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RESUMO
Este trabalho de mestrado investigou as Representações Sociais de Educação Popular,
elaboradas e compartilhadas pelos integrantes do Movimento de Luta por Moradia (MLM) de
Salvador. Teve por objetivo ampliar ações em Educação Popular Voluntária voltadas para as
necessidades dos Sem-teto como forma de minimizar as carências educacionais que se
estabelecem nos processos de luta por moradia. Nesse sentido, buscou mapear a origem do
MLM a partir dos atores sociais que iniciaram as primeiras ações de luta do Movimento,
procurando identificar e analisar o processo de construção das Representações Sociais sobre
Educação Popular. Investigou o senso comum compartilhado pelos líderes e beneficiários
integrantes do MLM com base na Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici,
articulando os conteúdos das Representações com as práticas socioeducativas exercidas nos
ambientes de vida dos sujeitos. As conclusões resultaram na construção de uma plataforma
virtual colaborativa, o eduKit, construída conjuntamente com o MLM a partir do conceito de
Educação Popular ampliado para uma Educação Popular Voluntária, capaz de favorecer
práticas educativas voluntárias.
Palavras-chave: Representações Sociais, Movimentos Sociais, Educação Popular Educação
Popular Voluntária.

ABSTRACT

This Master's work has investigated the Social Representations of Popular Education,
elaborated and shared by the members of the Housing Conflict in Salvador (MLM). The aim
of the present paper was to expand actions in Popular Volunteer Education aimed at the
necessity of homeless people as a way to minimize the educational deficiencies that are
established at the course of processes of struggle for housing. In this regard, it sought to map
the origins of MLM, starting from the social subjects who initiated the first actions of combat
of this Movement, identifying and analyzing the process of development of the Social
Representations on Popular Education. This study has also researched common sense ideas
shared by leaders and beneficiaries of MLM, Based on the Theory of Social Representations
of Serge Moscovici; it articulates contents of the Social Representation along socioeducational practices adopted at the subjects' life environments. The conclusions of this paper
have allowed the elaboration of a virtual a collaborative virtual platform, the eduKit,
developed alongside with MLM based on the concept of Popular Education, extended to a
concept of Volunteer Popular Education, which will be able to favor voluntary educational
practices.
Keywords: Social Representations, Social Movements, Popular Education, Voluntary
Popular Education.
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1 EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
PARA UMA GESTÃO SOCIAL
“Um dos princípios originários da Educação Popular tem sido a criação de uma nova
epistemologia que respeita valoriza o senso comum no processo pedagógico,
problematizando-o, tratando de descobrir a teoria presente na prática popular, teoria
ainda não conhecida pelo povo, problematizando-a, incorporando-lhe um raciocínio
mais rigoroso, científico e unitário.”
Moacir Gadotti

A educação na contemporaneidade impõe novas condutas. Assim, em uma análise
ampla, os processos de educação se transformam, procurando acompanhar e contribuir para as
novas demandas sociais. No Brasil, nas últimas décadas, as mudanças políticas, econômicas e
sociais, marcadas pela globalização da economia e pela Reestruturação Produtiva 1, resultaram
em novos conceitos para o campo da gestão social, exigindo atualização nas configurações da
relação Estado/Sociedade. Para Maia (2005), na conceituação de gestão social, a democracia e
a cidadania estabelecem suas bases. Segundo a autora, gestão social é um conjunto de
processos sociais emancipatórios e transformadores que têm, nas práticas e valores da
democracia e da cidadania, a força necessária para a garantia dos direitos humanos universais
para a consolidação do público sobre o privado, como elemento característico de uma nova
civilidade.
Este cenário tem influenciado de forma crescente, sobretudo em países de economia
emergente como o Brasil, a prática da Educação Popular, que recebeu destaque a partir dos
trabalhos de Paulo Freire nos anos 60. Trata-se de campo da educação que mostra como a
consciência política e a organização podem contribuir para processos educativos emanados
das necessidades do povo, sejam eles na modalidade educação pública popular, educação
comunitária e/ou educação ambiental, segundo Freire (1997). Essas práticas compõem a ação
de muitos educadores na atualidade, incorporando-se à pedagogia universal. Como afirma
Gadotti (2000, p. 6), "a vinculação da Educação Popular com o poder local e a economia
popular abre, também, novas e inéditas possibilidades para a prática da educação".
Ainda nessa linha, Freire (1983) defende que a percepção dos sujeitos se transforma na
medida em que eles refletem sobre suas práticas, mesmo que a estrutura política, social,
ambiental, entre outras, não acompanhem a mudança na mesma proporção, e que eles são
capazes, a partir de seus pensamentos e ações, de transformá-las.

1

A chamada Reestruturação Produtiva ou Capitalismo Flexível se caracteriza pela flexibilização dos processos
produtivos, redução de ingerências governamentais, tendo se iniciado na segunda metade do século XX.
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Para Brandão (1986), Educação Popular é a negação da negação; uma oposição à
estruturas discriminatórias. Trata-se, ainda, de uma educação rebelde caracterizada por ser
“(...) mais um modo de presença assessora e participante do educador comprometido, do que
um projeto próprio de educadores a ser realizado sobre pessoas e comunidades populares.”
(BRANDÃO, 2006, p. 13). Esta é a ideia central aqui defendida: a de que a Educação
Popular deve partir das reflexões sobre as práticas e pensamentos dos integrantes de
Movimentos Sociais, contemplando as experiências, informações, relações e desejos
compartilhados para fins de transformação. Não se trata de uma atividade pedagógica voltada
para estes grupos, simplesmente, mas uma necessidade que deles emerge.
Em outras palavras, as práticas da educação popular representam desde já a vontade
de criar espaços autônomos, espaços nos quais o manejo do poder se realize em
forma compartida, dentro de uma crescente relação entre iguais. Nesta perspectiva as
opções metodológicas adquirem relevância especial (...). A busca de formas
educativas de caráter participativo, de reflexão coletiva da prática dos próprios
atores, do desenvolvimento de relações de solidariedade entre os membros, a
superação dos dogmatismos e preconceitos etc., constituem opções-chave neste
sentido.” (ECO, 1983, p. 13).

A partir de uma estrutura organizada coletivamente, o educador comprometido é
chamado a colaborar com seus conhecimentos em uma ação política e transformadora, que se
inicia “de dentro para fora”, pois emerge da premência de vontades compartilhadas pelo
grupo social. A contribuição educativa emerge de um processo espontâneo de necessidades,
estabelecendo guias para a superação de dificuldades.
A democratização da educação pública em formatos atualizados, por sua vez, tem sido
reivindicação constante dos Movimentos Sociais. Pode-se observar o crescimento de práticas
educativas não formais, oriundas de setores da sociedade voltados para diversos atores, tais
que: idosos, desempregados, subempregados, não mais apenas com jovens e crianças.
Recorta-se aqui o conceito de prática educativa não formal conforme posto por Gohn (2001,
p. 32), como aquelas decorrentes de ações educativas além dos limites das escolas, e que
resultam de “(...) processos educativos da sociedade civil, ao redor de ações coletivas do
chamado terceiro setor da sociedade, abrangendo Movimentos Sociais, Organizações Não
Governamentais e outras entidades sem fins lucrativos que atuam na área social.”. A educação
não formal tem contribuído expressivamente para atendimento das reivindicações de vários
Movimentos Sociais.
Sobre o termo “Movimento Social”, pode-se entendê-lo como sendo o ápice da
construção de uma identidade de grupo, resultante da luta política em defesa de seus
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interesses, como um ideal, a ausência de serviços, cerceamento da cidadania etc. Satisfaz a
necessidade de uma terminologia cunhada para delinear grupos excluídos, porém não
passivos, frente aos processos e efeitos dessa exclusão.
Diante da complexas variáveis que contribuem para a formulação de uma definição
abrangente desse fenômeno social, Pasquino (2004, p. 787) traz, em seu Dicionário de
Política, os elementos compartilhados por autores que estudam o tema: “a identificação de
uma mudança, a comprovação da passagem de um estágio de integração a outro através de
transformações de algum modo induzidas pelos comportamentos coletivos.”. Trata-se de um
fenômeno de organização popular que busca o alcance, por meio de ações sociais, de
determinados objetivos. Emanado dos anseios do povo, leva a um enfrentamento como forma
de buscar mudanças em estruturas geradoras de desigualdades sociais. Os Movimentos
Sociais que lutam por moradia apresentam carências expressivas no campo da educação, as
quais podem ser minimizadas a partir de uma ampliação de ações em Educação Popular como
instrumento para este enfrentamento.
Alguns Movimentos Sociais se caracterizam pela formação a partir de processos de
exclusão de direitos, como o direito constitucional à moradia que, dentro de um processo de
negação capitalista ordenado pelo mercado, evidenciam, por exemplo, os sujeitos sociais que
lutam por uma casa e/ou pelo “acesso” à cidade. Este cenário traz, para a análise do Estado,
equações postas a partir de uma lógica mercadológica especulativa e segregacionista que se
choca com o preceito constitucional da função social da propriedade e da cidade. É deste
conflito que nascem as mobilizações que se denomina genericamente de Movimento de Luta
por Moradia (MLM2), imbuído de representar àqueles que estão à margem da apropriação dos
espaços urbanos: à cidade, em uma escala mais ampla, e/ou específica, à moradia.
Desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (DUDH), promulgada em
Paris em 1948, que proclamou os chamados Direitos Naturais imprescritíveis do homem e do
cidadão, tais como: a liberdade, a propriedade, a segurança, a resistência à opressão, até a
elaboração da atual Constituição Federal, avanços sociais e políticos se processaram. Por
outro lado, a acentuação das desigualdades, resultante das transformações impostas pela
globalização que favorecem a acumulação da propriedade e do capital, como o valor de troca
do solo urbano prevalecendo sobre o valor de uso, acirrou a crise de moradia dos países
periféricos, cada um com conjunturas próprias de agravamento, e alimentou a necessidade de

2

A sigla MLM é usada neste trabalho como referência específica a um formato de Movimento Social que busca
satisfazer a necessidade de moradia e serviços básicos urbanos para grupos de baixa renda. Não trás relação com
nenhuma instituição existente que, porventura, esteja utilizando o mesmo acrônimo.
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reorganização social pela busca do direito de morar e de acesso à cidade por parte das
camadas mais pobres.
A DUDH diz que:

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família
saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e
os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego,
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de
subsistência fora de seu controle (Artº XXV, 1)3.

No Brasil, a DUDH moldou o Artigo 26 da Carta Constitucional de 1988, elaborado
em um ambiente de redemocratização e de forte pressão popular, quando tratou de garantir o
direito social à moradia. O Artigo 170, no inciso 3º da Constituição Federal, fornece mais
fundamentos para a luta por moradia, servindo de argumento às primeiras ocupações de
terrenos e prédios em condições de abandono, de fato ou aparente, resultado da gestação da
miséria que, a despeito dos instrumentos de direito já postos, vinham sendo potencializadas
pela crescente desigualdade social e econômica.
Nesse cenário, a organização política e social do MLM se deu como uma versão
metropolitana de outro movimento popular: o Movimento dos Sem Terra (MST). A Central
de Movimentos Populares (CMP), com a finalidade de organizar os movimentos populares
urbanos, contribuiu para a criação do Movimento de Defesa da Favela (MDF), que, por sua
vez, influenciou fortemente na criação de um MLM. Todos, entendendo a necessidade de
enfrentamento das estruturas hegemônicas de controle do espaço de vida dos sujeitos, que
muitas vezes os alija de direitos como o de morar dignamente ou de ter a terra onde possa
produzir para o seu sustento. Entendendo a necessidade inadiável de uma reforma urbana que
resultasse em uma cidade mais justa e que contemplasse o direito à moradia dos mais pobres,
em 1997, o MLM se estruturou, incialmente na região sul e sudeste (MNLM, UMP, CMP,
CONAN etc.)4, e passou a influenciar a criação de novos grupos em outras regiões do país,
além de estimular as primeiras manifestações.
O MLM iniciou sua atuação através de ocupações de terrenos e edifícios públicos e
privados, provocando, desta forma, uma maior reflexão da sociedade e do Governo quanto ao
direito à cidade e à moradia por parte dos mais pobres. Com a ampliação do movimento e a
necessidade de uma organização estrutural e sistêmica, outras siglas foram surgindo, resultado
3

Íntegra disponível em http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf.
Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM) foi criado no Rio Grande do Sul; União de Moradia
Popular (UMP) foi criado em São Paulo; CMP foi criado em São Paulo; Confederação Nacional das Associações
de Moradores (CONAM) foi criado em São Paulo.
4
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das diversas formas de se entender o problema e de reivindicar direitos socioterritoriais. Na
Bahia, surgiu o Movimento dos Sem-teto de Salvador (MSTS), o Movimento dos Sem-teto da
Bahia (MSTB), o Movimento de Defesa da Moradia e Trabalho (MDMT) etc., todos,
integrando uma composição maior de mobilização conhecida como MLM, sigla que
utilizaremos frequentemente neste trabalho como referência ao fenômeno social. Dentro deste
cenário, várias questões educacionais se levantam, evidenciando uma necessidade de se
elaborar mecanismos capazes de atendê-las, contínua ou concomitantemente à solução do
problema da moradia. As reivindicações neste campo pedem maiores ações, tanto na forma de
educação formal como na educação não formal.

1.1 O ARQUITETO NO MOVIMENTO DE LUTA POR MORADIA

Em 2012 fui convidado pela Associação dos Trabalhadores Desempregados Sem-Teto
da Bahia (ATDSTS5), para o desenvolvimento de um projeto residencial dentro de uma das
linhas do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV6), conhecida por Minha Casa Minha
Vida- Entidades (MCMV-E7) que atende as camadas de menor renda. Nesta ocasião, como
condição imprescindível para a elaboração das minhas propostas arquitetônicas e urbanísticas,
estudei a legislação que regulamenta o Programa, bem como tomei conhecimento da dinâmica
que ocorre dentro do MLM. Participei de reuniões com lideranças populares e gestores do
Governo do Estado da Bahia (na Secretaria de Relações Institucionais (SERIN), na Secretaria
de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e na Caixa Econômica Federal), como forma de
conhecer mais profundamente as exigências do MCMV-E e a dinâmica da relação
estabelecida entre o Estado e o MLM.
Constatei que o produto habitacional, em muitos casos, se incompatibiliza com as
expectativas do beneficiário. Esta uniformidade identificada se caracteriza pela utilização de
um partido arquitetônico com poucas variações, uma vez que se trata de solução arquitetônica
e urbanística moldada por uma forte dependência de lucro final desejado pelo agente
construtor.
5

A ATDSTS é uma associação presidida por Negão, um dos fundadores do MLM na Bahia.
Informações
sobre
o
PMCMV
estão
disponíveis
em:
<http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/habita/mcmv/CARTILHACOMPLETA.PDF>. Acesso em: 15 jun.
2016.
7
O Minha Casa Minha Vida Entidades, MCMV-E, é uma modalidade do programa habitacional do Governo
Federal que procura integrar os Movimentos Sociais na gestão d o processo de desenvolvimento das moradias,
desde a concepção do projeto até a execução da obra. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-ejustica/2016/05/perguntas-e-respostas-sobre-o-minha-casa-minha-vida-entidades>. Acesso em: 01 jun. 2016.
6
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Algumas questões de ordem econômicas e sociais se evidenciaram: mecânicos,
catadores, lavadeiras são alguns exemplos de ocupações e atividades profissionais exercidas
por chefes de famílias de baixa renda e que prescindem de fatores espaciais para
desenvolvimento da atividade, tal como vizinhança, fonte da matéria prima, proximidade
entre o local da atividade e a residência etc. O remanejamento dessas famílias para conjuntos
habitacionais erguidos nos limites do município lhes cria novas dificuldades de subsistência,
muitas vezes intransponíveis, já que lhes modifica a rotina consolidada de obter renda, altera
práticas econômicas e reduz (quando não extingue) o lucro da atividade que mantém seus
sustentos. Esta condição, surgidas como um novo cotidiano para os beneficiários
contemplados e somadas à falta de infraestrutura urbana satisfatória, são motivos para as
frequentes manifestações de moradores, como, por exemplo, as barreiras de protestos feitas na
estrada CIA/Aeroporto em Salvador pelos moradores do Residencial Bosque das Bromélias
(RBB), conjunto residencial popular entregue pelo PMCMV.
A distância em relação aos serviços públicos essenciais e à atividade de subsistência
tradicionalmente desenvolvida passa agora a ser um novo desafio na luta contra a exclusão
socioterritorial. Compõe a lista de reivindicações o acesso à escola, a postos de saúde, à
segurança, ao transporte público etc.
Edifícios

verticalizados

e

compartilhados

impõem

condutas

muitas

vezes

desconhecidas no convívio social dos beneficiários contemplados, como a vida em
condomínios. Este cenário constituído, portanto, cria novas demandas educacionais, a partir
de um programa habitacional que entende o conceito de moradia construído, basicamente, em
cima do atendimento da necessidade de se abrigar. Desta forma, o PMCMV para baixa renda
pode gerar soluções e problemas, já que, em muitos casos, desassiste e, portanto, segrega
moradores no espaço urbano, a partir da criação de novos espaços socioterritoriais. Estas
observações passaram a integrar as minhas reflexões sobre quais soluções poderiam ser
adotadas como propostas para novos projetos. Entre outras, destaco a carência de escolas e
outras considerações sobre educação, sempre ventiladas pelos beneficiários por ocasião das
investigações sobre o espaço a ser concebido.
Ainda em 2012 fiz meus primeiros contatos diretos com o RBB, quando constatei que
o lugar é palco de vários conflitos internos; disputas entre representantes dos moradores,
criminalidade e outros problemas sociais. Frequentemente divulgadas pela mídia, as
manifestações dos moradores do RBB denunciam a desassistência do Governo, resultando em
necessidades urgentes como transporte, educação e segurança, dando visibilidade aos
conflitos. Aproximar-me da realidade desses moradores a partir da necessidade de estudos
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para o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e urbanísticos dentro das condicionantes
exigidas pelo MCMV-E, despertou-me o desejo de pesquisar, como forma de propor ações
capazes de contribuir para melhoria daquele espaço social, além de poder colaborar para o
debate sobre aperfeiçoamento dos projetos de habitação de interesse social.
Em 2013 ingressei como aluno especial na Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
Inicialmente, no Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
(GESTEC), quando cursei a disciplina Geotecnologias e Design Aplicados à Educação,
ministrada pela Profª Dra. Tânia Hetckovsk, ocasião em que aprofundei estudos a respeito do
elo “Tecnologias-Educação”. Depois, estudando a Teoria das Representações Sociais (TRS8),
na disciplina Representações e Educação no GESTEC e Representações e Educação no
Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC), ambas
ministradas pelo Profº Dr. Natanael Reis Bomfim, pude desenvolver uma pesquisa
exploratória junto aos moradores do RBB, quando optei, como objeto a ser estudado, a
moradia enquanto espaço social, e coloquei a seguinte questão para aquela pesquisa: quais as
Representações Sociais da Moradia construídas pelos moradores do RBB?
A pesquisa desenvolvida na disciplina Educação e Representações Sociais, de
abordagem qualitativa/quantitativa, objetivou identificar as Representações Sociais sobre
Moradia a fim de orientar a elaboração de propostas de ações pedagógicas a serem
desenvolvidas junto ao RBB. Para tanto, o trabalho esteve ancorado na TRS, pautando-se em
dois processos que se dinamizam no âmbito do espaço social: a objetivação e a ancoragem,
enquanto dimensão simbólica das representações elaboradas, convertidas em dimensão real e
a realidade produtora de simbologias.
Como um dos resultados desta pesquisa exploratória, identificou-se a necessidade de
implantação de equipamentos urbanos: creche, escolas, posto policial, posto de saúde,
mercados e melhoria do transporte. Além disso, ficaram para mim evidentes as carências de
ações em educação surgidas no espaço social recém-construído que se revelavam em práticas
corriqueiras como o irregular descarte e armazenamento de lixo, conflitos relacionados ao
volume demasiado do som, falta de segurança pública, necessidade de geração de renda etc.
As reclamações partiram dos moradores que reivindicaram ações em educação formal e não
formal, o que me levou a pensar na possibilidade de colaborar para a construção de ações
educativas voluntárias naquele residencial, entendendo que qualquer proposta de ação

