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EPÍGRAFE

“...São os simples que nos libertam dos simplismos,
que nos pedem a explicação científica mais consistente,
a melhor e mais profunda compreensão da totalidade concreta
que reveste de sentido o visível e o invisível.
O relevante está também no ínfimo.
É na vida cotidiana que a História se desvenda
ou se oculta”
(Martins, J.S., 2000, p.13).
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RESUMO

A análise de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local nas cidades tem sido
alvo da pesquisa acadêmica, abrangendo as diferentes áreas do conhecimento, de modo a
contribuir com informação e reflexão sobre o espaço urbano, sua dinâmica e complexidade. O
município de Rio Claro apresentou experiências realizadas entre a Prefeitura e a Comunidade
no período de 1997 a 2004. Foram iniciativas importantes na gestão municipal voltadas à
participação popular, buscando exercer outra forma de governabilidade. O objetivo principal
desse estudo é destacar alguns caminhos percorridos pela participação popular nos bairros
através da organização dos Centros Comunitários e sua relação com o poder público
municipal, de modo a compreender o espaço urbano como construção do Estado, do mercado,
e das práticas populares.

PALAVRAS-CHAVE: Participação Popular; Associações de Bairro; Espaço Urbano.
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ABSTRACT

The analysis of public polities for the locale development in the cities have been object
of academic research including differences area of knowledge for contribute with information
and reflection about the urban space, your dynamics and complexity. The municipal district of
Rio Claro presented experiences realized among the town hall and the community in the
period of 1997/2004. This inciative was important in the municipal administration for the
popular participation, questing to exercise other way of governability. The principal objetive
this study is detach some ways traversed with popular participation in the district. Through
organization of the Comunity Centers and your relations with the municipal power public, for
comprise the urban space with construction of Estate, of market and popular practices.

KEY WORDS: Popular Participation; District Association; Urban Espace.
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Apresentação

Grande número de trabalhos em Geografia Urbana tomam por base aspectos
quantitativos, a fim de explicar a construção e desenvolvimento do espaço urbano. Neste
trabalho procura–se, através de dados qualitativos, mostrar a construção do espaço urbano
feita por meio dos autores comuns que escrevem sua história (e a história da cidade) nas ações
cotidianas. Acredita-se, dessa forma, ser um meio mais representativo para entender a
construção, desenvolvimento e organização desse espaço, como também, procura-se “dar
voz” à parcela dessa população que se encontra na situação de “autores anônimos” na
construção do espaço.
Sabe-se que o equacionamento de problemas urbanos tem se pautado por indicadores e
diagnósticos que apontam deficiências no acesso aos benefícios e equipamentos coletivos
oferecidos pelo poder público, comprometendo, assim, a qualidade de vida da população. Os
problemas e conflitos expostos pela vida urbana fazem parte de um conjunto mais amplo de
contradições que estão na base do desenvolvimento do modo capitalista de produção.
O acesso aos bens materiais e simbólicos é regulado não só pela desigualdade social
baseada na luta de classes, que é dada estruturalmente, como também pela política de
distribuição desses bens por parte dos poderes constituídos que os regula, dada
conjunturalmente.
Desse modo, o Estado e suas políticas sociais aparecem como ordenadores da vida,
buscando diluir os conflitos com programas assistenciais e canais de mediação que buscam
regular as contradições.
Face ao desenvolvimento deste novo campo de contradições, assiste-se a
uma tentativa de gestão e de previsão destes problemas através de um
conjunto de medidas e de instituições práticas, que formam aquilo a que se
pode chamar o sistema de planificação urbana em que o aparelho de Estado
pretende resolver os estrangulamentos, ultrapassar as contradições e
acalmar os conflitos, em nome de uma racionalidade técnica através da qual
poderiam ser conciliados interesses sociais divergentes (CASTELLS, 1976,
p.15).

É interessante apontar a concepção de Henry Lefebvre quando fala sobre espaço urbano,
constituído nos fins da Idade Média no Ocidente europeu, onde o mercado se torna essencial:
Em torno do mercado, tornado essencial, agrupam-se a igreja e a prefeitura
(ocupada por uma oligarquia de mercadores), com sua torre ou seu
campanário, símbolo de liberdade. Deve-se notar que a arquitetura segue e
traduz a nova concepção da cidade. O espaço urbano torna-se o lugar do
encontro das coisas e das pessoas, da troca. Ele se ornamenta dos signos
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dessa liberdade conquistada, que parece a Liberdade (LEFEBVRE, 1999,
p.22).

A presença e ordenação do espaço urbano dado pelo mercado, conseqüentemente pelas
relações de troca, passa a operar com a falsa igualdade entre os sujeitos dentro das relações
sociais de produção – vendedores e compradores de mercadorias – homens livres perante o
mercado. Esses “signos de liberdade conquistada que ornamenta o espaço urbano”, como fala
Lefebvre, apontam para uma mistificação. Ou melhor, se o mundo da mercadoria é o mundo
do fetiche 1 , o espaço urbano enquanto lugar do mercado é por excelência um lugar
fetichizado, o que se projeta em algumas concepções.
A tentativa de compreender esse espaço urbano como construção a partir de uma interrelação entre Estado, mercado e práticas populares se faz, nesse trabalho, no sentido de expor
alguns caminhos percorridos pela gestão pública municipal, tomando como exemplo o
município de Rio Claro, e a prática de associações de moradores a partir dos Centros
Comunitários (CCS), no período de 1997 a 2004.
Vitte (2003) nos aponta as diferenças na gestão urbana 2 em que o Brasil passou ao longo
dos anos. Houve uma grande mudança principalmente a partir da Constituição de 1988, a qual
deu mais “liberdade” aos municípios locais. Segundo (Vitte, 2003), os municípios sempre
foram muito subordinados pelas instâncias estadual e federal.
O exame da história municipal demonstra que a dependência políticoadministrativa dos municípios em relação aos poderes estaduais e da União
foi uma constante, embora nem sempre com a mesma natureza. Entre o
típico arranjo coronelista, a política dos governadores, o sistema populista
de clientela e o incentivo a negociações através de canais não institucionais
a despeito das particularidades em suas lógicas de funcionamento,
provocaram um resultado semelhante: a pequenez do município enquanto
unidade de governo, ainda que em determinados momentos esta limitação
convivesse com lideranças locais fortes (SADEK, 1991, apud VITTE,
2003).

Com isso, após os anos oitenta, o Brasil passa a incorporar discussões sobre a autonomia
municipal. E, a partir dessas discussões, diversas inovações tem surgido, sendo incorporadas à
gestão urbana. Como, por exemplo, as reuniões do Orçamento Participativo, que procuram
estimular a participação da população com os técnicos responsáveis a fim de encontrarem
saídas para os problemas e para as problemáticas ambientais urbanas 3 .
1

Para mais detalhes ver: Marx, Karl. Capítulo II: A Mercadoria. in: O Capital – Crítica da Economia Política.
Livro 1, volume 1. s/ data.
2
Segundo Vitte (2003): “A gestão urbana pode ser entendida como a situação em que o Estado assume seu papel
de gestor e articulador de políticas públicas por meio de instâncias político-administrativas”.
3
Segundo Villaça (2001) os problemas urbanos seriam decorrentes da ausência total ou parcial dos
equipamentos urbanos essenciais para a reprodução da vida da comunidade local. Já a problemática urbana seria
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No Brasil, a prática de elaboração e execução de orçamentos tem uma
tradição perversa, pois concentra poder, desperdiça recursos, é clientelista e
muitas vezes permite a corrupção. Uma alternativa foi estimular que a
população dividisse com técnicos e governantes, por meio de um processo
de consultas e debates, as prioridades dos gastos a serem feitos pelo
governo. Foi uma inovação visando aprimorar a democracia parlamentar,
oportunizando e estimulando a participação direta dos cidadãos nos
assuntos públicos e legitimando as decisões de governo (BONDUKI, 1996,
p.51)

Dessa forma, acreditamos que o conhecimento científico e técnico necessita ser
expandido para fora da sociedade acadêmica restrita, onde podemos contribuir para a
construção de uma cidade mais equitativa e uma sociedade mais informada sobre as reais
soluções e práticas fundamentais para garantir esse direito: o direito à cidade.
O conhecimento científico sobre a sociedade é, “tão-somente”, por mais
refinado e complexo que seja – ao tentar integrar e dar conta das relações
entre uma enorme quantidade de fatores e elementos atinentes a diferentes
fenômenos operando em distintas escalas - , um conhecimento elaborado a
partir de saberes, significados e práticas socialmente produzidos. Saberes,
significados e práticas esses que dizem respeito, o mais das vezes
diretamente (deferentemente, digamos, de pesquisas em Astrofísica), aos
problemas e dilemas com os quais a sociedade se vê confrontada, incluindo
mesmo, em grande parte, os problemas mais quotidianos. Falar sobre eles e
ser informado sobre eles é direito de todos, porque direito de todos é
participar das decisões que os envolvam. No mínimo tanto quanto o saber
das ciências naturais, o saber das ciências da sociedade precisa,
regularmente, ser ressocializado de forma transparente e democrático. Para
variar, essa não é uma questão científica: é ética e política. O que não faz
menos digna de reflexão por parte de todos os cientistas (SOUZA, 2003, p.
15 e 16)

Para o desenvolvimento desse trabalho contou-se com investigações de campo,
depoimentos dos informantes, assim como o acompanhamento das reuniões e assembléias em
alguns bairros de Rio Claro, e uma análise de algumas políticas públicas municipais durante o
período de 1997 a 2004; surgidas como alternativas para participação da população no
processo administrativo. Com isso procura-se mostrar a inter-relação entre mercado, Estado e
práticas populares, a fim de destacar que é através desses autores 4 , sujeitos sociais do (no)
cotidiano, enfocando principalmente as práticas populares, que o espaço urbano ganha
dinâmica própria, guardando certa autonomia frente às políticas públicas.

a ausência total ou parcial dos equipamentos urbanos aliado aos problemas ambientais prejudicando, dessa
forma, a sociedade como um todo.
4
Destaca-se aqui a adoção do termo “autores” ao invés de “atores” como muitos autores utilizam. Concordando
com Villaça (2001) acredita-se que os sujeitos sociais são autores de sua própria história, assim como também da
história do espaço urbano.
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Tomando por base esse método de análise, procuramos estruturar esse trabalho em
quatro capítulos. No primeiro capítulo discutiremos as categorias de análise geográfica:
cidade, município, espaço urbano, intra-urbano, sempre sob o foco dos habitantes desse local.
No capitulo 2 abordaremos os movimentos populares por direito à moradia e direito à
cidade, iniciando com um histórico sobre os Conjuntos Habitacionais (COHABs) da década
de 40; importantes para o amadurecimento dos movimentos sociais urbanos. É no pós-64 que
muitos desses movimentos ganham força, aliados ao movimento sindical operário. Isso é
necessário para que entendamos como os Centros Comunitários surgem nessa temática. Nesse
capítulo também abordaremos a democracia participativa e suas ferramentas (como o
Orçamento Participativo – OP) especificamente no caso de Rio Claro, para destacar uma das
atuais formas de participação popular. E também trataremos das Agendas Mundiais de
Habitação (Agenda Habitat II) como um movimento instituído e mundial de garantia à
habitação digna e direito à cidade. Essas agendas são fatores essenciais que sustentam a
discussão dos movimentos sociais por moradia.
No Capítulo 3 abordaremos especificamente os Centros Comunitários da forma de
participação popular e gestão urbana. Nesse capítulo apresentaremos embasamentos teóricos
da origem dos Centros Comunitários ligados à COHABs e todo o trabalho que foi feito nesses
locais para o desenvolvimento (ou não) de lideranças comunitárias e participações cidadãs.
Dessa forma neste capítulos procuraremos destacar os movimentos sociais surgidos em
bairros, especificamente em Rio Claro, como um dos estopins da dinâmica e construção do
espaço urbano e da cidade.
O Capítulo 4 tratará das experiências nos Centros Comunitários através do cotidiano do
bairro, retomaremos algumas discussões iniciais como cidade, centro x periferia, especulação
imobiliária, movimentos sociais, pobreza e favelas. Para haver um maior esclarecimento e
organização de tantas informações o capítulo foi dividido em sub-ítens. O primeiro abordará
os Centros Comunitários ligados ao projeto de COHABs (CC-COHAB) e Centros
Comunitários ligados ao sistema de Orçamento Participativo (CC-OP) no caso específico de
Rio Claro. Nele é destacada e analisada as observações de campo, o funcionamento dos CC,
suas atividades e a população usuária deste local. Com isso tornou-se impossível não discutir
o conceito de periferia urbana e suas relações no caso específico da cidade média (Rio Claro)
nos bairros em estudo. Esses locais são tidos como periferias, e muitos têm o cotidiano
marcado por diversos tipos de relações que se estendem desde as de vizinhança (herança da
vida rural) até relações de criminalidade.
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O segundo sub-ítem retomaremos algumas discussões iniciais do que é urbano e do que
é rural procurando trazer uma contribuição ao debate. Através das observações de campo
constatamos que muitas relações sociais encontradas nas áreas periféricas da cidade de Rio
Claro (área urbana) mantêm alguns traços rurais. Como é sabido, os primeiros movimentos
sociais que se têm registro são originários das áreas rurais, das bases eclesiásticas. Com isso,
inicialmente faremos uma discussão de espaço urbano e espaço rural dentro da cidade e
posteriormente abordaremos o caso específico de Batovi, um bairro rural dentro do espaço
urbano de Rio Claro, que também possui um CC.
No terceiro sub-ítem tratará das falas e olhares sobre a cidade do ponto de vista dessa
população local. Nele mostraremos os diversos tipos de movimentos sociais de bairro (em Rio
Claro), ligados ao CC, destacando a atuação de técnicos que auxiliam ou atrapalham a
formação e desenvolvimento das associações de moradores.
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“Em cima dos telhados as antenas de TV tocam música urbana
Nas ruas os mendigos com esparadrapos podres
Cantam música urbana.
Motocicletas querendo atenção às três da manhã
É só música urbana.
Os PM's armados e as tropas de choque vomitam música urbana
E nas escolas as crianças aprendem a repetir a música urbana.
Nos bares os viciados sempre tentam conseguir a música urbana.
O vento forte seco e sujo em cantos de concreto
Parece música urbana
E a matilha de crianças sujas no meio da rua
Música urbana.
E nos pontos de ônibus estão todos ali: música urbana
Os uniformes, os cartazes
Cinemas e os lares
Favelas, coberturas
Quase todos os lugares.
E mais uma criança nasceu.
Não há mentiras nem verdades aqui
Só há música urbana.”
(Legião Urbana, “Música Urbana II”, 1988)
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Capítulo 1: Introdução a algumas categorias de análise geográfica:

Através das representações das relações sociais e de trabalho, e seu entendimento
relacionado a vários outros elementos (como políticos, ideológicos, jurídicos, etc.) dentro das
várias concepções de natureza é que podemos começar a compreender a complexidade do
urbano. Segundo Carlos (1992), a discussão do urbano:
Transcende à idéia de cidade enquanto aglomeração de capitais supera a
discussão da cidade e/ou espaço do capital. Esse encaminhamento permite
pensar o espaço também como produto de lutas, fruto de relações sociais
contraditórias, criadas e aprofundadas pelo desenvolvimento do capital.
Assim, no embate entre o que é bom para o capital e o que é bom para a
sociedade hoje, o urbano se produz, a cidade se estrutura e a paisagem
ganha sua configuração (CARLOS, 1992).

Dessa forma necessitamos esclarecer o entendimento de algumas categorias de análise
geográfica nesse trabalho, como: município, cidade, espaço urbano, espaço intra-urbano,
urbano e paisagem. Com base em Souza (2003), entende-se município como a sede da
unidade político-administrativa local. Da mesma maneira Vale (2005) toma município como
uma categoria legal, uma “cidade das leis”, citando o IBGE (2000) ela conceitualiza
municípios:
(os municípios) constituem as unidades autônomas de menor hierarquia
dentro da organização político administrativa do Brasil. Sua criação,
incorporação, fusão ou desmembramento se faz por lei estadual, observada
a continuidade territorial, a unidade histórico-cultural do ambiente urbano e
os requisitos em lei complementar estadual. Essas transformações
dependem de consulta prévia às populações diretamente interessadas,
através de plebiscito (IBGE, 2000, apud VALE, 2005, p. 47).

Já o espaço urbano, como dito anteriormente, é construído através das ações cotidianas
populares, fragmentado, articulado, campo simbólico e de lutas, reflexo e condição social
como Correa (2001) retrata:
Fragmentado, articulado, reflexo e condicionante social, o espaço urbano é
também o lugar onde os diferentes grupos sociais vivem e se reproduzem.
Isso envolve, de um lado, o cotidiano e o futuro. De outro, envolve crenças,
valores, mitos, utopias e conflitos criados no bojo da sociedade de classes e
em parte projetados nas formas espaciais: monumentos, lugares sagrados,
uma rua especial, uma favela, lugares de lazer, etc. Formas espaciais em
relação às quais homem desenvolve sentimentos, cria laços de afeição ou
delas desgosta, atribui-lhes a propriedade de proporcionar felicidade ou
status, ou associa-as a dor ou pobreza. A fragmentação e a articulação do
espaço urbano, seu caráter de reflexo e condição social são vivenciados e
valorados das diferentes maneiras pelas pessoas. O espaço urbano torna-se,
assim, um campo simbólico que tem dimensões e significados variáveis
segundo as diferentes classes e grupos etário, étnico etc. (CORREA, 2001,
p. 150-151).
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O autor ainda nos lembra que o espaço urbano atual é um caleidoscópio de ações
realizadas tanto no presente como no passado, onde coexistem várias formas espaciais. Assim
convivemos não somente com o nosso presente, mas constantemente somos levados a lembrar
do nosso passado a fim de reconstruir nosso futuro.
Por isso entedemos que a construção do espaço urbano é feita através de várias ações
sociais quotidianas: nas ruas com mendigos esfarrapados, nas antenas de televisão, com PM’s
armados, como nos lembra o epígrafe que introduz esse capítulo.
É conveniente lembrar, contudo, que o espaço urbano é um reflexo tanto de
ações que se realizam no presente, como também daquelas que se
realizaram no passado e que deixaram suas marcas impressas nas formas
espaciais presentes. Nesse sentido o espaço urbano pode ser o reflexo de
uma sequência de formas espaciais que coexistem lado a lado, cada uma
sendo originária de um dado momento (CORREA, 2001, p. 148).

Para Villaça (2001) o espaço urbano abrange uma gama de questões mundiais. Para os
acontecimentos urbanos locais, a escala do bairro ou outras localidades específicas, onde as
relações sociais e seus reflexos na cidade são indissociáveis, o autor prefere denominar de
espaço intra-urbano.
Claro que espaços não mantêm relações sociais entre si. Entretanto, há
certos processos sociais nos quais espaço e sociedade estão de tal forma
imbricados que é impossível entender as relações sociais sem uma visão
espacial. Isso é particularmente verdadeiro quando se trata do espaço intraurbano, onde a presença do espaço nas relações sociais é marcante
(VILLAÇA, 2001, p. 15).

Assim para o autor, o urbano estaria mais voltado para a produção capitalista do espaço
nas relações entre mercado e consumo.
O “urbano” passa então a ser definido em termos dos efeitos particulares da
intensidade das interações entre o social e o espacial, provocadas pela forma
específica de articulação espacial da produção, da circulação e do consumo,
na formação social (VILLAÇA, 2001, p. 22).

Já cidade estaria no enlace entre espaço urbano e município, ou seja, estaria na ligação
da “cidade das leis” e a “cidade construída pelas ações cotidianas”. Correa (2001) explica
melhor essa junção.
Vista como uma forma de organização do espaço pelo homem, a cidade
pode ser considerada, de acordo com Harvey, como a expressão concreta de
processos sociais na forma de um ambiente físico construído sobre o espaço
geográfico. Expressão de processos sociais, a cidade reflete as
características da sociedade (CORREA, 2001, p. 121).

Para Vainer (2000) a cidade atual é planejada através de interesses do mercado, aliada à
algumas decisões políticas que favorecem uma pequena parcela da sociedade, submetendo os
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autores cotidianos segregados a uma tentativa de alienação sobre as decisões da “cidade
legal”.
Seja como for, é certo que a analogia cidade-empresa supõe, ao mesmo
tempo que propõe, a despolitização da cidade, transformada em “lugar de
inscrição territorial de formas de gestão, e não mais suporte de identidade
política” (Dreyfuss & Marchand, 1995, p.73). Sob a égide do urbanismos de
resultados (Ascher, 1994, p.94), o espaço da cidade “não é mais pensado no
plano político senão em termos de gestão; não é mais construído como
território de exercício da democracia local” (Dreyfuss; Marchand, 1995)
(VAINER, 2000, p. 73 apud ARANTES et all (Org.), 2000, p. 90).

Através desse enlace entre relações sociais cotidianas e relações sociais legais, surge o
Estado que procura brechas nesse sistema para privilegiar parte dessa sociedade. Villaça
(2001) relata exatamente isso:
Subliminarmente, a ideologia inculca nas mentes da maioria a idéia de que a
cidade é aquela parte constituída por onde estão os dominantes. Essa
ideologia facilita a ação do Estado, que privilegia essa parte. Ao investir
nela, o Estado está investindo na cidade; ao protegê-la através da legislação
urbanística, o Estado está protegendo a cidade. Quando transfere seus
aparelhos para o centro novo criado pelas e para as burguesias, está
transferendo-os para o centro novo da cidade (VILLAÇA, 2001, p.350,
grifo do autor).

Assim a cidade restrita é formada, onde lugares são construídos para certas pessoas
freqüentarem, enquanto outros são construídos para manter a outra parte da população longe
destes. Dessa forma constroem-se paisagens, como Correa (2001) retrata
Em realidade a paisagem é, de um lado, o resultado de uma dada cultura
que a modelou e, de outro, constitui-se em uma matriz cultural. Como
resultado a paisagem é “uma vitrine permanente de todo o saber” (Paul
Claval), expressando a cultura em seus diversos aspectos, possuindo uma
faceta funcional e outra simbólica” (CORREA, 2001, p. 290).

Nesse trabalho privilegiamos o espaço urbano, com suas construções e contradições
socais, relações com o Estado e mercado. Na apresentação do livro organizado por Forti
(1979), o autor compartilha da visão que a prática social determina a apropriação do espaço
urbano. Porém esse espaço também é associado à produção industrial da construção civil:
Produção da indústria da construção civil é uma necessidade do
desenvolvimento econômico, social, cultural da sociedade contemporânea.
Os problemas por ele colocados configuram um campo específico de suma
importância, formando, por sua vez, um conjunto complexo, onde diversos
componentes – arquiteturais, técnicos, econômicos, etc. – devem ser
considerados na sua articulação (FORTI, 1979).

O espaço urbano, tido como um lugar onde as contradições criadas pelo
desenvolvimento capitalista se concentram, cria nova e crescente necessidade para a
reprodução da força de trabalho, ou como Moisés et al (1978) preferem denominar de
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consumo coletivo; aumentando cada vez mais as contradições urbanas. A natureza dessas
contradições urbanas é fundamental para explicar a emergência dos movimentos sociais
urbanos nos países capitalistas em desenvolvimento.
“Nos países ditos “dependentes”, como é o caso do Brasil, não apenas se
repetem, mas se aprofundam ainda mais aquelas contradições dadas para a
acumulação capitalista de “base pobre”. Esta implica, como se sabe, em
mecanismos de superexploração de força de trabalho e na minimização da
participação privada e estatal nos custos de sua reprodução (MOISÉS et al,
1978).

Damiani (1993) mostra exatamente esse fracionamento do espaço nas Cohabs em São
Paulo, dado pelo modo de produção capitalista. Além de estarem localizadas longe dos
centros de decisões, ainda procuram equipá-los como uma “mini-cidade”:
Os conjuntos habitacionais aparecem como uma de suas versões (política de
fracionamento do espaço) mais vulgarizadas. Neles, especialmente, o
cotidiano programado parece encontrar sua forma mais adequada.
Catalogando e discernindo necessidades e as isolando no terreno. Tudo é
concebido separado, projetado isoladamente, sobre “ilhotas” desunidas: as
áreas de serviços e comércio, as de lazer e de habitação (DAMIANI, 1993,
p. 18).

Esse consumo coletivo, sistema dominante no capitalismo produz estratificações
espaciais e sociais. As conseqüências dessas ações são apresentadas como formas
diferenciadas de acesso aos bens, conforme Castro Oliveira (1998):
A noção, de estratificação social se relaciona a “sistemas de desigualdade e
dominação” (BALANDIER, 1977); cujo conflito é inerente à constituição
de segmentos sociais. Os movimentos sociais demonstram a existência de
grupos diferenciados na estrutura social, que não apenas expressam uma
dimensão geral da sociedade em que estão inseridos, mas expressam essa
realidade sob a forma do vivido – o que não afasta formulações de caráter
ideológico. Isso faz com que se desenvolvam práticas por grupos
específicos dentro da sociedade, por se identificarem (ou não), com o
conjunto de idéias que expõem, tomadas com significados diferentes por
parte de cada um (CASTRO OLIVEIRA, 1998).

Assim é inerente a ligação entre especulação imobiliária e localização das residências,
fazendo com que parte dos autores cotidianos fiquem à margem de vários equipamentos
necessários para a reprodução humana.
Para Castells (1978, 203 e 204), a distribuição das residências no espaço
produz sua diferenciação social e há uma
estratificação urbana
correspondente a um sistema de estratificação social; no caso em que a
distância social tem uma forte expressão espacial, ocorre a segregação
urbana. Segundo ele, “em um primeiro sentido se entenderá por segregação
urbana a tendência à organização do espaço em zonas de forte
homogeneidade social interna e de forte disparidade social entre elas,
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entendendo-se essa disparidade não só em termos de diferença como
também de hierarquia” (VILLAÇA, 2001, p. 148, grifo do autor).

Com isso Villaça (2001) destaca a importância de tratarmos de segregação ao invés de
exclusão, pois todos estamos inseridos no modo de produção capitalista:
Tal como aqui entendida, a segregação é um processo segundo o qual
diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais
em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole
(VILLAÇA, 2001, p. 142, grifo do autor).

Em busca do seu próprio bem-estar, a população se divide e se estratifica cada vez mais.
Dessa forma, enquanto as elites prosperam na hegemonia do poder sobre as classes mais
pobres, a população busca brechas na organização dominante, para mostrar que é uma voz
importante no processo de crescimento e desenvolvimento da cidade. A cidade aparece como
palco das contradições sociais e demonstra a possibilidade latente do novo.
Nas comunidades mais carentes, violência do crime escamoteia-se atrás de
pretensos Robin Hoods que, diferentes do herói inglês, não tiram dos ricos
para dar aos pobres, mas comprometem e viciam toda uma sociedade,
independentemente de seu status. Ali, na falta de meios eficazes de
atendimento por parte do poder oficial, esta forma paralela transforma-se
em atendimento médico, social, previdenciário e gerador de empregos, com
salários atraentes, muito maiores que os do mercado formal. Associada a
isto, existe ainda a proteção velada de “forças ocultas”, desconhecidas, que
se revelam em bodes expiatórios, produtos da arraia-miúda, redirecionando
o ódio popular e a atenção das autoridades para alvos diferentes da
verdadeira fonte do problema (VERÍSSIMO; BITTAR; e ALVAREZ,
2001).

Essas estratificações provocadas pelo Mercado acabam segregando cada vez os autores
cotidianos, colocando de um lado os condomínios fechados que procuram segurança, e, de
outro, os bairros populares e Cohabs tidos como redutos de crime e violência.
Na outra ponta do espectro social, multiplicam-se os condomínios
exclusivos, com seus dispositivos de segurança, funcionando como “bolhas
de proteção” que, em uma geração inteira de adolescentes e jovens, já
contribui para incutir sentimentos de prevenção contra a cidade real situada
fora dos muros dos condomínios, vista como perigosa, amedrontadora e, na
sua quase totalidade, virtualmente desconhecida (SOUZA, 2003, p. 89 e
90).

Diante desses fatos, compreender a cidade, embasada em leis e funcionando de acordo
com as regras cotidianas, torna-se uma tarefa complicada e interessante. Ao mesmo tempo em
que convivemos em uma comunidade científica com suas teorias e soluções somos impelidos
a viver com o real, o cotidiano, procurando soluções com o outro. Assim, temos a obrigação
de informar e trocar soluções com esses autores cotidianos a fim de melhorar nosso espaço
vivido.
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Entender a cidade e as causas de seus problemas é uma tarefa muito menos
simples do que se poderia imaginar. E entender corretamente a cidade e as
causas de seus problemas é uma condição prévia indispensável à tarefa de
se delinearem estratégias e instrumentos adequados para a superação desses
problemas. Só que informar-se sobre essa temática não deve ser visto como
tarefa somente para especialistas: ainda que apenas em um nível muito
aproximativo e genérico, os indivíduos não versados no assunto precisam
conhecer corretamente as causas dos problemas dos espaços onde vivem e
as linhas gerais dos debates correntes sobre como superar os diversos
problemas. Essa é a única maneira de participar mais ativamente, como
cidadão, da vida da cidade, não se deixando tutelar e enfantilizar tão
facilmente por políticos profissionais e técnicos a serviço do aparelho de
Estado (SOUZA, 2003, p. 22).

Por isso a importância de recuperarmos entrevistas, acompanhar reuniões nos Centros
Comunitários e ajudar Associações de Moradores. Por meio disso conseguimos ouvir uma
outra voz, que não é a dominante, descobrindo um espaço urbano mais rural do que
imaginamos. Santos (1993) compartilha dessa idéia:
Por último, dir-se-ia que, dentro das cidades, sobretudo das grandes cidades,
vai dar-se aquilo que Armstrong e Mc Gee (1968) haviam prematuramente
visualizando nos anos 60. Esses dois geógrafos propunham a noção de
“involução urbana” com base no que era chamado de ruralização da
cidade, isto é, a invasão de práxis rurais no meio urbano em virtude das
numerosas e brutais correntes migratórias provenientes do campo. Hoje,
porém, talvez se possa falar em uma involução metropolitana mas em outro
sentido, uma vez que o grande número de pobres urbanos cria o caldo de
cultura para que nas cidades, sobretudo nas grandes cidades, vicejem
formas econômicas menos modernas, dotadas de menor dinamismo e com
menos peso na contabilidade estatística do crescimento econômico
(SANTOS, 1993, p. 55, grifo do autor).

Com isso, observamos que as áreas periféricas da cidade tornam-se objetos essenciais
para a reprodução desigual do espaço. Villaça (2001) aponta essa segregação (centro x
periferia).
O mais conhecido padrão de segregação da metrópole brasileira é o do
centro x periferia. O primeiro, dotado da maioria dos serviços urbanos,
públicos e privados, é ocupado pelas classes de mais alta renda. A Segunda,
subequipada e longínqua, é ocupada predominantemente pelos excluídos. O
espaço atua como um mecanismo de exclusão (VILLAÇA, 2001, p. 143).

Dessa forma perde-se não somente a cidade mas, também a vida urbana, a convivência
e participação no crescimento do espaço urbano. Por estarem distantes dos centros comerciais
de decisões, esses novos autores cotidianos procuram criar um espaço urbano próprio.
A perda da cidade reaparece como tema, mas não necessariamente atrelada
à pobreza material, à pobreza absoluta, na figura da ausência de serviços e
equipamentos urbanos. Aparece, em última instância, como perda de fluidez
da vida urbana, como perda da vida urbana propriamente, e de suas
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possibilidades. A deterioração da vida urbana não seria fundamentalmente
função do crescimento das cidades, identificado ao crescimento de
problemas de carências materiais estritas (DAMIANI, 1993, p. 14).

Com isso, soluções como discussões com as associações de bairro, nos mostram um
caminho que deve ser retomado. O trabalho de Alves (1980) sobre a produção da cidade,
coloca as associações de moradores como uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo,
ou seja, o modo de produção comunitário.
A auto-organização popular é o fundamento dessa prática administrativa,
social e política. Ela reverteu o centro de decisões: não são burocratas
mordômicos que decidem sem o povo o que é melhor para ele, é o povo
organizado que “toma a palavra” através do trabalho e de suas associações
de moradores de bairros urbanos, de núcleos agrícolas e de distritos
(ALVES, 1980).

