teimoso, eu costumo dizer que quando 
você quer namorar uma moça, você insiste, você vai lá uma vez, 
duas vezes, até ela ceder ou então arrumar uma briga. A gente tem 
que insistir até ganhar eles no cansaço ou a gente os cansa ou eles 
cansam a gente. Não pode desistir. (Entrevista: Liderança A, 
Salvador, 2010). 
 
 

As reações da comunidade diante da interrupção da obra são descritas pelas 

lideranças como fatores que dificultam o exercício da participação popular. Na 

avaliação deles, a descrença no poder público tem feito com que as pessoas 

desistam de participar. O contato estabelecido com os técnicos sociais durante o 

trabalho de campo demonstrou que a principal queixa dos mesmos está relacionada 

aos baixos índices de participação da comunidade nas atividades do PTTS. As 

lideranças entrevistadas justificam os baixos índices de participação nas reuniões do 

projeto: 

 

A população tá cansada, a gente chama pra reunião eles não 
querem ir, a gente chama pra um curso desses, eles não querem ir, 
porque os cursos não começam, eles tem razão. Se matricularam no 
curso de informática e o curso nunca saiu (...) a participação popular 
a gente acha que é concreta quando vê alguma coisa acontecer (...) 
Os órgãos não conseguem cumprir com as suas palavras. A gente 
tem uma dificuldade de conseguir as pessoas pra participar, a gente 
leva, as pessoas vão e participam, só que as pessoas... É fácil de 
desacreditar. Eles sentam ali, ouvem, mas depois passado ali, vai 
tudo por água a baixo, pela rede de esgoto ( Entrevista: Liderança B, 
Salvador, 2010). 
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Tem uma parte que é bem participativa, mas a outra já desanimou de 
tanto lutar. Você luta pra conseguir, quando você consegue, o 
benefício não chega. Esse projeto deixou tanta gente decepcionada 
que nem quer nem mais vir pra reunião. Porque um órgão do 
governo, um órgão como a SEDUR, como a CONDER, se coloca 
aqui perante a comunidade. Cem, duzentas pessoas, vem dizer que 
vai fazer, que vai acontecer e depois não acontece nada! Então já 
caiu no descrédito. As pessoas estão desacreditadas no órgão, de 
fazer acontecer e valer o dinheiro do povo, porque 43 milhões que 
era pra ter sido investido na comunidade, a comunidade já deveria 
ter sido contemplada. (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010). 
 

A análise das contradições dos processos participativos no bairro de Nova 

Esperança aponta para o que Dagnino (2004) denominou de “confluência perversa, 

entre um projeto político democratizante, participativo, e o projeto neoliberal” 

(DAGNINO, 2004, p. 95). Ainda que o alargamento da democracia tenha sido 

garantido após a CF de 1988 e se expresse na abertura da participação popular 

como fator central de um projeto democratizante, há uma ação paralela do Estado 

para avanço do ajuste neoliberal, com emergência de um estado mínimo que se 

isenta cada vez mais do seu papel de garantidor de direitos.  

Para Dagnino (2004) ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e 

propositiva, ainda que eles tenham objetivos completamente antagônicos.  

 
Essa identidade de propósitos, no que toca à participação da 
sociedade civil, é evidentemente aparente. Mas essa aparência é 
sólida e cuidadosamente construída através da utilização de 
referências comuns, que tornam seu deciframento uma tarefa difícil, 
especialmente para os atores da sociedade civil envolvidos, a cuja 
participação se apela tão veementemente e em termos tão familiares 
e sedutores. (DAGNINO, 2004, p. 97). 
 

É neste ponto que reside o que a autora chama de “perversidade” do 

processo e que se verifica no cenário da requalificação urbana de Nova Esperança. 

Por um lado, há a afirmação da participação popular nos textos oficiais e de fato, a 

condução técnica tenta operacionalizar esta participação no desenvolvimento do 

projeto. A contradição se revela nas práticas quando o Estado transfere as suas 

responsabilidades sociais para sociedade civil. A execução do projeto social, por 

exemplo, fica a cargo de uma ONG, que depende de recursos governamentais para 

prosseguir com as ações do projeto. Recurso este que frequentemente atrasa, 

considerando a submissão aos trâmites burocráticos. Situações como estas, 
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alimentam um ciclo de desmobilização popular em torno do projeto de requalificação 

urbana do bairro, gerando nos moradores um desinteresse pela política, que nas 

palavras de SOUZA (2008) “é em si o produto de uma sociedade heterônoma e de 

uma vida política marcada por intransparência e corrupção” (SOUZA, 2008, p. 329). 