8

A Teoria das Representações Sociais foi elaborada por Serge Moscovici com o intuito de compreender e
explicar a realidade social, considerando o sujeito e a sociedade como seus construtores em constantes
interações.
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pedagógica deve ter, como base, a história e identidade dos sujeitos a serem beneficiados.
Assim, algumas lacunas tributárias daquela investigação me levaram às inquietações sobre o
as carências do MLM e a suas articulações com a Educação Popular.
Posteriormente, em 2015, ingressei como aluno regular do GESTEC, com a proposta
de pesquisa: Elaboração de um Plano de Ações Pedagógicas para Práticas Socioeducativas
Sustentáveis. Esta nova investigação me aproximou das lideranças do MLM, o que me
explicitou mais falhas no atual programa do Governo Federal voltado para habitação popular.
As necessidades de atendimento de serviços básicos, como contrapartidas dos Estados e
Municípios, previstas no programa na forma de construção de equipamentos públicos, ainda
persistem. Como uma etapa para maior conhecimento da problemática, entrevistei três
lideranças, fundadoras do MLM no Estado da Bahia, que também me apontaram para as
falhas nos critérios de seleção de beneficiário, que minimizam a importância de realidades
econômica e histórica, elementos construtores de identidade, e impõe um novo espaço social
com desafios, por vezes intransponíveis, como o do acesso à educação e à renda.
O Artigo 205º da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que “A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”. Entretanto, este aspecto vem
sendo obliterado pelo crescente afastamento das responsabilidades do Estado quanto aos
direitos sociais, vistos, cada vez mais, como serviços. Neste aspecto, este trabalho alinha-se
com o entendimento de Gandini (1980) que entende ser a classe trabalhadora a maior
responsável pelo resgate do direito à educação, e destaca, ainda, o papel do trabalhador da
área de educação como fundamental neste esforço. Foi movido por este desejo que me
engajei, como arquiteto, urbanista e educador, no objetivo de colaborar para uma ação
transformadora que considere a educação e a realidade dos sujeitos integrantes do fenômeno
social que tem origem na luta por moradia.
Colocou-se, pois, a necessidade de respostas para uma análise crítica que buscou
transformações e aperfeiçoamentos de um ambiente social construído a partir de uma
necessidade primordial que é a de uma moradia digna. Estas respostas contribuíram para o
desenvolvimento de ações que têm por objetivo transformar a realidade dos sujeitos a partir
dos seus próprios discursos, reveladores de seus pensamentos e ações.
Mais objetivamente, pretendo colaborar para a construção de uma prática educativa
baseada em ações voluntárias e facilitada por uma ferramenta virtual a partir do entendimento
das realidades dos sujeitos de minha pesquisa. Entendo-me como um dos partícipes desta
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construção que contará com o trabalho conjunto dos Sem-teto9, grupo formado por lideranças
e beneficiários, seja na formatação final de uma plataforma virtual, seja na elaboração de seu
conteúdo. Através deste trabalho, acredito estar contribuindo para a prática de uma Educação
Popular com contribuições de caráter voluntário dentro do MLM, decorrente de uma pesquisa
participante, que pretende interferir no cotidiano dos atores sociais e na dinâmica
organizacional deste movimento social.
Como forma de ilustrar o percurso que gerou a construção deste estudo de intervenção
a partir da minha trajetória profissional e inserção no fenômeno social, apresento a Figura 1
abaixo:

Figura 1: Percursos do Pesquisador.
Fonte: Autor, 2016.

Minha trajetória, enquanto Arquiteto, Urbanista e pesquisador, até a construção dessa
proposta de intervenção, revela um envolvimento natural com a problemática, trazendo-me
questionamentos a respeito da função social do Arquiteto enquanto agente colaborador para a
construção de um mundo melhor. O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Representações

Comumente, a lexia “sem-teto” é grafada com letra minúscula. Neste estudo, entretanto, optamos por utilizála com letra maiúscula, Sem-teto, uma vez que entendemos ser esse termo uma expressão que nomeia os sujeitos
da investigação, categoria reconhecida como um grupo social que, em formato atualizado, congrega pessoas que
lutam por moradia e por serviços urbanos básicos para uma condição adequada de morar.
9
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Sociais e Sociedades Sustentáveis (GIPRES)10 desempenhou importante papel para o
amadurecimento destas reflexões, uma vez que colaborou ativamente em cada etapa deste
trabalho, avaliando a pertinência e a importância das questões levantadas, bem como aferindo
as relações que se estabelecem entre o pensar e agir dos sujeitos à luz da TRS.

1.2 MOVIMENTOS SOCIAIS E AS POLÍTICAS HABITACIONAIS NO BRASIL

No final do século XIX, com a chegada dos imigrantes europeus para trabalharem na
lavoura e na indústria, sugiram os primeiros graves problemas de moradia no Brasil. A este
contingente se somaram os escravos recém-libertados que migraram em massa para capitais
como Rio de Janeiro e São Paulo. As ações do Governo no sentido de sanar os inéditos
problemas urbanos se limitavam à constituição de créditos para que a iniciativa privada
construísse casas de baixo custo capazes de absorver este contingente, não se constituindo,
propriamente, em um programa oficial voltado para o enfretamento do problema da moradia.
Entretanto, a baixa lucratividade dos construtores na produção de casas mais simples
e individuais fez com que preferissem o atendimento da demanda da classe média por
resultarem em maior lucro ou, se populares, que estas casas adotassem partidos arquitetônicos
na forma de habitações coletivas11. Esta passou a ser a opção disponível para quem, sem
recursos, desejasse ou precisasse morar na cidade. Outras iniciativas partiram das indústrias,
que construíam “Vilas Operárias” disponibilizadas aos seus empregados. Por fim, surgiram as
habitações informais que ocupavam áreas de baixo ou nenhum valor comercial, dando início a
processos de favelização12.
A concentração populacional provocou vários episódios de reordenamento urbano,
influenciando na organização dos espaços das cidades brasileiras, cujo objetivo era o de
satisfazer o interesse e entendimento do Estado do que seria uma cidade planejada, saneada,
com mobilidade e beleza. Os primeiros projetos para reorganização da cidade não
consideravam como relevantes os fatores socioeconômicos, com abrangência para todos os
cidadãos, o que resultou em processos de exclusão socioterritorial com adensamentos
10

O GIPRES desenvolve pesquisas aplicadas, em lócus e em rede, sobre Representações Sociais como teoria e
método aplicados à Educação.
11
Dentro dessa categoria se incluíam os cortiços, as estalagens, as “avenidas de casas”, as casas de cômodos, as
vilas operárias e as vilas populares (PECHMAN; RIBEIRO, 1983).
12
A favelização é um fenômeno que se iniciou no Brasil a partir do final do século XIX e caracteriza-se pela
ocupação desordenada do solo urbano, geralmente de baixo valor de mercado, e pela ausência ou deficiência
crônica de serviços de infraestrutura urbana. O termo favela é uma referência ao Morro da Favela, em Canudos,
de onde vieram os soldados que se estabeleceram na primeira ocupação ocorrida no Rio de janeiro em 1897.
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populacionais e favelização. Os problemas decorrentes desta postura descuidada resultaram na
necessidade da criação de programas que considerassem o crescimento populacional, a
desigualdade de renda, valor da terra e todas as novas variáveis que se tornaram inerentes ao
uso e ocupação do solo urbano.
Os primeiros programas habitacionais oficiais surgiram a partir da Revolução de 30,
quando o Governo construiu casas para locação, através de financiamentos oriundos dos
Institutos de Aposentadoria e Pensão. Em 1937, o Estado Novo estabeleceu, como objetivo, o
reordenamento da cidade de forma que não sofresse interferência dos bolsões de excluídos,
fenômeno que se apresentava com frequência cada vez maior.
Foi no pós-guerra que o Brasil, em uma fase de crescimento econômico, incorporou
aos discursos políticos as reivindicações dos movimentos sociais que vinham sendo
amadurecidas no calor dos debates internacionais sobre direitos civis, direitos dos
trabalhadores e estudos em variadas áreas da existência humana: raça, gênero, cor, classe
social etc. Até este período, a questão da habitação para os mais pobres não vinha sendo
considerada de forma mais efetiva por nenhuma política pública.
A Fundação Casa Popular (FCP), criada em 1946 como instrumento de política social,
surgiu em meio às preocupações quanto à organização popular em reivindicar ações que
pudessem comprometer o regime democrático do Brasil. A FCP enfrentou grandes
dificuldades, pois funcionava sem apoio político e com baixo orçamento, tendo os desafios de
equacionar o problema da moradia para as classes mais pobres, combater a ocupação
desordenada do solo urbano e o fenômeno da favelização, além de minimizar outros
problemas urbanos trazidos pelo crescimento populacional. Após seis anos de operação, a
FCP teve suas atividades reduzidas pelo Governo Federal, trazendo reflexos negativos e
significativos para a política de habitação popular, resultando em 17.000 unidades, produzidas
em quase 20 anos de existência, índice que em nada contribuiu para a diminuição do déficit
habitacional (AZEVEDO; ANDRADE, 1982).
Foi, entretanto, no âmbito da FCP que se deram as primeiras ações do governo no
sentido de orientar os beneficiários nos novos espaços de moradia: configurava-se um tímido
processo de educação para o espaço social. Pouco tinha a ver com Educação Popular que
estava em seus primórdios como um conceito em estudo dentro da realidade brasileira. Os
técnicos da FCP orientavam o comportamento social e individual dos moradores nos novos
conjuntos residenciais. Os beneficiários, por sua vez, poderiam perder seus apartamentos caso
contrariassem as expectativas de seus fiscalizadores, na forma do que entendiam como
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“embaraço à ordem ou à moral do Núcleo Residencial” ou criação de “embaraço à sua
administração.” (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p. 31).
Paralelamente, as Ligas Camponesas e os primeiros sindicatos criados na década de 50
vinham se integrando à gênese dos movimentos de lutas populares, caracterizada por
reivindicações aos direitos básicos e reclamações quanto a desassistência do Governo,
fazendo emergir e difundir o sujeito político, agora protagonista nas decisões importantes do
país. O contexto histórico da reestruturação politica internacional, com a polarização
capitalismo-socialismo, se fez presente na resistência do Governo, sobretudo durante o regime
militar, inaugurado em 1964, em absorver as crescentes reivindicações por direitos vindos das
camadas populares. Ações de cunho social emanadas do ambiente popular eram vistas com
reservas pelos políticos, receosos de estarem favorecendo o surgimento de ações de contornos
comunistas. Neste clima de desconfiança, pouco evoluíram as causas populares.
Como resposta à necessidade de tratamento do problema da moradia, o regime militar
de 1964 criou o Banco Nacional de Habitação13 (BNH), principal órgão da política
habitacional e urbana do país, cuja finalidade era “orientar, disciplinar e controlar o Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), para promover a construção e a aquisição de casa própria,
especialmente pelas classes de menor renda” (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p. 61). Neste
período, no bojo do crescimento econômico do país, a favela voltou a ser criminalizada e
surgiu a COHAB14 para cuidar da habitação popular.
As constantes discordâncias no campo político levaram à cisão do diálogo direto entre
o Governo e os Movimentos Sociais e a estes restou a possibilidade de manifestação indireta,
através de instituições não criminalizadas e com representatividades social, como a igreja
católica, constituída na forma de sujeito político coletivo 15. Para Coutinho (2000), os sujeitos
políticos coletivos passaram a ganhar mais espaço neste período, trazendo outros segmentos
sociais e tratando de várias reivindicações: saúde, educação pública, trabalho, moradia,
transporte coletivo urbano, saneamento básico, segurança pública etc. A vinculação dos
Movimentos Sociais às igrejas, além do amparo, possibilitava uma maior representatividade
junto aos governantes.

13

O BNH também financiou materiais de construção, empresas de transporte, produção e distribuição ligadas à
construção civil, programas de saneamento e de intervenção na organização do espaço urbano.
14
As COHAB eram companhias habitacionais, empresas mistas de controle acionário dos governos estaduais
e/ou municipais, com o objetivo de promover habitação popular.
15
Sujeitos políticos coletivos se caracterizam por serem organizações sociais surgidas na sociedade civil durante
o século XX. São o resultado da necessidade da participação política dentro de uma nova estrutura de produção,
especialmente pelo tipo de industrialização que tem por base a organização cientifica do trabalho (GRAMSCI,
1991).

24

Mais adiante, a crise econômica que resultou na “década perdida” terminou por
extinguir o BNH em 1986 com quatro milhões de moradias construídas. A instituição
financeira favoreceu, em sua maioria, a classe média emergente. Com o fim do BNH, suas
atividades passaram a ser geridas pela Caixa Econômica Federal.
As políticas habitacionais dos governos seguintes, Collor (1990-1992) com o Plano de
Ação Imediata para a Habitação (PAIH), e Itamar (1992 a 1994) com os Programas Habitar
Brasil e Morar Município não cumpriram suas metas, quer por entraves políticos ou por falta
de diretrizes técnicas que viabilizassem suas implantações. Esta época, entretanto, trouxe a
ampliação dos debates em torno do crescente problema habitacional e, em 1992, criou-se o
Fórum Nacional de Habitação, composto por entidades da sociedade civil e setores do Estado.
Em 2000, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, foi aprovado o Estatuto das
Cidades16 que propõe “que a descentralização e a democratização caminhem juntas para
garantir a plena legitimidade social dos processos de planejamento urbano [...] e gestão de
cidades.” (FERNANDES, 2008, p. 44). O Estatuto trata mais profundamente sobre a garantia
da função social da propriedade e da regularização fundiária.
No Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) foi criado o PMCMV do
recém-surgido Ministério das Cidades. Lançado em abril de 2009 com a meta de construir um
milhão de moradias para atender famílias com renda entre 0 a 10 salários mínimos, tem sua
eficácia questionada a partir dos resultados atingidos. O Programa apresenta um evidente
vínculo com a iniciativa privada com 97% do subsídio público foram destinados à oferta e
produção direta por construtoras e apenas 3% a cooperativas e Movimentos Sociais (FIX;
ARANTES, 2009). Desta forma, a maior parte dos recursos beneficiou famílias com renda
entre 3 (três) e 10 (dez) salários mínimos, apesar de a maior demanda ser a das famílias com
faixa de renda entre 0 (zero) e 3(três) salários mínimos.
Coube ao Governo Dilma Rousseff, iniciado em 2011, a continuidade do PMCMV,
criado pelo seu antecessor e que vigora até os dias atuais em sua terceira edição com novos
valores para faixas de rendas. Várias críticas têm sido dirigidas ao programa do Governo
Federal, vindas, inclusive, de alguns Movimentos Sociais que destacam poucos avanços
diante da demanda reprimida de moradia, além de entenderem que o programa procura, em
boa parte, servir à lógica do capital.

16

Lei
Federal
10.257,
conhecida
como
Estatuto
das
Cidades.
Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm.> Acesso em: 05 jun. 2017.

em:
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Para uma análise numérica, a Figura 217 apresenta o déficit habitacional no Brasil no
ano de 2010 e a quantidade de unidades habitacionais contratadas e entregues pelo PMCMV
entre o período de 2009 e 2012.

Figura 2: Panorama de Contratações e Entregas do PMCMV I e II.
Fonte: Ministério das Cidades, 2012.

Historicamente, as políticas habitacionais não mantêm uma perenidade, como vimos.
Oscilam na corrente de decisões de grupos políticos estabelecidos e que muitas vezes
elaboram uma estratégia de ação influenciada mais por interesses políticos e econômicos que
sociais. Como resultado, temos uma fragmentação sucessiva de ações oficiais, em vez de
aperfeiçoamento, o que prejudica a construção de uma política habitacional estável e
consistente, capaz de enfrentar os intermináveis desafios. Outra consequência desta
descontinuidade é o crescimento das pressões sociais, cada vez mais organizadas, conscientes
e amparadas seja por ações individuais, entidades da sociedade civil ou por instituições não
governamentais.
Para Boaventura de Souza Santos (1982, p. 67), a “questão urbana é um dos
afloramentos, ao nível da superfície, das contradições que se produzem na estrutura mais
profunda das sociedades capitalistas”. O ritmo da produção de riquezas ditado pelo
capitalismo também é o compasso para uma ampliação de desigualdade de renda que trará
reflexos negativos nos processos de ocupação e de “distribuição” do solo urbano e não
17

As informações apresentadas na Figura faz parte de uma publicação do Ministério das Cidades disponível no
site: <http://www.sedhab.df.gov.br/mapas_sicad/conferencias/programa_minha_casa_minha_vida.pdf>. Os
dados são referentes ao déficit habitacional foi calculado pela Fundação João Pinheiro, com base nos dados
preliminares do Censo Demográfico de 2010 (IBGE).
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somente na qualidade da habitação. Sobretudo para as camadas populares de países com
alternâncias históricas nos ritmos de crescimento de suas economias, essa desigualdade se
torna mais dramática, o que tem gerado um contínuo processo de segregação socioterritorial
com reflexos em vários setores da vida do cidadão urbano, como na segurança, saúde,
trabalho, educação etc.
Bomfim (2009, p. 93), fala de forças que animam as ocupações dos territórios: “As
convicções, as crenças, os sentimentos, as atitudes formam territórios especificamente
virtuais, mas sempre com possibilidade de se concretizar.”. Estes territórios virtuais marcam
o desejo agregador dos Sem-teto, razão de ser dos Movimentos Sociais que lutam pelo direito
de morar. Para o autor, porém, o conceito de moradia extrapola elementos espaciais, paredes,
bairros. O lugar para morar passa a ser apenas um componente entre vários, necessário para a
satisfação mínima de moradia dos excluídos socioespaciais, mas que, para o MLM, se
constitui o ponto de aglutinação de realidades distintas, marcadas e animadas pela necessidade
de satisfação.

1.2.1 O Programa Minha Casa Minha Vida e o Residencial Bosque das Bromélias
Em 2003 foi criado o Ministério das Cidades e a questão da habitação popular ganhou
mais espaço dentro dos entes federados. Surgiram: o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social (SNHIS), o Fundo de Arrendamento Residencial, (FAR), o Fundo Nacional
de Habitação de Interesse Social, (FNHIS), o Conselho Nacional das Cidades
(CONCIDADES) e leis regulatórias que propiciaram uma nova fase para a produção
habitacional e urbanização de áreas precárias. Este aparato foi criado para atingir o objetivo
do Ministério das Cidades, qual seja zerar esse déficit até 2023 que, segundo a Revista
Brasileira de Habitação (2011), alcançou um total de 7,2 milhões de moradias em 2007
(Figura 3). Os números apresentados pelo Censo Demográfico de 2010 e as informações
oficiais apresentadas pelo Ministério das Cidades mostram que, a despeito dos avanços neste
campo, ainda persistem dados preocupantes relativos ao déficit habitacional do Brasil.

27

Figura 3: Déficit Habitacional por Região e por Renda no Brasil até 2007.
Fonte: IBGE18, 2007.

Com a criação, em 2009, do PMCMV19, surgiram linhas específicas para viabilizar a
aquisição da casa própria por parte da população de baixa renda enquadrada nas faixas um,
um e meio, dois e três. Atualmente, a linha de financiamento para a faixa um produz
empreendimentos habitacionais destinados às famílias com renda mensal bruta de até R$
1.800,0020 (um mil e oitocentos reais) e pode custear até 90% do valor do imóvel 21. Esta
modalidade se vincula diretamente aos Movimentos que lutam por moradia como forma de
atender às suas reivindicações.
O PMCMV passou a representar o caminho de acesso à casa própria para os Sem-teto,
alinhados ou não com o Governo, criando uma nova etapa na discussão a respeito do direito
de morar e à cidade, na qual o entendimento de moradia não mais ficaria circunscrito à
capacidade de aquisição de uma unidade habitacional, mas contemplaria outros direitos do
cidadão urbano. De fato, as novas propostas para a habitação popular do Governo Federal
também criaram instrumentos para ampliar a participação do povo nos debates a respeito da

18

Disponível no endereço eletrônico: http://www.ibge.gov.br
Atualmente, o PMCMV está em sua terceira edição. As informações detalhadas sobre as linhas do Programa
encontram-se no site: <http://www.minhacasaminhavida.gov.br/>.
20
Os valores limites para as faixas de renda estipulado para o PMCMV mudaram na fase 3 do programa. A
segmentação de renda era: faixa 1 – famílias com renda até R$ 1.600,00; faixa 2 – famílias com renda até R$
3.100,00 e faixa 3 – famílias com renda entre R$ 3.100,01 e R$ 5.000,00. Atualmente, possui a seguinte
classificação: faixa 1 – famílias com renda até R$ 1.800,00; faixa 1,5 – famílias com renda até R$ 2.350,00,
faixa 2 – famílias com renda até R$ 3.600,00 e faixa 3 – famílias com renda até R$ 6.500,00.
21
Os valores apresentados para as faixas correspondem a Terceira Etapa do PMCMV, lançada em 2016. Nesta
etapa, criou-se a faixa intermediária: faixa um e meio.
19
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cidade e da moradia, por meio de eventos municipais, estaduais e federais, como fóruns e
conselhos em torno do tema que trouxeram elementos como a segurança, transporte e
educação para a pauta da moradia.
Estatística mais recente do PMCMV mostra que até fevereiro de 2015 (Fase 2 do
PMCMV) foram contratadas 1,322 milhão de moradias dentro do FAR, que é o financiador
das operações para a faixa de renda mais baixa do Programa (Figura 4). Entretanto, apenas
588 mil unidades foram concluídas, o que revela a necessidade de incremento na produção
habitacional para esta faixa22.