Sob o ponto de vista mercadológico, Singer (1978) demonstra claramente essa visão
hierarquizada do espaço urbano, onde as áreas mais próximas do centro são estruturadas
urbanisticamente, havendo uma lacuna entre o centro e a periferia, favorecendo o aumento do
preço dos lotes vazios nessa área. A fim de buscar meios de melhorar a qualidade de vida
dessas áreas, os lotes vazios e intermediários entre o centro e a área periférica, vão sendo
urbanizados e supervalorizados, enquanto que esta acaba sendo um subproduto dessa
urbanização.
Quem estuda um mapa da distribuição dos serviços urbanos de
responsabilidade do Estado no território da cidade verifica facilmente que
eles se encontram apenas à disposição dos moradores de rendimentos
elevados ou médios. Quanto menor a renda da população, tanto mais
escassos são os referidos serviços. Isto poderia despertar a suspeita de que o
Estado agrava sistematicamente os desníveis econômicos e sociais, ao dotar
somente as parcelas da população que já são privilegiadas de serviços
urbanos, dos quais a suspeita é infundada. Quem promove esta distribuição
perversa dos serviços urbanos não é o Estado, mas o mercado imobiliário
(SINGER, 1978, apud MARICATO, 1979).

Correa (2001) aponta exatamente essa problemática, sendo a habitação uma mercadoria
de alto custo, o mercado imobiliário acaba cada vez mais privilegiando essas ações
segregacionistas.
São estes grupos, para os quais há um diferencial de renda, que vão se
localizar no espaço urbano, e para isto se defrontam com o problema do
como e o onde morar. Tendo em vista que a habitação constitui, no sistema
capitalista, uma mercadoria especial, que depende de outra mercadoria, a
terra, também sujeita aos mecanismos de mercado, que sua produção é
lenta, artesanal e cara, excluindo parcela ponderável da população, é de se
notar que diferentes soluções tem sido encontradas para se ter acesso à
residências: os cortiços, as favelas, a casa modesta construída pouco a
pouco na periferia metropolitana são exemplos de soluções espontâneas,
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enquanto os conjuntos habitacionais construídos pelo governo constituem a
aparente solução oficial (CORREA, 2001, p. 132-133).

Para melhor entendermos como a terra é valorizada no espaço urbano, Villaça (2001)
nos explica claramente que a localização do terreno, aliada ao trabalho produzido no local
(através dos equipamentos urbanos), é a grande responsável por essa segregação espacial.
A produção dos objetos urbanos só pode ser entendida e explicada se forem
consideradas suas localizações. A localização é, ela própria, também um
produto do trabalho e é ela que especifica o espaço intra-urbano. Está
associada ao espaço intra-urbano como um todo, pois refere-se às relações
entre um determinado ponto do território urbano e todos os demais
(VILLAÇA, 2001, p. 24).

Souza (2003) vai mais além, discutindo também o papel do Estado dentro desse sistema
de segregação do espaço urbano, promovido não somente pelo mercado.
O Estado, tradicional promotor de segregação residencial (junto com o
capital imobiliário, ou tendo este por trás...), ao investir diferencialmente
nas áreas residenciais da cidade e estabelecer estímulos e zoneamentos e
outras normas de ocupação do espaço que consolidam a segregação, atua
também, como agente repressor, via de regra na tentativa de “colocar os
pobres no seu devido lugar”: antes uma guarda das elites que uma polícia
cidadã, igualmente respeitadora de brancos e negros, de moradores
privilegiados e pobres (SOUZA, 2003, p. 89-90).

Dessa forma, há um aumento na desigualdade de distribuição dos lotes; munidos pelo
trabalho incorporado que deve ser feito nos loteamentos. Os loteadores também esperam obter
seu lucro através da supervalorização da área. Rodrigues (1989), nos mostra exatamente esse
conflito de interesses: “Há aqui (nas áreas vizinhas) um aumento do preço decorrente do
trabalho realizado na área, mais o preço da terra – redefinido pelo loteamento – e mais a
“valorização” futura”.
Aliada a essa especulação imobiliária, onde os interesses mercadológicos despontam,
Spósito (1999), acredita que o ator mais importante desses conflitos seja o poder público no
Brasil, que oferece condições para o desenvolvimento dessa lógica: “através de uma
legislação urbana permissiva ou da não fiscalização de sua obediência”.
Vê-se que no desenvolvimento capitalista atual, o mercado é o grande responsável pelas
segregações encontradas no espaço urbano. A essas distribuições irregulares, acrescenta-se o
Estado que prioriza as relações elitistas, completando um quadro não democrático de acesso
ao solo urbano. Em um estudo sobre São Paulo organizado por Krischke (1984), Evers
apresenta um trabalho sobre os loteamentos clandestinos nessa cidade, mostrando a
conseqüência final a toda essa relação excludente.
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O constante conflito entre moradores e o poder público faz com que “os participantes
desenvolvam um conhecimento preciso das instituições, uma avaliação de seus interesses e
uma visão problematizante do contexto social de sua situação” (EVERS, apud KRISCHKE,
1984). Dessa forma, transforma-se o personagem comum, destituído de poder, em um cidadão
politizado, consciente das ações e poderes do poder público.
De um lado, o herói deste enredo é o homem comum, fragmentado,
divorciado de si mesmo e de sua obra, mas obstinado no seu propósito de
mudar a vida, de fazer História, ainda que pelos tortuosos caminhos de sua
alienação e de seus desencontros, os difíceis caminhos cotidianos da vida.
De outro lado, a complexidade do problema está no modo anômalo e
inacabado como a modernidade se propõe num país como o Brasil e na
realidade descompassada desta nossa América Latina. Nosso enigma é hoje
o enigma da captura desse homem comum pelos mecanismos de
estranhamento de uma cotidianidade que exacerba a mutilação de nosso
relacionamento com nossas possibilidades históricas e mutila a compreensão
dos limites que cada movimento histórico nos propõe (MARTINS, 2000, p.
12).

Assim, a observação das ações cotidianas dessas pessoas tornam-se ferramenta
primordial para entendermos sua construção como cidadãos. Ao mesmo tempo que fragmenta
toda a vida

em momentos distintos (trabalho, lazer, família, eleitor, etc), é pela

complementação de cada fragmento que conseguimos entender esses autores do cotidiano.
O cotidiano inclui o homem inteiro em seus diferentes momentos: o da vida privada,
o dos lazeres, o do trabalho; e exatamente quando cada um desses momentos se constitui
como tal, sustentado por instituições, organizações, poderes, conhecimentos, é que o tema se
torna crucial.
Quando cada momento se realiza como tal, e vive se repartindo ainda mais, é
que o cotidiano aparece como totalidade. Totalidade costurada, arquitetada
no seio da desintegração desse homem inteiro, homem cada vez mais
cindido, dividido. A lógica, o pensamento analítico se realiza socialmente;
cada momento da vida social tenta se estabelecer como realidade autônoma.
Tenta criar um mundo (DAMIANI, 1993, p. 16).

E a partir do ponto de vista do mercado e do Estado, entendemos porque uma habitação,
por mais precária que seja, é essencial para que alguns desses autores cotidianos prefiram
viver em condições sub-humanas a lutar por uma cidade mais justa e digna.
Aqui chegamos a um ponto fundamental. O cotidiano não é somente ordem
imposta, ele é, no plano subjetivo, uma organização de vida assegurada.
Quando o banal do dia a dia, como se alimenta, vestir-se, alojar-se,
locomover-se, produzir, faz parte da vida de forma segura. Com esses
tempos, atividades e espaços conquistados de maneira que parece definitiva.
É a ordem diária da segurança material. Tendo cotidiano se dorme em paz
(DAMIANI, 1993, p. 20 ).
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Dessa forma, o objetivo principal desse estudo é destacar alguns caminhos percorridos
pelas relações existentes entre cinco Centros Comunitários de Rio Claro (local instituído pelo
poder público), a população do bairro e o poder público municipal, de modo a compreender o
espaço urbano como construção do Estado, do mercado, e das práticas populares.
O estudo das formas é sem dúvida estudo do espaço urbano, mas não é
específico do espaço urbano. Muito pelo contrário, as formas são atributos
de todo espaço (árvores, cadeiras, canetas). No entanto, para explicar as
formas urbanas – os bairros, as direções de crescimento, a forma da mancha
urbana, a verticalização, densidades, etc. – é indispensável considerar as
relações de determinado ponto, ou conjunto de pontos, com todos os demais
pontos do espaço urbano (VILLAÇA, 2001, p. 24).

Portanto, ainda segundo Villaça (2001): “Não se trata apenas de partir do social para
explicar o espaço, mas, ao contrário, é importante também partir do espaço para explicar o
social” (p. 36).
No município de Rio Claro, houve o desenvolvimento de ações socais voltadas à área
periferica como políticas de tentativa de inclusão social. Pizzirani (2001) acompanhou e
analisou o processo de elaboração do Orçamento Participativo em Rio Claro, no período de
1997 a 2001. Segundo a autora:
A partir da gestão de 1997 quando um governo progressista assume a
Prefeitura passa a consultar a população para a otimização dos recursos e da
gestão municipal. O Orçamento Participativo (OP) se concretiza
efetivamente em 1998, já que o orçamento de 1997 havia sido formulado
pelo governo anterior e não poderia ser alterado. Então, nesse primeiro ano
de mandato o orçamento foi cumprido como o estabelecido anteriormente,
apenas aconteceu um levantamento geral das necessidades da população,
através de uma conversa com a população dos bairros. Em 1998 então, o
programa de OP passa a fazer parte da política municipal e é incorporado no
plano de governo (PIZZIRANI, 2001, p. 18).

Com uma democracia participativa, o município de Rio Claro despontou com inovações
políticas. Dessa forma procurou-se resgatar algumas das lideranças de associações de bairro,
promovendo diálogos entre a Prefeitura e a Comunidade Local. Assim, nesse trabalho,
enfocamos especificamente os trabalhos desenvolvidos nos Centros Comunitários (CC) no
período de 1997 a 2004.
Em entrevista, a diretora de Assistência Social relata um pouco dessa nova experiência:
Um aspecto interessante é o resgate das pessoas, dos presidentes das
associações diariamente. Nós temos associações presentes no nosso centro
lá, na secretaria, nos procurando, fazendo propostas de comunidade, um
trabalho sério. Hoje a gente tá trabalhando com as diretorias dos Centros
Comunitários, a gente tá dando um curso de geração de renda, e eles estão
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participando junto. Eles estão fazendo... eles são multiplicadores (Diretora
de Assistência Social, 2004) 5 .

Localizados em bairros periféricos, como podemos observar através do mapa 1, os
Centros Comunitários idealizam a via de comunicação entre o poder público e a população do
bairro.
Em um bairro periférico, no Jardim Brasília I, Santos (2001) observou as ações
desenvolvidas dentro da comunidade, especificamente no Centro Comunitário (C.C.) local.
Nesse Centro Comunitário, o autor colheu depoimentos de várias lideranças, em um dos
depoimentos constatamos a importância dele na vida da população, para o resgate de uma
cidadania esquecida:
o C.C. do Jardim Brasília, é um Centro atuante, mesmo porque nós
contamos com vários cursos, aqui tem cursos de corte e costura, ginástica,
ginástica chinesa, nós temos uma assistente social toda quinta-feira ela vem
dar assistência pra população do bairro, e ela vem assim, como se diz, fazer
um serviço comunitário, pro bairro do Jardim Brasília I e nós temos assim
previsões pra aumentar esse C.C., pra atender não só o Brasília I, que nós
temos aqui o Brasília II que é vizinho nosso, ele foi fundado depois do
Brasília I e não temos assim previsões de aumentar o C.C. pra estar
atendendo esse bairro Brasília II e os bairros vizinhos que são: Inocoop,
Palmeiras, Guanabara, o Jardim Esmeralda. E fazer desse C.C. não só um
C.C. mas um Centro Educativo, um centro de lazer como se fosse um centro
cultural mesmo, aliado com a educação pra melhoria do bairro e da região
que envolve nosso bairro aqui (Depoimento de uma liderança do Jardim
Brasília, apud SANTOS, 2001).

Percebe-se na fala da liderança a importância dada ao funcionamento do Centro
Comunitário, assim como, a preocupação em ajudar a região vizinha, por conhecer as
dificuldades encontradas nos bairros semelhantes ao seu.
Maricato (2000) discute que essa participação dos moradores em associações e
requisições de melhorias para os bairros na verdade vão além da escala local, na verdade é
uma pequena luta pelo direito à cidade.
Os benefícios ou sacrifícios se referem aos moradores e não às “cidades”.
Daí a importância de não sufocar o conflito, como inclusive é tradição na
história do Brasil, mas, ao contrário, criar condições para sua emergência e
conhecimento e abrir espaço para o exercício democrático da política
(MARICATO, apud ARANTES et al (Org), 2000, p. 170).

5

Em depoimento colhido em Rio Claro/SP, em 12/06/2004.
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Mapa 1: Localização dos bairros da cidade de Rio Claro (SP), onde localizam-se os
Centros Comunitários estudados.

IP
EÚ
NA

07

01
02

03

04

08

114

05

27

75 63

.

Ribeirã o

O
SÃ

Claro

36
120
10 09
29
121 40
45
06
24
37
47
14
11
48 46
38
80
49
41
56 A 64 113 58
15 12
28 25
42
50
39
59
56
13
65
60 51
43
30
79 77 66 116
16
61
31
82
67 62
81
52
17
19
96 83
108 20 18
68
44
26
53

119

OS
RL
CA

d.
Ro

iz
Lu
W.

SP

109

91

0
31

110

97
107

21

84 69

85

32
117

.

84 A
123
70
124 92
93
86
94 139
138
87
98 137134

54
55

135
136

99

111
Rio

95
115

100 125
126

56

57
71
90 72
88
89
122

73

34

22
33
34 A

131 112
129 35
130
132 128
133127

Coru

74 116

101

asa
fep

mbata
í

102
103
104

LIM
EIR
A

105
PIRACIC
ABA

N
NW

NE

SW

SE

LEGENDA

23

106

E

W

S

0

ESCALA
500 1000 1500 m

Mapa base: PMRC. 2004
Atualizado por: DAINEZI. Plínio Marcos - 2004
ORG.: ZABOTTO, M.C., 2005.

BAIRROS:
1- Residencial Florença
2- Recreio das Äguas Claras
3- Parque Mãe Preta
4- Vila Industrial
5- Conj. Resid. de I. S. V. Verde
6- Vila São Miguel
7- Parque dos Eucaliptos
8- Jardim Parque Residencial
9- Jardim Village
10- Conj. Hab. Arco Íris (CECAP)
11- Vila Cristina
12- Jardim Bandeirante (COHAB)
13- Vila Nova
14- Jardim América
15- Vila São José
16- Vila Alemã
17- Vila Bela Vista
18- Jardim Vila Bela
19- Vila Indaiá
20- Jard. N. Sra. da Saúde
21- Vila Horto Floresta
22- Vila Paulista
23- Jardim Condutta
24- Jardim Floridiana
25- Jardim do Ipê
26- Bairro Cidade Nova
27-Jardim Santa Clara
28- Vila Martins
29- Jardim Hipódromo

30- Vila Saibreiro
31- Vila Aparecida
32- Bairro da Saúde
33- Vila Santo Antônio
34- Cidade Jardim
34 A- Cidade Jardim (Anexo)
35- Jardim Resid. Copacabana
36- Conj. Hab. Boa Esperança
37- Parque das Indústrias
38- Jardim Independência
39- Jardim Primavera
40- Jardim Ipanema e Expansão
41- Jardim Chervezon
42- Jardim Portugal
43- Vila Operária
44- Zona Central (Centro)
45- Parque São Jorge
46- Chácara Boa Vista
47- Jardim São João
48- Jardim São Caetano
49- Jardim Azul
50- Jardim Alfredo Karan
51- Alto do Santana
52- Bairro Santana
53- Bairro Santa Cruz
54- Bairro Boa Morte
55- Bairro São Benedito
56- Bairro da Consolação
57- Bairro do Estádio

58- Jardim Cidade Azul
59- Jardim Olinda
60- Vila Elizabeth (BNH)
61- Jardim Alto do Santana
62- Vila Santa Terezinha
63- Jardim Santa Maria
64- Recanto Paraíso
65- Parque Universitário
66- Jardim Wenzel
67- Jardim Bela Vista
68- Jardim São Paulo I
69- Vila do Rádio
70- Jardim Claret
71- Bairro Olímpico
72- Município
73- Jardim Kennedy
74- Jardim Anhanguera
75- Jardim Boa Vista - Nosso Teto
76- Jardim Panorama
77- Jardim Paulista II
78- Jardim Panorama Complemento
79- Jardim das Paineiras e Expansão
80- Conj. Hab. Orestes A. Giovanni
81- Jardim Matheus Manieiro
82- Jardim Res. Santa Elisa
83- Granja Regina
84- Cidade Claret
84 A - Cidade Claret (2’ Prolong.)
85- Jardim Mirassol

86- Jardim Shangrilá
87- Jardim Rio Claro
88- Chácara Lusa
89- Jardim Quitandinha
90- Jardim do Trevo
91- Jardim São Paulo II
92- Vila Anhanguera
93- Jardim Novo Horizonte
94- Jardim Paulista
95- Jardim Inocoop (COHAB)
96- Chácara Bom Retiro
97- Jardim Centenário
98- Nova Veneza
99- Jardim Res. das Palmeiras
100- Jardim Esmeralda
101- Jardim Guanabara
102- Vila Romana
103- Jardim Novo II
104- Jardim Novo
105- Resid. Campestre Vila Rica
106- Recanto São Carlos
107- Jardim Maria Cristina
108- Jardim da Saúde
109- Novo Jardim Wenzel
110- Jardim Bom Sucesso
111- Jardim Nova Rio Claro
112- Vila Paulína
113- Jardim Araucária
114- Jardim Progresso

115- Jardim Brasília
116- Jardim Itapuã
117- Jardim Donangela
118- Vila Santa Cruz
119- Conj. Habit. Recanto Verde
120- Residencial das Flores
121- Residencial São José
122- Jardim Novo Rio Claro
123- Residencial dos Bosques
124- Resid. Benjamim de Castro
125- Jardim Brasília II
126- Jardim Guanabara II
127- Jardim Leblon
128- Cond. Villagio Ipanema
129- Cond. Villagio Urca
130- Cond. Cillagio Gavea
131- Jardim Sacarpa I
132- Jardim Botânico
133- Cond. Manacas
134- Jardim Resid. San Marino
135- Cond. Resid. Vista Alegre
136- Cond. Resid. Vista Verde
137- Cond. Resid. Pettit Village
138- Cond. Resid. Colorado
139- Cond. Resid. California
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A primeira experiência desse tipo de “abertura política” foi constatada em Lages, no
RS, segundo Alves (1980). Observa-se assim que esta é antiga, a primeira Associação de
Bairro em Lages surgiu em 1978 numa parceria também entre a comunidade e a Prefeitura.
Hoje, as Associações de Bairro são também responsáveis pelo
encaminhamento de assuntos comunitários, como o da coleta de lixo, da
preservação das ruas e calçadas, da organização das festas populares e até
mesmo de questões particulares, como a busca de empregos, o atendimento
a pessoas sem recursos – viúvas, acidentados, etc. – e o conserto de
habitações insalubres. Muitas vezes resolvem esses assuntos sem recorrer
ao poder público (ALVES, 1980).

Correa (2001) aponta que essas experiências são sempre encontradas nas áreas
periféricas da cidade, onde geralmente necessitam de mais “vozes” para poderem ser ouvidos:
“Mas é na periferia que se formam os movimentos de moradores, que reivindicam melhores
condições de vida, uma cidadania plena” (p. 162).
Na participação com a população, houveram muitos exemplos que mostraram a
comunidade procurando meios de melhorar o local habitado. Os Centros Comunitários, ou em
alguns lugares chamados Núcleos, sob a administração da comunidade são as respostas para o
problema de comunicação encontrado entre o poder público e a população local. Dessa forma,
os CCs não se transformaram apenas em um local adequado para a população reivindicar suas
necessidades ou praticar lazer mas, também, constatamos que dentro deles, há a formação de
cidadãos, promovendo o surgimento de lideranças, dentro do movimento popular. Esse fato
foi constatado por Freire, Nogueira e Mazza (1990), em uma experiência com o Núcleo da
favela da Vila Nogueira, em Campinas, onde foram desenvolvidas atividades educacionais
com as crianças, e também onde se propuseram a incluir mais atividades educacionais,
levando técnicos especializados no assunto.
O que eles aprendem, a tal da EXPERIÊNCIA, nem sempre tem a força de
mudança radical do mundo; muda, neles, a expressão do aprendido. O que
vai sendo aprendido ajuda – nos mais teimosos deles – a nunca desanimar,
ajuda a descobrir que lutar é o direito do pobre. MAS... e a memória?, lugar
do lutar... é empenho de nossa reflexão (FREIRE; NOGUEIRA; MAZZA,
1990).

Aquilo que é aprendido pela população apresenta-se como prática pedagógica de luta
pelos direitos. A pequena luta (asfalto, água, luz, etc) na verdade é somente uma parte da
construção de um cidadão. É a partir dela que os autores cotidianos sentem-se mais
“cidadãos”.
Tratar as coisas dessa maneira não é reverter a algum invidualismo irrestrito,
mas insistir, como faz o Manifesto, que a universalidade da luta de classes
tem como origem a particularidade da pessoa e que a política de classe tende
ser traduzida de volta à pessoa de maneira dotada de sentido. Logo, a
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alienação do indivíduo é um importante ponto de partida para a política, e é
essa alienação que tem de ser superada (HARVEY, 2004, p. 74, grifo do
autor).

Procurando um melhor meio de subsidiar a analise das relações existentes entre o
Centro Comunitário e a comunidade usuária, observou – se que a abordagem qualitativa é a
mais representativa dessas relações complexas.
Na rua encontra-se não só a vida mas os fragmentos de vida, é o lugar onde
o homem comum aparece ora como vítima, ora como figura intransigente e
subversiva. No movimento da rua encontra-se o movimento do mundo
moderno (CARLOS, 1996, p. 85).

Além de ser um método de análise onde o pesquisador-observador é constantemente
envolvido pela realidade, ele influi e é influenciado pelo meio observado, pelos fatos
constatados durante a coleta dos dados. O objeto não é neutro, estático, desprovido de
significados e relações, ele está em constante relação com os agentes concretos das ações.
A dialética também insiste na relação dinâmica entre o sujeito e o objeto, no
processo de conhecimento. Não se detém, como os interacionistas e
etnometodólogos, no vivido e nas significações subjetivas dos atores
sociais. Valoriza a contradição dinâmica do fato observado e a atividade
criadora do sujeito que observa, as oposições contraditórias entre o todo e a
parte e os vínculos do saber e do agir com a vida social dos homens
(CHIZZOTTI, 2001).

Assim conseguimos observar melhor os acontecimentos cotidianos, procurando
desintoxicar nosso olhar e conhecimento científico e, adequa-lo de acordo com a realidade e
necessidade das comunidades observadas.
Nosso entendimento científico desses desencontros está destorcido e
limitado por um conceitualismo descabido que transplanta interpretações de
realidades sociais que são outras, distantes e diferentes, que nos torna
estrangeiros em face do que realmente somos e vivemos. Não podemos
reconhecer e compreender no espelho baço da cópia. Neste país de
bacharéis, falamos muito e imitamos muito (MARTINS, 2000, p. 12-13).

E é exatamente nesse momento, do encontro com o outro real e concreto, que nossa
visão como cientista é fracionada em momentos. É impossível ficar alheio a todos os
acontecimentos e sofrimentos vistos, ao mesmo tempo que não podemos nos deixar envolver
pelos seus problemas. Assim, nessa complexa relação entre o “cientista distante da realidade”
e o “observador que acompanha a realidade” com esses autores cotidianos locais que devemos
buscar práticas para ajudar ou pelo menos melhorar a situação observada.
É nos limites, nos extremos, na periferia da realidade social que a indagação
sociológica se torna fecunda, quando fica evidente que a explicação do todo
concreto é incompleta e pobre se não passa pela mediação do insignificante.
É nesses momentos e situações do protagonismo oculto e mutilado dos
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simples, das pessoas comuns, do que foram postos à margem da História, do
homem sem qualidade, que a sociedade propõe ao sociólogo suas
indagações mais complexas, seus problemas mais ricos, sua diversidade
teoricamente mais desafiadora (MARTINS, 2000, p.13).

O propósito é compreender as significações que as próprias pessoas põem em prática
para construir seu mundo social, como nos mostra Martins (2000):
Portanto, mais do que uma coleção de significados compartilhados, o senso
comum decorre da partilha, entre atores, de um mesmo método de produção
de significados. Portanto, os significados são reinventados continuamente
em vez de serem continuamente copiados. As situações de anomia e
desordem são resolvidas pelo próprio homem comum justamente porque ele
dispõe de um meio para interpretar situações (e ações) sem sentido,
podendo, em questão de segundos, remendar as fraturas da situação social
(MARTINS, 2000, p. 61, grifo do autor).

Assim procuraremos mostrar que a cidade é um emaranhado de relações sociais
complexas onde o espaço urbano é apenas este, sem mentiras ou verdades (como nos mostra a
epígrafe da introdução).
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“De súbito, o rumor surdo e regular da circulação urbana
foi quebrado pela desordem confusa de passos
vozes, gritos, ruídos de metal e de vidros.
A onda de carros estacou, formaram-se ajuntamentos,
a multidão em movimento aumenta, pedaços de tecido,
de papel, de madeira falam deles.
E da cidade. Em frente, os eternos capacetes,
a ordem através da matraca, o passo em cadência,
e dentro em pouco, a carga, a violência, a recusa.
Por vezes, o gás, o sangue, o estrondo surdo de uma arma de fogo.
Mas sempre, sob todas estas formas diversas, o conflito.
Entre os que falam de si e os que falam dos que dão ordens,
entre os que querem mudar de vida e os que querem restabelecer
este rumor surdo de uma circulação regular
ao ritmo quotidiano das coisas que se passam sem passar”
(CASTELLS,1976, p.9)
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Capítulo 2: Movimentos Populares por Direito à Moradia e Direito à Cidade.

O período marcado pelo crescimento econômico, intensificação da urbanização e das
desigualdades é justamente no ano de 1940, quando grande parte da população brasileira que
habitava as áreas rurais procura melhorias de vida na área urbana, modificando o cenário
nacional. É nesse ano também que o governo militar inicia seus trabalhos no setor
habitacional. Principalmente após 1964 quando a queda da remuneração do trabalho é sentida
drasticamente. Com isso o que se observou (BONDUKI, 2000) foi um poder público
despreparado para enfrentar essa situação, com uma economia dependente dos processos de
produção da cidade e uma burocracia emergente ligada ao poder estatal, centralizando o poder
do Estado. Como Vainer (2000) nos mostra pela diferenciação terminológica:
De um lado, a city, impondo-se à cidade como espaço e objeto e sujeito de
negócios; de outro, a polis, afirmando a possibilidade de uma cidade como
espaço do encontro e confronto entre cidadãos (VAINER, 2000, p.101).

É nesse cenário que o Sistema Financeiro de Habitação 6 , ligado ao Banco Nacional de
Habitação possibilita a aquisição de moradias populares para a grande massa de trabalhadores
concentrada (agora) nas cidades. Porém esse sistema de moradia privava pela quantidade, e
não qualidade das habitações, além de centralizar todos os recursos disponíveis para o
investimento das habitações.
Os conjuntos habitacionais financiados pelo BNH caracterizam-se, em
geral, pela monotonia de sua arquitetura; pela ausência de relação com o
entorno; por sua localização periférica, estendendo horizontalmente as
cidades; pela despreocupação com a qualidade dos projetos e com o meio
físico, resultando na depredação ambiental; pela negação dos processos de
participação comunitária, preferindo uma gestão centralizada e a
contratação de empreiteiras, entregando moradias próprias prontas
(BONDUKI, 2000, p. 21).

Assim nota-se que esse sistema de habitação popular entra em decadência, já que o
público alvo (a população de baixa renda) era distanciado cada vez mais da possibilidade de
aquisição de habitações.
A química não é perfeita; desde o início, assim aparece. Já nos primeiros
anos, as Companhias de Habitação, estaduais e municipais, promotoras da
política habitacional para o mercado popular ou de interesse social, que, em
princípio, compreendia a população que ganhava entre 1 a 3 salários
mínimos, e detinha, entre 1964 e 69, 40 % das habitações financiadas,
sofrem a inadimplência generalizada desse mercado, isto é, mutuários com
mais de 3 prestações atrasadas. No início dos anos 70, esse quadro de
6

Para maiores detalhes ver AZEVEDO, S. & ANDRADA, L.A. (1980).
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insolvência se acentua e atinge 30 % dos mutuários. Em fins de 1973, o
índice de inadimplência da Cohab – SP era de 60%, segundo atas do
conselho técnico da companhia (DAMIANI, 1993, p. 39).

Com isso inicia-se uma ocupação irregular das áreas periféricas da cidade onde o preço
da terra é mais barato, sem nenhuma estrutura urbana, e em muitas vezes em áreas de
proteção ambiental.
Surgia, assim, em volta de uma pequena parcela da cidade edificada pelos
agentes imobiliários capitalistas de acordo com a legislação (a cidade legal),
uma cidade real, habitada precária e em caráter predatório por contingentes
significativos da população, mas que inexistia perante os órgãos públicos,
que não a reconheciam como produzida espontaneamente por seus
habitantes (BONDUKI, 2000, p. 23-24).

Sabe-se que nesses espaços (áreas periféricas) o valor do terreno é muito baixo,
propiciando uma valorização das áreas intermediárias entre o centro e a periferia, fator
determinante para que o especulador imobiliário tivesse interesse pelas áreas mais afastadas.
O terreno urbano vago ajuda a elucidar a distinção entre a renda e o valor da
localização. A renda diferencial agrícola não existe se não houver atividade
produtiva no terreno, já que ela é captação de parte do valor criado por essa
atividade. Se o terreno urbano vago apresenta um acréscimo de valor, esse
acréscimo deriva da alteração de sua localização e esta, por sua vez, deriva
do trabalho social dispendido na produção de todo o espaço urbano. Tal
alteração ocorre também na terra agrícola, e nela também não é renda
(VILLAÇA, 2001, p. 79).

É o que Damiani (1993) destaca:
Os grandes conjuntos habitacionais são periféricos, instalados em terrenos
adquiridos a preços reles. Os custos do terreno devem ser ínfimos, para
viabilizarem o empreendimento. E para melhor aproveitamento, soma-se a
ampliação das densidades de ocupação do solo (DAMIANI, 1993, p. 9091).

O que se observa nesses locais é a falta de visão técnica, pois constroem-se casas e
apartamentos para essas famílias, mas não notam a necessidade dessas formas serem
diferenciadas. Com isso, entre os anos 60 e início dos anos 80 surgem verdadeiras “cidades –
Cohab”, principalmente em São Paulo, onde era oferecida moradia num espaço deshumanizado, frio e desconexo com o resto da cidade.
A forma não só é expressão de um conteúdo, no qual adere ou seu reflexo,
como, mais que isso, sintetiza mais de um conteúdo em movimento,
reunidos, reduzidos, reinterpretados pela forma, como se ela fosse um filtro.
Pois a forma é, ao contrário dos conteúdos, que se dão na dimensão do
tempo, do movimento, a codificação, a formulação lógica, no limite último,
num sentido mais abstrato, a liberação aparente dos tempos do conteúdo ou
dos conteúdos redefinidos e reorientados. A forma, por isso, pode
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dissimular conteúdos, “agir seletivamente”, tentar autonomizar-se frente a
eles, purificada. Ela é da lógica do espaço, enquanto os conteúdos da lógica
do tempo (DAMIANI, 1993, p. 190).