Há uma representação da participação popular associada à desmobilização 

da comunidade sustentada por uma suposição de que há uma “necessidade” do 

Estado em silenciar o grupo. As “estratégias” de desmobilização estão associadas 

às mudanças de condução do projeto sem comunicação prévia ou discussão com os 

moradores: 

 
Só que na hora que começaram o projeto, eles tomam as decisões 
sem a participação popular, sem nossa participação. É tanto que a 
gente sempre fica discutindo, eles mudam alguma coisa e a gente 
não sabe. Então, eu acho que esse projeto, a gente se sente 
prejudicado com a mudança dele. É tanto que as obras que 
começaram em 2008, nós estamos em 2011... Você chega aqui na 
comunidade, você vê obra? (Entrevista: Liderança A, Salvador, 
2010). 
 
As casas que construíram estão paradas. Já roubaram madeira, já 
roubaram bloco, já roubaram cimento, já quebraram telha e a gente 
aqui esperando a participação nossa pra dizer: “nós queremos que 
ali faça uma área pra comunidade e o jovem possa se divertir. Aqui 
queremos uma praça onde se possa praticar um esporte, uma 
atividade” e nada disso está acontecendo. A preocupação deles é em 
fazer as casas porque dentro desse projeto tem uma quantidade de 
casas pra fazer (...) a preocupação deles é em fazer as quinhentas e 
poucas casas, mas não se preocupam com a área pra fazer uma 
escola, precisa de um posto de saúde, de uma área social, precisa 
de atividade pros jovens pra tirar ele da rua. Nada disso eles se 
preocupam. (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010). 
 

A forma como o projeto vem se estruturando na prática, demonstra que há um 

impedimento para que os moradores sejam controladores do próprio processo. 

Conforme SOUZA (2008), este saber prático do senso comum deveria interagir, 

dialogicamente com o conhecimento técnico dos gestores do projeto, a fim de 

“encarnar a fusão criativa do saber do atores sociais com os balizamentos técnico-

científicos trazidos, na qualidade de consultores populares, pelos profissionais de 

planejamento e gestão” (SOUZA, 2008, p. 69).  

Para Valla (2008), a desqualificação do saber popular é um dos fatores que 

dificultam o exercício da participação, pois o monopólio do saber técnico coloca em 

segundo plano o saber acumulado pela população. 
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Na hora de começar as obras, começaram a fazer sem a 
participação da gente. A rede de esgoto, eles fizeram sem ter uma 
planta. A gente pedia uma informação sobre a rede de esgoto e 
ninguém sabe. Pra você ter uma idéia, eles vieram consertar, porque 
já teve vários erros, eles não sabem nem onde passa. Tem que 
quebrar um trecho grande da rua pra encontrar a rede. Quer dizer, 
um trabalho grande desse a gente tem que ter uma planta. Nós não 
temos uma minuta. Aquela minuta que eles tinham era só pra captar 
o recurso e quando conseguiu o recurso e que vieram de fato fazer 
as obras, eles esqueceram que tinha que ter uma planta, que tinha 
que a comunidade participar e discutir o que era melhor. Mas eles 
partiram fazendo tudo completamente diferente. (Entrevista: 
Liderança A, Salvador, 2010). 