Figura 4: Indicadores do PMCMV.
Fonte: Caixa Econômica Federal, 2015.

Em Salvador, a escassez de áreas que atendam às exigências do programa, tanto no
quesito “entorno” como no “valor de compra” levam, quase sempre, a projetos na forma de
conjuntos habitacionais verticalizados com até cinco pavimentos (térreo mais quatro) e
22

Na fase 2 do PMCMV, a faixa 1 era limitada pela renda familiar de até R$ 1.600,00.
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distantes de infraestrutura básica e de serviços urbanos. A nova moradia tende a ser distante
dos centros abastecidos por serviços essenciais e equipamentos urbanos, posto que o custo do
solo é mais baixo e impacta significativamente no lucro final do empreendedor. Para Campos
(2011, p. 23):

A maioria dos empreendimentos está localizada ao ermo desligado do cotidiano
urbano, são conjuntos isolados, não só pela distância do centro, mas pela ausência de
elementos caracterizantes de cidade: comércio, vida noturna, postos de trabalho,
lazer. São por isso núcleos residenciais isolados, fragmentos de bairro, são assim
espaços não urbanos, negação à Cidade.

É verdade que os conflitos preexistem à habitação e são frutos de tensões internas
(dentro do grupo de Sem-teto) e externas (entre os Sem-teto e o Estado) florescidas e/ou
potencializadas nas dinâmicas dos movimentos de luta por moradia. Para muitos beneficiários
contemplados, por exemplo, a nova moradia impõe novas convivências que nem sempre se
dão de forma harmoniosa. Entretanto, os embates maiores orbitam em torno da acessibilidade
a direitos e reivindicações não atendidas: lazer, saúde, educação etc., pois, quase sempre,
essas carências persistem ou se estabelecem quando da entrega dos conjuntos habitacionais.
Um exemplo marcante dentro do perímetro urbano da cidade de Salvador é o RBB.
Construído para atender a 2.400 (duas mil e quatrocentas) famílias carentes, nele é possível se
identificar todas as reivindicações reclamadas pelos beneficiários contemplados, que vão
desde o critério de seleção que desconsidera fatores socioeconômicos dos inscritos no
programa habitacional, até a entrega do espaço físico sem a infraestrutura de serviços básicos
no entorno.
O RBB, também conhecido como Bairro Novo, está entre os primeiros projetos
executados pelo PMCMV em Salvador. Empreendimento erguido às margens da estrada CiaAeroporto, na BA 526, Km 3,5 (Figura 5), o RBB é o maior conjunto residencial urbano da
cidade voltado para população carente, tendo sido entregue casas para famílias com renda
mensal de zero à R$ 1.60023. Segundo a Caixa Econômica Federal, o complexo de conjuntos
habitacionais a ser erguido na região irá beneficiar aproximadamente 9.600 pessoas. O RBB é
composto pelas seguintes etapas: Bosque das Bromélias I (340 unidades), Bosque das
Bromélias II (300 unidades), Bosque das Bromélias III (380 unidades), Bosque das Bromélias
IV (500 unidades), Bosque das Bromélias V (500 unidades), Bosque das Bromélias VI (380
unidades). O imóvel possui dois quartos, sala, cozinha, sanitário, área de serviço e de

23

O RBB é resultado da primeira etapa do PMCMV, e tinha, por limite de renda familiar para a faixa um, o valor
de R$ 1.600,00.
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circulação com área útil de 41,58m². As áreas comuns do empreendimento são constituídas
por quadra poliesportiva, parques e quiosques, estacionamento, espaço comunitário e
depósitos de lixo.

Figura 5: Vista de Satélite da Localização do RBB.
Fonte: Google Earth, 2015.

Mais de três anos após a inauguração da primeira etapa do RBB, que ocorreu em 2011,
o jornal Metro1 publicou matéria ilustrando as mesmas reivindicações de edições ocorridas
quando as primeiras unidades foram entregues. A moradora Tânia Cristina fala sobre a
postura dos políticos frente às reivindicações:

Eles vão chegando aos poucos, devagarzinho, fazendo reunião e enganando. Eles
fizeram uma terraplanagem aí e disseram que é para construir uma escola, mas será
que é mesmo, ou é por que é época de eleição?", (...) "Aqui ninguém quer promessa,
quer ver atitude, ação. Estou cansada disso tudo. Estou vendo a hora de passar meu
apartamento, porque minha própria vida está em jogo. (MORADORES..., 2014).

Várias carências do RBB foram identificadas em uma pesquisa exploratória sobre as
Representações Sociais da moradia que realizei na condição de aluno especial da disciplina
Representações na Educação pelo programa de Pós-graduação GESTEC. Ficou evidente a
necessidade de ações educativas para a construção de um espaço social menos conflituoso. Na
ocasião, pude identificar práticas socioespaciais que, nesta pesquisa, contribuíram para a
construção de categorias de análises utilizadas, as quais fundamentaram as etapas de coleta,
tratamento e análise de dados.
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1.3 TENDÊNCIAS E LIMITES DOS ESTUDOS SOBRE OS CONSTRUCTOS:
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO POPULAR
Este trabalho investiga a Educação Popular dentro do MLM e traz a TRS como
suporte teórico e metodológico. Buscando referenciais acadêmicos a respeito dos elementos
integrantes da problemática, realizei pesquisa bibliográfica a fim de identificar produções que
apontassem para relações estabelecidas entre “Representações Sociais”, “Movimentos
Sociais” e “Educação Popular”. Para este fim, sequenciei a pesquisa por “Assunto” em
“Português” no site do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT24),
que hospeda a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). O Quadro 1 apresenta os
resultados encontrados:

CONSTRUTOS
Movimentos Sociais
Educação Popular e
Movimentos Sociais

ÁREA DA EDUCAÇÃO

TODAS AS
ÁREAS

TESE

DISSERTAÇÃO

TOTAL

1.268

11

30

41

43

2

5

2

1

1

1

1

0

0

0

0

Representações Sociais,
Educação Popular e
Movimentos Sociais
Teoria das
Representações Sociais,
Educação Popular e
Movimentos Sociais
Quadro 1: Resultado da busca por produções acadêmicas pelos construtos da pesquisa.
Fonte: Pesquisa, 2016.

Um único resultado foi encontrado na busca por algum estudo que contemplasse os
três principais construtos deste trabalho: a tese de doutorado de Ana Paula Romão de Souza
Ferreira, pesquisadora da UFPB, intitulada A trajetória político-educativa de Margarida
Maria Alves: entre o velho e o novo sindicalismo rural, que objetivou analisar a formação
política e educativa de Margarida Maria Alves (1933-1983), junto ao movimento sindical
rural. Na tese, a autora buscou “compreender a disputa de representações sociais vivenciada
(sic) sobre a sua experiência política, em um período histórico conflitante entre o velho e os
novos movimentos sociais.” (FERREIRA, 2009). Parte da análise de conflitos político24

O acesso à BDTD está disponível em: <http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em: 05 jun. 2016.
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sindicais-partidários experimentados pelo sujeito da pesquisa durante as duas últimas décadas
do século XX. O trabalho apresenta a reação às práticas e culturas oligárquicas na forma de
Educação Popular, “a partir da auto-experiência da classe camponesa.” (FERREIRA, 2009).
Porém, situa-se no campo das abordagens teórico-metodológicas da História Social e da Nova
História Cultural e, a despeito de citar Representações Sociais entre as palavras-chaves, o
trabalho não se relaciona com a TRS proposta por Serge Moscovici (1961).
Nenhum registro, portanto, foi encontrado para a busca por conteúdos que
considerassem a relação entre a TRS, Movimentos Sociais e Educação Popular. Assim, a
importância deste estudo interdisciplinar é corroborada pela inexistência de produções com
esta relação, apontando para a necessidade de investigações sobre carências socioeducativas,
identificadas a partir das Representações Sociais sobre Educação Popular, construídas pelos
sujeitos integrantes do Movimento Social que luta por moradia. A TRS serviu, a partir do
conteúdo das representações sociais compartilhadas pelos Sem-teto sobre Educação Popular,
para a ampliação de um conceito de Educação Popular Voluntária, como resultado da
teorização sobre o senso comum da realidade investigada, e contribuiu para criação de uma
proposta de práticas socioeducativas no lócus da pesquisa que incorpora a ação de educadores
voluntários.

1.4 PROBLEMA, OBJETIVOS E RELEVÂNCIA DA PESQUISA

Nesta perspectiva, formulamos a seguinte questão de pesquisa: como as
representações sociais dos Sem-teto de Salvador sobre a Educação Popular podem contribuir
para a construção de uma ferramenta virtual capaz de promover ações em Educação Popular
Voluntária? Desdobraram-se, consequentemente, três questões norteadoras: Como os Semteto de Salvador pensam a Educação Popular em suas práticas de luta por moradia? Como as
Representações Sociais construídas pelos Sem-teto de Salvador se articulam com práticas em
Educação Popular no MLM? Quais as pistas dessa articulação que podem contribuir para a
elaboração de uma ferramenta virtual facilitadora de ações na forma de Educação Popular
Voluntária dentro do MLM?
A partir dos questionamentos suscitados, foi proposto o seguinte objetivo geral:
ampliar ações em Educação Popular Voluntária, voltadas para as necessidades dos Sem-teto
de Salvador como forma de minimizar as carências educacionais que se estabelecem nos
processos de luta por moradia.
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Para sua operacionalização, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos:
1º) Mapear a origem do MLM, a partir dos atores sociais que iniciaram as primeiras
ocupações e que atualmente se apresentam como instituições representativas dos que lutam
por moradia;
2º) Identificar e analisar o conteúdo das Representações Sociais sobre Educação
Popular;
3º) Identificar as práticas socioeducativas exercidas por Sem-teto, verificando a
articulação destas práticas com o conteúdo das Representações Sociais;
4º) Construir uma plataforma virtual que favoreça o incremento de ações em Educação
Popular, materializando o conceito ampliado de Educação Popular Voluntária.

Muito se tem falado em ações voluntárias como práticas importantes de um processo
social que auxilia os excluídos (socialmente, economicamente, espacialmente etc.). De igual
forma, o voluntariado tem impulsionado iniciativas governamentais (Projeto Rondon, do
Ministério da Defesa) e não governamentais (Cruz Vermelha), mas parece poder ser ampliado
nas ações em Educação Popular, nos moldes das considerações postas por Freire desde a
década de 60 e, mais especificamente, voltadas para os Movimentos Sociais.
As poucas publicações que articulam Educação Popular e Movimentos Sociais
estimularam a construção desta pesquisa, de forma que eu, a partir dos resultados, pude
refletir sobre a necessidade e importância de estudar uma Educação Popular de origem
voluntária que atendesse às demandas do MLM.
Outra motivação foi o entendimento de que as tecnologias virtuais podem
potencializar e facilitar ações sociais de caráter educacional como forma de promover a
diminuição da desigualdade do saber. Esta desigualdade se estabelece nos moldes de outras
desigualdades sociais como um processo silencioso e contínuo que vai se consolidando ao
atingir grupos sociais diferentes, privilegiando as camadas de maior poder aquisitivo. Formase, pois, a partir dessa dinâmica exclusiva, uma estratificação social hegemônica do
conhecimento.
A nova territorialidade e temporalidade das comunicações trazidas pelas tecnologias
virtuais possibilita um rearranjo de fatores que antes padeciam de fácil articulação e
velocidade. O mundo se transformou diante da revolução digital, mas não apenas no sentido
de trazer novas práticas e novos desafios, por conta das novidades tecnológicas, mas também
na forma de enfrentamento de antigas dificuldades. Se, por um lado, a quantidade de novas
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informações exige uma atualização constante do homem social, por outro, este homem passou
a dispor de novos recursos capazes de equacionar problemas históricos.
As redes sociais virtuais acomodam uma infinidade de ações voluntárias, algumas
buscando suprir lacunas deixadas pelo poder público. É precisamente por intermédio de uma
plataforma virtual que esta proposta pretende estabelecer as bases para a construção de uma
rede social que articule voluntários em educação e integrantes de Movimentos Sociais que
lutam por moradia. Porém, fizeram-se necessárias algumas delimitações conceituais para que
a construção do instrumento resultasse em processo e forma coerente com a realidade na qual
se propõe interferir. Definir que Educação Popular será buscada e de que forma; deixar claro
qual o conteúdo que se pretende incorporar ao conhecimento popular e como se estabelecer a
ligação entre o voluntário e o Movimento Social, necessitavam de respostas reveladas a partir
da etapa de aplicação dos instrumentos de coleta de dados junto aos sujeitos (Sem-teto), as
quais permitiram testar o modelo conceitual inicialmente proposto. A partir das necessidades
dos sujeitos, e conjuntamente com eles, desenvolveu-se a plataforma virtual como veículo de
intermediação entre quem precisa de ações educativas dentro do MLM e quem coloca seus
conhecimentos a disposição, de forma voluntária, para uma ação em Educação Popular.
Os desafios em educação se atualizam e buscam respostas sociais. Analogamente, o
aquecimento global, o efeito estufa e todas as ameaças ao meio ambiente buscam promover
um despertar da consciência social e individual, resultante de ações governamentais, não
governamentais e voluntárias. Como resposta social, podemos perceber, destacadamente, as
ações voluntárias como forma de se buscar estabelecer uma postura a partir de uma nova
consciência do homem frente a possíveis consequências por conta da sua omissão. A
necessidade de ações humanitárias também elaboram seus mecanismos para o voluntariado: a
crise dos refugiados sírios e afegãos traz, atualmente, especiais reflexões sobre o papel do
homem diante das questões humanitárias. A tomada de consciência é apenas um passo para se
estabelecer uma práxis capaz de impactar positivamente nas dinâmicas sociais da
humanidade.
Acredito que o surgimento de uma nova postura em relação as ações voluntárias
voltadas para educação, estabelecidas como práticas sociais corriqueiras, possam trazer
benefícios em diversas áreas da existência humana. Entendo, ainda, que o posicionamento da
sociedade, frente às crescentes demandas em Educação Popular, possa ser amplificado e ir
para além do campo das doações de recursos ou do estímulo fiscal às empresas por ações de
gestão com responsabilidade social. Neste campo, é preciso que este voluntariante seja
orientado para que possa disponibilizar a especificidade de seus conhecimentos de forma
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eficiente a todos que necessitem. Esta orientação deve partir dos Movimentos Sociais, os
maiores conhecedores das necessidades a serem supridas. Também se faz importante que o
educando popular possa buscar, com facilidade, os conhecimentos de que precisa, em um
amplo universo de possibilidades na forma de uma ação voluntária. Este é um dos desafios
que move este trabalho: o de favorecer a proliferação de ações em Educação Popular de
caráter voluntário, a partir das facilidades disponibilizadas pelas tecnologias de informação e
comunicação, com o objetivo de colaborar para a construção de uma nova postura social
capaz de diminuir as desigualdades na distribuição do conhecimento.
A minha imersão na dia-a-dia dos sujeitos, participando e atuando em reuniões com os
Sem-teto de Salvador, conhecendo a difícil realidade de uma ocupação em um edifício
abandonado25, visitando uma ocupação em terreno urbano 26 e entrevistando lideranças
atuantes, conduziram às reflexões sobre como eu poderia contribuir para uma mudança
positiva a partir de uma maior aproximação com esta realidade. Como decorrência da
observação caracterizadora de uma pesquisa participante, imaginei a construção de um
instrumento capaz de trazer mais ações em Educação Popular que beneficiassem o MLM,
além de pretender ampliar o conceito de Educação Popular para Educação Popular Voluntária,
como forma de provocação reflexiva sobre sujeito social e o seu papel na redução de
desigualdades. Esta construção não poderia se dar sem a participação dos Sem-teto e
lideranças, sob pena de perder a legitimidade e não atingir seus fins.
Os pontos elencados até aqui destacam a relevância educacional, social e científica
deste trabalho. A compreensão das Representações Sociais de Educação Popular dos Sem-teto
possibilitou contribuir para a construção do conceito de Educação Popular Voluntária, com o
objetivo de favorecer debates e ações em torno da ligação entre as carências educacionais do
MLM e o universo voluntariado disperso. Para este fim, a historicidade da origem do MLM,
recuperada a partir de uma cartografia social, desempenhou papel importante como elemento
de pesquisa desencadeador de novos questionamentos e estimulador das reflexões primeiras
que me levaram a buscar um aprofundamento sobre as práticas de Educação Popular dentro
do MLM, a partir da reificação do senso comum.
O GESTEC, por se tratar de um programa de mestrado profissional, exige a
apresentação de um produto resultante da pesquisa aplicada a ser acompanhado, pelo período
de dois anos, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Entendendo que esta obrigatoriedade traz importantes contribuições práticas, uma vez que faz
25
26

Ocupação do edifício Toster, no bairro do Bomfim, pelo MSTS administrada por Negão.
Quilombo “Ocupação Manuel Faustino” em Paripe, administrada por Manuel Faustino.
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retornar aos sujeitos da pesquisa as conclusões do pesquisador, na forma de produto capaz de
transformar a realidade do grupo pesquisado, elaborei uma Plataforma Virtual Colaborativa
que chamei de EduKit27. O EduKit atende à exigência da CAPES e possibilita o emprego
social das conclusões e conceito aqui trabalhados, uma vez que espelha a busca dos Sem-teto
por ações em Educação Popular Voluntária.

27

O EduKit está disponível no endereço eletrônico: <http://edukit.ulcraft.com/> para PCs, tablets e smartphones
com o sistema Android.
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2 A TEORIA DAS RS COMO BASE DE ESTUDO: APROXIMAÇÃO COM UM
CONCEITO DE EPV
“A teoria das RS é uma teoria sobre a produção dos saberes social. Saber, aqui se
refere a qualquer saber, mas a teoria está especialmente dirigida aos saberes que se
produzem no cotidiano, e que pertencem ao mundo vivido”
Sandra Jovchelovitch

Precisamos dar sentido ao nosso universo. É na busca deste entendimento que o
homem vem construindo mecanismos e teorias capazes de se confortar diante da angústia do
desconhecido, construindo referenciais na busca de previsibilidade e confiabilidade para
fenômenos naturais. É por meio da análise, abstração e outros processos cognitivos, que cada
indivíduo desenvolve mecanismos de processamentos internos que possam estabilizá-lo
diante de incertezas e trazer mais coerência e “conforto” para sua vida. O sujeito segue,
“construindo-se” socialmente em meio à sua percepção e sentidos atribuídos ao universo,
baseando-se em outros grupos (escola, igreja, time de futebol etc.) que vão lhe dando
respostas às sucessivas questões ou oferecendo-lhe meios para obtê-las. Até a fase adulta,
espera-se que já esteja integrado a muitos outros grupos capazes, também, de lhe dar
respostas, referências ou meios de recepcionar seus entendimentos a respeito da sua
existência. Os complexos mecanismos de criação, estruturação e sustentação desses
entendimentos negociados nos grupos sociais a partir de uma constituição subjetiva e grupal
têm alimentado os estudos em Psicologia Social, que busca nos auxiliar no entendimento da
realidade e responder a muitas questões com as quais nos deparamos no cotidiano.
Buscamos construir e manter uma identidade e, ao mesmo tempo, queremos nos
entender como agentes no espaço social, entender o papel que desempenhamos e nosso
posicionamento social. A construção desse entendimento não se estabelece de forma serena,
linear nem isolada. Estamos constantemente testando modelos de comportamento, sejam eles
estabelecidos por grupos aos quais pertencemos, sejam produzidos a partir de nossos próprios
processos cognitivos. Trata-se de uma dinâmica que requer capacidade de observação e
processamento, pois consideramos um fluxo de variáveis complexas que giram em torno da
satisfação de nossa existência, como: realização pessoal, objetivos profissionais, valores
éticos, recompensas afetivas, pertencimento social etc.
Os grupos sociais se constituem de sujeitos que possuem uma identidade própria, mas
que buscam integrar uma identidade social. Consequentemente, os grupos não são
homogêneos, tendo, porém, para se manterem coesos, uma força atratora sobre os seus
integrantes. Por outro lado, os elementos desta gravidade serão singulares, já que resultam de
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percepções e representações distintas dos indivíduos que os constituem, formando grupos
diferentes e conferindo-lhes identidades. Em outras palavras, os grupos são diferentes entre si
por compartilharem representações diferentes da realidade e ainda homogêneos na forma de
identidade de grupo, a despeito das diferenças individuais em suas constituições. Estas
questões vêm inquietando pesquisadores em diversos campos das ciências. Assim, os estudos
iniciais dos fenômenos sociais compartilham o campo da Sociologia, no qual se deram os
primeiros ensaios (SIMMEL, 1908; DURKHEIM, 1893), da Antropologia (LÈVI-STARUSS,
1962; LÉVY-BRUHL, 1922) e o da Psicologia, e se estabelece como Psicologia Social a
partir dos primeiros ensaios de Serge Moscovici, em 1961.
Segundo Farr (1995), Durkheim estabeleceu distinções para estudos focados nas
representações individuais, que estariam situados no campo da psicologia, ou nas
representações coletivas, campo da sociologia. Suas teorias baseavam-se no entendimento de
diferentes influências para a constituição de cada uma destas representações. Porém, de
acordo com Moscovici (1978), as relações sociais que estabelecemos no cotidiano são fruto
de representações de dupla dimensão, Sujeito e Sociedade, e situam-se no limiar de uma série
de conceitos sociológicos e psicológicos imbricados, constituintes de uma Representação
Social.
Segundo Alves-Mazzotti (2000, p. 59), para Moscovici:

[...] não existe separação entre o universo externo e o universo interno do sujeito: em
sua atividade representativa, ele não reproduz passivamente um objeto dado, mas, de
certa forma, o reconstrói e, ao fazê-lo, se constitui como sujeito, na medida em que,
ao apreendê-lo de uma dada maneira, ele próprio se situa no universo social e
material.