Acompanhando essa “era dos desenvolvimentos” dos grandes conjuntos habitacionais,
em Rio Claro os primeiros surgem nessa mesma época. Segundo Picelli e Santilli (1977) a
Companhia de Habitação Popular Bandeirantes (ou Cohab – Bandeirantes), criada em 1967,
foi a primeira a atuar nos municípios em desenvolvimento. Sua atuação no município em
questão se deu através do núcleo habitacional Jardim Bandeirante, entregue em 1972 com 190
unidades habitacionais.
De qualquer modo, uma coisa é a concepção de espaço do arquiteto; outra
pode ser a realmente vivida. Em última análise, poder-se-ia dizer que esse
morador – com certo desenho urbano presente, segundo seus valores e
modo de ser – com o tempo, ou num certo momento, vive o espaço
projetado, nos termos do arquiteto. Poderá nunca fazê-lo, ou fazê-lo em
conjunturas específicas; ou, ainda, em último caso, fazer coincidir sempre
espaço do arquiteto e espaço do morador. Pode haver, e é o que observo,
mais de uma interpretação, de um modo de viver um conjunto habitacional,
que equivale a essas formas de interpretação e representação do espaço
projetado. Neste sentido, o modo de viver desses moradores pode realizar
ou não, de forma prevista, o espaço projetado pelo arquiteto. Uns
moradores já vivem seu rigor, outros não. A adequação entre forma e
conteúdo é complicada (DAMIANI, 1993, p. 22-23).

Villaça (2001) relata exatamente essa segregação:
Essas camadas formam as que participaram da produção de dois tipos de
bairros residenciais populares em nossas grandes cidades: os centrais,
comuns na segunda metade do século XIX, e os periféricos, que
começaram a surgir no início do século XX em decorrência da expulsão
das classes populares do centro. Até hoje a periferia é o lugar dos pobres,
pois a parcela dos que moram em áreas centrais, em cortiços ou favelas
centrais, ainda é pequena (VILLAÇA, 2001, p. 227)

Dessa forma, constroe-se um espaço segregado, fator historicamente conhecido no
Brasil.
O fenômeno da segregação residencial é, sem dúvida, muito feral ao longo
da história da urbanização. Quase sempre existiram grupos que, devido à
sua pobreza, à sua etnia ou a outro fator eram forçados a viverem em certas
áreas (geralmente as menos atraentes e bonitas, menos dotadas de infraestrutura, mais insalubres etc), sendo, na prática ou até formalmente,
excluídos de certos espaços, reservados para as classes e grupos
dominantes da sociedade (SOUZA, 2003, p. 68).

Souza (2003) destaca a segregação residencial como sendo fator expoente das cidades,
especialmente as grandes cidades.
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Quanto à segregação residencial, ela é, essencialmente, um produto da
cidade. Meros povoados ou aldeias rurais não possuem uma complexidade
que dê origem a bairros inteiros ou grandes espaços segregados, sendo,
pelo contrário, relativamente homogêneos. A segregação residencial é um
fenômeno urbano, e da grande cidade muito mais que das cidades pequenas
(SOUZA, 2003, p. 83).

E continua discutindo a questão sob o ponto de vista social, onde famílias são
segregadas não somente do centro mas também de outros acessos à cidade.
No Brasil, diversamente, a segregação afeta uma enorme parcela, não raro
a maioria da população de uma cidade, a qual mora em favelas, em
loteamentos de periferia ou em cortiços. Não se trata, nessa situação, da
segregação de um grupo específico, por razões fortemente étnicas ou
culturais, embora a correlação entre pobreza e etnicidade seja, conforma já
se disse, forte; o que se tem é uma situação na qual os pobres são
induzidos, por seu baixo poder aquisitivo, a residirem em locais afastados
do CBD e das eventuais amenidades naturais e/ou desprezados pelos
moradores mais abastados. Nesses locais, não é apenas a carência de infraestrutura, a contrastar com os bairros privilegiados da classe média e das
elites, que é evidente; a estigmatização das pessoas em função do local de
moradia (periferia, cortiços e, principalmente, favelas) é muito forte. Sérios
problemas de integração e de convivência entre grupos sociais diferentes e
de auto-estima coletiva costumam estar associados a essa questão
(SOUZA, 2003, p. 69).

Com isso torna-se importante destacar a diferenciação do termo segregação e
exclusão. Concordando com Souza (2003), neste trabalho, procuramos tratar de segregação ao
invés de exclusão, pois, entende-se estarem inclusos no sistema capitalista de produção, e
segregados do direito equitativo à cidade.
É preciso, ao usá-lo (o termo exclusão), no mínimo qualificar muito bem
em relação a que ou de que os pobres urbanos estão excluídos. No sentido
preciso de excluídos das benesses do sistema, ou de certos ambientes, OK;
o que não é correto é expressar-se genericamente, pois corre-se o risco de
esquecer que a maioria dos pobres urbanos está integrada, sim, econômica
e mesmo política e culturalmente, no sistema, enquanto trabalhadores
explorados, consumidores de baixo poder aquisitivo e eleitores, muitas
vezes até como eleitores de políticos conservadores...Até mesmo os que
encontram ocupação no setor informal estão, de alguma forma, aqui e ali,
integrados no sistema econômico, a despeito da precariedade de suas
condições de vida. Nem mesmo traficantes de drogas de varejo baseados
em favelas deixam, em última instância, de estar vinculados a um sistema
que os arma e financia (SOUZA, 2003, p. 69 -70).

Assim, podemos compreender um pouco mais sobre o espaço urbano que segrega
grande parte da população, mas ao mesmo tempo cobra dessas pessoas uma política cidadã
para a construção de leis e diretrizes. Segundo Correa (2001):
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O espaço da cidade é assim, e também, o cenário e o objeto das lutas
sociais, pois estas visam, afinal de contas, o direito à cidade, à cidadania
plena e igual para todos. O espaço urbano converte-se, assim, em campo de
lutas (CORREA, 2001, p. 151).

Com isso, ao longo dos anos 80, conjuntamente com a redemocratização do país (ou
tentativa), inicia-se um movimento reivindicatório pelos direitos a cidade. Associações de
moradores, entidades profissionais, movimentos ambientalistas tomam corpo e ganham
forma, promovendo a nova dinâmica da cidade. Assim a participação popular finalmente
ganham voz, uma pequena voz na verdade, mas uma grande conquista comparada ao período
anterior.
De qualquer forma, é certo que a vitalidade dos movimentos sociais
gestados nos anos 70 está ligada ao fato de terem tomado e desdobrado as
questões postas por esse cotidiano. As experiências da “voragem do
progresso” – com a remodelação incessante da paisagem urbana e as
mudanças repetidas de casas e trajetos, as longas distâncias, a casa própria
como sonho e/ou como realidade, o acesso a novos bens de consumo e a
linguagem da televisão, o ritmo febril de cada dia - ; as experiências da
aculturação dos migrantes na selva urbana e da mobilização das relações
informais para enfrentar desafios; as experiências do desemprego e do
despotismo fabril, das diferenças de exploração entre profissionais e peões,
jovens e velhos, homens e mulheres, já vividas carregadas dos significados
culturais instituídos, foram reelaboradas através dos movimentos sociais
(SADER, 1988. p. 142).

Tanto no início, os movimentos sociais, quanto os movimentos urbanos atuais
apresentam características diversas, sendo impossível uma definição geral. O que pode-se
relatar com exatidão é que são pessoas que encontram um ponto comum, o qual é essencial
para a continuidade da reprodução humana. Bitoun (2004) destaca algumas classificações:
Os movimentos sociais apresentam-se como um objeto rebelde a qualquer
tentativa de definição simples. Às vezes fugazes, eles podem ganhar
permanência; microlocais, eles podem ampliar seus raios de ação;
tematizam questões fortemente diferenciadas: do Direito de Propriedade à
condição de gênero e de raça, passando pelo acesso a bens de consumo
coletivo e à degradação ambiental; às vezes institucionalizados, podem,
também se apresentar sob forma anárquica; integrados às práticas de gestão
de aparelho público e às de governo de representações formais, podem
também procurar salvaguardar uma “santa” autonomia, apoiados em
instituições clericais e em organismos não governamentais. Em suma,
quando falamos de movimentos sociais englobamos um conjunto de atores
diversos que configura uma “nebulosa” social à qual pertencemos, às vezes
esporadicamente, com a qual convivemos no espaço urbano e que se
apresenta como um desafio teórico e metodológico na nossa tarefa de
entender espaço urbano e sociedade (BITOUN, 2004, p. 1).

É com essa visão que privilegiamos as falas dos autores cotidianos, que (re)constroem
o espaço urbano e (re)inventam os movimentos sociais cotidianamente.
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Se a vida de todo o dia se tornou o refúgio dos céticos, tornou-se igualmente
o ponto de referência das novas esperanças da sociedade. O novo herói da
vida é o homem comum imerso no cotidiano. É que no pequeno mundo de
todos os dias está também o tempo e o lugar da eficácia das vontades
individuais, daquilo que faz a força da sociedade civil, dos movimentos
sociais (MARTINS, 2000, p. 56 -57).

Em alguns municípios, o que se tem observado é uma experiência inovadora nessas
relações através de iniciativas locais. Essa relação talvez se dê pela proximidade espacial
encontrada pela população e seus representantes legais. O poder municipal tem aberto um
espaço para dialogar com a população, em nome de uma democracia participativa, o qual
absorve muitas vezes posições nos programas de desenvolvimento urbano.
É importante esclarecer que essas relações sócio-políticas estabelecidas entre o Governo
Municipal e as Associações Populares permitem compreender novos modos de expressão dos
direitos insurgentes: “(a democracia participativa) caracteriza-se pela natureza do sistema
institucional, que mediatiza a inserção das classes populares no processo histórico. A ênfase
não recai sobre o uso do poder e, sim, sobre a relação com o poder” (MARTINS, 1994).
A conquista dessa abertura nas estruturas administrativas do poder público pela
população é uma das grandes experiências vigentes na atualidade e construída popularmente.
Experiência que cria uma dinâmica espacial configurando “lócus” de enfrentamento das
classes sociais na cidade. Devemos destacar que participação é aqui utilizada como:
Participação quer dizer comunicação direta, sem intermediários, entre
membros da sociedade e agentes estatais responsáveis pela atuação do
poder público. A participação pode ter como sujeito indivíduos ou
coletividades; pode ser formal ou informal, dependendo da existência ou
não de canais e procedimentos explicitamente regulamentados; (...) Mas, em
qualquer de suas modalidades, a característica essencial da participação é a
relação imediata entre o portador pessoal do interesse particular e o detentor
oficial da autoridade pública, relação em que o interesse particular exclui o
resto da sociedade, bem como o resto do Estado, ao agir por conta própria e
isoladamente, sem compor-se com os demais interesses (MARTINS, 1994).

Martins (1994), discute o custo empregado nessa participação. Participar envolve todo
um dispêndio de força, energia, dinheiro, enfim, custos monetários e não-monetários. É
preciso antes de tudo, pessoas que dispõem de tempo e desenvolvem uma prática de atuação
direta, canalizada para interesses específicos. Muitas vezes durante esse caminho, não é
garantida a resposta esperada, esvaziando ou dificultando consideravelmente a conclusão de
certas propostas. Afinal esses grupos, dispõem de seu tempo livre para dar voz a uma parcela
de sua comunidade, a qual acredita nessa interlocução com o poder público, como afirma a
moradora do Conjunto Habitacional Orestes Armando Giovanni, em Rio Claro, um dos locais
onde se desenvolveu essa pesquisa: “Meu marido já cansou de me falar para parar de vir
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aqui, nessas reuniões, que não vai dar adiantar nada. As vezes acho que ele está certo” 7
(2003).
A participação é o exercício da cidadania, muitas vezes difícil de ser construída. Esses
fatos são comumente constatados pelas Associações (e Comissões) de Bairro. Sader (1988)
discute a tríplice novidade, durante o surgimento de movimentos operários em São Paulo,
dentro dessa participação. Sendo: “um novo sujeito (coletivo), lugares políticos novos (a
experiência do cotidiano) numa prática nova prática(a criação de direitos, a partir da
consciência de interesses e vontades próprias)” (CHAUÍ, apud SADER, 1988, p.11 -12).
A hipótese de que “os homens fazem sua própria História, mas não a fazem
como querem e sim sob as circunstâncias que encontram, legadas e
transmitidas pelo passado” retorna forte e desafiadora. Não só aos que
querem mudar o mundo, mas também aos que querem compreender e
explicar essa mudança. Esse desencontrado agir histórico pede e propõe uma
reflexão propriamente sociológica. E essa reflexão incide exatamente sobre
as características, as peculiaridades e a eficácia desse conhecimento próprio
da realidade de todo dia, até há pouco recusado ou desqualificado
justamente em nome de seu suposto desencontro com a História
(MARTINS, 2000, p. 58).

Essas “novas” ações experimentadas dentro de cada “movimento”, seja ele sindical ou
de associações de bairro, instiga um sentimento de vitória daqueles incluídos marginalmente
às esferas de decisões políticas.
Pequenas lutas que, no dizer de um outro, são “lutas por migalhas” e, ao
mesmo tempo, “uma luta interessante”. Que são as migalhas das pequenas
vitórias das pequenas lutas? São a experiência que os excluídos adquirem de
sua presença no campo social e político, de interesses e vontades, de
direitos e práticas que vão formando uma história, pois seu conjunto lhes
“dá a dignidade de um acontecimento histórico” (CHAUÍ, apud SADER,
1988, p. 12).

Muitos autores alegam que essas pequenas lutas só são efetivas por estarem diretamente
ligadas a sua reprodução humana, ou seja, é um movimento reivindicatório individual. E que
quando tal ausência é suprida, dissolve-se o movimento. Concordando com Harvey (2004)
acreditamos exatamente no oposto: “A teoria do “particularismo militante” alega que todos
os movimentos políticos de base ampla têm como origem lutas particulares em lugares e
momentos particulares” (HARVEY, 2004, p. 315 - 316). E continua sua análise:
O problema essencial desse amplo espectro de lutas é o de mudar de nível,
transcender as particularidades e chegar a alguma concepção de uma
alternativa universal do sistema social que constitui a fonte de suas
dificuldades (HARVEY, 2004, p. 316)
7

Depoimento colhido em Rio Claro / SP em 10/03/2004.
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É exatamente nesse momento de transição de um movimento reivindicatório local para
um movimento social maior, que devemos ficar atentos e procurar meios de subsidiar
discussões com esses grupos a fim de prosseguirem nesse caminho, visando o direito mais
equitativo a cidade.
O senso comum é comum não porque seja banal ou mero exterior
conhecimento. Mas porque é conhecimento compartilhado entre os sujeitos
da relação social. Nela o significado a precede, pois é condição de seu
estabelecimento e ocorrência. Sem significado compartilhado não há
interação. Além disso, não há possibilidade de que os participantes da
interação se imponham significados, já que o significado é reciprocamente
experimentado pelos sujeitos. A significação da ação é, de certo modo,
negociada por eles. Em princípio, não há um significado prévio ou, melhor
dizendo, não é necessário que haja significações preestabelecidas para que a
interação se dê. Um aspecto essencial dessa formulação é o de que esse
complicado jogo se desenrola, de fato, em minúsculas frações de tempo
(MARTINS, 2000, p. 59 -60).

Tanto Harvey (2004), quanto Martins (2000) e Bitoun (2004) apontam essa necessidade
de um maior diálogo entre a comunidade de pesquisadores e os autores cotidianos locais
pesquisados para a obtenção de um resultado mais próximo da realidade vivida por eles.
Uma aproximação mais respeitosa da parte dos acadêmicos exige tempo e
experiência, para superar o conforto de um saber instituído e do substituir
pelo reconhecimento dos seus limites e pela necessidade de, na convivência
com parcela do cotidiano popular, reconstruir um saber mais relevante e
capaz de atuar na cooperação com outros, estranhos cidadãos da mesma
cidade (BITOUN, 2004, p. 1).

Em uma experiência com Associação de Bairro, em Campinas, trabalhando a educação
na favela da Vila Nogueira, Freire, Nogueira e Mazza (1990), constataram a dinâmica nas
relações entre Governo e população.
Maior necessidade houve, por parte do favelado, de freqüentar as secretarias
municipais e esticar conversas e conseguir prazos e planos; no dizer deles,
hoje, era porque ali (e somente ali...) havia tratores, havia máquinas e poder
público. A partir desse momento desinteressava à Favela configurar-se
como movimento de Assembléia, para não confundir-se com vereadores ou
oposição ao poder público. Fizeram pactos. Freqüentaram secretarias.
Arrancaram prazos e planos. Não se vincularam ao partido que está no
poder público; apenas pactuaram com o poder, tendo em vista sua luta
concreta, sua vida de lutas (NOGUEIRA, 1990).

Essa busca pela dinamização do espaço, descrita também por Carlos (2001), mostra que
os representantes de bairros anseiam não só pela melhoria na qualidade de vida no bairro. Eles
buscam também, fixar sua identidade no local, expressando-se na vida cotidiana dos bairros:
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O “movimento” revela que os habitantes envolvidos no processo de
transformação radical da área se deparam e tomam consciência de um
estado crítico que os leva a pensar o bairro como espaço da vida, daí a
necessidade urgente de propor outra coisa ou de lutar pela manutenção do
espaço do bairro e o bairro como ele é. A luta emerge e se realiza no nível
da vida cotidiana – é neste plano que percebem, lutam e reivindicam
(CARLOS, 2001).

É através desse “movimento” que se parte para uma discussão mais ampla, abrangendo
não somente o bairro, mas também a cidade como totalidade. A fragmentação do espaço,
causada pelo mercado, faz surgir novos meios de transformar esse local, apoiada em novas
relações sociais entre os moradores.
Aqui aparece a impossibilidade de separação da vida cotidiana da vida de
bairro; de um lado o ritmo da vida determina o encontro; de outro, a
produção do espaço define e delimita o uso. Isto é, à medida que as relações
sociais passam a ser medidas cada vez mais pela mercadoria, que se vai
definindo um modo de organizar o tempo e um modo de usar o espaço, vaise criando nova estrutura na qual se apóia o cotidiano. O bairro implode
como modo de uso do espaço, o uso manipulado, cooptado, liga-se a outro
plano espaço-temporal (CARLOS, 2001).

A ampliação e a constância desses movimentos sociais é que podem transformar os
pensamentos e ações cotidianas incrustados na cidade.
É este o quadro cheio de contrastes e confuso em que se misturam as novas
contradições sociais e o escutismo, a recusa de novas formas de opressão e
o passadismo, a luta revolucionária e a defesa do estatuto social de
vizinhança. Em qualquer dos casos quando, de dia para dia, em todos os
países se vê aumentar o número, a dimensão e a intersidade destas
mobilizações populares, ou atacando o “esquema de vida”, as formas e os
ritmos da vida quotidiana, parece lógico deduzir a emergência de uma nova
forma de conflito social directamente ligado à organização colectiva do
modo de vida! (CASTELLS, 1976, p.10).

Analisando os “movimentos” nos bairros do centro de São Paulo, Carlos (2001) vai
mais além mostrando que dessas relações sociais, surgem novos debates sobre o lugar como
reduto de conflitos.
O que queremos destacar e reforçar é que a análise do cotidiano aponta para
o fato de que o social não é redutível ao econômico, mas se refere às
relações dos indivíduos com o grupo, e deste com a sociedade. Nesse
sentido manifesta-se também como o lugar do conflito entre o racional e o
irracional, entre o efêmero e o que persiste (...) O cotidiano contempla a
magia e a paixão contidas em um gesto ou um olhar interceptado, isto é, o
desejo presente na existência dos homens. No cotidiano está a possibilidade
de que algo prazeroso possa existir, provocado pelo encontro com o outro,
pela quebra da rotina, da esmagadora mesmice (CARLOS, 2001).
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Concordando com essa idéia, o livro organizado por Martins (1996) nos apresenta um
estudo feito por Seabra, o qual é destacado esses sentidos de encontro a algo novo. Citando
Henri Lefebvre (La critique de la vie quotidienne), Seabra aponta: “As capacidades
produtivas e criadoras nascem humildemente ao nível do chão; logo emergem do cotidiano e
do vivido, se erguem, se ampliam, e por último se desprendem e se tornam autônomas”.
Em sua tese de doutorado sobre os conjuntos habitacionais Itaquera I e II e conjunto
habitacional da Cidade Tiradentes, Damiani (1993) presenciou esse desenvolvimento dos
habitantes, ou seja, a criação de cidadãos.
A refutação, como eles admitem, amadureceu. Passou da espontaneidade das
reivindicações, com a Igreja, a um pensamento político, com objetivo e
estratégia mais claros, com a presença dos partidos oposicionistas, que
consolidaram as conquistas anteriores. E mais, hoje, apesar do refluxo dos
movimentos, como avaliam, as reivindicações imediatas, mais prementes, já
estão em vias de superação. Reivindicações mais abrangentes, mais vastas e
preparadas, tornam-se possível. Os elementos estão dados. Alguns tem
consciência do teor do projeto urbano, no qual estão inseridos. Apesar da
desarticulação atual, as entidades sempre acabam por se reunir, em
contestações que aqui e ali se fazem necessárias. Têm a flexibilidade
suficiente para romperem a centralidade estatal (DAMIANI, 1993, p. 309).

É através dessas ações que acreditamos ser possível (re)construir uma cidade mais
eqüitativa, Castells (1976) amplia essa visão:
Assim, podemos começar a compreender como a cidade se transforma sob o
impulso, não dos técnicos da planificação urbana mas do processo
contraditório dos grupos sociais e também, como é que as questões postas
pela problemática urbana são expressas através das acções que renovam as
vias revolucionárias das nossas sociedade, articulando outras formas de
conflito às resultantes do sistema produtivo e da luta política (CASTELLS,
1976, p.124).

Harvey (2004) compartilha da mesma visão, acrescentando que a partir dessa troca
entre os pesquisadores e a população local é que repensamos nossos atos como pesquisadores
e cidadãos.
Ao produzirmos coletivamente nossas cidades, produzimos coletivamente a
nós mesmos. Projetos referentes ao que desejamos que sejam nossas cidades
são em consequência projetos referentes a possibilidades humanas, a quem
queremos ou, o que talvez seja mais pertinente, a quem não queremos vir a
ser. Cada um de nós, sem exceção, tem algo a pensar, a dizer e a fazer no
tocante a isso. A maneira como nossa imaginação individual e coletiva
funciona é portanto crucial para definir o trabalho da urbanização. A
reflexão crítica sobre nosso imaginário envolve todavia tanto enfrentar o
utopismo oculto como ressucitá-lo a fim de agir como arquitetos de nosso
próprio destino em vez de como “impotentes marionetes” dos mundos
institucionais e imaginativos que habitamos. Se, como diz Urger (1987b,
p.8), aceitamos que a “sociedade é construída e imaginada”, podemos
também crer que ela pode ser “reconstruída e reimaginada”(HARVEY,
2004, p. 210 - 211).
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Assim podemos constatar que esses autores cotidianos não estão mais estáticos,
esperando soluções governamentais. Exaustos de tantos anos de espera, estes agora se
dinamizam procurando parcerias dentro da própria comunidade ou fora desta, através de
ONGs, associações, rede de solidariedade, etc. Isso faz com que se forme cidadãos
conscientes de seus direitos e deveres, favorecendo o surgimento de contestações e
reivindicações mais amplas.
As políticas públicas (e agendas mundiais), em conseqüência, procuram meios de
alcançar essa ação popular através dos governos participativos. Orçamentos Participativos
surgem como dimensionamento dos problemas da comunidade, e da cidade, buscando
legitimar a ação política.

Orçamento Participativo:
Rio Claro inicia sua experiência em Orçamento Participativo (OP) em 1997, com a
coligação dos partidos PV-PT, mas essa experiência já é conhecida no Brasil há muito tempo
atrás, como Maricato (2000) nos aponta o caráter principal de um OP:
O Orçamento Participativo (realizado há mais de 10 anos em Porto Alegre)
não tem apenas a virtude de ampliar a cidade por meio de um processo
pedagógico, abrir caixas pretas, mudar o caráter do poder municipal,
distribuir rendas, melhorias e oportunidades. Ao quebrar os monopólios na
definição dos investimentos em infra-estrutura, equipamentos e serviços
urbanos, ele atinge frontalmente a lógica de funcionamento da valorização
imobiliárias. Talvez ele seja mais eficiente do que a legislação urbanística
em relação ao objetivo de diminuir a segregação territorial. Especialmente se
considerarmos como as leis são aplicadas entre nós, ou como se exerce o
chamado poder de polícia municipal (MARICATO, 2000, p. 182).

Em um trabalho realizado por Pizzirani (2001), a autora explica como foi feita a
regionalização da cidade de Rio Claro para que tal instrumento fosse usado de modo eficaz:
As regiões são compostas por bairros que apresentam características
comuns, porém há uma generalização para que os bairros pertencentes a uma
região estejam espacialmente próximos e com uma continuidade espacial.
Esse tipo de generalização é comum quanto se trabalha com regionalização.
Outra característica que deve ser levada em consideração é a finalidade da
regionalização de determinado território. No caso do OP a regionalização
ocorreu para fins administrativos, para que possa acontecer um planejamento
anual do orçamento municipal mais descentralizado e mais voltado aos
cidadãos (PIZZIRANI, 2001, p. 20).

A partir dessa regionalização é que começa o OP realmente; a autora conta um pouco
desse início da trajetória em Rio Claro:
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No terceiro e quarto ano de OP em Rio Claro, 2000 e 2001 respectivamente,
a estrutura e organização do programa continuou praticamente a mesma,
pequenos ajustes aconteceram para melhor adequação do programa à
realidade da população e da administração. A grande novidade é que no ano
2000 foi criado o regimento interno do OP, que traz as definições e objetivos
do processo (PIZZIRANI, 2001, p. 22).

Com um regimento interno estruturado, inicia-se todo o projeto de esclarecimento da
população quanto aos objetivos finais do OP, e com isso surgem os primeiros resultados do
que a cidade de Rio Claro necessita (sob o ponto de vista da população):
Em sua grande maioria as prioridades referem-se a obras, visando o
melhoramento da vida cotidiana nos diversos bairros da região. O espaço
habitado hoje pela população rio-clarense carece de infra-estruturas que
proporcionem à população melhor qualidade de sua reprodução social. O
espaço em que esta população está inserida apresenta um elenco de
necessidades que, muitas vezes estão ligadas à expansão urbana acelerada
que o município sofre a partir da década de 70 (PIZZIRANI, 2001, p. 67).

O Orçamento Participativo tem como objetivo auxiliar na constatação de problemas
críticos de cada região, ouvindo os representantes comunitários, que se expressam em termos
de suas lideranças locais, que por sua vez, demarcam espaços de discursos muitas vezes
diacrônicos:
A interação é precedida pela simulação, pelo exercício que o sujeito faz de
experimentar-se como outro, numa relação de exterioridade consigo mesmo,
nos segundos que constituem o preâmbulo do seu relacionamento. Uma
imensa construção imaginária define a circunstância da relação social
(MARTINS, 2000, p. 60 ).

É evidente que no OP e em qualquer outro instrumento construído pelo poder público,
a participação da população é restrita e muitas vezes a espontaneidade desta na participação é
pequena; porém, é impossível negar a importância de uma “abertura política” para a
participação popular. Se torna relevante o diálogo entre o poder público e a população, como
aponta Castells (1976):
Uma tal análise não deve ser confundida com uma pura crítica da “ausência
de participação” nas decisões urbanas. Com efeito, nada impede os
tecnocratas urbanos de reforçarem o sistema de planificação com um
“sistema de participação” em que o bom cidadão discuta com os outros os
detalhes de aplicação das normas gerais ou tente obter arranjos menores nos
casos de crise, sempre “moderados” e convencidos da razão superior dos
imperativos técnicos que lhes apresentam como inevitáveis (CASTELLS,
1976, p. 16).

Assim como Castells (1976) e Souza (2003), acreditamos que o OP é uma importante
ferramenta para o início de uma reforma urbana. É através desse constante diálogo entre as
partes envolvidas, que notamos progressos realmente eficientes:

35

A reforma urbana (...) não se circunscreve a uma remodelação do espaço
físico. Ela é uma reforma social estrutural, com uma muito forte e evidente
dimensão espacial, tendo por objetivo melhorar a qualidade de vida da
população, especialmente de sua parcela mais pobre, e elevar o nível de
justiça social. Enquanto uma simples reforma urbanística costuma estar
atrelada a um entendimento estreito do que seja o desenvolvimento urbano,
pode-se dizer que o objetivo geral da reforma urbana, em seu sentido mais
recente, é o de promover um desenvolvimento urbano autêntico (SOUZA,
2003, p. 112 - 113).

Souza (2003) ainda continua sua análise sobre o papel da reforma urbana e a
importância da participação popular no processo de sua construção e desenvolvimento. O
autor destaca que devemos constatar a importância do Estado, porém nunca esquecendo que
este deve-se caminhar ao lado da participação popular:
Pragmaticamente, contudo, é importante conquistar a máquina do Estado
para promover, por meio dela, alguns avanços relevantes. O que não quer
dizer que somente isso tenha importância, ou que o Estado deva se
intrometer demais nos assuntos da sociedade civil (de associação de
moradores a entidades profissionais) precisam estabelecer alianças, cooperar
entre si e desenvolver a capacidade de elaborar propostas de ação e políticas
públicas, capazes de servir como ferramentas para pressionar o Estado e
balizar a ação estatal, e realizar, autonomamente, ações e projetos. Mesmo
em situações em que o Estado se apresenta mais democratizado e
transparente, mais permeável à participação popular, uma certa tensão entre
a ação estatal e as organizações da sociedade civil deverá permanecer (e é
saudável que isso ocorra, pois, sem esse “controle externo”, o risco de
corrupção e intransparência da máquina estatal cresce); é necessário que
essas organizações defendam e mantenham o máximo de independência em
relação ao Estado, o qual deve, por sua vez, respeitá-la (SOUZA, 2003, p.
117).

Concordando com a mesma idéia, Harvey (2004) aponta que são necessários esses
conflitos, debates e proposições de ações coletivas, pois é através deles que novos
pensamentos e ações começam a tomar corpo e modificar hábitos sociais:
Um erro político típico é o hábito, perfeitamente compreensível, de pensar
que o único teatro que importa é aquele em que por acaso nos encontramos.
As práticas políticas rebeldes têm de ocorrer em todos os teatros dessa longa
fronteira. Para haver uma insurgência generalizada que altere a forma e a
direção da vida social são necessárias ações colaborativas e coordenativas
em todos os teatros (HARVEY, 2004, p. 307).

Contudo, o que observamos é que a maioria das solução dos problemas vem mesmo de
ações comunitárias, do terceiro setor e dos próprios agentes organizados:
Seja qual for o impulso que leva as pessoas até o local (frustração, falta de
adaptação, etc.) o que se está tentando manter é alguma coisa que lhes
parece melhor que o anonimato da metrópole, o indiferentismo e a
impessoalidade no trato cotidiano, traços comuns da urbanização. Vê-se que
se trata de um movimento em busca de contatos humanos, por pessoas de
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nível sócio-econômico baixo, impossibilitadas do usufruto mais efetivo do
tempo livre (SESC – São Paulo, 1976, p 7 )

Sousa Santos (2005) caracteriza melhor o que podemos chamar de terceiro setor:
“Tercer setor” es la denominación, residual e imprecisa, com la que se
intenta dar cuenta de un vastíssimo conjunto de organizaciones sociales que
se caracterizan por no ser ni estatales ni mercantiles, es decir, todas aquellas
organizaciones sociales que, siendo privadas, no tienen fines lucrativos y
que, aunque respondan a unos objetivos sociales, públicos o colectivos, no
son estatales: cooperativas, mutuas, asociaciones no lucrativas, ONGs,
organizaciones de volentarios, comunitarias o de base, etc (SOUSA
SANTOS, 2005, p. 68).

Ainda com base no mesmo autor, destaca-se a origem do terceiro setor muitas vezes
ligadas às antigas instituições de ajuda solidária:
En los países periféricos la cuestión de la responsabilidad descendente se
manifiesta en outra faceta importante y no directamente ligada al conflicto
com la responsabilidad ascendente. Se trata de la superposición de las
organizaciones formales sobre las ancestrales redes informales de
solidaridad y de ayuda mutua propias de las sociedades rurales. En estos
países, ela tercer sector suele representar un principio “derivado” de
comunidad, relativamente artigicial y débil frente a las tradicionales
experiencias, estructuras y prácticas comunitarias. De ahí que pueda
generarse un distanciamento entre las organizaciones y las comunidades por
el que los recursos de las primeras se tranforman en ejercicios de represiva
benevolencia, más o menos paternalista, sobre las segundas (SOUSA
SANTOS, 2005, p. 82- 83).