 

A desmobilização dos moradores relacionada a uma descrença no poder 

público, provoca outro fenômeno denominado por Valla (2008) de “ditadura da 

urgência”. O fato da maioria da população - em face da ausência de investimentos 

em infraestrutura - viver em permanente estado de emergência faz com que burlem 

determinadas normas ou regras de convivência na busca da resolução de problemas 

imediatos. É o que relata a Liderança A: 

 
 

Eu estava conversando com uma senhora que me disse que quando 
eles foram colocar a rede de esgoto na casa dela, quebraram a fossa 
dela, danificaram tudo, ela disse: “vocês vão consertar?”. Eles 
disseram: “nós vamos consertar”. Mas eles largaram tudo quebrado. 
Chateada com aquilo, ela colocou a rede da fossa dela na rede do 
esgoto que não está pronto. Eu disse a ela: “Sabe o que vai 
acontecer? O seu esgoto vai sair na porta de alguém”. Ela disse: 
“mas se a Conder acabou com tudo e não consertou?”. Então é pra 
você ver, esse projeto está muito a desejar ainda. A gente continua a 
lutar. (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010). 

 

Para Sawaia (2008), os grupos excluídos podem apresentar reações hostis 

desencadeadas por uma situação de frustração. Desta forma, comportamentos 

como o que foi relatado pela Liderança A, consistem em “reações” às dificuldades 

encontradas na concretização do projeto de requalificação do bairro. No entanto, 

comportamentos como estes, fortalecem o ciclo de culpabilização da própria 

população pela degradação do ambiente, uma vez que reforçam a idéia de que as 

pessoas agem como vândalos.  

A culpabilização da vítima é o que Valla (2008) considera um dos aspectos 

mais perniciosos do mau funcionamento dos serviços públicos no Brasil. Assim, as 
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situações agravadas pela inoperância dos órgãos públicos acabam sendo, pouco a 

pouco, justificadas pelas “más atitudes” dos próprios moradores do bairro. 

Estas atitudes são normalmente interpretadas como descaso pelo bem estar 

comum e as lideranças entrevistadas polarizam os discursos, ora achando que as 

pessoas são “preguiçosas” ou “descomprometidas” e ora atribuindo a 

desmobilização à falta de esperanças e decepção com a ação governamental. 

Esta representação da participação como decepção se amplia não somente 

com relação à condução do projeto de requalificação urbana, mas, sobretudo 

quando necessitam procurar os órgãos públicos, revelando uma relação 

problemática com o Estado: 

 
Pra eles, a gente não tem necessidades. Eles ainda estão voltados 
pra onde tem grandes acessos, o que está no centro. Eu estive um 
dia na Sesp falando sobre iluminação pública porque aqui tem ruas 
onde as crianças tem dificuldade de ir pra escola de noite porque é 
tudo escuro. E de tanto mandar ofício pra lá eu cheguei chateado e 
falei pro Secretário: “você falam tanto que estão dando banho de luz, 
iluminação ali, aqui. E lá na comunidade? São ofícios e mais ofícios 
que a gente manda pra vocês e vocês nunca atendem!”. Ele 
respondeu: “Olha, você tem que ver... Você tem sua casa, primeiro 
você arruma o quê? A sala, né? Depois a cozinha. Quando você vê a 
gente arrumando a Pituba, arrumando a Barra, estamos arrumando 
os locais de mais acesso das autoridades”... Então, nós estamos 
aqui na cozinha, no final de linha do município de Salvador. É um 
absurdo! Eles tem tanta ousadia que chegam a dar uma resposta 
dessa pra gente! Agora a gente vai reclamar a quem? Não tem mais 
a quem reclamar! (Entrevista: Liderança A, Salvador, 2010). 

 

No relato da Liderança A, percebe-se que as experiências vividas nesta 

relação com a assistência é vivenciada como uma prova humilhante, porque os 

resultados deste contato refletem a consideração social que os órgãos públicos 

possuem em relação aos moradores das áreas periféricas da cidade. Para Gaulejac 

(2006): 

 

A maior parte dos órgãos públicos não compreende a violência que 
seu modo de funcionamento impõe aos usuários (...) a violência da 
assistência insere-se, sobretudo no sistema de relações paradoxais 
que provoca e na atitude profunda que exige dos usuários (...) em 
outros termos, é preciso que reconheça sua inferioridade e sua 
dependência. (GAULEJAC, 2006, p. 93). 
 