Foi com base na Teoria das Representações Sociais (TRS) que procurei recortar,
dentro do fenômeno social de luta política e ideológica que se estabelece no MLM, minha
investigação. A Educação Popular se apresenta como meu objeto de pesquisa, reificado
cientificamente, como uma delimitação dentro do fenômeno maior de reivindicações e lutas
que se estabelecem em torno da busca por moradia ou condições dignas desta. A escolha pela
TRS como base de estudo se deu por favorecer a simplificação e organização do objeto
pesquisado, tornando-o inteligível e destacando possíveis ações a partir dos resultados.
O objetivo foi apreender o conteúdo do senso comum atribuído à Educação Popular
pelo MLM, reveladas em três dimensões: atitude, informação e campo de representação (ou
imagem). De igual relevância foi o entendimento dos processos que resultam na constituição e
funcionamento dessas representações, através de uma investigação sobre o saber comum,
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elaborados a partir dos pensamentos constituintes (modos de produção do pensamento) dos
Sem-teto sobre Educação Popular. Neste sentido, optei pela utilização da abordagem
processual, a parir da qual analisei a objetivação dos conteúdos elaborados pelos Sem-teto.
O conteúdo das Representações Sociais sobre Educação Popular dos integrantes do
MLM puderam me auxiliar no entendimento da complexidade do fenômeno social,
possibilitando uma avalição melhor das forças internas e externas que o dinamizam. Este
conhecimento é produto resultante que a relação entre o saber comum e o saber científico,
baseada na TRS, favorece. A análise deste conteúdo, por sua vez, forneceu indicadores
importantes na proposição de novas práticas capazes de colaborarem para mudanças de
posturas geradoras de desigualdades postas pelo capitalismo, como o monopólio do saber
formal ou a subvalorização do saber popular. Neste sentido, a TRS possibilitou a difusão de
conhecimento popular e a transformação deste saber (popular) em um novo saber (científico),
revelando sua aplicabilidade. Apresenta ainda sua função justificatória, pela mudança de
práticas sociais, segundo as carências inerentes ao MLM, elemento constituinte de sua
identidade, através de ações em educação que chamo de Educação Popular Voluntária.

2.1 EDUCAÇÃO POPULAR VOLUNTÁRIA: A BUSCA DE UM CONCEITO PARA O
MLM
A história do surgimento dos primeiros Movimentos Sociais de luta por moradia traz
reflexões sobre os fatores basilares de uma Educação Popular animada pelo distanciamento de
Governos em relação aos direitos básicos do cidadão. Mostra a importância da Educação
Popular para o acompanhamento, apoio e inspiração de ações cuja finalidade é a
transformação social.
Os Movimentos Sociais surgem pela fermentação do sofrimento e inconformismo
gerado por desigualdades próprias do capitalismo. Neste contexto, proliferaram realidades
individuais marcadas por necessidades várias, como a de ter um espaço para morar. Pode-se
falar de uma carência latente e desorganizada à espera de um fator aglutinante, capaz de fazer
destacar, para o poder público e para a sociedade, o quê antes estava percebido, sentido, mas
não “denunciado”.
Este ambiente favorece o destaque de indivíduos com características de liderança,
mesmo que estas ainda não estejam conscientemente apreendidas e articuladas, como a
coragem ao enfrentamento político e a disposição para um investimento pessoal em um grupo
com os mesmos anseios, na forma de um movimento popular. Reconhece-se, nesse processo,
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a inevitável necessidade de um voluntariado natural – o líder popular é, naturalmente, um
voluntário - que se manifesta naqueles que assumem a responsabilidade de estar à frente de
uma causa social.
Na Educação Popular, o processo educativo se consuma em ações que tem por
objetivo mudar padrões de conduta, modos de vida, atitudes, ações e reações dentro da
sociedade. Portanto, conforme colocado por Werthein (1985), se a realidade social é ponto de
partida do processo educativo, este se volta para transformá-la. O entendimento de Brandão
(1984, p. 74) para Educação Popular amplia a discussão desse conceito e contribui para esta
análise: “a educação popular é aquela que o próprio povo realiza, quando pensa o seu trabalho
político – em qualquer nível ou modo em que ele seja realizado, de um grupo de mulheres a
uma frente de luta armada – e constrói o seu próprio conhecimento”.
Depreende-se a existência de outros conceitos para esta mesma categoria de análise, já
que a mesma terminologia aceita, sem tremores, outras abordagens. Sigo, nesta escrita, o
entendimento de que a complexidade inerente ao conceito não só possibilita outras formas de
entendimento sobre o que vem a ser Educação Popular, mas, por vezes, se impõe como
inevitável na ilustração de um campo mutante e complexo. Desta forma, e por entender que o
estudo da complexidade do termo (evidenciado pela falta de consenso entre autores e pela
variabilidade das características ao longo da história que impedem a pacificação do conceito)
não é objeto central deste trabalho, seguirei o entendimento de Educação Popular como uma
prática transformadora de cunho político-pedagógico.
Este é o modelo de educação que tem, como elemento distintivo, “a sua proposta e
práxis direcionadas para a efetiva transformação do homem, da sociedade e do Estado”
(RODRIGUES, 1999, p. 21). Portanto, ela tem origem no povo e por ele é construída e
constituída, e, para alcançar o objetivo da transformação social, reconstrói e/ou adquire seu
saber. Desta forma:
A Educação Popular quando, enfrentando a distribuição desigual de saberes,
incorpora um saber como ferramenta de libertação nas mãos do povo. Pelo que foi
exposto antes, o fato é que a educação popular pode ser entendida como uma
atividade específica (não é toda ação assistencial, de trabalho social ou de política
educativa) ela, por outro lado, não requer ser realizada no interior do sistema
educativo formal, separada do conjunto de práticas sociais dos indivíduos. Muito ao
contrario, a educação popular vem sendo desenvolvida no interior das práticas
sociais e políticas e é aí precisamente onde podem residir a sua força e a sua
incidência (ECO, 1988, p. 9).

A educação, tanto formal como não formal, apresenta-se como uma reclamação
comum das lideranças do MLM de Salvador. A ausência de escolas, de espaços formativos,
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de ações governamentais ou não governamentais em Educação Popular - entendida agora não
mais como aquela de origem espontânea a partir das práticas sociais dos sujeitos e por eles
sistematizadas, mas como fruto de uma ação “externa” e transformadora voltada para o povo,
e de forma institucionalizada – se apresentam como lacunas fundamentais a serem
preenchidas.
Os desafios educativos no MLM, falando-se de sua dinâmica diária, são complexos e
constantes. Os primeiros procedimentos para a organização do grupo, como localizar espaços
e investigar as possibilidades de reivindicações, dividi-los nas ocupações, ou orientar
beneficiários contemplados na nova experiência de convivência social em conjuntos
habitacionais entregues, desenvolver uma consciência política de grupo, dialogar com
gestores públicos, autoridades e imprensa; tudo em uma concomitância para a qual o MLM
tem que se moldar e amalgamar a cada nova experiência de luta. Essas necessidades
simultâneas se aglutinam em torno de líderes do povo, que se tornam agentes centrais
articuladores de ações em Educação Popular como prática transformadora, capazes de
estabelecerem táticas conjuntas para a busca de soluções.
Passados treze anos da sua criação, o MLM de Salvador encontra-se estruturado e
fortalecido. Mesmo tendo sofrido cisões e proliferado o número de siglas, buscam o mesmo
objetivo: lutar por habitação para os mais pobres e atendimento de demandas decorrentes da
nova (ou para a nova) moradia, mas enfrentando ainda os mesmos desafios do passado. A
Educação Popular configura-se um meio de se transpor muitas dificuldades existentes dentro
do MLM, servindo a diferentes propósitos, segundo as particularidades de seus atores e das
circunstâncias vivenciadas.
Os líderes destacam a importância da Educação Popular para organização de qualquer
Movimento Social que almeje, entre outros pontos, o exercício da cidadania, a geração de
trabalho e renda ou a construção equilibrada de novos espaços sociais criados a partir de um
novo momento de vida fortemente marcado pelo acesso à moradia. Esta pesquisa reflete as
reivindicações persistentes apontadas pelas lideranças na forma de acessibilidade aos serviços
públicos, educação informal, educação socioespacial e socioambiental. Os resultados
destacam o entendimento de Educação Popular atrelado ao acesso à infraestrutura urbana
básica (como escolas, saúde, segurança e transporte), mas também aos relacionamentos de
vizinhança que se estabelecem em ocupações e conjuntos habitacionais, ao desenvolvimento
da consciência política e da importância da relação equilibrada entre o homem e a natureza.
Contribuições têm sido buscadas pelo MLM não apenas junto aos diversos órgãos do
Governo, mas também em ações voluntárias que partem da sociedade ou de entidades
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filantrópicas. Acredito que esta busca possa ser ampliada pelo suporte nas Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), para ações individuais de sujeitos não institucionais
dispostos ao voluntariado.
As TIC, como resultado da desterritorialização da informação, vêm apresentando
inúmeras alternativas para o estabelecimento de contatos entre grupos com afinidades, mas
que antes se encontravam, muitas vezes, distanciados em por um mar de informações não
interligadas em rede. Tanto o voluntariado quanto os Movimentos Sociais podem dispor, hoje,
de meios facilitadores de contatos, proporcionados por ferramentas virtuais que sejam
construídas ou adaptadas as suas expectativas. Assim, as TIC pode favorecer grandemente a
redução das necessidades educativas dentro do MLM, promover ações denominadas de
Educação Popular Voluntária.
Compreende-se este modelo de educação como sendo aquela que busca atender às
demandas educacionais do povo partindo de ações individuais, por sujeitos da sociedade, na
forma de voluntariado, e que procuram atender às carências apresentadas pelo povo. Mas,
algumas barreiras se levantam diante da logística necessária para o estabelecimento de um
processo genuíno de Educação Popular Voluntária e, para analisá-las, será preciso, antes,
uma discussão sobre o termo “voluntariado”.
Um líder do MLM é um voluntário por natureza; um voluntário social. Não apenas um
elo entre os demandantes e o poder público, mas também, ele próprio, o demandante. Nele, se
identificam os elementos característicos do voluntariado: dedicação, doação de tempo e
conhecimentos, trabalho constante e habilidade na defesa de uma causa social. Movido pela
busca compartilhada de transformação e justiça social, emerge do grupo pelas competências e
capacidade de condução da causa social que defende no rumo de seu atendimento. É, ao
mesmo tempo, o baricentro de um corpo que poderá ser ampliado em complexidade e volume
e que lhe exige dedicação permanente para manutenção da esperança na realização do desejo
comum. Apresenta, então, todas as características constituintes do espírito voluntário.
Compreender suas próprias limitações e estar aberto às interações colaborativas
integram estas características. O desconhecimento da causa não deve ser suficiente para
impedir uma ação voluntária, já que esta pode ser um instrumento para eliminar aquela. O
voluntário precisa estar disposto a trabalhar por uma causa social, doando seu tempo e
emprestando seus conhecimentos e habilidades, tornado possível uma ação que se configure
em procedimento para aprender mais sobre a causa. Mais ainda: deve aprender mais sobre o
outro, os outros e si mesmo. É este voluntariado, como um princípio newtoniano: o da reação
positiva do social sobre o sujeito voluntário da ação, gerando um “loop” de amadurecimento

43

sobre o social e sobre si mesmo. Buscando esta dinâmica, estão os sujeitos de espíritos
voluntários que não emanaram de uma luta social, mas, reconhecendo-se nelas, desejam
colaborar para um mundo menos desigual, o que perpassa por processos de reflexões pessoais
igualmente transformadoras.
Da relação que se estabelece com a Educação Popular a partir do voluntariado
resultam inevitáveis trocas de experiências e conhecimentos entre quem dá e quem recepciona
a ação. Todos ganham, e esta prática tem se mostrado de grande valor social, já que este tipo
de voluntariado é, em sua essência, prática educativa de dupla direção.
O voluntariado em Educação Popular é uma experiência de construção e descoberta.
Ao contrário da educação escolar - que não exclui a possibilidade de ações voluntárias - não
possui currículo nem diretrizes a serem seguidas, mas prescinde da formação de grupos de
educandos com desejos (carências) semelhantes, identificadas e apresentadas claramente. Se,
por um lado o voluntário não possui vínculos e nem, a priori, está submetido a regras
didáticas e de conteúdo a serem seguidas, por outro é necessário que a carência popular esteja
organizada intragrupo e claramente explicitada para que haja a ação. Apenas a partir desta
auto-organização, característica da Educação Popular, é que é possível uma construção
metodológica, posta como desafio objetivo.
O universo do voluntariado insta por novas demandas sociais a partir da organização
destes grupos (Figura 6). A questão que se coloca é a de como estabelecer esta rede
colaborativa. A carência popular do MLM, por exemplo, deve estar identificada e posta para
que um voluntário seja capaz de percebê-la como possibilidade de ação dentro de sua
capacidade e seus conhecimentos. Uma vez tendo sido delimitada a carência, é possível uma
ação em Educação Popular Voluntária capaz de minimizá-la ou eliminá-la.

Figura 6: Educação Popular Voluntária (EPV).
Fonte: Autor, 2016.
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Outro ponto importante a ser considerado: este processo de educação só se realizará,
de fato, se seus objetivos forem atingidos. Não poderemos falar de uma Educação Popular
Voluntária se esta não partir de dois vieses: o educando carente e o voluntário, que terão um
entrelace na busca do objetivo transformador. O objetivo deve emanar do povo como uma
resultante de suas carências maturadas em uma dinâmica grupal com legítimas lacunas a
serem preenchidas satisfatoriamente pelo voluntário.
Toda ação no campo da Educação Popular deve ser louvada por trazer reflexos
positivos pautados na mudança de estruturas sociais. Se o MLM resulta da luta de classes,
intrínseca do capitalismo e busca mudanças estruturais que eliminem as desigualdades, seus
anseios em educação configuram procura por combustível capaz de alimentar e fortalecer este
processo. A disponibilização voluntária de conhecimentos que não produz mudanças, não
atenderá a um requisito necessário para o estabelecimento de uma Educação Popular
Voluntária: o alcance do objetivo transformador, emanado da necessidade popular. Se não
tem potencial transformador, não é combustível útil desse processo.
Falar de Educação Musical para quem busca conhecimentos técnicos para geração de
renda poderá pouco contribuir para a resolução ou minimização do problema apresentado, se
este for tema aglutinante do grupo social educando formado. Se, por um lado, não deixa de ser
uma ação voluntária positiva, por outro dificilmente terá havido satisfação plena do educando
pelo fato de este não ser o foco esperado, não suprindo o educando de material para a
transformação desejada. Não ficou estabelecida uma Educação Popular Voluntária, a despeito
de ter sido uma ação em educação, de caráter voluntário e voltada para o povo, porém sem
alcançar o objetivo que é o de mudar uma realidade a partir da necessidade de quem busca a
ação. A música poderá ser um instrumento de transformação dentro de um determinado
grupo, por exemplo, de jovens em comunidades carentes, que poderão repensar suas práticas a
partir de um processo no qual a formação musical é o elemento de atração que se reveste de
outros igualmente transformadores. Para estes, toda ação em Educação Popular Voluntária
deve remeter à música, pois este é o suporte desejado para o objetivo da transformação.
Entende-se, então, a importância de se revelar o objetivo de uma ação a partir da
realidade dos sujeitos. Se a carência de uma ação educativa está no seio de um Movimento
Social, a este cabe identificá-la e explicitá-la com a participação do grupo a ser beneficiado.
Este parece ser o primeiro passo do MLM para uma ação em Educação Popular Voluntária.
O voluntário, muitas vezes, tem o desejo, mas não os meios para agir. Podemos falar
de um “espírito voluntariado” animado pelo desejo de cooperação, solidariedade, cidadania,
altruísmo, respeito às diferenças, etc. e que se encontra latente. Não é a ação que caracteriza o
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espírito voluntário, mas sim seu desejo natural de poder, com suas “doações”, minimizar as
dificuldades dos outros. O potencial voluntariado disperso na sociedade (não apenas no
segundo ou terceiro setor) deseja oportunidades nem sempre identificadas facilmente. É
preciso estabelecer o elo de união e estimular o pensamento em torno de uma “sociedade
pedagógica” que colabora para a transformação de estruturas em desequilíbrio a partir de
sujeitos movidos pelo espírito voluntário. Nesse modelo, a sociedade (conjunto de sujeitos
sociais) se incorpora à estrutura de educação possível, dividindo com o Estado, empresas e
Organizações Não Governamentais a responsabilidade pela promoção de intervenções em
situações de desigualdade. É a sociedade que produz os elementos viabilizadores do exercício
de ações voluntárias que o conceito de Educação Popular Voluntária encerra. Centra-se nos
sujeitos que não somente têm a disposição para educar, mas que, não estando vinculado a
nenhum setor da economia, doa suas habilidades em troca da satisfação pessoal e de uma
experiência duplamente transformadora (Figura 7).

Figura 7: Educação e Setores Responsáveis
Fonte: Autor, 2016.