Com isso podemos destacar a importância da atuação dos autores sociais pois, é através
de suas ações que um novo pensamento e ação política começa a ser estruturado, podendo até
mesmo ser transformado em uma luta nacional como nos mostra Sousa Santos (2005): “La
lucha nacional por la democracia redistributiva debe, por lo tanto, sumarse a la lucha por
um nuevo derecho internacional más democrático y participativo” (SOUSA SANTOS, 2005,
p. 56).
Agendas Mundiais:
Anteriormente foi destacada a importância das ações comunitárias para a mudança de
ações e pensamentos políticos, seja nos poderes públicos ou nos cidadãos. As Agendas
Mundiais são mais um importante mecanismo para legalizar essas lutas, principalmente as
lutas urbanas. Na Agenda Habitat II o que se observou foi a legalização mundial de que
através dessas participações consegue-se não somente uma resposta local para os problemas
cotidianos, mas também que esses assuntos são interessantes a serem discutidos
mundialmente, como destaca Rodrigues (2005):

37

Os movimentos sociais atuaram em várias Conferências da ONU e em
debates e nacionais e internacionais. Destacam-se (...) a Conferência sobre
os Assentamentos Humanos (Istambul – 1996), onde os movimentos e as
ONGs tiveram participação ativa para o reconhecimento do direito à
moradia como direito fundamental da pessoa humana. Na Agenda Habitat II
está explícito o Direito à Moradia e também os princípios para evitar
despejos forçados. Nas diversas edições do Fórum Social Mundial,
organizadas pela sociedade civil internacional, como tema “Um Outro
Mundo é Possível”, os movimentos que lutam pela reforma urbana
elaboraram a Carta Mundial pelo Direito à Cidade (RODRIGUES, 2005, p.
90)

É impossível não destacar a relevância desse acontecimento em instâncias mundiais
como a ONU:
Pela primeira vez na história da ONU foi permitida a participação dos
Movimentos e ONGs aos debates dos representantes de governos. Antes da
Conferência do Habitat II os representantes de organizações e movimentos
não tinham acesso aos debates e se reuniam apenas nos fóruns paralelos
(RODRIGUES, 2005, p. 90, nota de rodapé).

Em todo o texto da Agenda Habitat II (elaborada em Istambul em 1996) é enfatizado a
importância da união e trabalho conjunto nas esferas mundiais, estaduais, regionais, subregionais, municipais, locais e etc.
A Agenda Habitat II constitui um texto pleno de defesa à cidade para todos,
contra a exclusão social urbana, mesmo levando em conta a forma vaga de
seu texto. Ela foi assinada por todos os governos que tinham representação
em Istambul (os que respeitam e os que não respeitam os direitos humanos)
e foi aprovada também pelas organizações não-governamentais
(MARICATO, 2000, p. 131, nota de rodapé).

O desenvolvimento sustentável mostrado e conceitualizado na agenda só será possível
quando conseguirmos trabalhar em conjunto a população com os poderes públicos, quanto
estes, com as organizações populares. Na Agenda Habitat II, como tratado em trabalho
anterior (ZABOTTO, 2005), são apresentadas muitas medidas, ou planos de ação, onde se
determinam práticas ideais para o alcance do objetivo determinado, como por exemplo:
Para integrar as políticas de moradia com as políticas macroeconomias,
sociais, demográficas, ambientais e culturais, os governos, segundo
procedam, devem fazer o seguinte:
a)Estabelecer e por em prática, mecanismos de consulta entre as autoridades
governamentais que ditam as políticas econômicas, ambientais, sociais, de
assentamentos humanos e de moradia e as organizações da sociedade civil e
do setor privado, a fim de coordenar o setor de moradia de modo coerente,
no que deve incluir a definição do mercado e de critérios precisos para a
atribuição de moradias, subsídios e outras formas de assistência; (Capítulo
IV – Plano de Ação Mundial: estratégias para a aplicação – B.Moradia
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adequada para todos – 2.Políticas de moradia, parágrafo 67, inciso a,
AGENDA HABITAT II, 1996).
b)Fortalecer os vínculos entre as políticas de moradia, de geração de
emprego, a proteção do ambiente, a conservação do patrimônio cultural, a
mobilização de recursos e o aproveitamento máximo dos recursos,
fortalecer o estímulo e o apoio ao desenvolvimento econômico sustentável e
as atividades de desenvolvimento social; (Capítulo IV – Plano de Ação
Mundial: estratégias para a aplicação – B.Moradia adequada para todos –
2.Políticas de moradia, parágrafo 67, inciso a, AGENDA HABITAT II,
1996) 8 .

Algumas dessas “melhores práticas” observadas e discutidas, foram as ações do
Governo de São Paulo durante a gestão de 1989, quanto ao desenvolvimento de
assentamentos humanos. Projetos como o mutirão autogerido (Bonduki, 2000), revitalização
da área central modificando sua função (de prédios comerciais abandonados passaram a
abrigar pessoas desabrigadas, após passar por reformas) e muitos outros projetos apresentados
serviram de exemplo para idéias bem sucedidas a um custo razoavelmente baixo e alto grau
de participação e aceitação popular.
Durante os anos de 1970 e 1980 (...) Os debates dos urbanistas que se
opunham ao regime ditatorial concentravam-se na discussão técnica sobre os
instrumentos urbanísticos. Ganhava destaque especial, como a proposta mais
importante, o “solo criado”, com o qual se esperava captar a valorização
imobiliária decorrente de atividades imobiliárias especulativas, para que o
poder público promovesse a urbanização para todos. O Fórum de Reforma
Urbana, entidade criada por a)setores da Igreja Católica de tendência
progressista, b)setores não-governamentais e técnicos de assessoria dos
movimentos sociais urbanos e c)pelas próprias lideranças de movimentos
urbanos, permaneceu bastante ativo nos anos 1980, na defesa de uma agenda
de Reforma Urbana que sempre priorizou, entre outras, a figura jurídica do
“solo criado”. O FNRU foi um dos responsáveis pela inserção na
Constituição de 1988 de algumas conquistas relacionadas à ampliação do
direito à cidade. No entanto, ele cometeu o equívoco de centrar o eixo de sua
atuação em propostas formais legislativas, como se a principal causa da
exclusão social urbana decoresse da ausência de novas leis ou novos
instrumentos urbanísticos para controlar o mercado, quando grande parte da
população está e continuaria fora do mercado ou sem outras alternativas
legais e modernas (isto é, sem segurança e sem um padrão mínimo de
qualidade) (MARICATO, 2000, p. 143).

Muitas das associações de moradores vigentes hoje ganharam força e dimensão nesse
período e ajudaram a construir e proporcionar idéias para a participação popular durante o
processo de planejamento da cidade. No próprio Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 2001) é
enfatizada a participação popular como essencial no processo de elaboração do orçamento
anual e para a revisão e revitalização dos Planos Diretores (prazo estabelecido até 2006).
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Como destaca Rodrigues (2005): “O Estatuto da Cidade (Lei 10257/01): “estabelece normas
de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do
bem coletivo, da segurança e bem estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”
(Cap. I, art. 1º, par. Único)” (RODRIGUES, 2005, p.90).A autora ainda destaca a
participação ativa dos movimentos da sociedade civil que lutaram para a construção dessa lei,
promovendo uma verdadeira reforma urbana. Segundo a Resolução nº 25/2005, no processo
de re-elaboração do Plano Diretor é decisiva a participação da população:
§1º A coordenação do processo participativo de elaboração do Plano Diretor
deve ser compartilhada, por meio da efetiva participação de poder público e
da sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde a elaboração até a
definição dos mecanismos para a tomada de decisões (Resolução nº 25/2005,
apud BRAGA; CARVALHO, 2005, p. 3).

E ainda é destinada à população meios para o melhor entendimento das ações, como
cursos de capacitações e mobilizações:
Art. 7º No processo participativo de elaboração do plano diretor a promoção
das ações de sensibilização, mobilização e capacitação, devem ser voltadas,
preferencialmente, para as lideranças comunitárias, movimentos sociais,
profissionais especializados, entre outros atores sociais (Resolução nº
25/2005, apud BRAGA; CARVALHO, pág. 3).

Com isso, ganha impulso a discussão mundial sobre o reconhecimento da importância
da participação dessas organizações populares.
A Ênfase dos movimentos sociais, nacionais e internacionais tem sido
questionar a supremacia do direito à propriedade do solo e de edificações
urbanas, submetendo, assim, o direito à vida ao direito de propriedade. A
propriedade individual precisa ser, desse modo, relativizada com o objetivo
de garantir o acesso a todos os moradores à cidade. Essa relativização é
expressa no Estatuto, em especial, nos artigos que reconhecem o direito de
usucapião urbano e nos que indicam limites à especulação imobiliária
(RODRIGUES, 2005, p. 91).

Em Rio Claro, durante depoimento, foi discutida esse tipo de participação popular na
cidade, através dos OPs. Como nos relata o sociólogo responsável pelos CCs em Rio Claro e
o Prefeito em exercício:
-Você sabe outro aspecto interessante é que o começo quando se criavam
esses Centros pelo Orçamento Participativo, imaginava uma Associação de
Bairro que pedia no que será que vai levar isso, né? A gente tinha dúvidas.
Porque os outros foram implantados geralmente por conjuntos habitacionais
que estavam completamente abandonados. E eu pensava isso (...) hoje a
gente vê a grande utilidade desses espaços, você pode levar, e fazer várias
atividades com os jovens.

8

Tradução da autora.
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-Sabe o que ele tá dizendo? Que os Centros Comunitários estão nos
ensinando! Nós estamos aprendendo a trabalhar com eles (Sociólogo
responsável pelos CCs e Prefeito em exercício, respectivamente, 2004) 9 .

Castells (1976) aponta exatamente essa importância da parceria entre Estado e
participação popular no processo de reforma urbana.
E, se é verdade que o Estado exprime, em última instância e através de
todas as mediações necessárias, os interesses do conjunto das classes
dominantes, a planificação urbana não pode ser instrumento de mudança
social, mas de dominação, de integração e de regulação das contradições, e
os seus efeitos devem analisar-se do ponto de vista social e não em relação a
uma quimérica “ordem espacial” (CASTELLS, 1976, p. 16).

E é exatamente na descrição de Martins (2000) que podemos entender um pouco o que
essas populações enfrentam em suas vidas cotidianas a fim de dispenderem um tempo para o
qual se colocam as chamadas “necessidades radicais”:
Heller disse que só quem tem necessidades radicais pode querer e fazer a
transformação da vida. Essas necessidades ganham sentido na falta de
sentido da vida cotidiana. Só pode desejar o impossível aquele para quem a
vida cotidiana se tornou insuportável, justamente porque essa vida já não
pode ser manipulada (MARTINS, 2000, p. 63 e 64).

Ou como Agnes Heller (1986) aponta, são necessidades postas dentro do próprio
sistema capitalista:
Según Marx las necesidades radicales son momentos inherentes a la
estructura capitalista de las necesidades: sin ellas, como dijimos, el
capitalismo no podría funcionar: éste, en consecuencia, crea cada día
necesidades nuevas. Las “necesidades radicales” no pueden ser “eliminadas”
por el capitalismo porque son necesarias para su funcionamiento. No
constituven “embriones” de uma formación futura, sino “accesorio” de la
organización capitalista: la transciende no su ser, sino su satisfacción.
Aquellos individuos em los cuales surgem las”necesidades radicales” ya en
el capitalismo son los portadores del “deber colectivo” (HELLER, 1986,
p.90).

Dessa forma notamos a relevância do Estatuto da Cidade, pois abre um diálogo com a
população mesmo que esse seja pequeno ou restrito a momentos determinados em que
parcelas da população entra em cena:
Os princípios do Estatuto propiciam desvendar conflitos relacionados ao
planejamento, apropriação, propriedade, gestão e uso do solo nas áreas
urbanas. O Estatuto não resolve, nem elimina os conflitos, mas os retira da
sombra. Reconhece o predomínio da população urbana e a falta de acesso da
maioria aos padrões de urbanidade vigentes (RODRIGUES, 2005, p. 91).

9
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Sabemos que apenas a institucionalização de uma lei não é fator decisivo para a
mudança de ações governamentais, mas uma brecha por onde os movimentos sociais, ou
grupos, comunidades podem se manifestar.
A proposta de Carta Mundial do Direito à Cidade elaborada e discutida durante o Fórum
Social das Américas em Quito (Julho 2004) e o Fórum Mundial Urbano em Barcelona
(setembro de 2004) reforça algumas propostas pelo direito à cidade, procurando novamente
levar à tona os planos de ação já elaborados. Segundo a mesma:
A carta mundial do direito à cidade é um instrumento dirigido a contribuir
com as lutas urbanas e com o processo de reconhecimento no sistema
internacional dos direitos humanos do direito à cidade. O direito à cidade se
define como o usufruto das cidades dentro dos princípios da
sustentabilidade e da justiça social (Preâmbulo – PROPOSTA DE CARTA
MUNDIAL DO DIREITO À CIDADE, 2004) 10 .

A proposta da Carta vai mais além, discutindo a gestão democrática da cidade, função
social da cidade, função social da propriedade, exercício pleno da cidade entre muitos outros
temas. Enfim o que é abordado na Agenda Habitat II, na Carta de Direito à Cidade, na Carta
Mundial pelo Direito à Cidade, e no Estatuto da Cidade continua fervilhando nas cidades e é
fato que devemos discutir não somente entre a comunidade acadêmica, mas com os autores
cotidianos que necessitam ter acesso eqüitativo à cidade.
As cidades signatárias se comprometem a garantir um sistema de
participação direta eqüitativa e deliberativa na definição das políticas e
orçamentos municipais, em canais institucionais, abertos a todos (as) os (as)
cidadãos (ãs) e das organizações comunitárias e dos conselhos e comissões
setoriais e territoriais (Parte II Direitos relativos a Gestão da Cidade. Artigo
IV Participação no orçamento da cidade. Parágrafo 2. PROPOSTA DE
CARTA MUNDIAL DO DIREITO À CIDADE, 2004).

Durante a proposição dessa carta, movimentos sociais os mais diversos, uniram-se à
procura de sua discussão sobre o direito à cidade, estabelecendo metas e fixando objetivos a
serem discutidos durante o Fórum Social Mundial realizado em Porto Alegre em janeiro de
2005. Com isso, o papel da cidade foi definido como sendo “o espaço social de usufruto
coletivo de suas riquezas, cultura, bens e conhecimento por todas as pessoas residentes”. Ou
seja, exatamente o que propõe a Agenda Habitat II (1996), nesta é reforçada a idéia de uso
socialmente justo e ambientalmente equilibrado do território urbano e rural, com a efetiva
participação popular no planejamento dos orçamentos, programas e políticas públicas,
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visando o cumprimento da função social da propriedade (dentro dos direitos humanos já
estabelecidos e alcançados).
Todas as pessoas têm direito de associação, reunião e manifestação. As
cidades se comprometem a dispor de espaços públicos para a organização
de reuniões abertas e encontros informais (Parte III – Direitos Civis e
Políticos da Cidade. Artigo IX Direito de Associação, Reunião,
Manifestação e Uso Democrático do Espaço Público Urbano. PROPOSTA
DE CARTA MUNDIAL DO DIREITO À CIDADE, 2004) 11 .

Representada como carta de princípios, procura orientar a administração pública no
sentido de criar possibilidades de participação popular. As diretrizes autoritárias para as
políticas públicas acarretam uma estagnação do movimento reivindicatório podendo recolocar
formas clientelistas de gestão, arraigadas na estrutura social brasileira desde o início da
formação das cidades e de suas classes dirigentes:
Essa mudança de perspectiva caminhava ao lado de uma outra representação
das causas da pobreza estabelecida de maneira gradual: a idéia de que
imposições objetivas, externas aos indivíduos, poderiam levá-los a uma
situação de pobreza, relativizando a importância de sua responsabilidade
individual, ao mesmo tempo em que justificava a necessidade de algumas
medidas de políticas sociais. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do
clientelismo político e do regime populista tranformou, pouco a pouco, as
massas urbanas pobres em objeto de atenção da máquina política e do
regime populista: de “perigosas” elas se transformaram em “manipuláveis”
(VALLADARES, 2005, p. 127).

O Estatuto da Cidade propõem essa participação popular como essencial para sua
concretização. Dessa forma, a discussão sobre uma cidade mais justa e eqüitativa volta a tona,
mostrando uma pequena brecha para o diálogo entre a população e os poderes públicos
municipais, independente do partido político que governa.
A consolidação do Estatuto da Cidade passa pela afirmação do estatuto de
cidade, onde o aprimoramento da gestão social urbana é instrumento
fundamental no processo de conquista cidadã. Na agenda da cidade a pauta
de reivindicações é a garantia da conscientização popular sobre a
importância de sua participação no exercício da cidadania, traduzido no
planejamento e no desenvolvimento de ações, que visem assegurar a cidade
como conquista envolvendo uma luta contínua pela preservação do meio
ambiente no sentido amplo (SILVA, apud CARLOS, 2003).

Rodrigues destaca a inovação no Estatuto da Cidade:
O Estatuto inova ao reconhecer na cidade real, a necessidade de legitimar as
áreas ocupadas por moradia. Estabelece novos critérios para parcelamento
do solo, inclui a obrigatoriedade de participação da sociedade civil na
elaboração do Plano Diretor Municipal, propulsor de gestão coletiva.
Considera o Município como unidade de planejamento do espaço. Aos
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municípios tem-se atribuído a possibilidade de dar uma resposta mais
efetiva às necessidades da população (RODRIGUES, 2005, p. 92).

A cidade é um local que deve ser tratado e visto de modo integrado com os elementos
que a compõem. Não é uma entidade mística que funciona sozinha, e se desintegra sozinha.
São as pessoas, as máquinas, as técnicas que a constituem. É um espaço de produção e
reprodução da vida social.
Na Agenda Habitat II, Estatuto da Cidade, Cartas de Direito à Cidade, notamos que as
técnicas foram utilizadas procurando as melhores formas de planejar e organizar a cidade. É
fato que com as participações populares, grandes e efetivas mudanças ocorrem, transformando
não só o ambiente, mas as pessoas que participam dessa nova construção. Muitas das
propostas colocadas na Agenda Habitat II ainda se encontram em formação e tudo indica que
as experiências demorarão para se concretizar dependendo das estruturas sociais às quais
estão submetidas.
Carlos Daniel (1994), citado por Silva (1997) acredita que a gestão pública significa a
“partilha do poder entre Estado e a Sociedade. Significa a abertura do poder político
governamental à participação do cidadão”. Ou seja,
Significa em outras palavras, nos reconhecermos como cidadãos coparticipantes da gestão pública. Contribuirmos para consolidar e radicalizar
o regime democrático da participação igualitária de todos os cidadãos,
exercida a partir dos pequenos espaços, das pequenas experiências
cotidianas, evoluindo para uma interferência mais ampla na definição dos
rumos e prioridades da política administrativa do país (SILVA, 1997).

Dessa forma acredita-se que a população participante da gestão urbana tem o papel
essencial que é a de criação. E é exatamente essa “cidadania ativa” (Silva, 1997) que os
movimentos populares ressaltam como fundamental para a formação crítica das pessoas
envolvidas.
Chegou o momento em que esta população deseja influenciar ativamente
em importantes aspectos do orçamento público, tais como, a priorização dos
serviços que o Estado presta a população, a forma como esses serviços são
favorecidos, a definição de programas governamentais mais eficazes para
saldar a dívida social brasileira, etc (CMP, 1995, apud SILVA, 1997).

Ou seja, o que se observa, e Silva (1997) concorda com essa idéia, é que esse “novo”
movimento e participação popular está mudando a dinâmica urbana. Esse “novo” processo de
gestão pública, através de parcerias entre o poder público e a população, proporciona uma
rede de informações mais real e eficaz do espaço urbano.
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Dessa maneira acreditamos na importância de estudos que destaquem a participação
popular, como no caso, as associações de bairro. Através dos Centros Comunitários, as
associações são muitas vezes estruturadas e ganham maior visibilidade para novas ações e,
com isso, proporcionam o debate de novas formas de pensar a cidade e seus conflitos. Isso
mostra que as lutas locais podem ganhar proporções maiores, reivindicando direitos mais
amplos e não somente resolução dos problemas locais, como notamos em trabalho de campo
desenvolvido em alguns bairros de Rio Claro, como o caso do Bonsucesso onde a Associação
de Moradores reúne a população migrante em sua maioria, em torno de questões sociais mais
abrangentes.
Os Centros Comunitários surgem como sendo um local de atração da comunidade do
bairro incorporando aspirações e ações específicas, tendo local fixo para desenvolver
atividades e debates.
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“Não é inteiramente fácil distinguir entre ação social e a política.
O fato de a ação ser de natureza individual ou coletiva não decide a questão.
Tampouco o faz o caráter concreto da própria questão
em deliberação ou contestação.
Numa aproximação geral, as ações podem ser
chamadas de políticas se as pessoas agem na condição de cidadãos,
e se falam, ou incidentalmente mobilizam,
a outras pessoas na condição de cidadãos”
(Heller,1998. p.117)
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Capítulo 3: Centros Comunitários – participação popular e gestão urbana

Como mencionado anteriormente, no Brasil os Centros Comunitários foram criados
pelo BNH (Banco Nacional de Habitação) durante o período militar.
Baseado nas características da população cohabense do município,
principalmente da periferia, e em alguns elementos matemáticos
independentes no espaço e no tempo, tais como, raio de influência,
capacidade do equipamento, etc, projetam-se no espaço os equipamentos
urbanos necessários ao conjunto habitacional:
- em áreas reservadas para a Cohab-SP, são projetados os centros comerciais
e de serviços, os centros comunitários, e outras áreas permanecem
disponíveis. São áreas administradas pela Cohab-SP. Cedidas a título
precário e gratuito – no caso dos centros comunitários – e a título precário,
sob pagamento e objeto de licitação pública – no caso dos centros
comerciais e de serviços (...) (DAMIANI, 1993, p. 131)

Em sua tese de doutorado sobre os Conjuntos Habitacionais Itaquera I e II e Cidade
Tiradentes em São Paulo, Damiani (1993) aponta várias características para o início e
desenvolvimento das habitações populares. É através de um Regimento Interno da Cohab-SP
que encontramos a legalização dos Centros Comunitários no Estado de São Paulo.
Programas de financiamento para soluções promocionais em conjuntos
habitacionais são instituídos, financiando o abastecimento de água, a
pavimentação, a construção de centros comunitários nos conjuntos, etc.; tais
como, o Financiamento para Urbanização de Conjuntos Habitacionais –
FINC – (RD 31/73) e o Financiamento de Equipamentos Comunitários de
Conjuntos Habitacionais – FINEC – (RD 56/43)” (DAMIANI, 1993, p. 47).

Na procura de informações sobre outros Centros Comunitários foi encontrado um
Informativo Técnico do Serviço Social do Comércio de São Paulo (SESC) do ano de 1976,
confirmando a atuação do governo militar na tentativa de um projeto de desenvolvimento
social:
Como primeira abordagem, visto na simplicidade de seu funcionamento
mais genérico, o Centro Comunitário começa por ser uma organização da
espontaneidade dos encontros humanos: convidam-se as pessoas para se ter
um número razoável delas, marca-se um local para que não se dispersem, e
um horário para que coincidam no contato. O que derivar dessas primeiras
providências já é produto do dinamismo do grupo formado e do estímulo do
agente coordenador. Se não derivar nada daí, deve-se insistir, aguardar outra
ocasião ou reunir outras pessoas (SESC – São Paulo, 1976, p. 7-8).

Como foi destacado no informe do SESC sobre o funcionamento e utilização de um
Centro Comunitário, na Cohab- SP também foi encontrado um “manual” para o
desenvolvimento e utilização desse espaço público. Damiani (1993) destaca a seguinte
característica:
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Um outro Processo Interno, nº 407/78, da Cohab-SP, arquiva as normas
para utilização do manual de uso do centro comunitário dos conjuntos
habitacionais da Cohab-SP, elaborado pela Divisão de Desenvolvimento
Comunitário, com a finalidade de disciplinar as atividades realizadas nesse
tipo de equipamento (...). O manual aparece como uma necessidade, face a
administração dos inúmeros pedidos de utilização dos centros comunitários
(DAMIANI, 1993, p. 148).

Um espaço tido como público e oferecido a população residente nesses conjuntos
habitacionais é a característica fundamental de uma política social nesse período militar onde,
a aquisição da habitação era sinônimo de política de inclusão social: “A política habitacional
aparece como um dos sustentáculos da ditadura militar. As camadas órfãs, a casa. A classe
trabalhadora, o emprego na construção civil” (DAMIANI, 1993, p. 75).
Com isso grandes áreas vazias em um curto período de tempo transformam-se em
pequenas cidades, localizadas na periferia da cidade. A esse grande desenvolvimento da
cidade o fracionamento do espaço torna-se cada vez mais evidente, transformando a vida
dessas pessoas. Esse momento de individualização é caracterizado dentro de seu contexto
onde as relações de trabalho e aquelas impostas pelo mercado iluminam os sujeitos enquanto
consumidores, levando a um reducionismo das ações coletivas.
Quando nos apropriamos de um espaço, não como propriedade privada mas
como lugar onde se realiza o uso, reconhecemos a importância social
daquele local, não só o eu individual, mas o todo, ou o coletivo, e enquanto
espaço socialmente reconhecido como o “lugar de todos”. A apropriação do
espaço social, dessa forma, o individualiza por seu uso, ao mesmo tempo de
todos e único, um lugar muito próprio, diferente de outros, de modo quase
que individual (ALVES, 1999, p. 7).

Segundo a mesma autora, a característica de um espaço público seria a de um local
aberto, onde a discussão de idéias é desarticulada de uma visão política. Com o passar dos
anos esse espaço é transformado e a atração das pessoas agora volta-se para o mercado
consumidor e não mais para a discussão de idéias e problemas.
Os lugares públicos caracterizam-se por serem os locais onde é possível
discutir-se livremente, estabelecendo relações entre diferentes, mesmo que
permeadas pela compra e ou aquisição de produtos. Esses lugares tornam-se
os espaços da liberdade, do anonimato que possibilitam o livre trânsito pela
cidade, sendo, portanto, uma derivação do movimento, hoje quase
totalmente ligado ao ato do consumo normatizado, o que tende a levar ao
isolamento das pessoas, que acabam por se sentirem vigiadas (ALVES,
1999, p. 172).

Tomando por base a conceitualização de Lemos (2001) sobre lugar e forma,
reafirmamos a importância desse estudo focalizando as atividades desenvolvidas em alguns
Centros Comunitários de Rio Claro, conforme abordaremos nesse trabalho.
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Toda forma é produto da relação indissolúvel espaço-tempo e não podemos
deixar de considerar, na sua observação-descrição, a relação dialética lugarmundo. É no lugar que o mundo se manifesta. Sem o lugar não há expressão
do mundo (LEMOS, apud SPOSITO, 2001, p. 434).

Concordando com Lemos (2001) acreditamos que os Centros Comunitários, por ser
um equipamento representante do bairro e das pessoas que o freqüentam, ilustra também as
relações encontradas no mundo com lutas pessoais e grupais por melhorias do ambiente
vivido.
Dessa forma, os Centros Comunitários surgem incumbidos de promover os projetos
sociais, no bojo dos programas habitacionais.
O Centro Comunitário raramente surge como um movimento espontâneo na
comunidade. De modo geral, é produto de ação comunitária, entendida esta
como a “intervenção deliberada” de técnicos em educação social (SESC –
São Paulo, 1976, p. 13).

No projeto da Cohab-SP os Centros Comunitários foram essenciais para o entendimento
de seu funcionamento; a forma como é construído o prédio e as funções que lhe são atribuídas
no conjunto dos equipamentos coletivos.
Jacob A Corch descreve para mim o processo nesses termos: “Tem dois
tipos de equipamentos: um tipo comércio, e centro comunitário. Centro
comunitário, nesta época (déc.70), a própria empreiteira que fazia, sem
cobrar nada, ficava por conta do preço total da obra. As empreiteiras que
fazem mais de 500 unidades habitacionais estavam obrigadas a construir
um centro comunitário – desde a administração Jânio, não é mais
necessário - . Era coisa de 300m, era pequeno, mas servia como lugar de
encontro da comunidade. Servia para fazer reuniões, às vezes, filmes,
missas, palestras, bailes, etc. existiam os comércios, tinha uma linha de
financiamento do BNH a juros baixos, para as Cohabs construírem os
comércio, tipo, lojas e escritórios (...). E existe um outro tipo de unidade,
que é o poder público que constrói. É escola, creche, posto de saúde...são
áreas institucionais” (DAMIANI, 1993, p. 136)

Segundo a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU) há algumas diretrizes gerais que orientam esses equipamentos coletivos:
versatilidade e polivalência dos espaços, de forma a estimular a ocupação
plena. Dentro dessa preocupação, os equipamentos foram concebidos para
permitir uma implantação gradativa, ao ritmo da demanda efetiva, evitandose investimentos prematuros ociosidade dos espaços comunitários. Todos os
equipamentos construídos pela CDHU são administrados pela Prefeituras
Municipais, com exceção daqueles localizados em conjuntos habitacionais
da Região Metropolitana de São Paulo. Nestes casos, a administração do
equipamento se dá por meio das Associações Comunitárias (Governo do
Estado de São Paulo. Secretaria de Habitação. CDHU – Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.
CADERNO DE TIPOLOGIA – EMPREITADA GLOBAL. S/ data).
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A construção do prédio destinados aos CCs é obrigação da empreiteira contratada. A
administração é feita pelas secretarias responsáveis da Prefeitura Municipal (Secretaria de
Habitação, de Ação Social, ou outras dependendo da organização municipal). A
administração dos Centros Comunitários nos bairros e o desenvolvimento de atividades é
função das associações comunitárias.
Com isso, observamos que é necessário toda uma equipe para desenvolver atividades
nos bairros a fim de encontrar pessoas interessadas em continuar as ações nos Centros
Comunitários, ou segundo Damiani (1993) destacando e regimento interno da Cohab- SP:
Dois aspectos tendem a se destacar no interior desses programas
(programas comunitários desenvolvidos pela Cohab- SP):
-a formação de associações de moradores, com a organização de
lideranças.
“A preparação de moradores se constitui no momento de intervenção
mais sério de todo o processo; é a hora de agir do técnico que, através de
metodologia atualizada, procurará criar o clima para a implantação do
associativismo que, como consequência, trará uma micro-sociedade forte e
pronta para se integrar na macro-sociedade que a envolve, sem os medos
naturais de um grupo que, até bem pouco tempo, era tratado como
população carente por ser moradora de conjuntos habitacionais do Sistema
Financeiro de Habitação” (Processo Interno nº 447/80, Cohab-SP).
(...)
-apoio ao setor informal da economia, ou realização de cursos
profissionalizantes, tendo em vista o aumento da renda familiar. Manifestase a relevância dos programas de capacitação profissional, inclusive como
processo educativo. Que os centros comuntários dos conjuntos habitacionais
sejam utilizados como locus dos cursos e projetos de treinamento,
incentivados e orientados por equipes sociais (DAMIANI, 1993, p. 50 - 51).

A construção dos conjuntos habitacionais está ligada diretamente ao preço da terra,
portanto, são escolhidos os espaços disponíveis para sua implementação. Muitos estão
localizados nas fímbrias da cidade (ou periferia, entendendo esta como área de ausência ou de
má qualidade de equipamentos coletivos que a população necessita para a plenitude urbana).
Correa (2001) destaca exatemente esse caráter do mercado:
No processo de expansão da periferia metropolitana três formas de
organização do espaço são evidenciadas: os loteamentos populares e a
autoconstrução, os conjuntos habitacionais do Estado e as favelas. Cada
uma delas tem um significado distinto, mas todas colocam à tona a pobreza
da organização do espaço e os numerosos problemas que a literatura já
colocou em evidência: o tempo imposto nos precários meios de transporte,
ausência de equipamentos de consumo coletivo, as epidemias constantes, o
“esquadrão da morte” etc (CORREA, 2001, p 177).