Se por um lado são tratados como “cidadãos de segunda categoria”, por 

outro, são “assediados” a aderir a determinados projetos políticos, trocando a 
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benfeitoria por votos. Mais uma vez, há o atravessamento do clientelismo como uma 

dificuldade encontrada da prática da participação. A Liderança B refere uma situação 

semelhante à relatada anteriormente, onde também foi procurar apoio para 

manutenção na rede elétrica do bairro. Ao ser recebido por uma funcionária do 

determinado serviço que o identificou como uma liderança comunitária descreve a 

barganha da servidora pública em troca do serviço: 

 

Ela me disse o senhor vota onde? “eu voto em Lauro de Freitas”, ela 
disse: “mas se o senhor transferir seu título e votar em Salvador eu 
lhe garanto que vou lhe dar pelo menos uma manutenção em seu 
bairro e depois a gente vai ver o banho de luz”. Foi o que aconteceu. 
Eu transferi meu título e levei lá, disse assim: “aí, agora o meu título 
é de Salvador”. Ela foi e mandou dar uma manutenção nuns postes. 
(Entrevista: Liderança B, Salvador, 2010). 

 

Esta relação estabelecida entre a população que demanda assistência e os 

órgãos públicos revela o fenômeno descrito por Paugam (2008) como 

“desqualificação social”. De acordo com este conceito, a pobreza estaria relacionada 

não a uma condição estática, mas a um processo que se constrói, sobretudo na 

relação de assistência e provocam reações sociais específicas. A desqualificação 

social é uma das possíveis formas de relação entre a população pobre e o resto da 

sociedade. Buscando relacionar os rebatimentos da desqualificação social para o 

exercício da participação, serão destacados apenas três elementos que são 

relacionados por Paugam (2008) como definidores deste tipo de relação28: 1) 

estigmatização dos assistidos, onde o apelo permanente à assistência gera uma 

espécie de “condenação” a um grupo discriminado. Este elemento possui 

implicações para identidade dos sujeitos e transforma as suas relações com os 

demais; 2) modo específico de integração que caracteriza a situação dos pobres: 

mesmo que estejam fadados ao status social desvalorizado, eles permanecem 

integrados à sociedade, ainda que em seu último estrato. No relato da Liderança A, 

percebe-se que as melhorias do bairro estão hierarquicamente subordinadas às 

melhorias que ocorrem primeiramente nas áreas centrais da cidade. Conforme 

Paugam (2008), a desqualificação social não significa exclusão, uma vez que estes 

                                                 
28

 Paugam define cinco elementos definidores das possíveis formas de relação entre a população 
pobre e os serviços de assistência. Para o autor, a desqualificação social “é uma relação de 
interdependência entre os “pobres” e o resto da sociedade, que gera uma angústia coletiva, já que 
um número crescente de indivíduos é considerado como pertencentes à categoria de “pobres” ou 
“excluídos”. (PAUGAM, 2008, p. 71). 
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grupos permanecem dependentes a outras partes que compõem a estrutura social; 

3) os indivíduos considerados pobres, ao contrário do que supõe o senso comum, 

“conservam meios de resistência ao descrédito que lhes atormentam” (PAUGAM, 

2008, p. 70). Assim, a resistência coletiva contra a desqualificação do bairro de Nova 

Esperança desconstrói a noção de exclusão que sustenta a idéia de que os pobres 

não possuem possibilidades de reação.  

A história de Nova Esperança tem demonstrado que, ao contrário disso, a 

comunidade continua empreendendo ações reivindicatórias, mesmo sob a sombra 

da desmobilização popular e da decepção política a qual as lideranças se referem 

em seus discursos como obstáculos ao exercício participativo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao buscar investigar o fenômeno das representações sociais de lideranças 

atuantes no bairro de Nova Esperança, este trabalho possibilitou trazer a tona 

aspectos relevantes acerca do sentido atribuído por estes sujeitos à participação 

popular. Foi possível perceber, através das falas das lideranças, de que forma as 

representações sobre participação foram estruturadas a partir de processos de 

mediação social, na medida em que falaram da própria vida para responder as 

perguntas da pesquisadora.  

Assim, foi preciso deixar que esta história fluísse, pois não seria possível para 

as lideranças pensar a participação sem que se falasse sobre o passado, as 

vivências, as lutas. Se as representações sociais ativamente constroem e 

reconstroem a realidade, a pesquisa evidenciou que a participação popular para este 

grupo, possui aspectos peculiares conforme descrito nos resultados deste trabalho. 