Percebemos muitas intervenções que se dedicam a variadas causas: aos animais, às
crianças, aos idosos, à natureza etc. de forma articulada ou individualmente, procurando agir
no sentido de amparar, proteger, confortar ou suprir. O voluntário dispõe de um “capital” com
o qual é capaz de trabalhar em suas ações, seja ele tempo, dinheiro, sangue, objetos,
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conhecimento etc. Algumas dessas ações parecem ser mais facilmente operacionalizáveis; um
indivíduo pode fazer transporte voluntário com seu carro; pode também ser um voluntário em
uma atividade de animação infantil. Mas, como dispor, voluntariamente, um conhecimento
dentro de um Movimento Social? A educação informal é uma direção de grande horizonte
transformador, permitindo a prática de uma Educação Popular Voluntária na qual a sociedade
pode ampliar o seu agir por um mundo melhor em atendimento à sua responsabilidade. Faz-se
necessário investigar se não estamos subutilizando este potencial e como produzir e utilizar os
meios para potencializá-lo.
Ser voluntário é estar disponível à doação. Em Movimentos Sociais, como vimos, as
lideranças se apresentam como voluntários naturais, dispostos a doações de tempo, no
mínimo, em benefício de uma causa popular. Esta ação voluntária, portanto, já nasce com o
Movimento Social e dela depende ao longo de sua existência, moldando a sua forma de
organização. Deste modo, qualquer ação em Educação Popular Voluntária em um Movimento
Social já conta, em sua origem, com esta característica, mas poderá ser ampliada pela
colaboração e participação de voluntários externos.
A operacionalização para a distribuição de conhecimento de forma voluntária e eficaz
parece carregar algumas complexidades. Prescinde de articulações em etapas e níveis, que
irão construir o caminho para a ação de educar. Percebemos, também, a importância de se
trazer a necessidade do povo (revelada por ele) e que este deve ir ao encontro de um “espírito
voluntário”. Parece existirem barreiras neste processo, já que não se proliferam estes tipos de
ações; não parece ser uma ação corriqueira. Acredito que uma das dificuldades importantes
esteja na distância que impede o encaixe de elementos que se complementam. O voluntário,
muitas vezes, quer compartilhar seus conhecimentos, mas não encontra facilmente os grupos
sociais que desejam os seus saberes.
É possível que o desejo voluntário por ações em educação seja tão presente quanto a
demanda popular e que as barreiras que separam esses dois polos possam ser transpostas com
resultados positivos e significativos para a sociedade. As TIC aparecem hoje como uma
bússola e um atalho no caminho a ser trilhado pelos partícipes desta busca.
Nessa defesa, Barreto (2010, p. 54) argumenta:

Nessa nova ordem contemporânea, as TIC se bem articuladas pelos movimentos
sociais podem se instituir como elementos de subversão da ordem instituída a
respeito das políticas públicas, configurando-se como tal a partir da contestação
possível e da busca de garantias de espaço e participação sociais em que agentes do
Estado e da sociedade civil organizada podem atuar, utilizando a perspectiva de
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socialização de ocorrências políticas, culturais, econômicas via internet e
comunidades virtuais.

O modelo conceitual que é ilustrado pela Figura 8 representa a articulação que pode
se estabelecer entre Educação Popular e o voluntariado, facilitada pelas TIC na construção de
uma Educação Popular Voluntária.

Figura 8: Modelo Conceitual para Educação Popular Voluntária.
Fonte: Autor, 2016.

Os vídeos-tutoriais disponibilizados voluntariamente no youtube28, por exemplo, têm
efeitos educativos, estabelecendo uma relação possível entre o voluntariado e o universo
aberto da Web. Outros formatos como blogs, fóruns e, mais recentemente, o WhatsApp
possuem o mesmo potencial de aproximação.
A despeito das ferramentas tecnológicas à disposição, ainda são poucos os recursos
utilizados que favorecem a aproximação entre o Movimento Social e o voluntariado a
caminho de uma EPV. É preciso explorar mais o universo tecnológico, nele se criando
softwares para que outro universo, o do voluntariado, não continue na incômoda
subutilização.
A comunicação é fator de sustentação de qualquer ação voluntária de cunho social.
Sem ela, nenhum desejo se materializa e o “espírito voluntário” deixa de ser exercitado.
28

O YouTube é uma rede social do Google onde as pessoas podem postar vídeos das mais diversas categorias.
Como o site tem seu lucro baseado em publicidade, o usuário poderá receber um percentual dos ganhos, caso
venha aderir ao programa Google AdSense, e seus vídeos sejam muito acessados.
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Espera-se que as facilidades de comunicação trazidas pelas TIC propiciem essas ações
voluntárias pelo “encurtamento” das distâncias entre o MLM e quem se voluntaria. Os
resultados da pesquisa permitem afirmar que, com a potencialização trazida pelas TIC somada
às reivindicações dos integrantes do MLM, a partir do entendimento sobre Educação Popular,
é possível ampliar o número de colaboradores, minimizando ou superando necessidades.
A discussão do conceito de Educação Popular Voluntária pode ir para além de um
exercício intelectual que analisa os componentes necessários para uma Educação Popular,
construídos a partir do voluntariado disponível no universo social. Deve provocar reflexões
em torno de quais as contribuições em educação que cada sujeito, integrante de uma estrutura
social com desigualdades na distribuição do conhecimento, pode dispor voluntariamente.
Sobretudo, estabelecer uma provação ao sujeito social sobre que quinhão lhe cabe e de que
forma prática ele pode contribuir. Inquietar profissionais, estudantes e outros cidadãos para
que o desejo não pereça por falta de oportunidades e dificuldades de contato com os
Movimentos Sociais carentes, como o MLM. Abrir novas possibilidades de aproximação
entre realidades distintas, desmistificando e desestigmarizando realidades e sujeitos por
consequência de uma dinâmica aproximativa que faz uso da Educação Popular.
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3 REPRESENTAÇÃO
INVESTIGAÇÃO

SOCIAL

COMO

MÉTODO

E

TÉCNICAS

DE

“[...] cada vez que exprimimos uma ideia, uma concepção, uma adesão, dizemos
algo de nós mesmos. Aderir a uma representação é particular de um grupo, de uma
ligação social, mas também expressa algo de sua identidade que pode ter um efeito
sobre a construção do objeto”
Denise Jodelet

Esta pesquisa delineia-se como qualitativa e exploratória. Está alinhada com as
características essenciais postas por Godoy (1995) para o tipo de investigação qualitativa: ser,
o ambiente natural, a fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento fundamental; a
preocupação do pesquisador deve estar no significado que os pesquisados dão às coisas e à
vida; ter enfoque dedutivo e caráter descritivo. Além disso, o tema, como explicitado na
revisão bibliográfica, é pouco conhecido e pouco explorado, carecendo de mais investigações.
Desta forma, este trabalho poderá contribuir para ampliação das discussões a partir da análise
do entendimento atribuído para Educação Popular pelo MLM, favorecendo a construção de
hipóteses para novas pesquisas ou formulação de problemas, e tendo, como objetivo,
desenvolver, esclarecer ou modificar conceitos e ideias, além de propor práticas.
É um estudo de abordagem participante, na medida em que o grupo pesquisado
interage conjuntamente na análise da sua própria realidade e dos processos da pesquisa,
objetivando uma transformação social em seu benefício. Trás a estratégia metodológica da
pesquisa-ação, pois associei-me, enquanto pesquisador, arquiteto e urbanista, aos participantes
da pesquisa em uma imersão e aliança na busca por educação e moradia com qualidade,
fenômeno social deste trabalho. Nesta perspectiva epistemológica, Borda (1984, p. 49),
aponta para a autenticidade e compromisso como princípio metodológico quando afirma:

[...] de fato, nas lutas populares há sempre espaço para os intelectuais, técnicos e
cientistas como tais, sem que seja preciso que se disfarcem de camponeses ou
operários de origem. Têm apenas que demonstrar honestamente seu compromisso
com a causa popular, perseguida por meio da contribuição específica da sua própria
disciplina, sem negar completamente essas disciplinas.

Tem como sujeitos da investigação os Sem-teto, denominação que abrange os
beneficiários integrantes do MLM, e entre eles encontram-se lideranças que participaram da
criação desse Movimento Social em Salvador29.

29

O grupo pesquisado é formado por indivíduos que compartilham o mesmo fenômeno social, a luta por
moradia. Compõem o grupo de Sem-teto, os beneficiários e as lideranças que estão à frente de entidades ou
organização dentro do MLM.
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Thiollent (2008, p. 16) elenca características próprias da pesquisa-ação, destacando
que nela:

a)
Há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas
na situação investigada;
b)
Desta interação resulta uma ordem de prioridade dos problemas a serem
pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob a forma de ação concreta;
c)
O objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação
social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação;
d)
O objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em
esclarecer os problemas da situação observada;
e)
Há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de
toda atividade intencional dos atores da situação;
f)
a pesquisa-ação não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo):
pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível
de consciência” das pessoas e grupos considerados.

Santos, Morais e Paiva (2004) apresenta a espiral auto-reflexiva lewiniana (Figura 9)
como forma de ilustrar a dinâmica da pesquisa-ação:

Figura 9: Espiral auto-reflexiva lewiniana.
Fonte: SANTOS; MORAIS; PAIVA, 2004.

Neste estudo, como resultado da imersão no lócus de pesquisa, todas as etapas
relativas aos dados a serem trabalhados foram desenvolvidas conjuntamente com as lideranças
do MLM, tais como: processo de seleção dos participantes, supervisão e aplicação do
instrumento de coleta de dados e discussão dos resultados. Esses procedimentos legitimaram a
proposta de contribuir para a modificação na realidade social a partir de contribuições dos
pesquisados. A Figura 10 representa o percurso da pesquisa:
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Figura 10: Percurso da Pesquisa.
Fonte: Autor, 2016.

Como resultado deste percurso, pretende-se contribuir para mudanças que possam
melhorar a realidade vivida pelos atores sociais pesquisados, partindo do que eles pensam,
falam e agem. Como forma de devolver as contribuições colhidas no MLM, criou-se uma
Plataforma Virtual Colaborativa capaz de facilitar a intermediação para ações em Educação
Popular Voluntárias.

3.1 SELEÇÃO DOS PARTÍCIPES DO ESTUDO

A moradia popular é uma reivindicação antiga de setores desassistidos da sociedade.
Entretanto, a formação de grupos com contornos institucionais voltados para este objetivo tem
história recente. Recontar este início, do ponto de vista de seus protagonistas, mostrou-se
importante para a compreensão de contextos que deram origem às Representações Sociais.
Nesse sentido, entrevistei as primeiras lideranças que organizaram o MLM em Salvador no
que chamei de primeira etapa desta investigação.
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Para encontrar estas lideranças, utilizei um método indutivo para identificação e
seleção. Negão30 foi o nome inicial escolhido para identificar outros importantes personagens
fundadores do MLM e integrou a primeira formação do MSTS, em julho de 2003. A opção
por começar a investigação com Negão não tem conotações preferenciais e se baseia apenas
na praticidade de acesso a um dos primeiros líderes do MLM com quem venho atuando
profissionalmente para desenvolvimento de projetos no âmbito do MCMV-E. Nesta etapa de
pesquisa exploratória, surgiram dois nomes ligados à origem do MLM, os quais foram
apontados por Negão após ter sido solicitado que citasse pessoas importantes nos primeiros
momentos do Movimento: Delasierra31 e Manuel Faustino32. O mesmo procedimento foi
adotado para Delasierra, que apontou Negão e Manuel Faustino como nomes importantes.
Manuel Faustino corroborou as indicações iniciais, colocando Delasierra e Negão na origem
do Movimento. Desta forma, foi possível conceber uma estrutura em rede (Figura 11) e
delimitar a sua centralidade segundo a importância dada pelos entrevistados aos atores sociais
responsáveis pela criação do MLM.
A imagem abaixo ilustra a rede social que se estabeleceu na origem do MLM e que me
direcionou para as etapas seguintes de coleta e análise de dados.

Figura 11: Rede Estabelecida na Historicidade do MLM em Salvador.
Fonte: Pesquisa, 2016.
30

Negão: nome fictício que corresponde a um dos fundadores do MSTS. Atualmente, dirige a
Associação dos Trabalhadores Desempregados Sem-Teto de Salvador – ATDSTS.
31
Delasierra: nome fictício que corresponde a um dos fundadores do MSTS. Atualmente dirige o MSTS
em Salvador e MNLM a nível nacional e integra o Conselho da Cidade de Salvador.
32
Manuel Faustino: nome fictício que corresponde ao presidente do MSTB. Manuel Faustino prefere
chamar o grupo de pessoas que integram seu movimento de “organização”.
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A seleção dos beneficiários para a segunda etapa de coleta de dados foi mediada pela
direção da ATDSTS, que enviou convites para seus associados no sentido de colaborarem
para a formação de um grupo. Buscou-se uma amostragem não probabilística, composta por
aqueles informantes em potencial e que aceitassem participar espontaneamente do estudo, e
que, neste caso, atendessem às seguintes exigências: soubesse ler e escrever; fosse integrante
do movimento Sem-teto; tivesse mais de dezoito anos e aceitasse as condições estabelecidas
no Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).
Como resultado, obtive vinte participantes Sem-teto, sendo dezessete beneficiários
indicados pela ATDSTS e três lideranças do MLM. Os nomes dos respondentes foram
salvaguardados seguindo uma codificação que, no caso das lideranças, propuseram seus
próprios pseudônimos. Desta forma, na referência aos nomes dos líderes usei a seguinte
codificação: Liderança 1: Negão; Liderança 2: Delasierra e Liderança 3: Manuel Faustino.
Para os beneficiários a codificação deu-se utilizando a combinação de letra e números de A1 à
A17. Esta medida buscou atender ao quesito do anonimato estabelecido pelo Comitê de Ética
na Pesquisa (CEP).

3.2 LÓCUS DE PESQUISA

O Lócus se estabelece no ambiente desterritorializado do MLM, uma vez que nesse
universo se encontram os Sem-teto (lideranças e beneficiários), sujeitos da pesquisa.

A

amplitude do MLM se dá por conta do grande número de Sem-teto organizados em regiões
distintas da cidade, como Paripe, Stiep e Mussurunga. Cada uma das lideranças entrevistadas
está à frente de uma instituição representativa, atuante e reconhecida dentro do MLM e pelo
Estado, com quem dialogam frequentemente. Estas instituições encontram-se no Quadro 2,
que apresenta o local e o número de integrantes segundo as declarações fornecidas por seus
líderes:

LIDERANÇA

SIGLA

ANO DA CRIAÇÃO

Nº DE PARTICIPANTES

Negão

ATDSTS

2005

6.000

Mussurunga

Delasierra

MSTS

2003

6.000

Paripe

Manuel Faustino

MSTB

2003

30.000

Paripe

Quadro 2: Caracterização das instituições/organização.
Fonte: Pesquisa, 2016.

LOCAL DA SEDE
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A ATDSTS disponibilizou o espaço de sua sede para que se desse a aplicação do
questionário junto aos dezessete beneficiários, procedimento da segunda etapa.

3.3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS EM
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Para a identificação dos dados necessários ao subsídio de uma proposta que
favorecessem práticas em Educação Popular Voluntária a partir de uma plataforma virtual foi
preciso conhecer a sequência de contextos que constitui a história de luta dos sujeitos, bem
como o entendimento elaborado por eles a respeito de Educação Popular, como criação do
senso comum. Para este fim, construí uma investigação junto às lideranças e aos beneficiários
conforme apresentado no Quadro 3, que sintetiza as técnicas de coleta e análise de dados
utilizadas, segundo os planos das Representações Sociais que reputo fundamentais para
consecução dos objetivos da pesquisa.

SUJEITOS
(Sem-teto)

LÓCUS

Líderes

Nº
DE
PESQUISADOS

TÉCNICA
DE COLETA
DE DADOS

3

Entrevista
Semidiretiva;
Desenho.

17

Questionário
para Triagem
Hierárquica.

MLM

Beneficiários

TÉCNICA DE
ANÁLISE DE
DADOS
Análise do
Conteúdo;
Análise da
verbalização
sobre o
Desenho.
Análise
Frequencial

PLANOS
DAS
REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS

Conteúdo
Objetivação

Conteúdo

Quadro 3: Resumo metodológico da pesquisa.
Fonte: Pesquisa (2016).

Na primeira etapa da investigação, para a apreensão do contexto histórico que resultou
no ambiente de construção e circulação das Representações Sociais situadas na origem MLM,
foi aplicado o Desenho, elaborado a partir das memórias dos criadores deste grupo social.
Assim, os líderes puderam cartografar suas memórias ao mesmo tempo em que verbalizavam
os processos construtores do fenômeno social. Estas narrativas trouxeram, de forma bem
evidente, quais os elementos e sequência de acontecimento que se constituíram em atratores
dos sujeitos sociais. Os Desenhos elaborados revelaram as três dimensões contidas nos
processos que resultam em Representações Sociais: a informação, a reflexão como processo
interno de posicionamento do sujeito e a mudança de atitude.
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O Desenho, na forma de uma “cartografia das memórias”, trouxe as “pistas” iniciais
de como se poderia colaborar para o movimento de ampliação de um conceito de Educação
Popular que pudesse valorizar o voluntariado, como meio de beneficiar os atores sociais
envolvidos. Segundo Santos (2007), mesmo que promovam distorções da realidade, a
cartografia se caracteriza, assim, por permitir acentuar relevâncias e, de algum modo, indicar,
as correspondências e a realidade que se busca conhecer.
As entrevistas semidiretivas fizeram emergir o entendimento das lideranças sobre
Educação Popular, elemento fundamental no processo de construção e estruturação do grupo
social. Para esta finalidade, foram apresentadas questões relativas ao pensar e agir dentro do
MLM, buscando identificar pontos importantes dentro do pensamento e ação existentes nos
espaços sociais compartilhados pelos Sem-teto.
Essas entrevistas foram gravadas e os conteúdos transcritos para que pudessem ser
analisados e seus resultados serem utilizados nas etapas seguintes. Desta forma, optei pela
técnica de Análise de Conteúdo, definida por Bardin (1979, p. 75), como “um conjunto de
instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se
aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”.
A entrevista semidiretiva, através da Analise de Conteúdo e da Análise Lexical,
possibilitou o levantamento inicial de conteúdo das Representações Sociais e indicou
elementos para o aprofundamento da investigação que favorecesse a objetivação do senso
comum em torno desse objeto.
Junto aos dezessete beneficiários, aplicou-se um questionário aberto. Este instrumento
teve por objetivo acessar o repertório mental dos respondentes quando solicitados a pensarem
em Educação Popular, além de identificar as práticas socioeducativas por eles exercidas no
espaço social.
O questionário foi construído com três campos: o primeiro procurou traçar o perfil
socioeconômico do questionado, com a identificação do nível de escolaridade, condições
atuais frente ao mercado de trabalho e sexo do respondente (Apêndice 2). No segundo campo,
foi apresentada a seguinte questão: “o que você pensa quando ouve a expressão Educação
Popular? Trata-se de uma técnica associativa com o objetivo de identificar o conteúdo das
Representações Sociais por meio da análise frequencial de categorias (Apêndice 3). No
terceiro campo foram listadas práticas do cotidiano dos sujeitos33, relacionadas à Educação

33

As práticas apresentadas aos beneficiários que compõem o terceiro campo do questionário aplicado surgiram a
partir da objetivação dos discursos das lideranças, quando foram feitas as entrevistas iniciais.
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Popular, para que pudessem classificá-las por ordem de importância: “muito importante”,
“importante” ou “pouco importante” (Apêndice 4).
Dentro da abordagem processual das Representações Sociais, os diversos caminhos
metodológicos possibilitaram o acesso aos planos do conteúdo, bem como forneceram
elementos importantes para uma ancoragem epistemológica e uma objetivação do objeto
social. Para isso, foi necessário:
a)

Registrar, cartograficamente e por meio do discurso, a cronologia dos fatos

importantes e contribuintes para o surgimento e consolidação do MLM como fenômeno
social;
b)

Identificar e analisar o conteúdo das Representações Sociais sobre Educação

Popular segundo as lideranças;
c)

Identificar e analisar o conteúdo das Representações Sociais dos beneficiários,

a partir do pensam sobre Educação Popular e como valorizam suas práticas socioeducativas
exercidas no cotidiano.
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4 ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DO CONTEÚDO DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS:
CONTRIBUIÇÕES PARA A PLATAFORMA
COLABORATIVA VIRTUAL
“Pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de dar um nome ao que não
tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. De fato, a
representação é, fundamentalmente, um sistema de classificação e de denotação, de
alocação de categorias e nomes.”
Serge Moscovici

Para desvelar o objeto social, procedi à análise e interpretação dos dados, tendo a
égide da abordagem processual, que nos apresenta três dimensões contidas no processo de
construção de Representações Sociais pelos sujeitos: informação compartilhada, processo
mental de formação de um conceito e mudança de atitude. Segundo Jodelet (2001), as
Representações Sociais surgem de valores, crenças, preconceitos e estereótipos circulantes em
um grupo social. É importante o entendimento dessas etapas de construção como um processo
que se deu amorficamente a partir do compartilhamento de informações sobre a luta por
moradia e que, naturalmente, organizou-se no universo mental do sujeito, que construiu e
aderiu à identidade de Sem-teto, posicionando-se no grupo social segundo a tomada de
decisão e mudança de atitude em relação a sua carência, ao Estado e a todas as demais
barreiras à realização do desejo de morar dignamente. Assim, analisei o discurso dos Semteto, desde o Desenho e as narrativas das lideranças até a verbalização dos pensamentos e
hierarquização de práticas dos beneficiários, de forma a permitir a emersão dos conteúdos por
eles elaborados.