50

Segundo dados do SESC (1976) os Centros Comunitários estariam localizados nessas
áreas pela “instabilidade” da sociedade local, e com isso supririam algumas necessidades
sociais ao invés de segregá-las:
O Centro Comunitário, como é entendido no presente trabalho, é um
instrumento de organização social e, por isso, sua instalação deve ser
precedida por um diagnóstico que focalize o índice de desajuste em
determinadas áreas geográficas. Teoricamente, as comunidades estáveis
possuiriam instituições ou modos de ser que supririam a necessidade de um
Centro Comunitário (SESC – São Paulo, 1976, p. 10 - 11).

Com isso durante muito tempo vários conjuntos habitacionais e centros comunitários
foram construídos, criando a falsa idéia de que com a aquisição das moradias populares as
“instabilidades” urbanas seriam evitadas, idéia que perdura em muitos municípios até hoje. Os
CCs funcionariam como espaços públicos cooptadores de tensões sociais locais e promotores
de integração comunitária.
Todos esses programas reforçam a prevenção à deterioração dos conjuntos
habitacionais e seu entorno, e a redução dos índices de inadimplência, com
a “maior integração do homem urbano nas suas condições societárias”
(Processo Interno nº 030/77, Cohab-SP)(DAMIANI, 1993, p. 53).

Essa função também aparece descrita na visão do prefeito em exercício no ano de 2004
de Rio Claro:
Nós tínhamos alguns CC construídos na cidade antes de nós entrarmos na
Prefeitura. Tinha um no Jardim Bandeirantes, que é local cedido pra
Prefeitura, tinha um no Jardim das Flores, tinha um no bairro São José, tinha
um no Jardim Guanabara, tinha um no Jardim Brasília, mas todos eles
estavam fechados quando nós assumimos (...) e eu tenho dito (...) que a
violência na cidade é fruto de que esses CC estavam todos fechados porque
naquela época, os jovens que tinham de 10 a 16 anos de idade que são
predominantemente as crianças que nós atendemos em nossos CC não tinha
os CC para atendê-los, né? Tavam na rua, em situação de risco, as mais
diversas. Falta de trabalho, falta de expectativa de vida, falta de perspectiva,
falta de atenção individual (Prefeito em exercício de Rio Claro, 2004) 12 .

Outro ponto a ser destacado é o de que os CCs cumpririam a função de canais de
comunicação entre a população e o poder público. Durante a pesquisa realizada no município
de Rio Claro, a Secretária Municipal de Ação Social reconheceu que esses Centros
Comunitários eram realmente precários e sem grande uso para as pessoas que acabam de
adquirir sua moradia.
É todo um processo né? Um Centro, um Núcleo Habitacional infelizmente
eles são construídos assim: bem afastados, bem periferia. E quando o

12
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Núcleo é novo ele é bem carente dos recursos mesmo. Porque até chegar
todos os recursos lá... (Secretaria Municipal de Ação Social, 2004) 13

Fato que se comprova pela fala de um morador do Bairro Jardim Brasília sobre a
inauguração do centro comunitário no bairro:
Foi inaugurado aqui em 93, que o...veio o cara representante do governo
veio aqui, né, a partir da placa, deu uma volta no bairro (...) porque aqui não
tinha asfalto ainda, né, não tinha asfalto, e aqui desse estradão até a estrada
aqui em baixo perto da...do córrego da Servidão era só lixão isso aqui, né
(morador do bairro Jardim Brasília, 2004) 14 .

Por ser uma exigência dos Núcleos Habitacionais que houvessem um Centro
Comunitário, muitos deles foram sendo abandonados, não correspondendo aos anseios da
comunidade.
As pessoas foram chegando gradativamente para irem ocupar suas casas,
mas não se preocupavam com o Centro Comunitário. E aí as pessoas vão
invadindo. Se não tem atividade, vão invadindo, ele ficou totalmente
depredado (...) E agora a administração acabou assumindo esses Centros
Comunitários, porque a população começou a ficar incomodada com as
pessoas que iam até lá fazer uso de drogas (Secretaria Municipal de Ação
Social, 2004) 15 .

Observa-se que nesses Núcleos Habitacionais há diferença econômica e social entre os
moradores de acordo com os programas adotados (Tabela 1).
Tabela 1: Alguns Bairros Estudados
Bairros

Unidades

Perfil

Ano de

Econômico

Entrega

Primeiramente houve
ocupação da atual Floresta
Estadual Edmundo Navarro
de Andrade e a área
pertencente a antiga FEPASA
S/A. Posteriormente, visando
regularizar a área, houve
parceria entre o município e a
Caixa Econômica Federal

1 a 5 salários
mínimos
(s.m.)

1994

Projeto Estadual

1 a 7 s.m.
(*renda
familiar)

1994

3 a 5 s.m.
(*renda
familiar)

1993

Tipo de Programa Adotado

Habitacionais
(u.h.)
Orestes
Armando
Giovanni

643 u.h.
isoladas

Jardim
Guanabara II

420 u.h.
geminadas

Jardim Brasília

462 u.h.
isoladas

Parceria entre Governo
Federal e Caixa Econômica
Federal

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação.
Org.: ZABOTTO, M.C., 2004.
13
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Como podemos observar na tabela, a faixa salarial é muito ampla e discutível, já que
renda familiar trata-se da soma dos salários de todos da casa com registro em carteira, mas
sabe-se que muitos trabalham no setor informal, possuindo uma renda real superior a
declarada. Esse fato aliado a um descaso do poder público com relação aos acessos aos
equipamentos urbanos (escola, creche, posto de saúde, etc) e transporte urbano favorece cada
vez mais a segregação de muitas pessoas. Com isso observamos que em muitas dessas áreas
os laços de vizinhança estão perdidos, ou em vias de construção. Em muitos deles a
construção geminada das casas é, ao mesmo tempo, fator de aproximação das pessoas, como
também de repulsão.
A melhor maneira de exercer o controle é através da dominação do espaço e,
com isso, temos o empobrecimento da vida, retirando da vida do trabalhador
aquilo que é riqueza, mas não pode ser medido pelo dinheiro: os contatos, os
encontros, as amizades, as festas. É a deterioração da vida, pela perda das
relações entre as pessoas pelo cerceamento do uso do espaço público.
Apenas nesse sentido tornam-se todas “modernas”, isoladas uma das outras,
solitárias, sem amigos e nem mais referências (ALVES, 1999, p. 15).

Em vários bairros visitados nota-se que a rua é o ponto de encontro enquanto que o
Centro Comunitário (ou barracão como é denominado pelos técnicos) permanece abandonado,
pois não é a primeira necessidade no bairro.
Então agora é diferente, o CC que a população reivindica e o CC que vem
ali por obrigação. Porque ali é construída as casas, então tem que...tem que
ter um CC. E mesmo porque as pessoas quando elas chegam nos Núcleos,
elas não tem história antiga de vizinhança. Elas estão chegando, vão ainda
construir os vínculos (Secretária Municipal de Ação Social, 2004) 16 .

Os Centros Comunitários teriam, então, a função de: “Propiciar condições de
participação da comunidade para que possam detectar e encaminhar propostas que
provoquem e estimulem seus moradores a buscarem uma vida de qualidade para o bairro”
(Plano de Atividades da Secretaria Municipal de Ação Social de Rio Claro, 2003).
Ou segundo SESC (1976), os objetivos gerais de um CC seriam:
Dessa maneira, o primeiro objetivo geral determina indiretamente uma faixa
da população a cujo atendimento se presta o Centro Comunitário como
instrumento de educação social. Essa faixa embora não marginalizada tem
dificuldade em encontrar um “modus-vivendi” gratificante na sociedade
urbano-industrial. O segundo objetivo geral considera as pessoas não como
engrenagens ou partes de uma estrutura, mas como sujeitos capazes de
conscientizar uma situação e se tornarem agentes de sua transformação”
(SESC – São Paulo, 1976, p. 11- 12).
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Dessa forma, o que se busca é uma melhoria da qualidade de vida dos moradores através
de sua “integração” nos CCs, proposta pela via de políticas públicas urbanas.
Nenhum padrão caracteriza ou delimita um Centro Comunitário. O conjunto
de ações que lhe dão alguma identidade diz respeito, principalmente, à
tentativa de solução dos problemas oriundos da desintegração da
comunidade tradicional, diante da expansão da sociedade urbano-industrial.
O que se busca, porém, não é um retorno à mítica “idade de ouro” (bons
tempos), mas uma adaptação do relacionamento comunitário às novas
condições sócio-econômicas (SESC – São Paulo, 1976, p. 16).

Concordando com Damiani (1993) acreditamos que esses CCs instalados no bairro sem
uma reivindicação prévia feita pela população local, torna-se um grande “curral eleitoral”
foco principal de uma política de herança clientelista:
O Estado mantém-se providencial, mas poroso às modalidades mais
modernas, nem por isso destrutivas de clientelismo. Age, de forma
modernizada, através da criação de instituições comunitárias, controladas
pelos governos num ardiloso clientelismo institucional. Esse clientelismo
institucional apresenta-se como gerenciamento de elites operativas,
racionais, pragmáticas, civilizadas. Vai desde a tentativa de controle da
organização da população, através da criação de associações de moradores
modelares, estabelecendo normas de como organizá-las, e criando equipes
sociais de acompanhamento cotidiano de sua realização; até o domínio das
aspirações da população – sua pretensa inserção no mercado de trabalho,
com os cursos profissionalizantes, e a preocupação com a satisfação do
morador no seu local de moradia - (DAMIANI, 1993, p. 77).

Alves (1999) compartilha da mesma idéia e vai mais além, defendendo que nesses
locais além do Estado submeter a população local a uma constante política clientelista os
torna escravos das concessões políticas:
O Estado procura transformar os habitantes, de sujeitos que não se
reconhecem, em agentes passivos e, portanto, submetidos às decisões
governamentais que normatizam usos, impedindo a apropriação do espaço,
através da legitimação da propriedade privada (ALVES, 1999, p. 187).

Em Rio Claro, pode-se notar uma natureza diferente entre centro comunitário e centro
de convivência. Em contraposição ao funcionamento “autônomo” dos CCs, os Centros de
Convivência são organizados através das relações diretas do poder público. Nele conta-se com
uma equipe técnica de psicólogos, monitores, assistentes sociais que formam a base para que
todo o trabalho comunitário voltado para crianças e adolescentes “em situação de risco”.
Enquanto nos Centros de Convivência há todo um arcabouço técnico preparado (e
remunerado) nos Centros Comunitários espera-se que a comunidade local tome partido do
prédio e desenvolva as atividades pertinentes, e necessárias à sua comunidade. Portanto ligado
aos CCs perdura uma idéia de “liberdade”, de ação desprovida de auxílio público.
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Uma vez decidida a fundação do Centro Comunitário, os técnicos
continuam a assessorar o grupo organizado, a fim de evitar desvios ou
inadequações iniciais que prejudiquem o futuro da instituição. Na medida
em que o grupo vai manifestando maior confiança nas suas iniciativas, os
técnicos vão tomando distância, a fim de evitar um verticalismo que seria
prejudicial e, mesmo inibidor do crescimento do grupo (SESC – São Paulo,
1976, p. 13).

Segundo informações da Secretaria Municipal de Ação Social, do município de Rio
Claro:
Alguns Centros Comunitários acabaram sendo um Centro de Convivência
onde é desenvolvido um projeto com crianças/adolescentes de segunda a
sexta em período integral, e no sábado e domingo fica pra comunidade se
eles tiverem interesse (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,
2004) 17 .

Portanto, uma ação que deveria ser voluntária, desprovida de interesses políticos
(como por exemplo um futuro cargo na Prefeitura Municipal), torna-se algo raro. Com isso,
em muitos dos CC estudados, não há formação de grupos de voluntários que dão continuidade
aos cursos e projetos comunitários discutidos nas reuniões.
O voluntariado do Centro Comunitário deve ser constituído por pessoas de
boa disposição, com uma grande dose de iniciativa e alguma liderança sobre
a comunidade a que pertencem (...) na história do Centro Comunitário,
dependerão em grande parte do grupo inicial que implantará os
fundamentos de todo processo adveniente (SESC – São Paulo, 1976, p. 14).

Esse trabalho enfoca prioritariamente as atividades desenvolvidas em cinco Centros
Comunitários, três construídos a partir do sistema COHAB (e posteriormente reformados
através das reuniões do Orçamento Participativo), e os outros dois CCs adquiridos via
requisição dos moradores através do Orçamento Participativo (OP). Com isso procuraremos
mostrar algumas diferenças entre uma organização social com base na reivindicação
comunitária e outra implementada a partir de políticas públicas.
Da mesma forma, a democratização do planejamento e da gestão das cidades
exigem, no limite, muito mais do que uma simples “participação popular” ou
uma “co-gestão” Estado/Sociedade civil, por mais que isso possa, se for bem
feito, representar um avanço real: demandam uma eliminação da separação
estrutural entre dirigentes e dirigidos, demandam uma verdadeira
autogestão, o que depreende uma ruptura radical com o modelo político
existente (SOUZA, 2003, p. 138).

Muitos movimentos sociais surgem a partir de pequenos grupos que reivindicam
melhorias para o próprio grupo desprovido de uma ação coletiva e global. Porém acreditamos
que a origem de um movimento social inicia-se dessa forma, como constatamos em alguns
CCs, para posteriormente se orientarem para outras questões de maior abrangência. Carlos
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(2001) em um estudo sobre bairros de São Paulo constatou esse fato, onde a mídia e o poder
público procuram denegrir os ideais dos movimentos sociais a fim de dissolvê-los.
Todavia, é simplista acreditar que se tratava de um “movimento” que visava
apenas fins individuais ou de um “movimento típico de classe média”, pois
não era um grupo de moradores de renda homogênea. Essa foi a estratégia
usada contra o movimento para desqualificá-lo e negar sua importância, para
barrar essas possibilidades. A gestão tenta impedir que os interessados
tomem a palavra; quando não consegue, a estratégia é desqualificá-los,
denegrir os manifestantes como irresponsáveis. Os políticos e a mídia
raramente reconhecem os moradores como sujeitos ativos, com vontades e
desejos, e, com isso, tentam reforçar a idéia de que não há conflito no
processo de construção da metrópole (CARLOS, 2001, p. 286).

Muitas vezes nos CCs deparamos com depoimentos do poder público descaracterizando
as associações por estarem constantemente em conflito, ou por sempre discordarem de
algumas soluções dadas pelo poder público. Acreditamos que o conflito faz parte da
construção do conhecimento coletivo. Somente através de muitas discussões e exposições de
várias idéias é que tem início a construção de planos de ação, de metas, que passam a fazer
parte de um movimento reivindicatório.
O conflito é produto da contradição entre o espaço vivido com valor de uso
e o espaço que se reproduz, tendencialmente, como valor de troca; um
conflito que se desenvolve na vida cotidiana e se manifesta como problema
espacial (CARLOS, 2001, p. 286).

As reuniões do Orçamento Participativo (OP) são uma forma ilustrativa desse fato.
Iniciada em Rio Claro com a “Conferência Municipal: Rio Claro Cidade Viva”, mais de 300
entidades da sociedade civil contribuíram para a efetivação de tal iniciativa. Com isso
esperava-se construir uma “cidadania participativa”, criando redes de informações entre o
poder público e a população. Oliveira, Paoli e Rezek (2003) destacam a origem dos OPs:
As experiências de OP surgiram no Brasil, na década de 1970, com as
experiências inovadoras de Lages e Joinville, em Santa Catarina, que logo
foram digeridas pela nova institucionalidade partidária surgida quase no
final da ditadura militar. Delinearam-se em tentativas importantes de alguns
movimentos sociais da década de 1980 em busca de participação
deliberativa autônoma em decisões das políticas públicas locais
(OLIVEIRA, PAOLI E RESEK, 2003, p. 124).

Como apresentado anteriormente, o OP surgiu como uma das ferramentas de abertura
de diálogo entre o poder público e a população. Ainda longe de ser a situação ideal Souza
(2003) descreve: “Trata-se, como nome sugere –pelo menos em uma situação ideal...- , de
delegar poder aos próprios cidadãos para diretamente, decidirem sobre o destino a ser dado
aos investimentos públicos” (SOUZA, 2003, p. 140).
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O autor continua sua análise sobre OP:
O êxito de uma experiência de orçamento participativo, assim como de
qualquer experiência de participação popular no planejamento e na gestão
urbanos, irá depender, sempre, de um conjunto variado e complexo de
fatores: a coerência político-ideológica da adminstração, o nível de
conscientização e mobilização da sociedade civil, as condições econômicas
de base (disponibilidade de recursos para investimentos para começo de
conversa) e por aí vai (SOUZA, 2003, p. 142 - 143).

A Administração Municipal de Rio Claro com a parceria dos partidos políticos PV-PT,
no ano 2000, iniciou um movimento de abertura do diálogo com setores da sociedade civil
buscando sua participação em várias esferas do poder público. Segundo relatórios internos da
Prefeitura Municipal (2004):
Tanto a sociedade civil tem crescido nos processos participativos, quanto
nós mesmos, da administração municipal temos aprendido a construir de
maneira mais objetiva e transparente nossas práticas e ações. Somos todos
muito limitados, sabemos disso e reconhecemos por obrigação e humildade.
Mas, temos crescido e aprendido muito. Não queremos ser os vangardistas
que pensam saber tudo e seguem em frente sem respeitar os tempos da
comunidade. Queremos crescer juntos, aprender juntos, mas agir com
determinação no cumprimento de nossas obrigações (RELATÓRIO DE
ATIVIDADES MUNICIPAIS (1997-2004), Prefeitura Municipal de Rio
Claro, 2004).

Em depoimento colhido, o Prefeito em exercício destaca essa “abertura” de diálogos:
Então o Prefeito que entra ele tem que ter uma equipe que seja capaz de
mudar a cultura dos próprios servidores públicos, funcionários que estavam
inaptos, não por culpa deles, mas porque era imposto para eles uma forma de
trabalhar, certo? Então tem a questão do próprio servidor que tem que
acreditar porque veja, para assistente social trabalhar no campo, trabalhar
com a comunidade e saber que vai ouvir paulada no governo municipal, e
vai ouvir porque o governo municipal não é perfeito! Comete erros. Agora
num governo que comete muitos erros a comunidade via bater pesado! E a
assistente social vai ter o que argumentar, ou se argumentar dizendo o que
tem que fazer vai perder o emprego! Então a assistente social se sentia
inseguro disso, entendeu? Então primeiro papel que eu tinha que cumprir
junto com minha equipe era mostrar pro servidor e pra equipe que não
haveria retaliação (...) a outra coisa era convencer a comunidade de que nós
estávamos sendo sinceros, nós estávamos vindo para ficar (...) meu objetivo
como candidato a Prefeito, primeiro era moralizar, mostrar que dá pra fazer
política com integridade (Prefeito Municipal em exercício, 2004) 18 .

Com isso os projetos de CCs ressurgiram como ideais para certas associações de
moradores, tanto que foram construídos dois CCs através de reivindicações no OP. E, assim,
retomaram os trabalhos de desenvolvimento comunitário em Rio Claro.
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Em sua tese Damiani (1993) relata um depoimento de um engenheiro municipal,
discorrendo sobre os programas de desenvolvimento comunitário:
“Sobre os programas de desenvolvimento comunitário: “E esses programas
de desenvolvimento comunitário tiveram muita importância. Eu quando
falo canalha, não é no sentido depreciativo, eu digo a turma que ocupa
isso, em grande parte, é despreparada, todo mundo conhece aquela piada
que dizem que o sujeito, quando viu seu banheirinho, aquela coisa toda,
resolvia lavar o rosto na privada...isso pode ser brincadeira ou não, mas
muitas dessas populações, evidentemente, são despreparadas, então, o
trabalho dessa gente, o resgate perante a civilização é fundamental, e ir
apurando. Nós tínhamos umas equipes de assistentes sociais, justamente,
que cuidavam disso, como melhor resultado possível...as senhoras são
abnegadas, sacerdotisas, porque quase que a pessoa precisa ter uma
inclinação dessa natureza, para desempenhar um programa, porque a coisa
não é brincadeira, os nossos conjuntos, em geral, são um inferno, e o fato
de ter que ir todo dia de manhã, e voltar, exige um sacrifício, quer dizer,
precisa ter uma constituição especial”” (DAMIANI, 1993, p. 103).

Por meio dessa “abertura política” dos OPs, Rio Claro teve inicio uma nova forma de
participação, chamada de “cidadania participativa”, entendida aqui como participação popular
na visão do técnico social responsável pelos CCs de Rio Claro:
Que hoje tá funcionando a integração com os CCs, você viu que ficou uma
cadeia de ações que é uma coisa extremamente importante. Então eu acho
que vai ter um grande reflexo, porque a coisa é muito forte, eu to achando. E
essa relação com as lideranças todos, de ir na secretaria, nos tem ajudado. E
muitos surgem do orçamento participativo. Você pode ver que a gente tá
caminhando junto (Sociólogo responsável pelos Centros Comunitários de
Rio Claro, 2004) 19 .

Na visão de Teixeira (2001) a participação cidadã seria uma ação desprovida de
qualquer auxílio do Estado ou mercado; a formação do movimento social seria anterior ao
auxílio do poder público:
Participação cidadã: processo complexo e contraditório entre sociedade
civil, Estado e mercado, em que os papéis se redefinem pelo fortalecimento
dessa sociedade civil mediante a atuação organizada dos indivíduos, grupos
e associações. A participação cidadã utiliza-se não apenas de mecanismos
institucionais já disponíveis ou a serem criados, mas articula-os a outros
mecanismos e canais que se legitimam pelo processo social (TEIXEIRA,
2001, p. 30).

Infelizmente em Rio Claro encontramos apenas uma liderança comunitária atuante em
um CC que se encaixa no conceito de Teixeira (2001) sobre “participação cidadã”. E mesmo
nesse CC após a efetivação do prédio, houve mudança de postura da liderança, mostrando a
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imensa dificuldade na articulação de tal experiência na cidade de Rio Claro, tida como uma
cidade tradicional (fato que será exposto no trabalho mais adiante).
Mostrando ainda a importância de tal participação nessas reuniões (nos CCs e também
nos OPs), Teixeira (2001) vai mais além procurando ressaltar que esses movimentos “vindos
de baixo” são os mais enriquecedores para a reforma do planejamento urbano atual.
(...) Para os teóricos da globalização, apesar da violência, da desintegração
social, dos problemas de tráfego, de habitação etc.,o futuro da humanidade
estaria, de modo inexorável, sendo jogado nas megacidades. De caráter
excludente, essa configuração poderia ter seus efeitos amortecidos por
políticas sociais e urbanas integradoras, afirmando Borja & Castells
(1996:40) que “as cidades só poderão ser recuperadas por seus cidadãos na
medida em que reconstruam, de baixo para cima, a nova relação histórica
entre função e significado, mediante a articulação entre o local e o global”
(TEIXEIRA, 2001, p. 69).

Assim através desse trabalho focalizamos as atuações das associações de moradores que
estão ligadas a algum CC de Rio Claro, procurando destacar a origem de sua formação, seu
desenvolvimento e o seu relacionamento com o poder público, como uma forma de
transformação da cidade.
Assim, a verdadeira origem da mudança e da inovação da cidade está nos
movimentos sociais urbanos e não nas instituições. Resta saber se é
possível uma mudança do urbano independentemente de uma mudança
social, política e global. A questão não pode ser tratada na generalidade nem
no seu todo, mas sim estudando a articulação entre os movimentos sociais
ligados à produção, os movimentos sociais urbanos e os movimentos
políticos no decorrer de um processo. Se é nítido que não há transformação
profunda possível da lógica de uma sociedade sem haver transformação da
dominação de classe e consequentemente sem alteração da relação do poder
político, pode haver no processo geral de transformação (que aliás não pára
com a tomada de poder) fases e batalhas particulares que podem mudar, de
maneira sempre instável e parcial, a lógica geral da organização urbana
(CASTELLS, 1976, p. 16 - 17).

A escolha dos CCs que foram objeto de investigação nesse trabalho se deu pelas
diferentes características que apresentam quanto à forma de organização das ações, grau de
envolvimento da comunidade, relações com o poder público, entre outros pontos. Também
influenciou a escolha o fato de estarem localizados em bairros diferenciados quanto à sua
formação dentro da estrutura urbana, bem como a diferenciação de sua população no que se
refere à sua origem sócio-econômica e cultural. Traços esses que oferecem um contraponto
entre a parte central da cidade de Rio Claro e sua área periférica, tanto na rede de relações
sociais estabelecidas entre os moradores, quanto na paisagem urbana.
Isto poderá talvez explicar a nossa maneira de agir. Mais do que analisar
teorias e trabalhos inexistentes em relação à nossa tese, é imperioso que se
parta da prática social, dos exemplos recentes de mobilizações populares
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sobre os problemas urbanos, tentando de cada vez separar as linhas de força
do processo observado e generalizar a sua importância através de um
esboço de análise teórica (CASTELLS, 1976, p.18)

Castells (1976) ainda continua sua análise sobre lutas urbanas e a importância do estudo
conjunto com o seu local de atuação:
Assim, para ser compreendida, cada luta urbana deve ser especificada no
seu conteúdo estrutural e colocada no papel que representa face às
diferentes classes sociais em luta. Então, e só nessa altura, saberemos “de
que falamos” (CASTELLS, 1976, p.122).

Carlos (2001) também compartilha dessa idéia, quanto da importância dos estudos
sobre bairros:
Na escala do micro, o bairro – do ponto de vista da realização da vida –
configura-se como prática socioespacial. Nessa dimensão concreta, ocorre a
produção de laços de solidariedade e união dos habitantes, criados nas
relações de vizinhança, que colocam em evidência a prática dos habitantes
(espaço e tempo do lazer e da vida privada, bem como espaço e tempo do
trabalho), iluminando usos, particularmente aquele que se estabelece fora do
mundo do trabalho e da vida privada (CARLOS, 2001, p. 244).

Dessa forma acreditamos que os estudos de associações de moradores ligados a algum
CC torna-se essencial para destacar as ações sociais ocorridas no espaço urbano, no caso
específico de Rio Claro. Com isso constatamos uma construção de espaços, assim como o
início de transformações do conhecimento local sobre instituições públicas, deveres e práticas
sociais que permitem pensar a cidade para além do centro “antigo”.
Quando iniciada a pesquisa em busca dos movimentos sociais, em especial das
associações de bairro ligadas aos Centros Comunitários em Rio Claro, houveram muitos
espantos e surpresas por alguns habitantes antigos da cidade; pois têm-se Rio Claro como uma
cidade pacata e calma. Sabe-se que Rio Claro foi formada pela expansão da cafeicultura
paulista, e impulsionada pela introdução da ferrovia e imigração européia (SANTOS, 2002),
como nos aponta Costa (2002):
O vilarejo “boca do sertão” torna-se a cidade “ponta de trilhos”, e depois a
“cidade intermediária”, ao sabor da passagem da Companhia Paulista de
Estrada de Ferro, alterando a posição da cidade no conjunto da região
cafeeira, mas também, e sobretudo, demarcando a dinâmica interna de sua
vida econômica e social (...)
Esse mesmo “código interno”, fortemente marcado pela vontade férrea de
suas elites econômicas e políticas, nos desenha a cidade “branca”, construída
sobre a segregação dos escravos e libertos, notoriamente ausentes da crônica
urbana (COSTA, apud SANTOS, 2002, p. 12-13).

Tal fato contribuiu muito para a formação e enraizamento de uma “elite aristocrática”.
Porém com a dinâmica urbana e crescimento das cidades, muitas pessoas dessa “elite” se
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esqueceram de observar o seu entorno, ou seja, as áreas periféricas em franca expansão
devido a oferta de mão-de-obra. Em entrevista com Prefeito em exercício em 2004, o próprio
constatou que a cidade de Rio Claro já há muito tempo não é formada somente, e nem em sua
grande maioria, por essa “elite”; a grande massa migrante é quem dita a dinâmica urbana:
Eu comecei a fazer uma pesquisa para saber quem não era de Rio Claro. E aí
o que aconteceu? Me bateram errado, não é! Porque Rio Claro hoje tem
muito mais gente que não é da cidade do que gente que nasceu aqui! (...)
bom ou mal, mas é o Prefeito que veio de fora (Prefeito em exercício,
2004) 20 .

Assim, mais uma vez, confirmamos a importância desse estudo para a valorização das
ações ocorridas nas áreas periféricas de Rio Claro. Para algumas pessoas, esse trabalho mostra
a descoberta de uma cidade escondida (ou encoberta), para outras destaca uma valorização de
relevantes ações sociais expoentes que se tornam cada dia mais fortes e atuantes.

20

Depoimento colhido em Rio Claro/ SP em 12/06/2004.
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“O nascimento de uma alma é coisa demorada
não é partido ou jazz em que se improvise
não é casa moldada, laje que suba fácil
Natureza da gente não tem disse me disse
No balcão do botequim a prosa tá parada
Não se fala da vida
Não acontece nada
Se não faltasse trabalho no meio do barulho
O dia sobra e sobra muito
Papo de surdo e mudo”.
(O Rappa – “Papo de Surdo e Mudo”, 2003).
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Capítulo 4: As Experiências dos Centros Comunitários – o cotidiano do bairro.

A cidade é um emaranhado de ações cotidianas que evidenciam conflitos e
complementaridade convivendo com poderes instituídos e instituintes. Dessa forma relatar a
experiência dos centros comunitários é constatar a vida do bairro e muitas vezes a vida da
cidade de maneira mais geral, pois um se representa no outro.
(...) uma cidade é um local onde pessoas se organizam e interagem com base
em interesses e valores os mais diversos, formando grupos de afinidade e de
interesse, menos ou mais bem definidos territorialmente com base na
identificação entre certos recursos cobiçados e o espaço, ou na base de
identidades territoriais que os indivíduos buscam manter e preservar
(SOUZA, 2003, p. 28).

Na verdade a construção da cidade assemelha-se a uma colcha de retalhos onde vários
tempos e ações se sobrepõem, com vários modos de vida. Souza (2003) relata exatamente
essa relação:
A cidade cada vez menos se parece com uma “identidade na diversidade”,
onde, apesar da segregação, pessoas de diferentes classes e grupos sociais
ainda podem interagir sem grandes problemas (o que, evidentemente, não
deve ser exagerado, muito menos romantizado), e cada vez mais vai se
assemelhando a uma coleção de compartimentos quase estanques justapostos
(SOUZA, 2003, p. 89).

Assim como a cidade, o bairro surge como uma pequena parte dessa “colcha”. Desta
maneira a vida cotidiana do bairro surge do modo mais diverso, sem regras ou modelos
prontos.
É essencial assegurar que o bairro como espacialização do processo social,
guarda e corresponde a um âmbito da vida imediata, uma dimensão
sociológica tão intensa e extensa que é capaz de definir uma vida de bairro.
Na mesma medida em que a família era a menor unidade dos grandes
grupos, o bairro sempre foi a maior territorialidade desse pequeno grupo que
é a família (SEABRA, apud SPÓSITO, 2001, p.82).

Portanto, a partir de algumas ações de bairro muitos movimentos sociais iniciam sua
estruturação, podendo se dar através de pequenas reuniões nos centros comunitários, nas ruas,
etc.
Pois os movimentos sociais urbanos não são só um tema de investigação.
Nascem e desenvolvem-se nos factos de todos os dias, pondo novos
problemas e lançando novos desafios, com um grito de vida e luta que

cobre os mitos tecnocráticos da racionalidade urbana. Um grito que
avisa com força que o poder urbano, também, está na rua
(CASTELLS, 1976, p.125).
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As discussões surgem da maneira mais variada sobre diferentes temas: falta de asfalto,
falta de luz, encanamento, etc. No fundo o que se discute é a comparação diferencial do centro
com a área periférica da cidade que está em contínua construção.
A organização dos transportes obedece a essa lógica e torna ainda mais
pobres os que devem viver longe dos centros, não apenas porque devem
pagar caro seus deslocamentos como porque os serviços e bens são mais
dispendiosos nas periferias. E isso fortalece os centros em detrimento das
periferias, num verdadeiro círculo vicioso (SANTOS, 1993, p. 96).