A representação da participação relacionada à luta traz a magnitude de um 

processo histórico vivenciado pela comunidade que não pode ser esquecido pelo 

Estado. Porque, para esta comunidade, participação é luta e não se restringe a 

frequentar as reuniões do PTTS. Considerando que as representações articuladas 

acerca da participação se originam numa experiência prática, questiona-se como a 

idéia de participação popular pode ser redesenhar neste projeto de requalificação 

urbana buscando se aproximar, de forma concreta da vivência que a comunidade já 

possui. 

Conforme as teorias das representações sociais, nossas estruturas sociais 

são também estruturantes da subjetividade. Refletir sobre o exercício participativo 

revela em que condições subjetivas as pessoas envolvidas constroem as suas 

relações nos território aos quais pertencem. A partir destas condições é que 

estabelecem suas relações interpessoais, reproduzem ou reinventam em suas 

práticas políticas e relações comunitárias, as noções de autonomia, individualismo e 

solidariedade.  

A representação relacionada a um exercício participativo marcado pela 

disputa de territórios entre as lideranças comunitárias remete ao seguinte 

questionamento: o que está em jogo são disputas de poderes pessoais ou esta 

tensão revela identidades comunitárias distintas? Este aspecto merece ser mais bem 
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explorado a partir de pesquisas futuras, uma vez que a presente pesquisa não 

objetivou o aprofundamento deste aspecto.  

No entanto, há uma questão relevante a ser discutida, que diz respeito à 

representação da participação estar articulada à disputa de poderes sobre a 

comunidade. Do ponto de vista do desenvolvimento das políticas públicas, este 

conflito entre as duas lideranças comunitárias traz poucos avanços para a 

comunidade, pois enquanto trabalham para conquistar alianças políticas e votos, 

enfraquecem a luta ampliada. Por outro lado, seria ingênuo acreditar que a solução 

para esta suposta “divisão” seja o consenso entre ambos. A noção de conflito aqui 

se torna fundamental, pois o mesmo amplia as pautas reivindicatórias, o 

aperfeiçoamento dos pleitos e potencializa demandas que não apareceriam de 

forma tão nítida na existência de consensos.  

Ao incorporar posições partidárias diferenciadas, estas lideranças criam 

elementos de diferenciação, demonstrando que é inegável a existência de 

cooptação política, mas que esta não significa simplesmente a “captura” de sujeitos 

inocentes, mas coexiste com a necessidade dos mesmos em receber, através de 

suas filiações partidárias, o fortalecimento necessário a execução de seus projetos 

pessoais que podem ou não se afastar dos projetos coletivos de desenvolvimento do 

bairro. 

De alguma forma, estes conflitos evidenciados pelas lideranças trazem uma 

espécie de alargamento dos horizontes sobre as demanda comunitárias e precisam 

ser apropriados pela gestão do projeto, pois eles podem estar apontando para o 

redirecionamento das ações, tanto em termo das benfeitorias que estão sendo 

disputado, quanto para a necessidade de reestruturação das ações do PTTS. 

Algumas questões que aparecem na pesquisa (a imagem de participação 

atrelada à idéia do clientelismo político, decepção com atuação do governo, 

desmonte às estratégias de mobilização popular, cooptação política, invisibilidade 

das populações segregadas espacialmente) estão profundamente enraizadas na 

cultura política brasileira. Relembrá-las através de mais uma pesquisa, pode parecer 

redundante, porém é preciso destacar que as naturalizações dos insistentes 

problemas que atingem o exercício da democracia não a constituem, ou ao menos, 

não deveria. A intenção desta afirmação não é negligenciar a idéia de conflito 

inerente às disputas que se empreendem na arena das políticas públicas. Além 

disso, a idéia de conflito é essencial à teoria das representações sociais e segundo 
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Moscovici (2007), sem esta noção não se pode compreender o dinamismo da 

sociedade. O que está em jogo é o repúdio a naturalização de uma cultura política 

que sustenta um discurso de participação, mas a constrói com base em relações de 

exclusão. 