4.1 O DISCURSO E O DESENHO COMO DESCRIÇÃO DA HISTORICIDADE LOCAL
DO MOVIMENTO DE LUTA POR MORADIA
O processo histórico que ilustra o percurso das políticas habitacionais oficiais no
Brasil auxilia no entendimento dos fatores que resultaram na pressão construtora e animadora
dos Movimentos Sociais que lutam por moradia. Ao cenário apresentado, entretanto, é
necessário somar as particularidades locais que trarão o entendimento de como alguns grupos
se organizaram para criação e aproveitamento de oportunidades dentro de um sistema político
incapaz de atender as necessidades de habitação do povo.
O MLM amadureceu ao longo da história de crescente carência habitacional e eclodiu
no Brasil a partir dos anos 2000. Conjunturas diversas criaram identidades particulares a partir
dos fatores locais: políticos, econômicos, urbanos etc. Este trabalho traz, como uma de suas
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etapas, alguns registros resgatados da memória dos pioneiros e principais protagonistas da
criação do movimento de luta por moradia em Salvador, treze (13) anos depois das primeiras
ocupações. Não tenho, por objetivo maior, analisar todo o complexo processo que
transformou a carência reprimida de habitação em luta organizada por moradia de grupos
vitimados pela segregação socioterritorial e que se estabeleceu em nosso Estado. A pretensão
é somente a de resgatar uma historicidade a partir de uma “cartografia da memória”, capaz de
registrar a percepção que os criadores do MLM na Bahia possuem sobre sua própria origem,
trajetória e organização. O discurso dessas lideranças, coletados nas entrevistas, trazendo suas
reflexões sobre a construção do MLM, seu desenvolvimento e expectativas, nos leva a
análises sobre processos de organização popular, Educação Popular, liderança etc., além de
um entendimento maior sobre o problema da habitação para população de baixa renda. Por
consequência, este conhecimento - mais apropriado, posto que construído a partir da
compreensão das Representações Sociais elaboradas pelos Sem-teto sobre Educação Popular instigou a necessidade de estudar a possibilidade de ampliação do conceito de Educação
Popular para uma Educação Popular Voluntária, que, por sua vez, levou ao interesse conjunto,
meu e do MLM, em se produzir, com base nas TIC, uma ferramenta virtual que favorecesse
ações que adotassem este formato de educação.
As ilustrações, construídas a partir do discurso das lideranças do MLM em Salvador
na forma de uma cartografia social produzida, mostram, da perspectiva do narrador, qual a
trajetória do Movimento Social, desde a sua organização informal, até a proclamação de um
movimento institucionalizado informalmente, a princípio, e denominado posteriormente de
Movimento dos Sem-Teto de Salvador. Assim, temos o MLM como sigla a designar o
movimento social que luta por moradias (fenômeno social), o MTST como acrônimo para a
primeira organização informal criada pelos Sem-teto de Salvador e, posteriormente, a
subdivisão desta organização inicial, com o surgimento de outras siglas: MSTS, MSTB,
ATDSTS etc. Os entrevistados mostraram suas preocupações quanto a ações educativas
voltadas para os Sem-teto, tendo, cada um, dado destaque para um aspecto dentro do seu
entendimento de Educação Popular e segundo suas próprias percepções, enquanto sujeitos
partícipes da realidade de luta por moradia.
O MLM em Salvador é formado, em grande parte, por nascido na capital ou região
metropolitana (Figura 12), trabalhadores informais com os mais baixos rendimentos e
oriundos de bairros de exclusão socioterritorial: Fazenda Coutos, Paripe, Lobato, Periperi,
Ribeira, Sussuarana, Valéria, Massaranduba, Castelo Branco, Liberdade, São Caetano, São
Cristóvão, Cosme de Farias, Águas Claras, Boca do Rio, Beiru, Tancredo Neves, Mata
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Escura, Mares, Calçada, Uruguai, Brotas, Comércio e São Marcos, segundo informações
contidas no Atlas sobre o Direito de Morar em Salvador34. Atualmente, a condição de
moradia, seja ela inexistente, precária ou desabastecida de infraestrutura urbana, é o fator de
união que confere identidade aos grupos que se formaram em torno de reivindicações junto ao
Governo e que se denomina de “Sem-teto”.

Figura 12: Local de Nascimento do Responsável pela Família.
Fonte: Atlas Sobre o Direito de Morar em Salvador, 2012.

Entretanto, em sua origem, a expressão “Sem-teto” foi adotada para designar o
movimento que agrupou apenas aqueles que necessitavam de moradia ou que habitavam em
condições precárias. O MLM ampliou este entendimento, considerando Sem-teto: “Os que
moram de favor, embaixo de pontes, que ganham muito pouco e sacrificam sua qualidade de
vida pagando aluguel e que moram em áreas de risco.” (CARDOSO, 2004 apud
PRONZATO, 2004)35. Portanto, não se trata de grupos de moradores de rua, mesmo que estes
possam vir a integrar este Movimento Social. O conceito é mais amplo e abrange todos
aqueles em condição de sub-habitação ou que, morando, reduzem sua qualidade de vida por
comprometer sua renda com pagamento de aluguéis. As reivindicações dos Sem-teto não se
limitam apenas ao direito de morar. Elas perpassam por outras necessidades e estão
interligadas em um sistema indissociável relacionado à dignidade humana: segurança, saúde,
educação etc.
34

Fonte: Projeto de Pesquisa sobre o Direito de Morar em Salvador, Faculdade 2 de Julho, F2J. Centro
Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social CIAGS – Escola de Administração/UFBA, 2012.
35
Depoimentos do Vídeo-documentário MSTS, de Carlos Pronzato.
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Apresento um sequenciamento do material colhido na pesquisa inicial que retrata, sob
a ótica dos fundadores e construtores do MLM, os fatos que contribuíram para a eclosão de
um movimento social que buscou, e busca, o enfrentamento das estruturas hegemônicas como
forma de mudar a realidade daqueles sem moradia.
As reconstruções das falas e ilustrações elaboradas fazem parte de uma objetivação da
realidade do MLM a partir do pensamento das lideranças entrevistadas. Sequenciei esta
objetivação, que foi precedida dos registros mapeados pelas lideranças a partir de suas
memórias. Em consonância com o estabelecido pelo CEP, objetivando resguardar a
privacidade dos entrevistados foram utilizados os seguintes nomes fictícios para os líderes
entrevistados: Manuel Faustino, Delasierra e Negão.
A Figura 6 foi construída a partir da solicitação de que fosse registrado, em uma
“cartografia das memórias36”, de punho37, seu entendimento do fenômeno social ocorrido
treze anos atrás, bem como a evolução dos fatos que resultaram na estruturação do movimento
e sua organização até os dias atuais. A questão primeira colocada para os entrevistados foi:
como os Sem-teto de Salvador se organizaram e deram origem ao MLM?
Para Delasierra, o MSTS surge inspirado pela CMP, como primeira organização a
nível nacional e pelo MDF, que já vinha reivindicando melhores condições de moradia e
infraestrutura em favelas da capital baiana. No entendimento de Delasierra, ocorreu a seguinte
evolução (Figura 13):

36

Cartografia das Memórias, no contexto deste trabalho, apresenta-se como uma particularidade da Cartografia
Social e é utilizada como ferramenta para a reconstrução de uma historicidade a partir das lembranças
cartografadas pelos sujeitos.
37
Nos Desenhos elaborados pelas lideranças encontram-se os registros do nome de personagens que
contribuíram ou estavam presentes na origem do MLM. Atendendo à exigência de confidencialidade do CEP,
alguns nomes aprecem desfocados.
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Figura 13: Cartografia das Memórias de Delasierra.
Fonte: Pesquisa, 2016.

Partindo do registro gráfico produzido por Delasierra e da análise do conteúdo de sua
entrevista, foi possível construir um modelo que resumisse seu entendimento para uma
historicidade que se originou na CMP, em 1980, e culminou na criação do MSTS, em 2003
(Figura 14).
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Figura 14: Historicidade do MLM na Bahia segundo Delasierra.
Fonte: Autor, 2016.

Segundo Delasierra, fatores histórico-estruturais, como o surgimento e posterior
encolhimento da indústria do petróleo na Bahia, na década de 50, a implantação do Centro
Industrial de Aratu, na década de 60, e a construção do Polo Petroquímico na década de 70
favoreceram o crescimento do “déficit habitacional”. A Reestruturação Produtiva, fruto da
globalização da economia, e a crise econômica da década de 80, agravaram o quadro
habitacional para as camadas mais baixas da população, e a classe média começou a perder a
solvência, engrossando o contingente daqueles com dificuldade em adquirir uma casa.
A este cenário histórico-estrutural, de retração econômica e de atendimento à
Reestruturação Produtiva, somaram-se, segundo Delasierra, outros de ordem conjuntural que
favoreceram a eclosão do MLM na Bahia. Entre outros, a eleição de Luiz Inácio da Silva para
presidente, a Revolta do Buzú38 (que mostrou a insatisfação da população de baixa renda com
as soluções dadas ao transporte coletivo urbano) e a crise do Carlismo 39 foram os mais

38

Em agosto de 2003, a prefeitura de Salvador anunciou um aumento da tarifa de ônibus, que passaria de R$
1,30 a R$ 1,50. Desde o dia 14 de agosto até meados de setembro, com alguns ecos e últimos movimentos no
começo de outubro, os estudantes soteropolitanos saíram às ruas para protestar contra o aumento, num evento
que passou à memória da cidade e do movimento estudantil como Revolta do Buzú. Disponível em:
<http://tarifazero.org/tag/revolta-do-buzu/> Acesso em: 25 maio 2016.
39
O Carlismo foi uma corrente política que se estabeleceu na Bahia e foi criada e liderada por Antônio Carlos
Magalhães, falecido em 2007. Suas características consistiam em: continuidade da tecnocracia administrativa,
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importantes. Foi nesse ambiente que se ampliaram os debates em torno da falta de moradia e
do conceito de “déficit habitacional”.
O MLM entende “déficit habitacional” como o indicador que mede a carência de
domicílios, mas que considera não apenas a quantidade de moradias que faltam às famílias
que ganham de 0 a 3 salários mínimos, incluindo também a qualidade e comprometimento de
renda com a casa. Podemos ver esta distribuição proporcional no cômputo do déficit
habitacional da Bahia em um levantamento feito pelo IBGE em 2014 (Figura 15). O gráfico
traz classificações para condições específicas de moradia que serão somadas no cômputo do
déficit habitacional. A coabitação e adensamento excessivo como forma de compartilhamento
do espaço de morar; o comprometimento de grande parte da renda com o pagamento de
aluguéis e as condições precárias da habitação, como a rusticidade e a improvisação da casa,
integram este somatório.

Figura 15: Déficit Habitacional total por componente até 2014.
Fonte: IBGE. Elaborado por ExAnte Consultoria Econômica, 2015.

Os contextos lembrados por Delasierra contribuíram para o crescimento de pressões
populares que resultaram no PMCMV. Entretanto, o PMCMV ainda apresenta o
entendimento de moradia como uma carência isolada. Delasierra destaca a importância de se
atender às novas demandas surgidas a partir do recebimento de uma unidade habitacional:

clientelismo, controle dos veículos de comunicação, conservadorismo político e modernização econômica.
Fonte: <http://www.infoescola.com/politica/carlismo-na-bahia/>. Acesso em: 10 nov. 2016.

64

(...) A gente percebeu que depois da moradia as demandas aumentam. [...] Hoje nós
temos conjuntos habitacionais a caminho de fazer cinco anos onde as pessoas
passam uma terrível necessidade [...] o mais antigo é o Bromélias. Não temos uma
escola, não temos um posto médico; transporte público não é condizente com a
necessidade (DELASIERRA40, 2016).

Nas palavras do entrevistado, as carências educacionais dentro do MLM adquirem
importância constante ao longo da sua história. Uma casa para o Sem-teto não basta para a
finalização do problema de morar – o entendimento de morar vai muito além do “se abrigar” uma vez que este isolamento é impossível dentro de uma estrutura complexa de demandas que
se originam no espaço urbano e são resultantes de um sistema que, naturalmente, tende a gerar
desigualdades impostas pelas pressões do capital. A falta de educação formal e não formal
estão neste rol.
De igual forma, Manuel Faustino 41 aponta como decisivos, para o amadurecimento do
MLM, alguns fenômenos sociais e políticos:
O Carlismo era um modelo de administração da coisa pública [...] era a pedagogia
da porrada. [...] Eles já não tinham mais forças pra combater porque tava ocorrendo
ocupação no Brasil todo: em todo Pernambuco, Belém, São Paulo. A Crise do
Carlismo, a ascensão de Lula, a crise econômica [...]até contexto da revolta do buzú,
[...] combinado com esses fatores histórico-estruturas com estes fatores conjunturais,
amadureceram as condições para que o movimento surgisse (FAUSTINO, 2016).

A fala de Manuel Faustino está presente na sua Cartografia das Memórias quando ele
reconstrói uma linha do tempo para explicar o surgimento do MLM (Figura 16):

Figura 16: Cartografia das Memórias de Manuel Faustino.
40
41

Delasierra dirige o MSTS.
Manuel Faustino é um dos fundadores do MSTS. Atualmente, dirige o Movimento Sem-teto da Bahia, MSTB.
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Fonte: Pesquisa, 2016.

Tendo as narrativas e a representação cartográfica das lembranças de Manuel Faustino,
foi feita uma ilustração que representasse o surgimento do MSTS a partir das primeiras
mobilizações do MLM (Figura 17). Manuel Faustino fala da ocupação conhecida como
Km1242, como ponto inicial do movimento e a consolidação no que ele chama de Primeiro
Congresso43.

Figura 17: Historicidade do MLM na Bahia segundo Manuel Faustino.
Fonte: Autor, 2016.

Manuel Faustino destaca a importância da Igreja como sujeito político coletivo neste
processo: “Igreja é povo que se organiza em busca de libertação. A igreja não é só um espaço
de oração, porém de conspiração. A gente se reunia pra discutir o Grêmio Livre [...], pra
discutir a luta por moradia (...) conspirar contra o sistema mesmo.”.
Ao falar sobre o PMCMV, Manuel Faustino critica o não atendimento das
necessidades dos novos moradores, questionando a “lógica” que norteia o funcionamento do
Programa. Manuel Faustino destaca:

Se a lógica (do PMCMV) fosse construir casa para resolver o problema de
habitação, seriam considerados os aspectos de territorialidade, nesse conceito de
Milton Santos, no mínimo. [...] Porque o cara catava resíduos sólidos lá no centro
histórico. Cara, ele arrecadava R$ 15,00 por dia, quando ele sai de lá para ir pro
Parque das Bromélias (sic), quanto ele vai gastar de transporte? [...] o dinheiro não
dá nem pra ele comer [...] O que ele cata no centro histórico, ele não cata lá no
Parque das Bromélias. [...] Se o raciocínio fosse urbanístico, eram considerados
aspectos de sociabilidade, de território, da vida das pessoas. Então, não foi pra
resolver o problema da moradia. Foi pra resolver o problema da crise econômica
(FAUSTINO44, 2016).
42

A ocupação conhecida como Km12 situava-se na Estrada Velha do Aeroporto e deu origem ao primeiro
conjunto habitacional surgido das reinvindicações do MLM, conhecido como Conjunto Antônio Conselheiro.
43
O Primeiro Congresso Estadual de Habitação de Interesse Social, o I CEHIS.
44
Manuel Faustino é Organizador do MSTB.
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O desenvolvimento de uma consciência política e de formação de um cidadão crítico
ficou claro no desejo de Manuel Faustino ao falar de suas preferências para ações educativas
dentro do MLM:
A gente tem dois aspectos: o que o Estado tem que fazer e o que nós, enquanto
Movimento, devemos fazer. Primeiro que o Estado precisa garantir a educação para
todos: crianças, jovens e adultos. [...] pra mim a educação é um direito e este direito
precisa ser garantido pelo Estado. A gente, além da educação formal, [...] a gente tá
avançando na perspectiva da educação na ótica do Movimento (FAUSTINO, 2016).

Em 2002, as dificuldades surgidas diante da necessidade de um espaço para morar,
uniram semelhantes no bairro de Mussurunga. Negão45, na época com 29 anos e integrante do
Grupo de Jovens da Igreja Católica de Mussurunga, vivia os dissabores de não ter onde
morar:
Primeiro, eu tive a grande intenção de sair da casa de minhas tias [...] lá eu vivia
muito humilhado. Eu morava com duas tias uma avó e quatro primos e, quando eu
saia na mão com meus primos, quando eu batia, “minha tia mandava eu cair fora e
quando eu apanhava mandava eu ficar quieto. Todo dia ela mandava eu procurar
meu rumo.(risos) [...] eu não tinha “eira nem beira”; não trabalhava, não tinha renda
nenhuma não tinha onde cair morto, só tinha lá mesmo (NEGÃO, 2016).

À Negão, reuniram-se outros indivíduos “sem eira nem beira”, segundo suas palavras,
e surgiu, de forma espontânea e tímida, o primeiro grupo disposto ao enfrentamento político.
Esse primeiro movimento não nasceu de um projeto ou construção ideológica
difundida para fazer frente a poderes hegemônicos ou instituir uma nova vertente para uma
luta de classes, mesmo que este embate, posteriormente, tenha surgido em decorrência do
movimento. A carência extrema compartilhada de um grupo Sem-teto parece ter sido mais
determinante para a mobilização, do que, propriamente, uma consciência política ou um
processo de reflexão histórico-político-cultural. Foi produto de uma tática, do mais fraco em
busca das “brechas” do mais forte: uma força do excluído que burla uma força maior: o poder
hegemônico. Para Certeau (1998, p. 47):
(...) a tática depende do tempo, vigiando para “captar no voo” possibilidade de
ganho. O que ela ganha, não guarda. Tem constantemente que jogar com os
acontecimentos para os transformar em “ocasiões”. Sem cessar, o fraco deve tirar
partido das forças que lhes são estranhas. Ele o consegue em momentos oportunos
(...)

45

Negão dirige a Associação dos Trabalhadores Desempregados Sem-Teto de Salvador – ATDSTS.
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Buscar uma casa, mesmo em condição precária, passou a ser vital para Negão. Este se
organizou com outras 20 pessoas do Grupo de Jovens da Igreja Católica São João
Evangelista, e ocupou uma casa no setor G, do Bairro de Mussurunga, em Salvador, que se
encontrava em condições de abandono. Essa organização inicial exigiu as primeiras ações de
Educação Popular dentro de um grupo de Sem-teto. Ao ato de ocupar, sucedeu o de organizar
para resistir. Ao longo desse processo se percebeu um espontâneo e tenso exercício
educacional, marcado por medos, desejos e incertezas experimentado pelas lideranças e
liderados. Assim, “organizar, ocupar e resistir” passou a ser “questões-chaves” para o alcance
da moradia e para a difusão de uma ação popular autônoma, com pretensões de transformar as
estruturas estabelecidas.
O surgimento do MSTS, para Negão, foi o resultado dos fatos cartografados na Figura
18:

Figura 18: Cartografia das Memórias de Negão.
Fonte: Pesquisa, 2016.

O registro acima, juntamente com a narrativa de Negão, subsidiou a construção do
modelo seguinte (Figura 19):
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Figura 19: Historicidade do MLM na Bahia segundo Negão.
Fonte: Autor, 2016.

“Organizar, Ocupar e Resistir” se transformou no lema do Movimento dos Sem-teto
de Salvador. Os conflitos se tornaram geradores de conhecimento, alimentando e
retroalimentando um processo de educação por meio de suas próprias práticas e perseguindo
essa Educação Popular nos primeiros momentos do MSTS, quando ainda se caracterizava por
ser um movimento que lutava na informalidade. Negão explica:

Pelo fato do grupo ser grande, conseguimos formar 40 lideranças [...]. Antes da
gente ocupar o terreno da Estrada Velha do Aeroporto, nós tivemos várias reuniões
no setor G [...] de preparação para esta ocupação. [...] A gente sempre marcando,
uma reunião atrás da outra, e a gente levou uns seis meses tendo reunião para gente
esquematizar esta ocupação. Baseado neste contexto, procurei também me
aprofundar na reforma urbana, na reforma agrária alguns contextos que não
favoreciam as camadas menos favorecidas (NEGÃO, 2016).