Com isso as discussões sobre o asfalto no bairro tornam-se uma discussão sobre a
especulação imobiliária da cidade. Questionamentos sobre a falta de equipamentos no local
fazem com que a população local inicie uma discussão sobre a lógica econômica do mercado.
O centro determina a periferia, subordinando-a pela precariedade a que é
submetida, já que os investimentos, segundo uma racionalidade econômica,
acabam por ser destinados a lugares na cidade em que possam servir à
ampliação/ realização das relações de produção (ALVES, 1999, p.65).

Claro que essas discussões não se aprofundam do dia para a noite, uma constante
constatação dos problemas e reivindicações do bairro tornam um meio para procurar a solução
junto aos órgãos municipais responsáveis. E com isso muitos autores cotidianos associam
soluções dos problemas com o centro da cidade, onde encontra-se o local de decisões e poder
municipal.
O centro deveria deixar de ser, para a população de baixo poder aquisitivo,
referência de possibilidade do exercício da cidadania, passando a ser
marcado como lugar de poder e de grupos que detêm o poder, levando essa
população a ver o centro como lugar da opressão, reconhecendo-o como o
lugar do outro, estranho a seu grupo, onde não mais teria o que fazer se
efetivamente o consumo e os usos passassem a ser voltados,
prioritariamente, às classes de alto poder aquisitivo (ALVES, 1999, p. 182).

E indo ao encontro de soluções, muitos autores cotidianos percebem a lógica do
mercado que segrega a população da cidade por meio da valorização imobiliária.
Milton Santos revela toda a riqueza da localização e a importância da
acessibilidade. “Cada homem vale pelo lugar onde está; o seu valor como
produtor, consumidor, cidadão depende de sua localização no território. Seu
valor vai mudando incessantemente, para melhor ou para pior, em função
das diferenças de acessibilidade (tempo, freqüência, preço) independentes de
sua própria condição. Pessoas com as mesmas virtualidades, a mesma
formação, até mesmo o mesmo salário, têm valor diferente segundo o lugar
em que vivem: as oportunidades não são as mesmas. Por isso, a
possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em larga proporção, do
ponto do território onde se está (1987, 81)” (VILLAÇA, 2001, p. 75).
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Por isso um estudo que privilegie as ações de bairro discute não somente o senso
comum dessas pessoas, mas destaca a construção de um autor cotidiano mais ciente e crítico
do espaço que habita.
E assim os usos da rua, as formas de apropriação são momentos
privilegiados para o entendimento de como se organiza a sociedade em seus
hábitos e costumes, pois a rua se liga à idéia da construção dos caminhos que
junto com a casa criam o quadro de vida (CARLOS, 1996, p. 87).

Nesse estudo privilegiamos as falas dos moradores desses bairros das áreas periféricas
na cidade de Rio Claro a fim de destacar a percepção dessas quanto aos problemas
encontrados 21 . Com isso, fomos ao encontro de alguns conceitos geográficos tidos como
polêmicos quanto a sua conceitualização como favelas e loteamentos irregulares. Pois, o que
observamos nesses locais conhecidos como periféricos foram habitações comuns, muitas com
água encanada, luz, em alguns locais asfalto, com um comércio local bem desenvolvido, etc.
Por isso, decidiu-se por uma conceitualização de habitação, loteamentos irregulares e favelas,
pois, o que encontramos foi um cenário um pouco diferente. Souza (2003) nos apresenta uma
conceitualização de habitações:
Por habitação inadequada podem-se entender tanto as moradias precárias e,
não raro, insalubres de favelas e loteamentos irregulares, como, também,
moradias muito antigas, decrépitas, ainda que situadas em bairros comuns ou
mesmo próximas à área central da cidade (SOUZA, 2003, p. 169).

E continua sua análise quanto a loteamentos:
um loteamento é considerado irregular quando ele não obedece ao que prevê
a legislação que dispõe sobre o parcelamento do solo, especialmente a Lei
Federal 6.766/79, conhecida como “Lei Lehmann” em homenagem ao
senador (Otto Lehmann) que foi o seu relator. É muito comum os loteadores
não cumprirem com a sua parte no que se refere a certas obras e melhorias
infra-estruturais; com isso, deixam para trás parcelamentos irregulares em
face da legislação, e é a própria população do loteamento, via de regra uma
população pobre, moradora de periferias urbanas, que terá, penosamente, de
lutar junto ao Poder Público para levar infra-estrutura, inclusive saneamento
básico, até o local, e regularizar a sua situação. Quando, ainda por cima, o
loteador nem sequer buscou aprovar um projeto de loteamento junto à
Prefeitura, o loteamento, além de irregular, é denominado de clandestino.
Em alguns casos, loteadores incescrupulosos loteiam até mesmo terrenos
que nem sequer lhes pertencem, assim se encontrando os adquirentes dos
lotes em uma condição de posseiros (ocupantes ilegais), correndo o risco de
serem expulsos, muito embora tenham agido de boa-fé (SOUZA, 2003, p.
175).

21

Destacamos que para esse trabalho entendemos área periférica de Rio Claro, como a área desprovida de alguns
equipamentos urbanos necessários à reprodução humana.
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Quanto ao conceito de favela, Souza (2003) destaca ser essencialmente loteamentos
irregulares fruto de ocupações.
As favelas apresentam várias características, mas nenhuma delas parece ser
tão específica quanto o seu status jurídico ilegal, na qualidade de ocupação
de terras públicas ou privadas pertencentes a terceiros. A pobreza de sua
população é, sem dúvida, uma característica distintiva muito comum, mas o
nível de pobreza é bastante variável não só entre favelas (uma favela recente
de periferia tende a ser mais pobre, na média, que uma favela antiga e
consolidada, localizada próxima a bairros privilegiados), mas também no
interior de favelas grandes e consolidadas, especialmente quando situadas
em áreas valorizadas. A carência de infra-estrutura, assim como a pobreza, é,
igualmente, uma característica muito comum, mas, não menos que a
pobreza, variável. A esses critérios se poderiam acrescentar a malha viária
totalmente irregular e mais alguns outros (SOUZA, 2003, p. 173).

Em Rio Claro, o que se encontra de modo recorrente, são loteamentos que se
expandiram em torno de um sítio urbano mais antigo, ordenado inicialmente por um sistema
de serviços de atendimento local e por relações impostas pela ferrovia, como relata Santos
(2002) e Langenbuch (1971).
Quando mencionamos que esses Centros Comunitários se localizam em áreas
periféricas, muitos em loteamentos irregulares, é inerente a idéia de uma população com baixo
poder aquisitivo, com privações e menores chances de acesso aos bens individuais e coletivos.
Pobre, em sentido absoluto, é aquele indivíduo cujos rendimentos não são
suficientes para assegurar-lhe nem sequer a satisfação mínima de todas as
suas necessidades básicas. Já o indivíduo que é apenas relativamente pobre
pode ter, pelo menos, as necessidades básicas minimamente satisfeitas, mas
ele é considerado pobre em comparação com outros segmentos sociais,
normalmente sendo visto como tal pela sociedade e, inclusive, vendo-se a si
próprio nessa condição, em função de seu local de moradia, de sua
dificuldade de acesso a certos bens de consumo (especialmente de consumo
durável) etc (SOUZA, 2003, p. 179).

Em trabalho de campo realizado na cidade de São Paulo, Oliveira (2005) 22 destacou
essa conceitualização de pobreza feita pelos órgãos internacionais, sendo uma família pobre a
que recebe de 1 a 3 s.m. e uma família miserável a que recebe menos de 1 s.m.. Porém, o
autor destacou ser uma conceitualização perigosa, pois, leva-se em conta apenas os registros
em carteira. O que se observa nessas áreas, e mesmo na cidade de Rio Claro, é uma área
periférica com alta densidade populacional que se assemelham em muitos aspectos como
casas de autoconstrução e uma paisagem urbana em constante mudança. Além do alto número

22

Trabalho de campo realizado na cidade de São Paulo, trajeto centro antigo da cidade em direção “à cidade
Cohab” (Conjuntos Habitacionais Itaquera I, II e II e Cidade Tiradentes), ocorrido em 02 de abril de 2005
(Oliveira, A.U. de, 2005).
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de moradores em um pequeno espaço (lotes), há também a constante reconstrução do local,
demostrando ser uma área nova em constante mudança.
Como veremos adiante, nos bairros pesquisados há uma grande gama de pessoas com
os mais variados rendimentos. Ou seja, todos estão em áreas periféricas da cidade, são
carentes de algum equipamento público, são trabalhadores, desempregados, migrantes ou
naturais da cidade, mas o ambiente que encontramos é totalmente diferente daqueles
observados em outras cidades com suas favelas ou cortiços.
Em Rio Claro, onde encontramos os Centros Comunitários foi observado que o objetivo
principal para a implantação de tal equipamento foi a característica da população, pois
localizam-se em áreas consideradas pobres, necessitando de investimentos sociais. Com isso
os Centros Comunitários iniciaram suas atividades voltadas para a integração e bem-estar da
comunidade local, como relata Damiani (1993) em seu trabalho sobre os conjuntos
habitacionais de Itaquera I e II e Cidade Tiradentes:
O jornal Voz da Comunidade, órgão de comunicação da Comunidade
Católica, de Itaquera I, em outubro de 1981, publica uma matéria sobre a
questão da integração no conjunto: “Neste mês fizemos uma pequena
entrevista com uma de nossas Assistentes Sociais, Ana Lúcia, e através de
seu ponto de vista, pudemos verificar que: - ‘este Conjunto, dado as suas
características, deve procurar uma forma que proporcione maior integração
entre os moradores, tornando a vida aqui mais saudável. Em geral, as
pessoas vieram dos mais diversos lugares, com perspectivas de vidas
diferentes, é possível que nos primeiros tempos não seja fácil se ter uma
integração, mas acredita-se que se os interesses e esforços forem se unindo
o Conjunto alcançará uma integração satisfatória, melhorando ainda mais
o nível de vida de cada morador” (DAMIANI, 1993, p. 160).

Porém, em muitos dos bairros estudados o que observamos é exatamente o que Souza
(2001) relata, algumas vezes uma comunidade interessada em propostas coletivas voltada para
melhorias do local; e, em outras vezes, uma população heterogênea inserida diferencialmente
no mercado de trabalho e na vida do bairro – não compondo ou participando de ações
coletivas.
É comum o emprego da palavra “comunidade” pelos moradores favelados,
os quais, com isso, evitam o termo favela, tido por eles como depreciativo.
Sem dúvida, é discutível até que ponto as favelas admitem ser vistas como
“comunidades”, palavra que invoca comunhão de interesses e mesmo
harmonia. Por um lado, contrapondo-se ao mundo exterior, ao “asfalto” que
as segrega, as favelas almejam apresentar-se como um bloco homogêneo;
por outro, não só a heterogeneidade socioeconômica em várias favelas, mas
sobretudo as tensões derivadas da presença dos traficantes parecem interditar
o uso rigoroso do referencial “comunidade” (SOUZA, apud SPOSITO,
2001, p. 401, nota de rodapé).
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Nos locais estudados, composto em grande parte por uma população migrante do NorteNordeste do país, e muitos de Minas Gerais, no bairro se desenvolvem novas formas de
sociabilidade, envolvendo a escola, as igrejas, onde se criam formas grupais de convivência,
pontos de encontro e discussões. A rua é partilhada por crianças em suas brincadeiras diárias,
por jovens em seus grupos de conversa e pelos mais velhos que se encontram e se conhecem.
A rua é um ambiente de sociabilidade.
Por isso, sem dúvida nenhuma, o ponto principal de encontro é a rua. É nela que toda a
vida de bairro acontece e se desenvolve e, quem sabe, muitas ações individualistas começam a
se transformar em ações comunitárias: “A rua se abre para a discussão dos novos objetos
construídos no mundo atual e que contribuem para transformar as relações entre os homens
– relações de vizinhança, por exemplo – e entre estes e a cidade” (CARLOS, 1996, p. 88).
A rua possui vários sentidos: de passagem, de fim em si mesma (comércio em
semáforos, camelôs), de mercado (aquele vinculado à troca), da festa, da reivindicação, do
morar (sem tetos), território de domínio de gangues, da normatização da vida (leis, orientação
da vida), da segregação social, e finalmente preserva o sentido do encontro (CARLOS, 1996).
Ainda segundo a autora:
Assim, a rua enquanto nível de entendimento do cotidiano e da espacialidade
das relações sociais coloca-se na perspectiva da constituição da sociedade
urbana em seu movimento interno baseado na prática social na medida em
que expõe o vivido (CARLOS, 1996, p. 91).

Com isso, acreditamos que um estudo que priorize as ações cotidianas de bairro seja
uma fonte de pesquisa riquíssima para desvendarmos uma parte das problemáticas da cidade e
em posse dessas informações, tomar medidas as mais assertivas para a correção destas.
Na rua se joga e aí se aprende no contato com o outro uma nova dimensão
da vida – aquela que se constrói na prática social onde está posta a sociedade
urbana em constituição: com seus símbolos e funções informativa e lúdica
(CARLOS, 1996, p. 91).

4.1. Centros Comunitários ligados ao projeto de COHABs (CC-COHAB) e Centros
Comunitários ligados ao sistema de Orçamento Participativo(CC-OP)

Nesse subítem apresentaremos alguns resultados da pesquisa, para isso acreditamos
ser mais claro, primeiramente, a apresentação separada dos dados por Centros Comunitários e
posteriormente a discussão e comparação dos dados.

68

-Centro Comunitário Jardim Guanabara 23

O bairro foi construído através do projeto do Estado – CDHU, oferecendo 420 unidades
habitacionais, selecionando pessoas com faixa salarial de 1 a 7 salários mínimos. Tanto este
como o Centro Comunitário foram entregues em outubro de 1994. Em outubro de 2003,
houve a implantação do programa Pró-Infra com Drenagem Subterrânea de Águas Pluviais,
atendendo 520 famílias com renda familiar de até 3 salários mínimos no bairro Jardim
Guanabara II, procurando contribuir para a melhoria das condições do bairro.

Foto 1: Centro Comunitário Jardim Guanabara, após a reforma.
CASTRO OLIVEIRA, B.A.C.;2005.
Durante a implantação de melhoria no bairro, foi feita também, uma reforma no Centro
Comunitário, procurando ampliar suas dependências; proporcionando maior espaço para o
desenvolvimento das atividades sociais. Sua inauguração ocorreu em 2001.
Atualmente atende os bairros: Jardim Guanabara I e II, Jardim Novo I e II, Jardim Nova
Rio Claro, Jardim Brasília I e II, Terra Nova e Jardim Paulista I, segundo entrevista feita no
local.
O Centro Comunitário hoje passa por reformulações de sua proposta, mudando sua
nomeação para Centro de Convivência, já que era administrado por uma pessoa da prefeitura,
o sr. Júlio Antonio do Nascimento Filho, em 2004 (ano da entrevista).
Algumas atividades desenvolvidas: Programa PETI (Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil) com a participação de 115 crianças que recebem uma bolsa de R$ 25,00;
Projeto Acolher, que oferece cursos de teatro, oficina e aulas de educação física; curso de
informática e datilografia; projeto Desafio Jovem, orientação para grupo de crianças; curso de
23

Localizado na Avenida 6 nº 330, telefone (19) 3525-54-63
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valorização da mulher; oficina de educação do destino do lixo urbano; acompanhamento da
construção das galerias pluviais pelas crianças (com participação dos técnicos responsáveis);
passeata ecológica, e muitas outras atividades.
Durante as entrevistas efetuadas dentro do CC 24 e em apresentação do teatro das
crianças, constatamos que 90,9% eram mulheres; na faixa etária de 41 a 50 anos (45,4%) –
gráfico 1; solteiras (54,6%), naturais do Estado de São Paulo (63,6%) – gráfico 2. O último
estado brasileiro em que moraram foi São Paulo (em outro município) com 27,3%, seguido
por Brasília com 18,9%. Seus pais são originários do Estado de São Paulo (27,3%) e Ceará
(27,3%). Em sua maioria são mães (63,6%) e com mais de cinco filhos (36,4%). A maioria os
filhos estudam (81,8%) já que se trata de um C.C. voltado para os projetos sociais em que a
freqüência escolar é obrigatória. E mais da metade dos filhos estão no Ensino Fundamental.
Gráfico 1: Faixa Etária dos Entrevistados
dim
(CC. J Guanabara)
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41 -50 anos
50 anos e mais

Fonte: pesquisa direta, 2004.
Gráfico 2: Naturalidade dos
Entrevistados (CC. Jdim Guanabara)
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Fonte: pesquisa direta, 2004.
A maioria dos freqüentadores do CC moram (mapa 2) no bairro Guanabara (54,6%)
seguido por Jardim Centenário (18,2%) e Nova Rio Claro (18,2%). Quando questionados
sobre o último bairro em que moraram a maioria respondeu o bairro Santa Maria (27,3%)
seguido pelo Palmeiras (18,2%).

24

Mais detalhes vide Apêndice.
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Mapa 2: População atendida pelo CC Jardim Guanabara.
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BAIRROS:
1- Residencial Florença
2- Recreio das Äguas Claras
3- Parque Mãe Preta
4- Vila Industrial
5- Conj. Resid. de I. S. V. Verde
6- Vila São Miguel
7- Parque dos Eucaliptos
8- Jardim Parque Residencial
9- Jardim Village
10- Conj. Hab. Arco Íris (CECAP)
11- Vila Cristina
12- Jardim Bandeirante (COHAB)
13- Vila Nova
14- Jardim América
15- Vila São José
16- Vila Alemã
17- Vila Bela Vista
18- Jardim Vila Bela
19- Vila Indaiá
20- Jard. N. Sra. da Saúde
21- Vila Horto Floresta
22- Vila Paulista
23- Jardim Condutta
24- Jardim Floridiana
25- Jardim do Ipê
26- Bairro Cidade Nova
27-Jardim Santa Clara
28- Vila Martins
29- Jardim Hipódromo

30- Vila Saibreiro
31- Vila Aparecida
32- Bairro da Saúde
33- Vila Santo Antônio
34- Cidade Jardim
34 A- Cidade Jardim (Anexo)
35- Jardim Resid. Copacabana
36- Conj. Hab. Boa Esperança
37- Parque das Indústrias
38- Jardim Independência
39- Jardim Primavera
40- Jardim Ipanema e Expansão
41- Jardim Chervezon
42- Jardim Portugal
43- Vila Operária
44- Zona Central (Centro)
45- Parque São Jorge
46- Chácara Boa Vista
47- Jardim São João
48- Jardim São Caetano
49- Jardim Azul
50- Jardim Alfredo Karan
51- Alto do Santana
52- Bairro Santana
53- Bairro Santa Cruz
54- Bairro Boa Morte
55- Bairro São Benedito
56- Bairro da Consolação
57- Bairro do Estádio

58- Jardim Cidade Azul
59- Jardim Olinda
60- Vila Elizabeth (BNH)
61- Jardim Alto do Santana
62- Vila Santa Terezinha
63- Jardim Santa Maria
64- Recanto Paraíso
65- Parque Universitário
66- Jardim Wenzel
67- Jardim Bela Vista
68- Jardim São Paulo I
69- Vila do Rádio
70- Jardim Claret
71- Bairro Olímpico
72- Município
73- Jardim Kennedy
74- Jardim Anhanguera
75- Jardim Boa Vista - Nosso Teto
76- Jardim Panorama
77- Jardim Paulista II
78- Jardim Panorama Complemento
79- Jardim das Paineiras e Expansão
80- Conj. Hab. Orestes A. Giovanni
81- Jardim Matheus Manieiro
82- Jardim Res. Santa Elisa
83- Granja Regina
84- Cidade Claret
84 A - Cidade Claret (2’ Prolong.)
85- Jardim Mirassol

86- Jardim Shangrilá
87- Jardim Rio Claro
88- Chácara Lusa
89- Jardim Quitandinha
90- Jardim do Trevo
91- Jardim São Paulo II
92- Vila Anhanguera
93- Jardim Novo Horizonte
94- Jardim Paulista
95- Jardim Inocoop (COHAB)
96- Chácara Bom Retiro
97- Jardim Centenário
98- Nova Veneza
99- Jardim Res. das Palmeiras
100- Jardim Esmeralda
101- Jardim Guanabara
102- Vila Romana
103- Jardim Novo II
104- Jardim Novo
105- Resid. Campestre Vila Rica
106- Recanto São Carlos
107- Jardim Maria Cristina
108- Jardim da Saúde
109- Novo Jardim Wenzel
110- Jardim Bom Sucesso
111- Jardim Nova Rio Claro
112- Vila Paulína
113- Jardim Araucária
114- Jardim Progresso

115- Jardim Brasília
116- Jardim Itapuã
117- Jardim Donangela
118- Vila Santa Cruz
119- Conj. Habit. Recanto Verde
120- Residencial das Flores
121- Residencial São José
122- Jardim Novo Rio Claro
123- Residencial dos Bosques
124- Resid. Benjamim de Castro
125- Jardim Brasília II
126- Jardim Guanabara II
127- Jardim Leblon
128- Cond. Villagio Ipanema
129- Cond. Villagio Urca
130- Cond. Cillagio Gavea
131- Jardim Sacarpa I
132- Jardim Botânico
133- Cond. Manacas
134- Jardim Resid. San Marino
135- Cond. Resid. Vista Alegre
136- Cond. Resid. Vista Verde
137- Cond. Resid. Pettit Village
138- Cond. Resid. Colorado
139- Cond. Resid. California
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Essas famílias estão em Rio Claro há mais de cinco anos (72,8%), possuindo apenas
27,2% dos entrevistados naturais da cidade. O tempo de moradia no bairro mostra-se
interessante, com metade dos entrevistados com mais de cinco anos (36,4%), os menores de
um ano correspondem a 36,4%. Isso confirma a heterogeneidade do bairro, e a constante
construção do local.
Nessas moradias habitam mais de cinco pessoas por residência (63,6%); sendo em casas
próprias (45,4%) e alugadas (36,4%). Nota-se que nesse bairro as casas são oriundas de
projetos de moradia social (Pró Hab, entre outros), não podendo ser vendidas ou alugadas. No
Censo Demográfico – Resultados da Amostra por Município (2001), constatamos a mesma
ocorrência com residências próprias totalizando 661 domicílios. As moradias em vias de
aquisição somam 389 domicílios, num universo de 1.417 domicílios pesquisados. Quanto ao
número de moradores por residência a ocorrência cai para 4 moradores por casa em 320
domicílios.
Nos bairros também foi questionado a presença de água, luz, asfalto e esgoto. Com
relação ao abastecimento de água 72,7% dos moradores são atendidos, o mesmo se aplica
para energia elétrica com 90,9%. A resposta foi negativa no que se refere a presença de
asfalto (90,9%) e esgoto (63,6%).
O perfil das mulheres que freqüentam o CC, em sua maioria não trabalham (72,7%) e
seu último trabalho foi de empregada doméstica (45,4%) ou nunca trabalhou (36,4%). A
renda familiar (gráfico 3) gira em torno de R$ 301,00 a R$ 400,00 para 18,2%; outros 18,2 %
tem rendimento maior a R$ 501,00 e outros 18,2% estão desempregados; 27,3% não sabiam a
renda familiar ou não responderam.

Gráfico 3: Renda Familiar dos
Entrevistados (CC. Jdim Guanabara)
0%
Até 50 reais

0%

51 a 100 reais

9,10%
27,30%

101 a 200 reais
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201 a 300 reais
301 a 400 reais

18,20%
18,20%

0%

0%
18,20%

401 a 500 reais
501 reais e mais
Aposentado
Desempregado
Não sabe

Fonte: pesquisa direta, 2004.
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Um dos motivos que atrai a ida ao CC é o projeto que o filho está inscrito, PETI
perfazendo 90,9%, onde todas recebem algum tipo de benefício.
Questionadas sobre um curso que gostariam que fosse implantado no CC a maioria
optou por culinária (27,3%) seguido por atividades de geração de renda (18,2%).
Há uma associação de moradores formada, porém esta, durante algum tempo,
privilegiou atividades individuais dentro do CC. O Sr. Júlio mesmo reconhece a dificuldade
de manter o prédio sem ajuda da prefeitura:
É, eles tavam mais pra ele individual. Nós sabemos que se não tiver ajuda da
prefeitura, não tem como a associação tocar né, que na verdade uma
associação pra ela tocar um CC ela deveria ta cobrando do munícipe, então
ela tá dando toda essa estrutura que tem (Administrador do CC Jd
Guanabara, 2004). 25

Foto 2: Ruas do bairro Jardim Guanabara II.
CASTRO OLIVEIRA, B.A.C.;2005.
Na foto 2 observamos exatamente o que Carlos (1996) relata com os sentidos da rua. A
festa junina é realizada na rua, congregando os vizinhos e outros convidados. No momento da
foto não haviam muitas pessoas no bairro por ser horário de trabalho (8h-12h), porém não
pudemos deixar de registrar o sentimento comunitário do bairro que se realiza em vários
locais e não somente dentro do CC.
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-Centro Comunitário do Jardim Brasília 26

O bairro foi construído segundo o programa do Governo Federal e Caixa Econômica
Federal chamado Plano PAIH (Programa de Atendimento Imediato em Habitações), com a
construção de 462 unidades habitacionais para pessoas com renda familiar de 3 a 5 salários
mínimos. A entrega do bairro ocorreu em março de 1993. Ano também da entrega do prédio
do Centro Comunitário.
(o bairro) foi inaugurado aqui em 93, né, que veio o cara representante do
governo veio aqui, né, a partir da placa, deu uma volta no bairro e daí nós
criamos uma comissão de moradores. Porque aqui não tinha asfalto ainda,
né, não tinha asfalto, e aqui desse estradão até a estrada aqui em baixo perto
do córrego da servidão era só lixão, né (liderança do bairro, 2004) 27

Foto 3: Centro Comunitário Jardim Brasília após a reforma.
ZABOTTO, M.C., 2004.
Após esse período, foi feita uma ampliação devido às reivindicações ocorridas pelos
moradores durante as reuniões do Orçamento Participativo. Após sua reforma, feita em
regime de mutirão, finalizada em 2003, o Centro Comunitário foi reinaugurado.
Possuem um Regimento Interno com Estatuto próprio, como nos relata do líder
comunitário:

25

Em entrevista a autora.
Sua localização é na Avenida 10 nº 290
27
Em entrevista a autora.
26
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Esse Estatuto é um Estatuto legal, eu fiz reconhecimento de firma, pra
poder...tem de tudo, só tem, que esse CNPJ a receita federal eles foram
obrigatoriamente a liberar esse CNPJ não pra passar o lucro pra receita sabe,
nós não temos lucros só que reza no Estatuto, nós temos também o
Regimento Interno tá, no Regimento Interno conta que não pode entrar aqui
gato, cachorro, porque dá problema com as criança né? E tem outras coisas
também que ta lá no Regimento (líder do bairro, 2004) 28 .

Atualmente, segundo dados fornecidos na entrevista, atende os seguintes bairros: Jd
Brasília I e II, Jd Nova Rio Claro, Jd das Palmeiras, Jd Esmeralda, Jd Guanabara I e II, Terra
Nova, Jd Novo I e II, Jd Nova Veneza.
Algumas atividades desenvolvidas: crochê/tricô; manicure; artesanato com semente;
pintura em tecido; curso de plantas medicinais; curso de bolo; curso de corte e costura; curso
de jardinagem; atendimentos para os projetos Renda Cidadã e Família Cidadã; cesta básica;
roda

de

conversa

(Projeto

Atendimento

Social

Direitos

e

Deveres

Solidário).

Encaminhamentos específicos necessários; ginástica para diabéticos e hipertensos; ginástica
para crianças; projeto Cuidando do Meio Ambiente, no Córrego da Servidão; festa junina;
comemoração ao dia da mulher; eleição para nova administração do Centro Comunitário,
entre outros eventos.

Foto 4: Palestra inicial antes do Atendimento ao Cidadão no CC.
ZABOTTO, M.C., 2004.
Durante as entrevistas 29 constatamos que 87,5% dos entrevistados são mulheres, na
faixa etária (gráfico 4) de 21 a 31 anos compondo 43,8%, seguida por 31,2% com mais de 50
anos. As mulheres casadas correspondem a 50%, e as viúvas 25%. Quanto a origem, são
28
29

Em depoimento a autora.
Para mais detalhes vide Apêndice.
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naturais do Estado de São Paulo 30% das mulheres, seguidas por naturais do Ceará com
18,9% – como o próprio líder comunitário; vindos do Paraná somam 12,5% do total (gráfico
5). O último estado em que moraram foi São Paulo (62,5%) e Ceará (12,6%). Quanto aos pais
nascidos no estado de: São Paulo (31,2%), Minas Gerais (18,8%), Ceará (18,8%) e Bahia
(18,7%).
Gráfico 4: Faixa Etária dos Entrevistados (CC
J

dim

Brasília)

6,20%

31,20%

11-20 anos
21 -30 anos
41 -50 anos

43,80%
18,80%

50 anos e mais

Fonte: pesquisa direta, 2004.
Gráfico 5:Naturalidade dos
Entrevistados (CC Jdim Brasília)
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Fonte: pesquisa direta, 2004.
A maioria das mulheres casadas, são mães totalizando 87,5%, aquelas que possuem dois
filhos 31,2%, seguida por famílias com mais de cinco filhos (25%). Em idade escolar
encontramos 43,8%, sendo 31,2% no ensino fundamental.
O CC atende a população dos bairros: Jardim Guanabara (25%); Jardim Novo I (18,8%)
e Jardim Brasília (18,8%) – mapa 3. São originários do mesmo bairro (31,2%) e do Cervezon
(18,8%). Moram em Rio Claro há mais de cinco anos (75%) ou são naturais da cidade
(18,7%); no bairro há mais de cinco anos (56,2%).
O número de pessoas por residência até quatro moradores corresponde a 37,5%; com
mais de cinco pessoas 31,3%. Com relação a casa própria temos 62,5%. O abastecimento de
água cobre 100% dos moradores; luz (93,8%) e esgoto (100%). Na questão de presença de
asfalto as respostas dos entrevistados correspondem a metade com asfalto (50%), e metade
sem asfalto (50%).

76

AJAP
I
AV. BR
ASIL

Mapa 3: População atendida pelo CC Jardim Brasilia.

IP
EÚ
NA

07

01
02

03

04

Ribeirão

.

O
SÃ

Claro

08
114
05
27
36
120
10 09
29
121 40
119
45
06
24
37
75 63
47
14
11
48 46
38
80
49
41
56 A 64 11358
15 12
28 25
42
39
50
59
56
13
65
60 51
43
30
79 77 66 116
16
61
31
82
67 62
81
52
17
19
96 83

O
RL
CA
S

d.
Ro

iz
Lu
W.

68

97

i
tov
Ba

107

84 A
123
70
124 92
93
86
94 139
138
87
98 137134

99
Rio

95
115

100 125
126

54
55

32
117

56

57
71
90 72
88
89
122

10820 18

21

84 69

85

135
136

111

26

91

0
31

110

44

53

P
-S

109

73

34

22
33
34 A

131 112
129 35
130
132 128
133127

101
102
103

a
as
fep

Coru
mbata
í

74 116

104

LIM
EIR
A

105
PIRAC
ICABA

N
NW

NE

SW

SE

LEGENDA

23

106

E

W

S

0

ESCALA
500 1000 1500 m

Mapa base: PMRC. 2004
Atualizado por: DAINEZI. Plínio Marcos - 2004
ORG.: ZABOTTO, M.C., 2006.