Embora possuam características que as aproximam de um movimento social 

de bairro, ainda é preciso ocupar os espaços de controle de políticas públicas e 

articular parcerias com outras instituições, entidades ou associações que fortaleçam 

e ampliem o escopo da luta desta comunidade. Somente assim seria possível 

adquirir uma maior representatividade para desconstrução das estruturas 

tradicionais de dominação e de um modelo de desenvolvimento urbano que sempre 

reforçou a segregação deste bairro. Além disso, deve haver uma preocupação com a 

sucessão de lideranças. A expressão da juventude de Nova Esperança se dá de 

forma importante, principalmente através da operacionalização de uma rádio 

comunitária. O trabalho de formação com a juventude deve propiciar a emergência 

de lideranças que possam “oxigenar” a política de Nova Esperança, renovando aos 

poucos os quadros das associações de bairro existentes e trazendo novos olhares e 

formas de operar a participação popular.   

Por fim, pode-se concluir que esta pesquisa atingiu seus objetivos e os 

resultados alcançados demonstram que as representações sobre participação 

evidenciam um território dinâmico, palco de conflitos e contradições que operam a 

força de uma comunidade que possui memória e vida e não está passivamente 

sendo alvo de intervenções governamentais.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) senhor(a), 
 

Você foi selecionado para participar da pesquisa intitulada “REPRESENTAÇÕES DA 
PARTICIPAÇÃO POPULAR E REQUALIFICAÇÃO URBANA NO BAIRRO NOVA 
ESPERANÇA, SALVADOR, BAHIA”, que está sendo realizada pela mestranda 
Luciana França Barreto, no curso de pós-graduação em Políticas Públicas, Gestão 
do Conhecimento e Desenvolvimento Regional da Universidade do Estado da Bahia 
- UNEB.  
 
O estudo consiste em entrevistas com cerca de 30-50 minutos de duração, com o (a) 
Sr(a), a respeito da Participação Popular em Projeto de Requalificação Urbana. Os 
entrevistados terão sua identidade mantida em sigilo. As entrevistas serão gravadas 
e os arquivos decorrentes destas gravações serão armazenados em disco rígido do 
computador pessoal da pesquisadora.  
 
Caso queira entrar em contato com a pesquisadora para qualquer tipo de 
explicação: 
 
Telefone para contato: 8825-4012 
Ou pelo e-mail: lucianafrancabarreto@gmail.com 
 
Caso concorde em participar, por favor, assine a declaração que segue em duas 
vias de igual teor. 
 
Obrigada, 

 
 
__________________________________________ 
 Pesquisadora Luciana França Barreto 
   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Eu, ________________________________________________, concordo em 
participar desse estudo, estando ciente de que estou livre para desistir a 
qualquer momento e de que minha identidade será mantida em sigilo. 
 
Local e data: _____________________________________________________ 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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APÊNDICE II - Roteiros de Entrevistas 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Nome: 
Data de Nascimento: 
Local de nascimento: 
Cor:  
Estado Civil: 
Religião:   Praticante? 
Bairro:   Quanto tempo reside/trabalha no local? 
Profissão: 
Escolaridade: 
Possui alguma filiação partidária?  Qual partido? 
Possui alguma representação em Conselhos, Fórum ou outros espaços 
institucionais de controle social? 
 
 
Verificação inicial: O que pensou quando foi convidado a participar desta 
pesquisa como entrevistado? 
 
1) Fale um pouco da sua trajetória enquanto liderança comunitária. 
 
 
2) O que significa para você a requalificação urbana nesta  comunidade? 

 O que precisa ser requalificado? 
 
      3) O que é participação popular? 

 Citar exemplos que caracterizem a participação 
 
      4) Quais são os principais objetivos da participação popular? 
 
 
      5) Que estratégias são utilizadas para garantir a participação popular? 
 
 

6) Quando é possível constatar os efeitos da participação? 
 Citar exemplos. 

 
7) Quais são as principais dificuldades encontradas no exercício da participação 

popular? 
 
8) Quais são os principais entraves à participação popular? 

 
9) As reivindicações da comunidade são levadas a que instância? Com quem/ 

qual instituição se negociam os pleitos? 
 

10) Poderia citar quais são os espaços de controle da política pública de 

habitação?   