Com o passar do tempo, o MSTS se tornou uma expressão popular fortemente
estruturada e, por consequência, uma voz a ser considerada nas políticas públicas de habitação
do Estado, constituindo-se na materialização organizada do MLM. Entretanto, os
entendimentos pessoais de como encarar a estrutura, funcionamento e futuro do MSTS por
parte de suas primeiras lideranças, levaram às dissidências. Cada um dos líderes citados aqui
seguem caminhos próprios dentro do MLM, o que, no entanto, não impede a união de todos
no objetivo comum de cobrar e contribuir, não só para a construção de uma política
habitacional eficaz e eficiente, mas também para mecanismos de igualdade social que
contemple saúde, segurança, renda e educação.
Os desafios educacionais para o MSTS são constantes e surgem de várias formas. A
Educação Formal, prevista no PMCMV para acompanhar o programa habitacional como
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contrapartida dos Estados e/ou Municípios ainda se constitui em compromisso a ser cumprido
em vários conjuntos residenciais já entregues e não é vista, pelas lideranças entrevistadas,
como a única via para se atingir os objetivos educacionais. Apesar das possibilidades de ações
educativas informais, estas ainda são escassas e carecem de iniciativas.
Após analisar o Desenho e o discurso das lideranças a respeito do surgimento do
MLM, apresento os resultados do conteúdo das Representações Sociais sobre Educação
Popular a partir da análise, interpretação e discussão dos dados coletados junto aos líderes e
beneficiários para os quais utilizei a entrevista semidiretiva e o questionário.

4.2 A ENTREVISTA E O QUESTIONÁRIO COMO APREENSÃO DO CONTEÚDO DE
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DENTRO DO MLM
Foram estabelecidos dois momentos para a análise dos conteúdos das Representações
Sociais. O primeiro compreende as narrativas das lideranças como forma de ilustrar seus
entendimentos sobre Educação Popular e as práticas que se estabelecem pelos sujeitos dentro
de suas organizações. Em um segundo instante, foram aplicados questionários aos
beneficiários como forma de enriquecer a coleta de dados, uma vez que tanto os lideres como
os beneficiários são componentes do mesmo grupo social.
Os dados foram agrupados em unidades de discurso, seguido pelos verbatins que os
sustentam, possibilitando a análise de categorias identificadas. Para isto, foi feita uma
verificação capaz de apontar elementos comuns, adotando as orientações sugeridas por Bardin
(1977): pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, a inferência e a
interpretação. Esta técnica foi empregada para as categorias “Pensamentos” e “Práticas”.
O quadro 4 apresenta o pensamento de Negão sobre Educação Popular:

UNIDADE DE CONTEÚDO

FRAGMENTOS DO DISCURSO
NEGÃO
“A gente sempre solicita que nossos conjuntos tenham os equipamentos

Acessibilidade

públicos, principalmente creches e escolas.”
“Facilita com que as pessoas tenham um conhecimento para que tenham

Educação Informal

uma profissão.”

Relacionamento Social

“Mas, a Educação Popular é um fator muito importante. Acho que é onde as
pessoas agregam os seus filhos e também são pessoas.”

Quadro 4: Educação Popular segundo o pensamento de Negão.
Fonte: Pesquisa, 2016.
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No entendimento do Negão, Educação Popular é um conceito que envolve,
fundamentalmente, três elementos: Acessibilidade, Educação Informal e Relacionamento
Social. A Acessibilidade aqui posta diz respeito às reivindicações por equipamentos púbicos:
“A gente sempre solicita que nossos conjuntos tenham os equipamentos públicos,
principalmente creches e escolas.”. Mas, a despeito de buscar o espaço escolar, o conteúdo
por ele destacado se concentra na formação profissional (Educação Informal) e na
preocupação com o futuro das crianças que poderão se tornar vítimas do processo de exclusão
do mercado de trabalho.
Segundo Gadotti (2006, p. 145), “As classes populares reivindicam escola pública,
mas não querem apenas a extensão da escola burocrática e elitista do Estado. Querem que as
escolas acolham também seus saberes e sonhos, e sejam realmente democráticas.”. Negão
corrobora com estas palavras quando, falando das práticas em Educação Popular dentro da
sua Associação, apresenta a importância de se desenvolver ações de qualificação que são
frequentemente solicitadas ao Governo (Quadro 5):

UNIDADES DE CONTEÚDO

FRAGMENTOS DO DISCURSO
NEGÃO
“nós temos solicitado dos Governos que a gente possa tá qualificando o

Acessibilidade

nosso povo através de cursos de capacitação profissional e isso tem
dado um efeito muito grande.”

Relacionamento Social

“É que esse povo fica lá ocioso, sem ter o que fazer. E o que resta é só
coisa ruim.”

Quadro 5: Educação Popular segundo as práticas de Negão.
Fonte: Pesquisa, 2016.

O exercício do pensamento crítico está presente no entendimento de Delasirerra como
importante na aplicação de uma Educação Popular. Este aspecto retoma a perspectiva de uma
educação política já abordada pelos líderes na primeira etapa desta investigação. O
pensamento político é indissociável da Educação Popular, mas carece de autonomia, segundo
o entrevistado. A Educação Popular depende de uma política pública que contemple as ações
em educação na perspectiva dos movimentos sociais. As Unidades de Conteúdo de Delasierra
compõem o Quadro 6:
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UNIDADES DE CONTEÚDO

FRAGMENTOS DO DISCURSO
DELASIERRA
“do ponto de vista prático, o que nós já fizemos até hoje (...) eu entendo
que, não deixa de ser Educação Popular (...) desde a origem do
movimento, uma das coisas que a gente começou a fazer, foi formação,
para as pessoas compreenderem por que eles estão naquela situação de

Educação Política

exclusão, né? (...) E, pra entender isso, não basta a educação formal, o
que nós aprendemos no dia-a-dia, nas escolas.”
“Acho que, dai, nós contribuiria bastante para elevar o grau de
consciência dessas pessoas.”
“Pra que esta Educação Popular fosse de forma autônoma, o movimento

Educação Informal

teria a necessidade de estrutura.”
“Ela se dá de forma espontânea, a cada momento, que a gente vive com

Relacionamento Social

estas pessoas, a gente tem buscado contribuir com sua formação, mas
sem nenhum planejamento como deveria.”

Quadro 6: Educação Popular segundo o pensamento de Delasierra.
Fonte: Pesquisa, 2016.

O crescimento das pressões por mais participação do MLM dentro das políticas
públicas voltadas para as camadas mais populares da sociedade são resultado do entendimento
de que, sem enfrentamento não há transformação. Desta forma, Delasierra defende o debate e
a vigilância em torno das necessidades do MLM e que estão para além da moradia (Quadro
7).
Este entendimento corresponde às palavras de Torres apud Gadootti (2003, p. 3), para
quem a Educação Popular se constitui como:

um conjunto de atores, práticas e discursos que se identificam em torno de algumas
ideias centrais: seu posicionamento crítico frente ao sistema social imperante, sua
orientação ética e política emancipatória, sua opção com os setores e movimentos
populares, sua intenção de contribuir para que estes se constituam em sujeitos a
partir do alargamento de sua consciência e subjetividade, e pela utilização de
métodos participativos, dialógicos e críticos.

UNIDADES DE CONTEÚDO

FRAGMENTOS DO DISCURSO
DELASIERRA
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“Nós ajudamos a criar o Fórum do Pós-ocupação. Esse fórum, ele é
constituído pelos diversos órgãos Estaduais, Federais e Municipal. E a
gente discute ali a problemática desses complexos habitacionais. Uma
Educação Informal

das coisas que a gente insiste bastante é o trabalho social.”
“E agora não, a gente faz um debate, isso por que a gente tá mais na
ponta com o governo e com as pessoas. E depois a gente leva essa
discussão pra comunidade.”
“E, por conta de muita insistência nossa, mudou-se o foco do que seria
(...) por que, inicialmente, tanto os órgãos municipais e estaduais e a

Acessibilidade

própria Caixa, ia se utilizar desse recurso apenas para tratar da
burocracia. Eu dou como exemplo o que eles pensaram para a Grade
desses cursos: Convivência Coletiva, Relação Condominial etc. etc.
Lá, nós conseguimos inserir cursos profissionalizantes.”
“Eles não deixam de tá abordando essa questão da relação coletiva;

Relacionamento Social

num deixa de tá ensinando as pessoas como vai tratar o condomínio.”

Quadro 7: Educação Popular segundo as práticas de DelaSierra.
Fonte: Pesquisa, 2016.

Delasierra fala diretamente de uma gestão da educação quando reivindica mais
Acessibilidade. Referindo-se aos programas pós-ocupação, previstos pelo Governo Federal e
criados a partir das contribuições do MLM, Delasierra apresenta a importância dos cursos
profissionalizantes como importante prática em Educação Popular que foram incorporados.
Manuel Faustino entende Educação Popular como resultado de uma luta constante e
inerente aos movimentos populares que buscam transformações sociais: “Que não está
relacionada à escola formal, que é feita a partir da luta real, da luta concreta certo?”. A
educação política, na forma de uma educação informal “inspiradora” da luta por mudanças,
trás reflexos nos sujeitos, nos grupos sociais e na sociedade. O Quadro 8 apresenta os
pensamentos de Manuel Faustino:

UNIDADES DE CONTEÚDO

FRAGMENTOS DO DISCURSO
MANUEL FAUSTINO
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“(...) educação contra hegemônica, (...) a partir desse entendimento, as
pessoas participarem de ações, na perspectiva de mudar as estrutura
sociais, políticas, econômicas que estão ai, então nos entende, é (...) que
educação popular são aquelas ações, certo?”
“Que não está relacionada à escola formal, que é feita a partir da luta real,
da luta concreta certo ?”
“Que tem a função de, exatamente, elevar o nível de consciência crítica
das pessoas, esses debates, essas discussões que nós fazemos dentro dos
Educação Política

nossos espaços de debates, isso é formação politica. Isso é Educação
Popular.”
“Educação Popular é o eixo e o pilar principal da nossa ação política. Por
quê? Porque a gente trabalha consciências. Não dá pra você trabalhar
consciências sem você partir de um processo educativo. A gente quer
educar as pessoas na perspectiva, primeiro: de que ela se sinta sujeito
desse processo educacional. Segundo: esse sujeito tem q ser um sujeito
transformador. E essa educação, necessariamente, precisa ser contra
hegemônica.”
“Não é só você sentar e discutir o marxismo; (...) e buscar, na nossa na

Educação Informal

nossa ancestralidade, a nossa inspiração, aquilo que nos inspira, na
perspectiva de organizar a nossa luta, como é o nosso caso.”
“construir valores contra hegemônicos (...) na nossa comunidade, a gente
discute sempre a questão do cooperativismo, (...) Enquanto lá fora há o

Relacionamento Social

individualismo, a gente trabalha com o coletivismo aqui. E todas aquelas
ações que a gente compreende que combate esses valores capitalistas, a
gente considera como Educação Popular.”
“A gente trabalha com um conceito (...) o conceito biocêntrico. O conceito
diz assim: a natureza, a gente tem que respeitar a natureza porque somos

Educação Socioambiental

parte dela. Nós estamos em uma ocupação onde você, tá vendo aqui, nós
temos uma mata atlântica. Nosso papel aqui é educar as pessoas fazendo
com que elas respeitem a natureza.”

Quadro 8: Educação Popular segundo o pensamento de Manuel Faustino.
Fonte: Pesquisa, 2016.

Manuel Faustino se posiciona como Educador Popular. Em sua narrativa, estão
preocupações de quem se compromete com uma causa popular que exige um posicionamento
político crítico e de resistência. Assume a responsabilidade de ser um agente de libertação a
partir da causa da moradia.
Segundo Freire (1978, p. 69),
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o problema que se põe àqueles que, mesmo em diferentes níveis, se comprometem
com o processo de libertação, enquanto educadores, dentro do sistema escolar ou
fora dele, de qualquer maneira dentro da sociedade (estrategicamente fora do
sistema; mas taticamente dentro dele) é saber o que fazer, como, quando, com que,
para que, contra que e em favor de que.

As práticas em Educação Popular apresentadas por Manuel Faustino estão no campo
da Educação Informal, elaboradas a partir da discussão de temas políticos e históricos, como
meio de fortalecimento da identidade do grupo e da busca por mudanças na estrutura desigual
que é imposta pelo capital. No que diz respeito ao Relacionamento Social, Manuel Faustino
destaca a diferença entre sua organização e outras siglas do MLM, caracterizada por uma
“horizontalidade” nas tomadas de decisões internas e externas.
A Educação Socioambiental adquire destaque no entendimento de práticas em
Educação Popular, uma vez que muitas das ações de sua organização concentram-se em
ocupações de áreas urbanas, na forma de quilombos desprovidos de infraestrutura. Essas
características espaciais trazem reflexos na educação dos sujeitos, obrigados a refletirem não
apenas sobre fatores políticos e sociais que estruturam o Movimento, mas também sobre o
espaço vivido e que deve ser cuidado tanto no aspecto social como ecológico. O Quadro 9
apresenta a narrativa de Manuel Faustino:

UNIDADES DO DISCURSO

FRAGMENTOS DO DISCURSO
MANUEL FAUSTINO
“A gente tem curso de formação política permanente. É um tipo de
Educação Popular continuada, certo? A gente tem as ações que nos
fazemos de ocupação, quando a gente organiza.”

Educação Informal

“discutimos um conjunto de elementos que, a nosso ver, o fato de você
reunir as pessoas para prepara uma ocupação para discutir todas estas
problemáticas que a gente apresentou aqui, a gente considera também
como Educação Popular. Essa é uma pratica de Educação Popular.”
“(...) Nós temos alguns princípios: primeiro: um dos princípios basilares
do movimento é a horizontalidade. A gente é um movimento horizontal.

Relacionamento Social

Ainda que no congresso decida que tenha uma coordenação estadual, pra
nós, todos aqueles que participam e a reunião da coordenação estadual é
aberta par qualquer militante do movimento.”
“A gente trabalha com um conceito (...) quem é o centro do universo, pra

Educação Socioambiental

nos e a natureza e o homem é parte dele (...) o homem não é o centro,
como diz o antropocentrismo. a gente com o conceito “biocêntrico”.”

Quadro 9: Educação Popular segundo as práticas de Manuel Faustino.
Fonte: Pesquisa, 2016.
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A Acessibilidade, Relacionamento Social, Educação Informal, Educação Política e
Educação Socioambiental estão marcadas nas associações estabelecidas pelas lideranças
quando perguntados sobre os “pensamentos” e “ações” em Educação Popular. A despeito dos
conteúdos apresentarem entendimentos comuns, sobreposições previsíveis em um grupo de
excluídos de direitos e que lhes confere identidade, cada liderança centraliza um significado
para Educação Popular, desenvolvendo práticas orientadoras, justificatórias e cognitivas
dentro de sua entidade ou organização. A ilustração abaixo (Figura 20) mostra as expectativas
das lideranças para Educação Popular:

Figura 20: Carências em Educação Popular segundo as lideranças do MLM.
Fonte: Pesquisa, 2016.

Delasierra destaca a necessidade de ações em educação para a vida social junto a
crianças e adolescentes, capacitação profissional, valorização da cultura popular etc. Manuel
Faustino fala que a falta de ações educativas não formais para a educação política e histórica
constitui embaraço à organização do movimento e é um limitador ao entendimento e exercício
de uma cidadania plena. Para Negão, seu maior objetivo no campo da educação é a geração de
renda e emprego, fruto de preocupações em dar continuidade a processos educacionais
necessários para a capacitação e fortalecimento dos laços de união dos seus associados.
Pode-se ilustrar o entendimento de Educação Popular pelas lideranças através da
Figura 21:
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Figura 21: Categorias destacadas pelas lideranças para Educação Popular.
Fonte: Pesquisa, 2016.

Para os beneficiários, foi apresentado um questionário com o objetivo de apreender as
Representações Sociais de associados da ATDSTS. Este instrumento se inicia com um campo
destinado a elaboração do perfil socioeconômico do respondente, de forma esboçar uma
imagem do sujeito, caracterizando o universo pesquisado.
O grupo revelou a predominância do gênero feminino: 14 mulheres e 3 homens. A
mulher participa mais assiduamente das atividades da ATDSTS, adicionando a
responsabilidade de se manter informada àquelas relativas à condição de mãe e esposa.
A faixa etária está apresentada na tabela 1, abaixo:

Tabela 01: Faixa Etária dos Respondentes Beneficiários
Intervalo

Quantidade

30 a 34

2

35 a 39

3

40 a 44

3

45 a 49

1

50 a 54

5

55 a 59

1

60 a 64

2

Fonte: Pesquisa, 2016.

Em sua maioria, os beneficiários, com idade entre 30 e 64 anos, são desempregados ou
possuem empregos informais, o que corrobora a sua dependência de ações governamentais no
sentido de viabilizar o desejo de ter uma casa própria. Esta condição tem sido agravada pela
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recente crise econômica que o país atravessa. Os dados divulgados no dia 17 de agosto deste
ano pelo IBGE indicam que as taxas são as mais altas já registradas por região desde janeiro
de 2012, quando se iniciou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad
Contínua). A Bahia foi o segundo estado com nível mais alto de desemprego (15,4%),
perdendo apenas para o Amapá (15,8%). No nosso universo pesquisado, 14 respondentes se
declararam na informalidade do mercado de trabalho contra 3 (três) que se declaram em
ocupação com registro na carteira de trabalho.
O indicador positivo da amostra é a escolaridade, apontando para elevação do número
de integrantes do MLM que concluíram o ensino médio. Segundo o Projeto de Pesquisa Atlas
sobre o Direito de Morar, apenas 12,4% havia concluído o ensino médio em 2012. A amostra
deste estudo sugere uma possível elevação no número de sujeitos com acesso à escola,
conforme a seguinte tabela:

Tabela 02: Escolaridade dos Respondentes Beneficiários
Nível

Quantidade

Fundamental 1

1

Fundamental 2

2

Ensino Médio

11

Superior

1

Não responderam

2

Fonte: Pesquisa, 2016.

Nos dois outros campos do questionário, foi colocada uma questão associativa e uma
sequência de práticas para aplicação de triagem hierárquica. Objetivando a apreensão do
conteúdo das Representações Sociais pela análise da categoria “pensar” deste grupo, foi feita
a seguinte proposta de associação: diga o que você pensa quando ouve a expressão Educação
Popular.
A partir da objetivação para as repostas dos sujeitos, surgiram as categorias científicas
de análises: Relacionamento Social; Educação Socioambiental; Educação Informal;
Acessibilidade.
O agrupamento possibilitou a construção do Quadro 10 que apresenta a frequência
encontrada para cada categoria, bem como os verbatins exemplificativos:

CATEGORIAS

OCORRÊNCIAS

VERBATINS
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“colégio reformado e funcionando.”
“dar mais atenção aos dias de chuva.”
Acessibilidade

29

“falta de cursos profissionalizantes.”
“segurança nos transportes, nos bairros.”
“atendimento de saúde como nós merecemos.”
“ter uma moradia digna de um ser humano.”
“colocar o povo informado.”

Educação Informal

20

“usar a linguagem popular.”
“as festas populares e as religiões.”
“saber os seus direitos de cidadão.”
“respeito com os animais.”

Educação Socioambiental

10

“colocar lixo no lugar certo.”
“cuidar da natureza.”
“não jogar lixo no chão.”
“trata bem seus vizinhos.”

Relacionamento Social

9

“educação ao falar aos idosos e as pessoas.”
“respeitar a fila.”
“respeitar a vizinhança.”

Quadro 10: Categorias de análise e verbatins dos beneficiários.
Fonte: Pesquisa, 2016.

A Acessibilidade se sobressaiu como preocupação constante entre os beneficiários.
Educação Popular apresenta um hibridismo: hora de contornos formais e de dependência do
Governo, evidenciada pelo desejo de estruturas que possibilitem o acesso aos serviços básicos
de infraestrutura urbana, tais como escola, segurança, posto de saúde, ora aderindo a um
significado menos concreto, baseado no Relacionamento Social e no cuidado com o meio
ambiente.
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Figura 22: Categorias destacadas pelos beneficiários para Educação Popular.
Fonte: Pesquisa, 2016.