BAIRROS:
1- Residencial Florença
2- Recreio das Äguas Claras
3- Parque Mãe Preta
4- Vila Industrial
5- Conj. Resid. de I. S. V. Verde
6- Vila São Miguel
7- Parque dos Eucaliptos
8- Jardim Parque Residencial
9- Jardim Village
10- Conj. Hab. Arco Íris (CECAP)
11- Vila Cristina
12- Jardim Bandeirante (COHAB)
13- Vila Nova
14- Jardim América
15- Vila São José
16- Vila Alemã
17- Vila Bela Vista
18- Jardim Vila Bela
19- Vila Indaiá
20- Jard. N. Sra. da Saúde
21- Vila Horto Floresta
22- Vila Paulista
23- Jardim Condutta
24- Jardim Floridiana
25- Jardim do Ipê
26- Bairro Cidade Nova
27-Jardim Santa Clara
28- Vila Martins
29- Jardim Hipódromo

30- Vila Saibreiro
31- Vila Aparecida
32- Bairro da Saúde
33- Vila Santo Antônio
34- Cidade Jardim
34 A- Cidade Jardim (Anexo)
35- Jardim Resid. Copacabana
36- Conj. Hab. Boa Esperança
37- Parque das Indústrias
38- Jardim Independência
39- Jardim Primavera
40- Jardim Ipanema e Expansão
41- Jardim Chervezon
42- Jardim Portugal
43- Vila Operária
44- Zona Central (Centro)
45- Parque São Jorge
46- Chácara Boa Vista
47- Jardim São João
48- Jardim São Caetano
49- Jardim Azul
50- Jardim Alfredo Karan
51- Alto do Santana
52- Bairro Santana
53- Bairro Santa Cruz
54- Bairro Boa Morte
55- Bairro São Benedito
56- Bairro da Consolação
57- Bairro do Estádio

58- Jardim Cidade Azul
59- Jardim Olinda
60- Vila Elizabeth (BNH)
61- Jardim Alto do Santana
62- Vila Santa Terezinha
63- Jardim Santa Maria
64- Recanto Paraíso
65- Parque Universitário
66- Jardim Wenzel
67- Jardim Bela Vista
68- Jardim São Paulo I
69- Vila do Rádio
70- Jardim Claret
71- Bairro Olímpico
72- Município
73- Jardim Kennedy
74- Jardim Anhanguera
75- Jardim Boa Vista - Nosso Teto
76- Jardim Panorama
77- Jardim Paulista II
78- Jardim Panorama Complemento
79- Jardim das Paineiras e Expansão
80- Conj. Hab. Orestes A. Giovanni
81- Jardim Matheus Manieiro
82- Jardim Res. Santa Elisa
83- Granja Regina
84- Cidade Claret
84 A - Cidade Claret (2’ Prolong.)
85- Jardim Mirassol

86- Jardim Shangrilá
87- Jardim Rio Claro
88- Chácara Lusa
89- Jardim Quitandinha
90- Jardim do Trevo
91- Jardim São Paulo II
92- Vila Anhanguera
93- Jardim Novo Horizonte
94- Jardim Paulista
95- Jardim Inocoop (COHAB)
96- Chácara Bom Retiro
97- Jardim Centenário
98- Nova Veneza
99- Jardim Res. das Palmeiras
100- Jardim Esmeralda
101- Jardim Guanabara
102- Vila Romana
103- Jardim Novo II
104- Jardim Novo
105- Resid. Campestre Vila Rica
106- Recanto São Carlos
107- Jardim Maria Cristina
108- Jardim da Saúde
109- Novo Jardim Wenzel
110- Jardim Bom Sucesso
111- Jardim Nova Rio Claro
112- Vila Paulína
113- Jardim Araucária
114- Jardim Progresso

115- Jardim Brasília
116- Jardim Itapuã
117- Jardim Donangela
118- Vila Santa Cruz
119- Conj. Habit. Recanto Verde
120- Residencial das Flores
121- Residencial São José
122- Jardim Novo Rio Claro
123- Residencial dos Bosques
124- Resid. Benjamim de Castro
125- Jardim Brasília II
126- Jardim Guanabara II
127- Jardim Leblon
128- Cond. Villagio Ipanema
129- Cond. Villagio Urca
130- Cond. Cillagio Gavea
131- Jardim Sacarpa I
132- Jardim Botânico
133- Cond. Manacas
134- Jardim Resid. San Marino
135- Cond. Resid. Vista Alegre
136- Cond. Resid. Vista Verde
137- Cond. Resid. Pettit Village
138- Cond. Resid. Colorado
139- Cond. Resid. California
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No Censo Demográfico – Resultados da Amostra por Município (2001) foram
confirmados 1.447 domicílios próprios (de um universo de 3.096 domicílios); seguido por
próprios em vias de aquisição (1.027 domicílios). Quanto ao número de moradores por
residência reafirmamos nossos dados com quatro moradores (786 domicílios), seguido por
três moradores (727 domicílios).
A maioria das mulheres entrevistadas não trabalham (75%), seu último serviço foi
empregada doméstica (43,8%); seguida por trabalho em comércio (12,5%), roça (12,6%) ou
nunca trabalhou (12,5%).
A renda familiar (gráfico 6) gira em torno de R$ 301,00 a mais de R$ 501,00 (62,6%) e
desempregados com 12,5%. Metade dessa população recebe algum tipo de benefício (50%) e
a maioria freqüenta o atendimento social (75%). Indagados sobre os cursos que gostariam que
fossem implantados no CC, 43,8% não tem preferencia por nenhum curso ou não sabe,
apontaram ainda curso de costura (12,5%) e atividades para as crianças (12,5%).

dim

Gráfico 6: Renda Familiar dos Entrevistados (CC J
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Fonte: pesquisa direta, 2004.
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Foto 5: Ruas do bairro Jardim Brasília I.
ZABOTTO, M.C., 2005.
Na foto acima, notamos os arredores do CC Jd Brasília, ruas asfaltadas, com linha de
ônibus, o padrão habitacional sempre com mudança das fachadas das casas. Ou seja, nota-se
um lugar muito bem preservado, diferente do relatado na bibliografia sobre área periférica de
cidades médias ou grandes que apresenta favelas.

Foto 6: Ruas do bairro Jardim Brasília II.
CASTRO OLIVEIRA, B.A.C.;2005.
Em várias ruas do Jardim Brasília II, nota-se a falta de asfalto, porém com iluminação
pública, mas as moradias sem acabamento pelo fato de mudanças e ampliações realizadas
num sistema de auto-contrução, que modifica o lote e a construção inicial.
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O Centro Comunitário foi obtido através das reuniões do Orçamento Participativo de
2001, e entregue em 2003. A Associação de Moradores é formada com 11 integrantes, eleitos
por voto direto da comunidade local que freqüenta o Centro Comunitário.
(sobre a formação da Associação) Desde o ano de 2000, faz 4 anos que a
gente foi formado. Então o povo aqui do bairro é tudo conhecido, né? Todo
mundo sabe quem é a gente, o trabalho que a gente faiz, nós tamo bem em
destaque no bairro, o pessoal faiz um bom reconhecimento de nós, né? No
trabalho social! (líder comunitário do bairro, 2004) 31 .

Foto 7: Entrada do CC Jd Progresso em dia de bingo.
ZABOTTO, M.C., 2004.
A vigência do mandato é de 4 anos. O conselho fiscal é estruturado por: Atas das
Reuniões, Assembléia Geral e Estatuto Interno. A Associação tem firma reconhecida com
CNPJ, facilitando as doações feitas por indústrias e outras entidades civis e particulares. O
líder comunitário é o sr. José Joaquim de Albuquerque.
Em 1995...assumiu dois mandatos de 4 anos cada um (o prefeito em
exercício), daí no segundo mandato dele ele construiu esse CC aqui que foi
através do OP. Que a gente pediu, e ele viu nossa necessidade, porque a
gente fazia festa, eventos, no meio da rua, e campo pra social, então ele
percebeu que a gente precisava de um CC embora muitos bairros queriam,
mas também não tenha ação sabe?...aí a partir daí só foi festa, né? (Líder
comunitário do bairro, 2004) 32 .

30

Sua localização é na Rua M-22 nº 1.184
Depoimento colhido em Rio Claro / SP em 21/10/2004.
32
Depoimento colhido em Rio Claro / SP em 21/10/2004.
31
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O Centro Comunitário tem um vigia da prefeitura que faz também os serviços gerais, Sr.
Alberto. O Centro Comunitário atende a mais ou menos 4.000 famílias, segundo relatado
durante a entrevista. O lançamento da pedra fundamental de inauguração foi realizado dia 1º
de dezembro de 2002 pela empresa imobiliária loteadora do bairro, M-Politano.
Algumas atividades desenvolvidas: Horta Solidária Comunitária: onde procura-se
resgatar os jovens em situação de risco, com participação de 50 adolescentes (com uma parte
trabalhando no viveiro de mudas em Ajapi). Tem cursos de capoeira; grupo de jovens; clube
de mães (tricô, crochê e pintura em tecido); e outras atividades como festas juninas, para as
crianças, e bingos beneficentes.

Foto 8: Clube de mães no CC Jd Progresso.
ZABOTTO, M.C., 2004.
Todos os entrevistados 33 eram mulheres, na faixa etária (gráfico 7) com mais de 50 anos
correspondendo a 50%, seguida por pessoas na faixa etária de 21 a 30 anos (33,3%). São
mulheres casadas (58,3%), naturais do estado de São Paulo (58,3%) – gráfico 8. O último
estado em que moraram foi São Paulo (58,3%). Seus pais são originários do estado de São
Paulo (33,3%), seguido por Bahia (16,7%). São mães (91,7%) totalizando dois filhos com
33,3%, e 25% um filho. Em idade escolar (50%), sendo no ensino fundamental (33,3%) e/ou
na pré-escola (25%).

33

Para mais detalhes vide Apêndice.
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Gráfico 7: Faixa Etária dos Entrevistados (CC Jdim
Progresso
0%
0%

0 -10 ans
33,30%

11-20 anos
21 -30 anos
31 -40 anos

50%
8,30% 8,30%

41 -50 anos
50 anos e mais

Fonte: pesquisa direta, 2004.

Gráfico 8: Naturalidade dos Entrevistados (CC
Jdim Progresso

8,30%
SP

8,30%

BA

8,30%
8,30%
8,30%

PA

58,30%

TO
ES
SE

Fonte: pesquisa direta, 2004.

Residem ou no Jardim Progresso (33,3%) e no Jardim Ipanema (33,3%); 25% vieram do
Cervezon (mapa 4). Aqueles que têm mais de cinco anos de residência em Rio Claro
correspondem a 66,7%; e são naturais do município de Rio Claro (16,7%); 75% dos
entrevistados estão há cinco anos no bairro, seguido por pessoas que têm apenas dois anos no
bairro (16,7%).
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Mapa 4: População atendida pelo CC Jardim Progresso.
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BAIRROS:
1- Residencial Florença
2- Recreio das Äguas Claras
3- Parque Mãe Preta
4- Vila Industrial
5- Conj. Resid. de I. S. V. Verde
6- Vila São Miguel
7- Parque dos Eucaliptos
8- Jardim Parque Residencial
9- Jardim Village
10- Conj. Hab. Arco Íris (CECAP)
11- Vila Cristina
12- Jardim Bandeirante (COHAB)
13- Vila Nova
14- Jardim América
15- Vila São José
16- Vila Alemã
17- Vila Bela Vista
18- Jardim Vila Bela
19- Vila Indaiá
20- Jard. N. Sra. da Saúde
21- Vila Horto Floresta
22- Vila Paulista
23- Jardim Condutta
24- Jardim Floridiana
25- Jardim do Ipê
26- Bairro Cidade Nova
27-Jardim Santa Clara
28- Vila Martins
29- Jardim Hipódromo

30- Vila Saibreiro
31- Vila Aparecida
32- Bairro da Saúde
33- Vila Santo Antônio
34- Cidade Jardim
34 A- Cidade Jardim (Anexo)
35- Jardim Resid. Copacabana
36- Conj. Hab. Boa Esperança
37- Parque das Indústrias
38- Jardim Independência
39- Jardim Primavera
40- Jardim Ipanema e Expansão
41- Jardim Chervezon
42- Jardim Portugal
43- Vila Operária
44- Zona Central (Centro)
45- Parque São Jorge
46- Chácara Boa Vista
47- Jardim São João
48- Jardim São Caetano
49- Jardim Azul
50- Jardim Alfredo Karan
51- Alto do Santana
52- Bairro Santana
53- Bairro Santa Cruz
54- Bairro Boa Morte
55- Bairro São Benedito
56- Bairro da Consolação
57- Bairro do Estádio

58- Jardim Cidade Azul
59- Jardim Olinda
60- Vila Elizabeth (BNH)
61- Jardim Alto do Santana
62- Vila Santa Terezinha
63- Jardim Santa Maria
64- Recanto Paraíso
65- Parque Universitário
66- Jardim Wenzel
67- Jardim Bela Vista
68- Jardim São Paulo I
69- Vila do Rádio
70- Jardim Claret
71- Bairro Olímpico
72- Município
73- Jardim Kennedy
74- Jardim Anhanguera
75- Jardim Boa Vista - Nosso Teto
76- Jardim Panorama
77- Jardim Paulista II
78- Jardim Panorama Complemento
79- Jardim das Paineiras e Expansão
80- Conj. Hab. Orestes A. Giovanni
81- Jardim Matheus Manieiro
82- Jardim Res. Santa Elisa
83- Granja Regina
84- Cidade Claret
84 A - Cidade Claret (2’ Prolong.)
85- Jardim Mirassol

86- Jardim Shangrilá
87- Jardim Rio Claro
88- Chácara Lusa
89- Jardim Quitandinha
90- Jardim do Trevo
91- Jardim São Paulo II
92- Vila Anhanguera
93- Jardim Novo Horizonte
94- Jardim Paulista
95- Jardim Inocoop (COHAB)
96- Chácara Bom Retiro
97- Jardim Centenário
98- Nova Veneza
99- Jardim Res. das Palmeiras
100- Jardim Esmeralda
101- Jardim Guanabara
102- Vila Romana
103- Jardim Novo II
104- Jardim Novo
105- Resid. Campestre Vila Rica
106- Recanto São Carlos
107- Jardim Maria Cristina
108- Jardim da Saúde
109- Novo Jardim Wenzel
110- Jardim Bom Sucesso
111- Jardim Nova Rio Claro
112- Vila Paulína
113- Jardim Araucária
114- Jardim Progresso

115- Jardim Brasília
116- Jardim Itapuã
117- Jardim Donangela
118- Vila Santa Cruz
119- Conj. Habit. Recanto Verde
120- Residencial das Flores
121- Residencial São José
122- Jardim Novo Rio Claro
123- Residencial dos Bosques
124- Resid. Benjamim de Castro
125- Jardim Brasília II
126- Jardim Guanabara II
127- Jardim Leblon
128- Cond. Villagio Ipanema
129- Cond. Villagio Urca
130- Cond. Cillagio Gavea
131- Jardim Sacarpa I
132- Jardim Botânico
133- Cond. Manacas
134- Jardim Resid. San Marino
135- Cond. Resid. Vista Alegre
136- Cond. Resid. Vista Verde
137- Cond. Resid. Pettit Village
138- Cond. Resid. Colorado
139- Cond. Resid. California
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Dos moradores 33,3% dividem a casa com três pessoas, outros 33,3% com quatro
pessoas. Em relação à casa própria perfazem 75%; com abastecimento de água (100%); luz
(100%) e esgoto (100%). Em várias ruas já há asfalto (66,7%).
No Censo Demográfico – Resultado da Amostra por Município (2001) a maioria
também possui casa própria (1.575 domicílios), ou a casa é alugada (628 domicílios). Quanto
aos moradores por domicílio dividem a residência com três pessoas (618 domicílios) a quatro
(694 domicílios) moradores por casa (num universo de 2.778 domicílios pesquisados).
Grande parte das mulheres não trabalham (83,3%) e seu último trabalho foi em
firmas/indústrias (41,7%) seguido por pessoas que trabalharam na roça (25%). Um dado
significativo a presença de pessoas de origem rural pois trazem consigo traços dessa forma de
vida, transpondo para as áreas urbanas elementos da sociabilidade que mantinham no antigo
bairro rural, em seus locais de origem – festas, ajuda-mútua, troca de alimentos, compadrio,
etc.

FOTO 9: Comunidades religiosas tradicionais no bairro.
CASTRO OLIVEIRA, B.A.C.,2005.

Atualmente possuem uma renda familiar (gráfico 9) de mais de R$ 501,00 (66,7%),
seguido por R$ 301,00 a R$ 400,00 (16,7%), e não recebem nenhum tipo de benefício
(83,3%).
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Gráfico 9: Renda Familiar dos Entrevistados (CC Jd
Até 50 reais
Progresso
51 a 100 reais

8,30%
0%

0%

16,70%
8,30%

101 a 200 reais
201 a 300 reais
301 a 400 reais
401 a 500 reais
501 reais e mais

66,70%

Aposentado
Desempregado
Não sabe

Fonte: pesquisa direta, 2004.
As mulheres que freqüentam mais o clube de mães perfazem 91,7%, e não gostariam de
mais nenhum curso no CC (33,3%) para ter mais tempo para o clube de mães, seguido por
pessoas que gostariam que houvessem curso de costura (25%).

Foto 10: Ruas do bairro Jardim Progresso.
ZABOTTO, M.C.;2005.
No bairro Jd Progresso notamos a falta de asfalto, porém há um grande vazio entre as
habitações, demonstrando ser um local novo em expansão. Os lotes são bem amplos com
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possibilidade de divisão posteriormente (como ao fundo da foto 10). Destaca-se também a
auto-construção e ampliação das habitações já consolidadas.
-Centro Comunitário Orestes Armando Giovanni 34

A história de construção do Centro Comunitário é a mesma constatada nos anos 70 em
todo o Brasil, ligado a construção do bairro Conjunto Habitacional Orestes Armando
Giovanni. Em 1996, foi decretada a liberalização da gleba de terras pertencentes à Ferrovia
Paulista S.A.- Fepasa, localizada no antigo Horto Florestal, atual Floresta Estadual Navarro de
Andrade, para loteamento de casas populares, uma continuação do projeto intitulado Pé-noChão. Uma área vizinha a esta, pertencente ao “stand” de tiro do Exército, já estava sendo
ocupada irregularmente pela população ansiosa por moradia.

Foto 11: Centro Comunitário Orestes Armando Giovanni.
ZABOTTO, M.C., 2003.

34

Av. 68A - Telefone: 3526-21-28
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Reportagem 1:
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Reportagem 2:
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O que se observa hoje, com 675 famílias, em relação à posse das glebas não é uma
situação diferente da relatada. Os moradores continuam em uma área não regularizada, porém,
com vistas à legalização, segundo notícias obtidas através de entrevistas feitas com
funcionários da Secretaria Municipal de Habitação.

Foto 12: Início da construção do bairro.
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, 1995.
O Centro Comunitário do Conjunto Habitacional foi um terreno destinado pela parceria
entre a Prefeitura Municipal e Caixa Econômica Federal a partir da construção do Conjunto
Habitacional, em 1995. Inaugurado em 22 de junho de 2000 e seguindo a proposta do
Governo, o Centro Comunitário abrigou de 18 de novembro de 2002 a 09 de fevereiro de
2003 o Gabinete do Prefeito. Essa proposta procurou visar a aproximação do poder público
com a sociedade, buscando uma democracia cidadã. A Comissão de Bairro foi assistida pelo
programa da Secretaria Municipal da Ação Social, órgão que monitora os Centros
Comunitários ligados à assistência social até dezembro de 2003.
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Foto 13: Valas para implantação da rede de esgoto no bairro.
ZABOTTO, M.C., 2003.
Na foto 13 observa-se a falta de diálogo entre a prefeitura e a população local, antes de
abrirem a rede de esgoto do bairro, os técnicos responsáveis da prefeitura, deveriam ter
conversado com a população (aproveitando o local de reuniões do CC) explicando o que seria
feito no local e o motivo para manter esse local limpo.
No CC houveram cursos de: pedreiro; ginástica com adultos e crianças (com
acompanhamento psicológico); capoeira; jardinagem (onde o próprio espaço do Centro
Comunitário foi utilizado como laboratório para as aulas); Pastoral da Criança; Pássaro Azul
(trabalho com crianças em 2002); curso de artesanato; e dança.
Porém, não houve resposta por parte da comunidade. Os cursos foram encerrados dentro
do prazo estabelecido, não foram firmados mais acordos entre as parcerias, e os professores
voluntários afastaram-se do Centro Comunitário. Ocorreram depredações no prédio do Centro
Comunitário, com roubos de geladeira, fogão, bujões de gás, mesas, cadeiras, além da
tentativa de incêndio.
Não foram realizadas a entrevistas programadas, utilizamos apenas os dados do Censo
Resultado da Amostra por Município (2001). Do total de 1.860 domicílios, 894 estão
alugados, e 617 são residência próprias. Quanto ao quesito número de moradores por
residência, do total de 1.880 domicílios, 612 domicílios dividem-no com 6 pessoas, e 374
domicílios com 4 moradores.
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Quanto ao rendimento nominal mensal, num universo de 1.672 domicílios entrevistados,
629 habitantes responsáveis pelos domicílios entrevistados possuem uma faixa de renda entre
5 a 10s.m., e 367 habitantes responsáveis pelos domicílios possuem de 3 a 5 s.m. mostrando a
grande heterogeneidade do bairro.
Até final de 2004, esse Centro Comunitário encontrava-se sob a responsabilidade e
administração da Secretaria Municipal de Cultura. A própria secretaria municipal de Ação
Social de Rio Claro constata a dificuldade encontrada nesse CC:
É ali é muito complicado, aquela área ali. A gente tentou colocar algumas
atividades mas não vingava muito porque as pessoas tinham medo de
freqüentar porque disseram que tinha um pessoal barra pesada, e que
freqüentava lá e afugentava as outras pessoas. Os maridos não deixavam as
mulheres irem. A gente tentou propor um clube de mães lá. Agora no final
do ano (2004), tentamos levar cursos que a gente fez uma série de cursos
com o SESI...aí os monitores não queriam ir até lá pra dar o curso, se
sentiam intimidados porque as pessoas ficam assim...meio de longe,
vigiando...É a danada da droga. Eles demarcam o território e ficam tomando
conta. E acabou ficando, as pessoas foram afastando. O guarda que ia lá era
intimidado também, não tinha força para por ordem naquilo
(SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 2004) 35 .

Foto 14: Centro Comunitário em festa em comemoração ao dia das crianças.
ZABOTTO, M.C., 2004.

Na foto 14 um momento de diversão no CC, após o abandono das atividades pela
Secretaria Municipal de Ação Social, por iniciativa própria algumas pessoas se organizaram e
conseguiram promover uma festa em comemoração ao dia das crianças em 2004.

35

Em depoimento colhido em Rio Claro/SP em 03/02/2004.
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-Centro Comunitário Beija-Flor (Grande Cervezon) 36

A região do “grande cervezão” (como é popularmente chamado) é uma área urbana
formada a partir dos novos loteamentos feitos na década de 70, em função da construção do
Distrito Industrial (Carvalho e Martini, 1993). Segundo os mesmo autores, localiza-se na área
norte/nordeste do município de Rio Claro e abrange uma área de 10 bairros (em 1993): Jardim
Hipódromo, Parque das Indústrias, Parque São Jorge, Jardim São João, Jardim São Caetano,
Chácara Boa Vista, Jardim Chervezon, Jardim Independência, Jardim Azul e Jardim Ipanema.
Atualmente devido ao crescimento da franja periférica da cidade, deve abranger mais bairros
novos surgidos ao decorrer do tempo. O Centro Comunitário foi construído a partir das
reivindicações dos moradores no Orçamento Participativo de 2000.
O início das atividades no Centro Comunitário Integrado Beija-Flor ocorreu em
fevereiro de 2004, funcionando sem inauguração ainda. Porém, sua pedra fundamental foi
inaugurada no dia 1º de dezembro de 2002.
Pedi no OP de 2004, 2000 foi! 2000 que foi, que eu venho representando faz
4 anos! Que esse grupo, já era formado por muitos anos que era frequentado
pela igreja, comunidade da igreja, então eles...esse grupo principalmente da
Pastoral e da terceira idade era frequentado ali da igreja eo que nós
precisava? Era de espaço! Fixo, nosso! Nosso eu digo assim: deles! Porque
eu fui colocada, eu vim de...né? não frequentava! Frequentava só por minha
casa, depois a Inês da Pastoral que começou a convidar e igreja..tudo! daí
que eu se comecei a se entrosar! (líder comunitária, 2004) 37 .

Foto 15: Vista da frente do CC Beija-Flor.
ZABOTTO, M.C., 2004.

36

Localizado no Jardim Hipódromo : Ruas M-7 e M-4 entre as Avenidas M-21 e M-23 – telefone (19) 3535-4558.
37
Depoimento colhido em Rio Claro / SP em 20/10/2004.

92

Segundo dados da Pastoral da Criança, o Centro Comunitário atende aos seguintes
bairros: Vila Martins, Chervezon, Jardim Independência, Jardim Progresso, Parque São Jorge,
Santa Clara, São João, Arco-Íris, Mãe Preta e Bonsucesso.

Foto 16: Padrões habitacionais iniciais de ocupação do bairro.
ZABOTTO, M.C.;2005.
Na foto 16 procuramos mostrar o padrão inicial das construções no bairro Cervezon, na
década de 70. Nota-se a mudança de fachada de algumas casas, e o desenvolvimento do bairro
com asfalto, iluminação pública, desenvolvimento de um comércio local e etc.
No CC há uma Associação de Moradores formada, presidida por: uma moradora (Dona
Carmelita), que é a pessoa responsável para divulgar as decisões apoiada por uma comissão;
dois representantes da Pastoral; dois representantes do grupo da 3ª idade; e um representante
da saúde municipal. As reuniões são feitas na última segunda-feira do mês, com a presença do
representante da Ação Social.
Eu sou apenas um representante dos grupos né? Por enquanto, porque até
eles...a intenção minha é dar o máximo de mim mas no futuro eu quero que
seja outra coordenadora. Mas a idéia nossa é quanto mais grupo tiver no CC
quanto mais puder usar o CC pra nós é melhor né? Então a gente é liderança
agora das comunidade mesmo, não tem nenhum órgão do prefeito, assim da
prefeitura trabalhando com nós! Tem sim a parte social que a gente responde
a eles né? Que pra nós é importante o convênio com a Prefeitura. Porque a
prefeitura ela dá o material (líder comunitária, 2004) 38 .

38

Depoimento colhido em Rio Claro / SP em 20/10/2004.
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Foto 17: Atendimento ao cidadão no CC.
ZABOTTO, M.C., 2004.

Algumas atividades desenvolvidas: curso de pedreiro; grupo da 3ª idade; ginástica para
diabéticos e hipertensos; atendimento ao cidadão; horta solidária comunitária; clube de mães;
Pastoral da Criança (pesagem de crianças, doação de multimistura, pintura em panos de prato,
crochê, bordado).

Foto 18: Festa de aniversário do grupo da 3ª idade no CC.
ZABOTTO, M.C., 2004.
Todos os entrevistados 39 eram mulheres, na faixa etária (gráfico 10) de 11 a 30 anos
perfazendo 43,4%. São mulheres solteiras num total de 34,8%; seguida por casadas (21,8%).
Quanto a origem são naturais (gráfico 11) do estado de São Paulo totalizando 65,2% – assim
como a líder comunitária - , e o último estado em que moraram foi São Paulo com 47,8% das

39

Para mais detalhes vide Apêndice.
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mulheres entrevistadas. Quanto a origem de seus pais são naturais do estado de São Paulo
somando 39,1%; seguido por Minas Gerais com 21,7%. São mães com 82,6%, com dois
filhos totalizando 26,1%, e três filhos com 21,8%. A maioria dos filhos não freqüentam a
escola 40 , totalizando 47,8%, e dos filhos que freqüentam a maioria estuda no pré-primário
(30,4%).

Gráfico 10: Faixa Etária dos Entrevistados (CC
Beija-Flor)

21,70%
39,20%

11-20 anos
21 -30 anos
31 -40 anos

21,70%
4,40%

41 -50 anos
50 anos e mais

13%

Fonte: pesquisa direta, 2004.

Gráfico 11: Naturalidade dos Entrevistados
(CC Beija-Flor)
4,40%
8,60%

17,40%

MG
SP

4,40%

AL
SE
65,20%

PE

Fonte: pesquisa direta, 2004.
As mulheres entrevistadas moram no Cervezon, totalizando 30,4%, também chamado de
grande Cervezon, já que este já perdeu suas delimitações internas (mapa 5). As mulheres que
moram no bairro Boa Esperança somam 13%. E as mulheres que são originadas do mesmo
bairro totalizam 43,5%.

40

Constatamos esse fato devido a alta faixa etária dos filhos.
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Mapa 5: População atendida pelo CC Beija-Flor.
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BAIRROS:
1- Residencial Florença
2- Recreio das Äguas Claras
3- Parque Mãe Preta
4- Vila Industrial
5- Conj. Resid. de I. S. V. Verde
6- Vila São Miguel
7- Parque dos Eucaliptos
8- Jardim Parque Residencial
9- Jardim Village
10- Conj. Hab. Arco Íris (CECAP)
11- Vila Cristina
12- Jardim Bandeirante (COHAB)
13- Vila Nova
14- Jardim América
15- Vila São José
16- Vila Alemã
17- Vila Bela Vista
18- Jardim Vila Bela
19- Vila Indaiá
20- Jard. N. Sra. da Saúde
21- Vila Horto Floresta
22- Vila Paulista
23- Jardim Condutta
24- Jardim Floridiana
25- Jardim do Ipê
26- Bairro Cidade Nova
27-Jardim Santa Clara
28- Vila Martins
29- Jardim Hipódromo

30- Vila Saibreiro
31- Vila Aparecida
32- Bairro da Saúde
33- Vila Santo Antônio
34- Cidade Jardim
34 A- Cidade Jardim (Anexo)
35- Jardim Resid. Copacabana
36- Conj. Hab. Boa Esperança
37- Parque das Indústrias
38- Jardim Independência
39- Jardim Primavera
40- Jardim Ipanema e Expansão
41- Jardim Chervezon
42- Jardim Portugal
43- Vila Operária
44- Zona Central (Centro)
45- Parque São Jorge
46- Chácara Boa Vista
47- Jardim São João
48- Jardim São Caetano
49- Jardim Azul
50- Jardim Alfredo Karan
51- Alto do Santana
52- Bairro Santana
53- Bairro Santa Cruz
54- Bairro Boa Morte
55- Bairro São Benedito
56- Bairro da Consolação
57- Bairro do Estádio

58- Jardim Cidade Azul
59- Jardim Olinda
60- Vila Elizabeth (BNH)
61- Jardim Alto do Santana
62- Vila Santa Terezinha
63- Jardim Santa Maria
64- Recanto Paraíso
65- Parque Universitário
66- Jardim Wenzel
67- Jardim Bela Vista
68- Jardim São Paulo I
69- Vila do Rádio
70- Jardim Claret
71- Bairro Olímpico
72- Município
73- Jardim Kennedy
74- Jardim Anhanguera
75- Jardim Boa Vista - Nosso Teto
76- Jardim Panorama
77- Jardim Paulista II
78- Jardim Panorama Complemento
79- Jardim das Paineiras e Expansão
80- Conj. Hab. Orestes A. Giovanni
81- Jardim Matheus Manieiro
82- Jardim Res. Santa Elisa
83- Granja Regina
84- Cidade Claret
84 A - Cidade Claret (2’ Prolong.)
85- Jardim Mirassol

86- Jardim Shangrilá
87- Jardim Rio Claro
88- Chácara Lusa
89- Jardim Quitandinha
90- Jardim do Trevo
91- Jardim São Paulo II
92- Vila Anhanguera
93- Jardim Novo Horizonte
94- Jardim Paulista
95- Jardim Inocoop (COHAB)
96- Chácara Bom Retiro
97- Jardim Centenário
98- Nova Veneza
99- Jardim Res. das Palmeiras
100- Jardim Esmeralda
101- Jardim Guanabara
102- Vila Romana
103- Jardim Novo II
104- Jardim Novo
105- Resid. Campestre Vila Rica
106- Recanto São Carlos
107- Jardim Maria Cristina
108- Jardim da Saúde
109- Novo Jardim Wenzel
110- Jardim Bom Sucesso
111- Jardim Nova Rio Claro
112- Vila Paulína
113- Jardim Araucária
114- Jardim Progresso

115- Jardim Brasília
116- Jardim Itapuã
117- Jardim Donangela
118- Vila Santa Cruz
119- Conj. Habit. Recanto Verde
120- Residencial das Flores
121- Residencial São José
122- Jardim Novo Rio Claro
123- Residencial dos Bosques
124- Resid. Benjamim de Castro
125- Jardim Brasília II
126- Jardim Guanabara II
127- Jardim Leblon
128- Cond. Villagio Ipanema
129- Cond. Villagio Urca
130- Cond. Cillagio Gavea
131- Jardim Sacarpa I
132- Jardim Botânico
133- Cond. Manacas
134- Jardim Resid. San Marino
135- Cond. Resid. Vista Alegre
136- Cond. Resid. Vista Verde
137- Cond. Resid. Pettit Village
138- Cond. Resid. Colorado
139- Cond. Resid. California
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As mulheres entrevistadas moram em Rio Claro há mais de cinco anos (78,3%), e as
pessoas naturais da cidade totalizam 13%. Estão no bairro há mais de cinco anos 52,2% das
entrevistadas; e 21,7% nunca mudaram de bairro.
A residência é dividida com mais de quatro pessoas (56,6%). A casa é própria para
60,9%; com abastecimento de água para 95,6% das mulheres; luz (95,6%), asfalto (91,3%) e
esgoto (91,3%). Um índice alto para um local que denominam de área periférica da cidade,
pois mostra um bairro já consolidado.
Os dados do IBGE sobre o Censo Demográfico (Resultados da Amostra por Município,
2001), aponta que nesse local 3.983 domicílios (de 6.530 domicílios pesquisados) são
próprios. E nessa residência moram de três (1.456 domicílios) a quatro (1.677 domicílios)
pessoas, o mesmo resultado obtido nos questionários.
As mulheres questionadas sobre trabalho, 73,9% disseram não estarem trabalhando, e
seu último emprego foi de doméstica (47,8%). As pessoas que nunca trabalharam totalizam
26%. A renda familiar (gráfico 12) gira em torno de mais de R$ 501,00 para 39% das
entrevistadas, seguido pela faixa salarial de R$ 201,00 a R$ 300,00 para 34,8%. As mulheres
que não recebem nenhum tipo de benefício totalizam 69,6%.