Percebemos que as categorias corroboram as reflexões das lideranças; e não poderia
ser diferente, posto que inerentes aos Sem-teto. A Educação Informal aponta para o principio
freireano que reconhece a legitimidade do saber popular, da cultura do povo nos processos
educativos libertadores. Em uma construção a partir do pensamento do grupo social
pesquisado, pode-se dizer o que este espera de uma Educação Informal: que o povo seja
informado dos seus direitos, usando uma linguagem popular e considerando sua realidade.
A segunda parte da aplicação do instrumento buscou apreender as práticas dos Semteto no espaço social. Aplicou-se a técnica de hierarquização sucessiva de itens que
possibilitasse uma análise frequencial dentro do grupo. Para esta finalidade, utilizei dez
categorias que emergiram das entrevistas das lideranças e da pesquisa exploratória sobre
Representações Sociais da Habitação, desenvolvida no Residencial Bosque das Bromélias
como exercício da disciplina Representações e Educação, que cursada em 2014. Foi adotada a
seguinte gradação: Importante, Pouco Importante e Muito Importante para as práticas
exercidas pelos sujeitos no espaço em que moram.
A Figura 23 revela as práticas que se destacam por sua importância, segundo os
respondentes:
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Figura 23: Categoria Muito Importante para os Sem-teto.
Fonte: Pesquisa, 2016.

Os elementos do gráfico indicam pistas da dinâmica que se estabelece a partir das
práticas dos beneficiários. Trabalhar voluntariamente, por exemplo, configura-se mais como
desejo do que como prática efetiva, uma vez que outras reivindicações não teriam destaque se
o trabalho voluntário fosse inerente ao grupo. A coleta seletiva, cuidar de plantas e animais e
da limpeza pública são pratica importantes, mesmo que em escala reduzida. Existe uma baixa
relação entre ler e Educação Popular. Em oposição, sobressai a forte dependência de ações
governamentais associadas à Educação Popular.
Ao longo desta investigação, foi possível perceber e confirmar as funções das
Representações Sociais propostas pela TRS: cognitiva, justificatória, orientadora e identidária.
Na aplicação do primeiro instrumento, o Desenho para elaboração da “cartografia das
memórias”, as lideranças do Movimento Social expuseram sua objetivação a respeito dos
fatores fundantes e presentes no MLM. A partir da análise da verbalização sobre o Desenho e
da Análise do Conteúdo das entrevistas, sobressaíram algumas categorias presentes no pensar
e agir do MLM. Estas mesmas categorias se destacaram na pesquisa junto aos beneficiários,
como pode ser percebido a partir do conteúdo e das Representações Sociais resultante da
análise do material produzido.
Os Sem-teto, líderes e beneficiários, compartilham fortemente as mesmas
Representações Sociais sobre Educação Popular. Estas representações resultam em práticas e
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pensamentos delas decorrentes e a elas recorrentes, como forma de tratar o problema da
moradia. A Figura 24 ilustra as Representações Sociais construídas dentro do MLM:

Figura 24: Categorias do MLM para Educação Popular.
Fonte: Pesquisa, 2016.

Ficou clara a expectativa por ações externas ao movimento, no sentido de promover
Educação Popular. O próprio MLM reconhece a necessidade de autonomia para a construção
de uma Educação Popular legitimada pelas necessidades que emergem da luta por moradia, e
cita a dependência do Governo para que este processo aconteça, seja na forma de cursos
profissionalizantes, de educação política ou de acessibilidade. Trata-se do reconhecimento de
que o MLM ainda não possui as ferramentas para a construção de uma Educação Popular
sustentável, a despeito de suas fortes e recorrentes demandas. É neste contexto que o
voluntariado adquire importância destacada no sentido de auxiliar o movimento, na forma de
doação de conhecimentos e organização. É da sociedade que surge o colaborador, animado
pelo espírito voluntário e consciente da importância de suas ações na construção de um
mundo melhor, capaz de promover mudanças na estrutura de desigualdade que penaliza os
Sem-teto.

A ideia de ampliar as contribuições voluntárias em Educação Popular foi

apresentada aos Sem-teto e recebida com entusiasmo, uma vez que foi entendida como uma
alternativa ao Governo, empresas e ONGs – setores com potencial para ações em educação
popular - no sentido de se mudar a realidade dos sujeitos dentro do MLM.
Os resultados encontrados pela pesquisa, associados aos pensamentos e ações dos
sujeitos envolvidos, apontaram de forma contundente para a importância da aplicabilidade de
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uma plataforma virtual colaborativa que venha facilitar, estimular e colaborar para ações em
Educação Popular Voluntária, contemplando as necessidades postas pelo MLM.

Desta forma, surgiu como proposta o site EduKit, a ser testado e acompanhado pela
CAPES pelo período de dois anos, e que tem, conforme definido no quarto objetivo
específico, o propósito de facilitar a intermediação de ações educativas voluntárias que
venham beneficiar os atores sociais envolvidos na pesquisa.

4.3 O EDUKIT

O nome EduKit, disponível no endereço virtual www.edukit.ulkraft.com, é uma
construção que tem origem na união das palavras Educação e uKi. Ukit é um produto da
empresa uCoz que desenvolve plataformas customizáveis para criação de sites para empresas
e pessoas, e que aderiu a este trabalho na forma de colaboradora voluntária para a manutenção
e hospedagem do site, sem ônus pelo período de três ano. A uCoz já desenvolve ações sociais
e acredita nas contribuições positivas que este produto poderá trazer para a sociedade. Esta
colaboração se coaduna com os objetivos deste trabalho, posto que destaca a importância das
contribuições voluntárias no sentido de se ampliar ações em Educação Popular.
O site é uma proposta aberta para colaborações e traz contribuições decorrentes da
pesquisa participante. É o resultado de um processo que investigou a origem do MLM,
atendendo ao primeiro objetivo específico, bem como das considerações sobre o pensar e
agir dos sujeitos da pesquisa, amparado pela TRS que evidenciou o senso comum dos Semteto a respeito de Educação Popular. Trata-se, pois, de um produto do saber científico que
emerge de um saber popular, delimitado pelo entendimento de um profissional de educação,
arquiteto e urbanista, preocupado em entender a realidade dos sujeitos para transformá-la. A
formatação do EduKit levou em consideração os resultados colhidos nos objetivos segundo
e terceiro, que foram apresentados aos sujeitos da pesquisa para reflexões quanto ao conteúdo
e a forma do produto final.
O conteúdo atualmente disponível, seja na forma de texto ou de imagens, foi
elaborado e atualizado conjuntamente com os integrantes do MLM. Este foi o início de um
processo compartilhado de manutenção e alimentação que visa tornar a plataforma familiar ao
MLM. As imagens atuais foram produzidas pelos beneficiários da ATDSTS e o conteúdo
sugerido pelas lideranças (Negão, Delasierra e Manuel Faustino), que opinaram sobre os
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cursos iniciais buscados. Seu funcionamento está vinculado à utilização pelos líderes e
beneficiários que alimentarão os campos de registro das carências em educação, e pelos
voluntários, que disponibilizarão seus contatos e informarão suas áreas de conhecimento
Além disso, será feito um acompanhamento mensal da plataforma, a partir da geração de
relatórios de acessos que ela produz. As contribuições para a educação, decorrentes desta
simbiose, será a materialização do que chamo de Educação Popular Voluntária.
Penso serem inúmeros os benefícios decorrentes da prática aqui proposta e que o
MLM utilizará esta ferramenta, o que me dá a certeza de ter colaborado, através desta
dissertação e produto final, para a construção de uma sociedade menos desigual. Acredito
estar oferecendo um recurso que pode ser utilizado pelo MLM a serviço de uma Educação
Popular que atenda às expectativas dos partícipes deste trabalho, na forma de geração de
emprego e renda, educação de jovens e crianças para o espaço social e educação política e
histórica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos ser possível
ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais
nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos
recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal
docente se cruzam cheios de significação”
Paulo Freire

No entendimento de Educação Popular, tanto para os líderes como para os
beneficiários, o Governo é parte fundamental para que ela se estabeleça no MLM. Este
elemento de composição das Representações Sociais aparece na forma de reivindicação à
Acessibilidade, denunciando o distanciamento do Governo quanto aos direitos do cidadão à
moradia, saúde, educação etc. Por outro lado, não depende apenas dos formalismos
educacionais ou dos equipamentos urbanos. Uma Educação Popular voltada para o MLM
deve ser fundamentada na interação com a realidade dos Sem-teto, valorizando seus saberes e
suas práticas.
Esta investigação mostrou como, através do uso teórico-metodológico da TRS, é
possível se aproximar do pensar e agir deste grupo social, reificando cientificamente o que
antes estava disperso no senso comum, e como este conteúdo das Representações Sociais
pôde contribuir para justificar os saberes populares e orientar as práticas sociais desses
sujeitos, por meio da construção de uma ferramenta virtual capaz de promover ações em
Educação Popular Voluntária. O EduKit, como construção coletiva, procura atender ao
objetivo geral: ampliar ações em Educação Popular Voluntária, voltadas para as necessidades
dos Sem-teto de Salvador como forma de minimizar as carências educacionais que se
estabelecem nos processos de luta por moradia. Acredito na consolidação da plataforma como
importante instrumento de potencialização de suas práticas sociais e educativas.
Lembramos que, para a construção deste trabalho, foi importante para atender aos
objetivos específicos: mapear a origem do MLM a partir dos atores sociais que iniciaram as
primeiras ocupações, criando o MLM na Bahia; identificar e analisar o conteúdo das
Representações Sociais sobre Educação Popular; identificar as práticas socioeducativas
exercidas por Sem-teto e verificar a articulação destas práticas com o conteúdo das
Representações Sociais.
Atendendo a exigência do programa de pós-graduação para o mestrado profissional do
GESTEC, que prevê a devolutiva para o grupo social na forma de um produto capaz de
interferir na realidade dos sujeitos da pesquisa, foi importante construir uma plataforma
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virtual que pudesse facilitar a intermediação entre voluntários e educandos para a prática de
Educação Popular, materializando o conceito ampliado para Educação Popular Voluntária e
atendendo ao quarto objetivo específico proposto.
Minha experiência enquanto pesquisador e membro do GIPRES permitiu incorporar,
neste trabalho, importantes contribuições que se estabelecem a partir de quatro desafios a
serem atendidos nos estudos desenvolvidos pelo grupo. O primeiro, diz respeito à
sustentabilidade que, neste caso, se configura pela natureza caracterizadora da Educação
Popular Voluntária, que só se legitima pelo atendimento de necessidades emanadas do povo.
Este se organiza para recepcionar a Educação Popular Voluntária pela resposta do
voluntariado. Trata-se de processos educativos sustentáveis, onde o mesmo fenômeno social,
produto de desigualdades é capaz de se articular para a correção ou minimização dos
desequilíbrios.
A interdisciplinaridade está presente desde a ancoragem teórico-metodológica da
TRS, que alia os campos da psicologia e da sociologia. As interações sociais fornecem a
matéria de estudo da Psicologia Social, investigando os sujeitos em seus processos de
apreensão e significação da realidade e como suas práticas e pensamentos traduzem esta
representação. Nesse sentido, a Psicologia Social pode contribuir em processos de educação, a
partir de uma investigação mais ampla, que considera as contribuições das forças de
constituição dos grupos sociais e as dinâmicas de interação entre grupos na formação de
sujeitos críticos e que refletem sobre sua realidade. A TRS fornece os meios de investigação
que podem revelar informações, tanto subjetivas como sociais, capazes de conduzir a
propostas de transformações de processos educativos, objetivando a mudança de realidade dos
sujeitos.
Além disso, como ampliação da interdisciplinaridade, trago para as considerações
deste trabalho, a minha experiência como arquiteto e urbanista, na condição de profissional
que pensa o espaço físico como elemento importante para a harmoniosa experiência de habitar
e de conviver. Desta forma, as contribuições destas áreas do conhecimento vão para além de
normas técnicas, pois estão a serviço do contexto estudado que considera os sujeitos e os
grupos sociais que se utilizarão do espaço construído como espaço de existência, seja ela
individual, grupal ou social.
A perspectiva epistemológica, terceira baliza do GIPRES, surge na forma da análise
do conceito de Educação Popular e a possível ampliação da aderência de ações sociais na
forma de voluntariado capaz de fazer emergir um debate teórico sobre uma importância da
Educação Popular Voluntária. Acredito que esta teorização

possa trazer efeitos
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transformadores sobre as práticas, resultando em um aumento de ações voluntárias voltadas
para grupos sociais a margem de processos educativos importantes para realização de seus
ideais, como o MLM. A prática da Educação Popular Voluntária impõe, como consequência
inevitável, a redefinição de posturas educativas, já que amplia para infinitas possibilidades de
ações, seja em conteúdo ou forma, de contribuições para o MLM; Faz pensar se esta abertura
não compromete processos de conscientização ou, pelo contrário, os potencializa; Aproxima,
pela causa da educação e do voluntariado, indivíduos de realidades distintas, criando
experiências transformadoras etc. Neste sentido, entendo serem necessários maiores estudos
capazes de aprofundar o debate proposto pelo novo conceito.
Como contribuição tecnológica, trago, através do EduKit, uma proposta de ampliação
do número de contatos entre quem precisa e quem está disposto a doar conhecimento, criando
um ambiente multidirecional que se utiliza das TIC para favorecer estes dois grupos, antes,
dispersos. Trata-se de uma ferramenta virtual que tem aplicabilidade no sentido promover a
Educação Popular Voluntária, se alinhando com a preocupação de Freire quando propôs,
como princípio, que: “A escola não é o único espaço da veiculação do conhecimento.
Procuraremos identificar outros espaços que possam propiciar a interação de práticas
pedagógicas diferenciadas de modo a possibilitar a interação de experiências” (FREIRE,
1991, p. 16).
O EduKit, entretanto, não apenas serve à intermediação. Coloca-se como endereço
virtual para registro da luta do MLM contra a exclusão, evidenciando suas dificuldades e
carências. Aponta que tipo de Educação Informal precisa e em que moldes deve se
estabelecer. Não apenas busca o saber científico, através das contribuições voluntarias, mas,
igualmente, valoriza os saberes populares para fortalecimento de sua identidade. Favorece a
mudança de práticas socioambientais e socioeducativas, pela promoção de uma Educação
Popular Voluntária direcionada para um grupo com especificidades marcadas pela luta por
moradia. Atende ao desejo de muitos voluntários, que é o de identificar oportunidades para o
exercício do “espírito voluntário”. Possibilita a interação na forma da “horizontalidade” na
condução do MLM, proposta por Manuel Faustino.
Acredito também ter superado os desafios propostos pelo meu grupo de pesquisa, o
GIPRES, bem como ter colaborado para reflexões transformadoras que objetivam a superação
das barreiras excludentes que se levantam em torno do MLM. Entendo ser a Educação
Popular Voluntária um tema ainda a explorar, de forma a provocar mudanças em uma
estrutura de desigualdades e que favoreçam, melhor e mais rapidamente, o atendimento das
demandas em Educação Popular, transformadoras e emancipatórias.
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APÊNDICE A – APRESENTAÇÃO DA INTERFACE DO EDUKIT

O EduKit é acessado pelo endereço virtual www.edukit.ulkraft.com. A tela inicial
(Tela 1) apresenta campos de direcionamento explicativos, dando aos usuários as primeiras
informações para utilização e objetivos do site.

Tela 1: Tela inicial do projeto com os campos de redirecionamento e orientação.

A área de imagens dinâmicas que se apresenta na Tela 1 traz citações de dois grandes
teóricos da Educação Popular: Paulo Freire (Campo 1) e Moacir Gadotti (Campo 2).
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Campo 1: Citação de Paulo Freire.

Campo 2: Citação de Moacir Gadotti.

O Campo 3 apresenta ao usuário uma definição de Educação Popular, segundo o
entendimento de Paulo Freire e fala da possibilidade de ampliação destas ações a partir do
voluntariado.

Campo 3: Educação Popular, segundo Paulo Freire e as possibilidades do voluntariado.

O Campo 4 é composta por quatro imagens que poderão direcionar (clicando em
“Saiba mais”) para as telas da página VOLUNTÁRIOS ou BUSCA DE AÇÕES.
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Campo 4: Redireciona usuários para as páginas VOLUNTÁRIOS ou BUSCA DE AÇÔES.

O Campo 5 informa os tipos de ações possíveis a partir desta plataforma. Clicando em
VOLUNTÁRIOS o usuário é redirecionado à página que apresenta o banco de cadastro de
voluntários disponíveis.

Campo 5: Redireciona usuário para Banco de Voluntários.

O Campo 6 traz os contatos e o formulário do administrador. Estão apresentadas as
formas possíveis de comunicação onde um voluntário poderá enviar informações a respeito de
sua disponibilidade e contatos para serem cadastrados no sistema e figurarem no banco de
dados apresentados na página VOLUNTÁRIOS, bem como o MLM poderá enviar
solicitações ou sugestões de ações em EPV a serem castradas no sistema e disponibilizadas na
página BUSCA DE AÇÕES.
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Campo 6: Contatos do Administrador.

Campo 7 apresenta, de forma resumida, o conceito de Educação Popular Voluntária
(EPV) e as condições necessárias para que elas se realizem.

Campo 7: Define, resumidamente, a EPV.

A Tela 2 fala sobre todo o processo que resultou no EduKit: a pesquisa desenvolvida,
os colaboradores envolvidos e as conclusões obtidas a partir da análise dos dados.
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Tela 2: Informações sobre a pesquisa que resultou no EduKit.

A Tela 3 explica como os Voluntários e integrantes do MLM podem usar o Edukit.
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Tela 3: Contém os campos de preenchimento para o cadastro de Voluntários.

No final da página encontram-se os contatos do administrador do site e o Formulário
do Administrador, meios que poderão ser utilizados para o cadastramento de Voluntários e de
carências do MLM.
A Tela 4 apresenta o banco de dados de Voluntários, descrevendo sua área de atuação
e a sua localização. Caso o MLM opte por um Voluntário cadastrado, poderá entrar em
contato direto através do formulário de contato que se abrirá clicando no botão CONTATO.
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Tela 4: Expõe o Banco de Voluntários.

A Tela 5 apresenta o banco de dados de BUSCA DE AÇÕES, apresentando qual ação
em EPV que um determinado grupo do MLM deseja. Caso um Voluntário opte por uma ação
que está sendo buscada pelo MLM, poderá entrar em contato direto através do formulário de
contato que se abrirá clicando no botão CONTATO.
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Tela 5: Banco de BUSCA DE AÇÕES.
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Três outras páginas estão destinadas ao registro de materiais educativos ou decorrentes
de uma ação em EPV, como vídeos, fotos e documentos (Tela 6).

Tela 6: Expõe o Banco de Vídeos disponibilizados pelos usuários.

O Edukit é uma proposta de plataforma virtual colaborativa que visa dar autonomia ao
MLM e ao Voluntário na busca pelas ações que considerem importantes para uma
transformação social baseada na distribuição de conhecimentos. O MLM poderá contatar
diretamente um Voluntário, a partir de suas necessidades identificadas no grupo. O
Voluntário, por sua vez, disponibiliza-se como instrumento de distribuição de conhecimentos
ou busca, no MLM, oportunidades para exercitar seu “espírito voluntário”. Duas
possibilidades de busca capazes de transformar a realidade social.
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE PERGUNTAS FEITAS JUNTO AS LIDERANÇAS

Entrevista:

/ /16

Pensar:
O que significa Educação Popular para você?
De exemplo de Educação Popular.
Perguntas complementares:
O que é necessário para se fazer Educação Popular?
Qual a importância da Educação Popular para o Movimento?
Agir: O que, quem e como?
Quais as práticas de Educação Popular no Movimento?
Quais as práticas em Educação Popular desejadas?
Quem elabora as práticas em Educação Popular?
Como se pratica Educação Popular no movimento?
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS

QUESTIONÁRIO Nº______
Pesquisa para Mestrado: EDUCAÇÃO POPULAR VOLUNTÁRIA: CONTRIBUIÇÕES PARA O
MOVIMENTO SEM TETO DE SALVADOR A PARTIR DE UMA PLATAFORMA VIRTUAL DE
MEDIAÇÃO - 2016.2
Perfil do entrevistado:
Qual a sua idade?
Você estudou até que série?
Como você trabalha hoje?

Com Carteira Assinada

Sem carteira Assinada

Quantos moradores tem em sua casa?
Você é:

Homem

Mulher

Qual o bairro que você mora?
Quanto tempo você mora em seu bairro?
Cite o que você pensa sobre Educação Popular em cinco palavra: Numerar por ordem de importância:

Marcar com um X a importância que você dá a cada um dos itens abaixo:
Prática
Cuidar da limpeza pública
Cuidar do barulho
Conhecer os vizinhos
Conversar sobre os problemas do local
Reivindicar melhorias ao Governo
Cuidar das plantas e dos animais
Participar da coleta seletiva
Acompanhar a política
Ler
Trabalhar voluntariamente

Importante

Pouco importante

Muito importante