Gráfico 12: Renda Familiar dos Entrevistados (CC
Beija-Flor)
201 a 300 reais

8,70%
8,70%

34,80%

301 a 400 reais
401 a 500 reais
501 reais e mais

39%

4,40%
4,40%

Desempregado
Não sabe

Fonte: pesquisa direta, 2004.
Os cursos que mais freqüentam são: atendimento ao cidadão (34,8%), clube da 3ª idade
(34,8%) e pintura (21,7%). Questionadas sobre um curso que gostariam que fosse oferecido
52,2% pessoas responderam que não gostariam de mais nenhum curso, e 21,7% pessoas
responderam que gostariam de um curso de desenho.
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4.2. Do Rural e do Urbano: uma contribuição ao debate.

Durante o processo de coleta de dados, obtivemos a informação que havia um CC em
um bairro rural, provavelmente um dos primeiros CCs construídos em Rio Claro. Para nossa
surpresa trata-se de uma denominação interessante, pois é um bairro rural dentro da cidade.
Pelo conceito um bairro seria uma denominação de um local onde há um modo de vida
urbano, como seria um bairro rural?
A cidade é, sob o ângulo do uso do solo, ou das atividades econômicas que a
caracterizam, um espaço de produção não-agrícola (ou seja, manufatureira
ou propriamente industrial) e de comércio e oferecimento de serviços (...).
Ocorre, porém, que a coisa não é tão simples assim. Não é tão simples, não
tanto porque, às vezes, podem ser encontradas, como minúsculas ilhotas em
meio a um oceano de espaço construído, “extravagâncias espaciais” como
plantações de hortaliças, verduras e legumes (olericultura), desenvolvidas
debaixo de torres de altas tensão – ou seja, em terrenos que, dificilmente se
prestariam para qualquer outro aproveitamento econômico (...) (SOUZA,
2003, p.27)

De acordo com a literatura pesquisada, essa área então seria uma pequena ilhota dentro
da cidade onde seria desenvolvido uma agricultura familiar de subsistência ou voltada para o
mercado consumidor.
Não, decididamente a coisa não é tão simples, principalmente, porque, nas
bordas da cidade, é comum existir uma “faixa de transição” entre o uso da
terra tipicamente rural e o urbano. Essa faixa de transição é chamada, entre
os geógrafos anglo-saxões, de franja rural-urbana, e, entre os franceses,
comumente, de espaço periurbano. No Brasil ambas as expressões são
empregadas pelos estudiosos. Quanto maior a cidade, em geral, mais
complexo tende a ser o espaço periurbano (SOUZA, 2003, p. 27 - 28)

Batovi é um bairro afastado do centro da cidade, fora dos limites urbanos, e muito perto
dos novos bairros da cidade, como o Bonsucesso e o Novo Wenzel (mapa 6). A principal
atividade que move o bairro é a cerâmica de azulejos e tijolos, que emprega grande parte da
população local, e a outra parte da população são comerciantes que têm suas lojas na centro
da cidade. A partir dessa constatação começamos a discutir qual o emprego real dessa terra,
pois: “ Terra rural é um meio de produção. A terra urbana é suporte para atividades
econômicas, moradia, equipamentos e meios de consumo coletivo e infra-estrutura”
(RODRIGUES, 2005, p.105). Então, do que se trata Batovi: de uma área periurbana,
rururbano, franja rural-urbana, ou apenas um “bairro rural”. Mais uma vez nos deparamos
com conceitos geográficos.
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Mapa 6: Localização aproximada do bairro rural Batovi em Rio Claro (SP).
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Para Marcelo Lopes de Souza (2003) no periurbano:
Nele se encontram misturadas duas “lógicas”, por assim dizer, de uso da
terra: a rural e a urbana. A “lógica” rural é a da terra enquanto terra de
trabalho para a agricultura e a pecuária(...). Já a “lógica” urbana é a do solo
enquanto um simples suporte para atividades que independem de seus
atributos de fertilidade: produção industrial (indústria de transformação e
construção civil), atividades terciárias, habitação e circulação (ruas,
avenidas, etc) (SOUZA, 2003, p. 27 -28).

E franja rural- urbana:
O que pode confundir é que, na franja rural-urbana, muitas vezes a face
visível do espaço (a paisagem) continua tendo um aspecto “rural”, às vezes
até belamente bucólico – algumas plantações, muito verde, grandes espaços
servindo de pastagem para algumas cabeças de gado -, quando, na verdade,
por trás disso se verifica uma presença insidiosa e cada vez mais forte da
“lógica” urbana de uso do solo (SOUZA, 2003, p. 27 - 28).

Já para Ana Rute do Vale (2005) os espaços periurbanos: “neles atividades agrícolas e
não agrícolas misturam-se de tal forma que há dificuldade de diferenciação entre as
paisagens rurais e urbanas” (p. 13).Portanto para a autora:
trata-se de um espaço localizado nas proximidades das cidades, mas que, por
conta de ainda não ter sido incorporado ao perímetro urbano, não pode ser
denominado de urbano (...) Acontece que, mesmo sua paisagem sendo
predominantemente rural, geralmente sua lógica é urbana (VALE, 2005, p.
65).

Porém o que observamos é uma lógica totalmente diferente da descrita como
periurbana, a autora ainda discute o conceito “franja urbana”
O termos franja urbana foi utilizado pela primeira vez, segundo España
(1937), pelo geógrafo Smith (1937) e se referia à área construída fora dos
limites administrativos da cidade. Essa definição, porém, era insuficiente
para diferenciar os chamados subúrbios clássicos, dos municípios com infraestrutura econômica e social ligada à atividade agrícola e com organização
específica, que é transformada pela descentralização de funções e pela
presença de população urbana. Além do mais, España (1991) acrescenta
ainda que, na geografia, o emprego desse termos possui um sentido mais
amplo, sendo utilizado para as áreas onde ocorre o crescimento periférico e
onde os usos urbanos e agrícolas do solo se misturam, formando uma zona
de transição entre a cidade e o campo (VALE, 2005, p. 77 - 78).

Mas observando o local não constatamos grandes lavouras, ou áreas de gado, na
verdade, não há nenhuma dessas atividades. O mais próximos que conseguimos foi uma
agricultura de “fundo de quintal”, algo como um resquício de uma agricultura familiar de
subsistência. Porém, essas plantações não são a única fonte de alimentação da família. Em
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busca do que seria o rurbano Ana Rute do Vale (2005), em sua tese, trabalha exatamente a
discussão desses temas, por isso foi de grande auxílio para nosso esclarecimento.
Andrade (1995, p.10) prefere acreditar que estamos diante de “um processo
de ruralidade urbana e, em contrapartida, de uma urbanização rural”. E
lembrou que a expressão “rurbano” foi usada por Freyre (1982) para definir
os espaços que não deixaram de ser rurais, mas que ainda não são urbanos.
Segundo Andrade” (1995), a rurbanização, no entanto, não significa somente
uma situação intermediária entre a puramente rural e a exclusivamente
urbana, mas uma mistura entre os valores representados pelos modos de vida
rural e urbano. É um processo de desenvolvimento socioeconômico que
combina, em termos de forma e conteúdo, uma única vivência regional e
nacional (rurbanos). Assim sendo, a rurbanização representa uma rejeição à
absoluta urbanização e, ao mesmo tempo, à idealização de camponeses
vivendo arcaicamente em espaços rurais (VALE, 2005, p. 39).

O termo rururbano foi o que mais se aproximou das nossas observações, porém ainda
não é exatamente Batovi. Pois nesse bairro constatamos alguns modos de vida rural, porém a
presença da urbanização com abertura de ruas, asfalto, iluminação, e patrulhas policiais
indicam características de um bairro pertencente a cidade , ou seja, urbano, e não mais um
bairro rural.
Para ele (Graziano da Silva, 1997), espacialmente, o rural deve ser
compreendido como um continuum do urbano, já que não são mais as
atividades econômicas – no caso, a agricultura, que caracterizam o mundo
rural. Assim, o rural e o urbano não devem ser vistos como mundos que se
opõem, mas se complementam. Entre eles existe um continuum espacial
tanto do ponto de vista de sua dimensão geográfica e territorial quanto de
sua dimensão econômica e social. A existência de um processo renovador
nas áreas rurais sem que haja uma perda total de sua identidade
(agropecuária), gera, então, uma interdependência rural-urbano, fenômeno
esse denominado de rururbano por Graziano da Silva (VALE, 2005, p. 39).

Porém não podemos confundir a proximidade do bairro rural a cidade como essencial
para a caracterização como uma área urbana. Não é a situação de proximidade que o torna
urbano, Villaça (2001) destaca exatamente esse ponto:
A simples proximidade física de um terreno rural à cidade não o torna
potencialmente urbano. É necessário haver acessibilidade, isto é, um sistema
de transporte de passageiros a preços compatíveis com os que podem ser
pagos pela demanda. Nesse sistema cabe um destaque às vias, aos terminais
e aos pontos de parada dos veículos, que são os elementos onde se
concretiza ou pode se concretizar a acessibilidade (VILLAÇA, 2001, p. 80).

É muito importante a constatação feita por Villaça (2001), pois nos remete a investigar
os equipamentos urbanos que alimentam o local. Além de uma escola infantil (ensino básico),
contatamos linhas de ônibus com apenas dois horários diferentes. Em Batovi é muito comum
as pessoas irem até “a cidade” fazer compras de supermercado, ou de outros artigos, de
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bicicleta por estar localizado em uma área próxima e com vias principais de trânsito. Porém o
ponto mais expoente do local é a convivência entre as pessoas e os costumes, que são
claramente rurais.
Urbano e rural não são realidades substantivamente diversas. A metrópole
paulistana é amplamente rural nos costumes dos bairros, sobretudo pobres,
no modo de habitar, no modo de circular (você já reparou que aqui as
pessoas preferem transitar pelo meio da rua em vez de transitar pela calçada?
O meio da rua é para elas rural, é o caminho, a vereda, em que é preciso
evitar as beiras, os lugares perigosos, de contato com o mato; a calçada é
urbana, mas deslocada, usada como depósito de entulho, de materiais de
construção, de acesso de carros: não como lugar de trânsito das pessoas). O
urbano está no rural, de muitos modos: o rádio, o carro, a antena parabólica,
o avião. Os espaços se encurtaram, num certo sentido, mas o descompasso
permanece (MARTINS, 2000, p.166).

Preserva-se a confiança nas pessoas pelos laços familiares e de vizinhança, pois em
Batovi grande parte dos moradores pertencem a grupos de família. Ou também estão há muito
tempo no bairro e já fazem parte da história de construção do lugar.
É no campo que se forma a nossa raça e se elaboram as forças íntimas de
nossa civilização. O dinamismo da nossa história, no período colonial, vem
do campo. Do campo, as bases em que se assenta a estabilidade admirável da
nossa sociedade no período imperial (SANTOS, 1993, p. 17).

O espaço rural ou, no caso, o bairro rural visto como um continuum do urbano já foi
constatado há muito tempo. Os costumes locais sempre carregam consigo traços geracionais,
dessa forma: “Simplesmente, não mais se trataria de “regiões rurais” e de “cidades”. Hoje,
as regiões (brasileiras) agrícolas (e não rurais) contêm cidades; as regiões urbanas contêm
atividades rurais” (SANTOS, 1993, p. 65).
Vale (2005) nos recorda do perigo de conceitualizações fechadas, com isso faz uma
comparação de conceitos sobre o critério adotado para classificar uma área rural ou urbana:
Abramovay (2000) questiona o critério brasileiro de distinção rural/urbano,
apontando algumas restrições como: 1) a definição do rural é feita em parte
pelos poderes públicos municipais muito mais interessados na arrecadação
fiscal do que nos aspectos geográficos, sociais, econômicos ou culturais; 2)
todo aglomerado populacional que possuir serviços públicos, poderá ser
definido como urbano, o que leva os pequenos distritos a serem
denominados urbanos e; 3) a definição do rural, geralmente, se baseia na
carência, que não é um critério adequado, seja qual for o ponto de vista
(ABRAMOVAY, 2000, p.4)” (VALE, 2005, p. 47 - 48).

E ainda segundo a mesma autora, ela faz alusão ao conceituado órgão governamental
IBGE:
(Citando IBGE, 2000): “Segundo a localização de domicílio, a situação é
urbana ou rural, conforme definida por lei municipal em vigor em 1º de
agosto de 2000. Em situação urbana consideram-se as pessoas e os
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domicílios recenseados nas áreas urbanizadas ou não, correspondentes às
cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou áreas rurais isoladas.
A situação rural abrange a população e os domicílio recenseados em toda a
área situada fora desses limites, inclusive os aglomerados e os núcleos. Esse
critério também é utilizado na classificação da população urbana ou rural
(IBGE, 2000, p.20)” (VALE, 2005, p. 53).

Ou seja, mais uma vez notamos a lógica do mercado imbutida em classificações e
delimitações regionais da cidade.

Foto 19: Bairro rural Batovi e seus arredores.
ZABOTTO, M.C., 2006.
Em relato de um morador de Batovi constatamos a história de formação da associação
de moradores e consequentemente do CC:
Na época nóis tinha uns 19 ano mais ou meno. Peguei e falei pra rapaziada
assim: “óh, vamô desmanchá essa casa aí, que isso aqui não tem mais linha
(de trem), não tem mai nada, e vamô construí um campo de futebol na
enxada aí (...)Então praticamente isso aqui começô em 89 porque depois
que desativou a linha de trem (morador do bairro rural Batovi, 2004) 41 .

Famílias que se conhecem há anos, a horta no fundo do quintal, muitas casas com
portão de madeira, criação de galos, gansos, galinhas, etc.
O que observamos nos bairros é indicativo do fato de que os usos
transformam os espaços como modo de apropriação particular e específica,
por exemplo, na cor da casa, no arranjo do jardim, nos móveis dos alpendres,
na improvisação da garagem, no tipo de muro que circunda a casa, na altura
do portão, etc. Como decorrência de uma prática social vivida, cada sujeito
se situa em um espaço onde se reconhece; assim, o espaço incorpora atos de
criação de um mundo habitado e habitável, reconhecido e identificado pelos
habitantes (CARLOS, 2001, p. 279).
41

Em depoimento colhido em Rio Claro/SP em 18/03/2004.
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Em Batovi, o ritmo de vida dessas pessoas aparece determinado por temporalidade
diversa dos bairros urbanos embora o trabalho na cidade constitua um aspecto determinante
do modo de sobrevivência, as relações sociais tecidas entre os moradores se inscrevem num
contexto marcado por traços de vida rural.
Isso se manifesta pela forma como se organizam para a solução de problemas, para o
jogo de bocha, para as festas, reconhecendo uma liderança tradicional, que os representa
frente aos poderes estabelecidos na cidade.
-Centro Comunitário de Batovi 42

Durante a pesquisa foi notado um CC diferente de todos os apresentados, localizado no
bairro rural de Rio Claro, Batovi mostra uma outra maneira de conceber CC. Construído a
partir de uma reforma da antiga estação ferroviária, o CC de Batovi, administrado em 2004
pelo subprefeito, abrigou durante muito tempo as festas e atividades do bairro rural,
reconhecido por ele como vila.

Foto 20: O Centro Comunitário de Batovi, antiga estação de trem.
ZABOTTO, M.C., 2006.
42

Endereço: antiga estação ferroviária de Batovy.
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Então, praticamente isso aqui começou em 89 porque depois que destivou a
linha...então naquela época o Zé Antonio trabalhava por trás disso também
né? Na parte de CC, então com o trabalho dele e a Gina Palmera (...) então
quando começou a Associação foi com essa turma aí (...)hoje já é diferente,
né? Já mudou todo o esquema, já não tem mais. Naquele tempo eles
trocaram de 89 até 90...depois já começamo, fui presidente também em 95 e
aí eu fiquei aí também como presidente da Associação. Não tinha nada a ver
com Prefeitura (líder comunitário, 2004) 43 .

Dessa forma percebemos um urbano entremeado a ações rurais, mostrando que o
urbano não é dado apenas pela materialidade que o compõe, mas também são as relações
entre as pessoas que fazem o lugar. Muitas vezes, como no caso do bairro rural de Batovi,
notamos que se trata somente de uma denominação, porque ele está entremeado no urbano, já
que se localiza perto do bairro Bonsucesso, Novo Wenzel e Santa Elisa (área de expansão da
cidade) e pela relação dos moradores que trabalham na cidade.
Então tem um time aqui da cidade que quando eles vem jogá, vem...óia,
daqui do Santa Elisa, mai eu fico bobo de vê a quantidade. Por isso que tem
que fazê uma quadra poliesportiva pros cara, 30, 40 pessoa, eu nunca vi
tanta gente que vem. Tem veiz que chega carro ali que enche o...o pátio ali.
Um dia que entraro tudo ali que não tinha jeito nem de entrá a pé. Eu falei:
oh, ces não deram espaço nem pra passa, caramba! E traiz os fio, sabe, muié
vem tamém. Tão enche, então eu do uma oiada lá não vejo ninguém em
Batovi, tão tudo jogando! (morador do bairro rural Batovi, 2004) 44 .

Nesse local percebe que as atividades econômicas-comerciais voltadas para fora do
“bairro rural”, ficando este vazio durante o dia. O comércio é pouco desenvolvido havendo
bares, mercados (chamados de “mercadinhos” ou “armazéns”) e pequenos salões de beleza. A
indústria de cerâmica emprega grande parcela da população local.
No bairro há aproximadamente (de acordo com o líder comunitário) 580 famílias e: “É
no total, somando tudo! Mas na região toda que abrange Batovi de umas 800 mais ou menos,
que pega sítio né?” (líder comunitário, 2004) 45 . Assim notamos que para essa liderança
Batovi é mais que um bairro rural, é quase uma cidade pois abrange a área urbana (onde está
localizado o CC) e a área “dos sítios”.
Outro fator encontrado na fala da liderança é a visão de desenvolvimento urbano
ligado às construções e melhorias do ambiente:
Que hoje cê vê é tudo asfaltado, né? Não tinha nada disso!(...) Iluminação
púbrica cê vê na entrada, não tinha! (...) Aí quando eu fiz...nessa gestão de
43
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agora que eu fiz o asfalto novo, e tudo mundo concordô, sabe? De paga o
asfalto! Óia o que aconteceu: 90% de Batovi tava asfaltada de graça, agora
mando carnê pra nói paga! Nossa! Ta braba a coisa!(...) eu falei: eu tamém
não acho justo 90% asfaltada e dois mil e oitocentos e poco metros
quadrados aí cobrá! Mai é leis é leis, e tem que cobrá! (líder comunitário,
2004) 46 .

FOTO 21: Visão dos fundos do CC (centro do bairro Batovi).
ZABOTTO, M.C.,2006.

Atrelado a esse “desenvolvimento urbano” o líder reconhece as dificuldades da
construção do bairro, principalmente por se sentir “diferente” da população local, mesmo
morando em Batovi há mais de 28 anos:
E tem lugar pequeno, e eles não deixa desenvorve o lugar tamém. Porque o
único que não é parente aqui sou eu. Tudo mundo é parente de tudo mundo!
(...) Quando vende, eles vende prá parente. E aí, por exemplo, parente
constrói e muda, e não abre um loteamento pra produzi, pra desenvorvê. O
bairro não cresce por causa disso. É só entre eles! Cê fala de abri uma
avenida ali, nossa senhora! (...) porque cê tem que fazê aquela melhoria
porque ce vai interliga. Aí a pessoa fala: “não, se oce for faze isso aqui, o
que vai acontece? Vai entra bandido ali!”. Eu falei: “não gente, pára com
isso, bandido entra pelo fundo do quintal da gente, não é pra rua!” (...) Não
tem jeito!(...) não é a toa que o sistema do cabloco é o jogo de cintura, senão
ce não consegue trabaiá. É compricado! (liderança do bairro, 2004) 47 .

Um fato marcante no CC de Batovi é uma festa típica, o Encontro de Cabloco que
sempre acontece em novembro, como o Sr. Ditinho nos conta:
46
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A festa de cabloco, o sistema é...a gente faiz ...é um tipo de festa do pião,
mai o cabloco é por causa da viola né? Então faiz um show, a gente convida
sempre tem que ter 18/20 dupra, e bem fazê o show deles aí, assim, ao vivo,
né? Por isso que o nome é Encontro de Cabloco, nóis já fizemo...acho que
foi a Quinta, nóis fizemos até a Quinta festa(...) e as duplas vem e longe
também. Teve dupra numa época que veio até de São Paulo. De São Paulo
veio banda aliás, não foi dupra. Mai dessa região aí, veio dupra até
profissional de Cordeirópolis que tem CD gravado...os cara vem e a gente
não dava uma quantia grande porque a gente dava premiação sabe? Cois que
dá pros cara gasta na festa sabe? (líder comunitário, 2004) 48 .

É exatamente essa identificação com o local que faz a liderança buscar outros meios de
comemorar e exaltar a cultura local. Martins (2000) destaca exatamente essa exaltação da
música sertaneja ligada a cultura local em meio ao desenvolvimento urbano da década de 30.
A música sertaneja, um gênero musical aparentemente de origem rural, mas
de fato urbana, inspirada nas tradições musicais caipiras, que surgiu em São
Paulo no final dos anos 20, às vésperas da Revolução de 1930, um revolução
modernizante, foi desde o início uma ácida crítica dos elementos mais
expressivos da modernidade na cidade e ao mesmo tempo um meio de
compreendê-la. Um gênero de música que combinava as possibilidades
discrepantes do antigo circo itinerante e as novas possibilidades modernas
do disco e do rádio. Portanto, um gênero que emerge no momento de melhor
e mais completa definição dos contornos da modernidade no Brasil no
contraste com o mundo rural e tradicional que estava ruindo (MARTINS,
2000, p. 31 - 32).

Arriscamos dizer que o CC de Batovi é realmente um local muito diferente dos outros
bairros pesquisados e, com isso, guarda uma grande riqueza no tipo de liderança comunitária,
se contrapondo aquelas encontradas nos outros Centros estudados.
Dessa forma, através das atividades que desenvolvem o público participante do CC
Batovi podemos constatar uma população local diferenciada da encontrada no centro da
cidade de Rio Claro, com vários traços de tradicionalismo presente ao meio rural. E uma
população que se configura em espaços heterogêneos da cidade e de sua circunvizinhança não
alheia aos processos urbanos e muito menos caracterizadas pela despolitização. Utilizam os
equipamentos destinados pelo poder público, tecendo com este uma rede de comunicação
peculiar, ativando ora canais mediadores, criados pela administração urbana (os CCs,
programas sociais, projetos, benfeitorias); ora a mediação é feita dentro de sistema de relações
tradicionais (o festeiro, a professora, o chefe de família) – representados pelo grupo de
família.

47
48
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4.3. Falas e Olhares sobre a Cidade:

O que é claramente observado em Rio Claro que este possui uma área periférica bem
peculiar, onde suas habitações são bem estruturadas, construídas com tijolos ou blocos-tijolo,
com encanamento, telhado com telhas de cerâmica, portas e janelas bem acabadas (madeira
ou mesmo ferro), diferindo do que se costuma caracterizar como paisagem da periferia.

FOTO 22: Zona Leste de São Paulo (Cidade Tiradentes).
COLL, J.D., 2006.

O professor Roberto Lobato Correa (2001) destaca um dos conceitos de área periférica:
A periferia não se refere apenas à localização distante. Ganha também um
certo sentido de metáfora ao ser identificada como sinônimo de exclusão, de
precárias condições de vida. Nesse sentido, a periferia pode ganhar foros de
ubiquidade como acontece com as favelas do Rio de Janeiro (CORREA,
2001, p. 162).

As periferias significam locais segregados do centro da cidade, mas nem por isso um
local destituído de poder de decisões, já que nessas áreas observamos várias lideranças de
bairro atuantes, grupos e movimentos que dinamizam o urbano. Podemos destacar que trata-se
de áreas segregadas do centro da cidade, porém, em alguns casos, já se constituem em outros
centros, com funções e atendimentos próprios, alimentados por uma vida local heterogênea e
dinâmica.
Neste meio ambiente onde a ação do Estado é, via de regra, limitada, surgem
novas regras, códigos e poderes que, ao mesmo tempo que exercem vigoroso
controle social, criam um modus vivendi próprio, capaz de minimizar as
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duras condições de existência. Estabelece-se, muitas vezes, um conflito entre
as Associações de Moradores e os grupos organizados ligados ao crime que
procuram transformar a favela em seu território (CORREA, 2001, p. 164).

Concordando com Correa (2001) quando relata a formação de “duas cidades”:
Criam-se assim, aparentemente, duas cidades. Uma de opulência, bem-estar
e poder, e outra de pobreza e desesperança. Elas, no entanto, são parte
integrante da mesma unidade, de uma unidade contraditória cujas
contradições se viram agravadas e expressas com maior nitidez nas áreas
segregadas dos setores seletivos, de um lado, e das periferias populares, de
outro (CORREA, 2001, p. 177 - 178).

Analisando os dados levantados poderíamos sugerir uma comparação entre esses
bairros a que se localiza dos CC estudados. Os questionários estruturam um esboço do perfil
da pessoa que frequenta os CCs de modo geral. Trata-se, contudo, de mulheres totalizando
95,2%; 32,3% na faixa etária de mais de 50 anos (gráfico 13), e mulheres na faixa etária de 21
a 30 anos totalizando 19,4%. São mulheres casadas somando 35,5%, e 59,7% naturais do
estado de São Paulo (gráfico 14); seguida por 8,1% naturais do estado de Minas Gerais. O
último estado em que residiram foi São Paulo somando 51,6%; seguido pelo estado de Minas
Gerais com 4,8%. Quanto a origem de seus pais, 33,9% são naturais do estado de São Paulo e
14,5% de Minas Gerais. São mães (82,3%), com dois filhos (24,2%), e 21% das mulheres tem
mais de cinco filhos. Uma pequena parte dos filhos está freqüentando a escola (48,4%), e 50%
dos que estudam estão no ensino fundamental.

Gráfico 13: Faixa Etária dos
Entrevistados em Rio Claro (SP)

32,30%

1,60% 14,50%
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Fonte: pesquisa direta, 2004.
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Gráfico 14: Naturalidade dos Entrevistados em
Rio Claro (SP)

Porcentagem

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
MG

CE

SP

AL

PR

BA

RN

GO

PA

TO

ES

SE

PE

Estados

Fonte: pesquisa direta, 2004.

O bairro em que moram (mapa 7): 16,1% no Jardim Guanabara, 12,9% no Cervezon,
8,1% no Jardim Progresso e 6,4% no Boa Esperança. Observa-se a sobreposição de alguns
bairros, indício de funcionamentos diferentes dos Centros Comunitários e com isso, a
população se move em direção as funções desejadas. Essa mobilidade promove o crescimento
e reconhecimento de outros lugares coletivos. O bairro de origem é o mesmo em que estão
residindo (27,4%), ou o Cervezon (16,1%), mostrando que mesmo um bairro já consolidado,
como observamos nas análises acima, continua sendo um local de recepção e saída de
migrantes.
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Mapa 7: População atendida pelos CCs em Rio Claro (SP).
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BAIRROS:
1- Residencial Florença
2- Recreio das Äguas Claras
3- Parque Mãe Preta
4- Vila Industrial
5- Conj. Resid. de I. S. V. Verde
6- Vila São Miguel
7- Parque dos Eucaliptos
8- Jardim Parque Residencial
9- Jardim Village
10- Conj. Hab. Arco Íris (CECAP)
11- Vila Cristina
12- Jardim Bandeirante (COHAB)
13- Vila Nova
14- Jardim América
15- Vila São José
16- Vila Alemã
17- Vila Bela Vista
18- Jardim Vila Bela
19- Vila Indaiá
20- Jard. N. Sra. da Saúde
21- Vila Horto Floresta
22- Vila Paulista
23- Jardim Condutta
24- Jardim Floridiana
25- Jardim do Ipê
26- Bairro Cidade Nova
27-Jardim Santa Clara
28- Vila Martins
29- Jardim Hipódromo

30- Vila Saibreiro
31- Vila Aparecida
32- Bairro da Saúde
33- Vila Santo Antônio
34- Cidade Jardim
34 A- Cidade Jardim (Anexo)
35- Jardim Resid. Copacabana
36- Conj. Hab. Boa Esperança
37- Parque das Indústrias
38- Jardim Independência
39- Jardim Primavera
40- Jardim Ipanema e Expansão
41- Jardim Chervezon
42- Jardim Portugal
43- Vila Operária
44- Zona Central (Centro)
45- Parque São Jorge
46- Chácara Boa Vista
47- Jardim São João
48- Jardim São Caetano
49- Jardim Azul
50- Jardim Alfredo Karan
51- Alto do Santana
52- Bairro Santana
53- Bairro Santa Cruz
54- Bairro Boa Morte
55- Bairro São Benedito
56- Bairro da Consolação
57- Bairro do Estádio

58- Jardim Cidade Azul
59- Jardim Olinda
60- Vila Elizabeth (BNH)
61- Jardim Alto do Santana
62- Vila Santa Terezinha
63- Jardim Santa Maria
64- Recanto Paraíso
65- Parque Universitário
66- Jardim Wenzel
67- Jardim Bela Vista
68- Jardim São Paulo I
69- Vila do Rádio
70- Jardim Claret
71- Bairro Olímpico
72- Município
73- Jardim Kennedy
74- Jardim Anhanguera
75- Jardim Boa Vista - Nosso Teto
76- Jardim Panorama
77- Jardim Paulista II
78- Jardim Panorama Complemento
79- Jardim das Paineiras e Expansão
80- Conj. Hab. Orestes A. Giovanni
81- Jardim Matheus Manieiro
82- Jardim Res. Santa Elisa
83- Granja Regina
84- Cidade Claret
84 A - Cidade Claret (2’ Prolong.)
85- Jardim Mirassol

86- Jardim Shangrilá
87- Jardim Rio Claro
88- Chácara Lusa
89- Jardim Quitandinha
90- Jardim do Trevo
91- Jardim São Paulo II
92- Vila Anhanguera
93- Jardim Novo Horizonte
94- Jardim Paulista
95- Jardim Inocoop (COHAB)
96- Chácara Bom Retiro
97- Jardim Centenário
98- Nova Veneza
99- Jardim Res. das Palmeiras
100- Jardim Esmeralda
101- Jardim Guanabara
102- Vila Romana
103- Jardim Novo II
104- Jardim Novo
105- Resid. Campestre Vila Rica
106- Recanto São Carlos
107- Jardim Maria Cristina
108- Jardim da Saúde
109- Novo Jardim Wenzel
110- Jardim Bom Sucesso
111- Jardim Nova Rio Claro
112- Vila Paulína
113- Jardim Araucária
114- Jardim Progresso

115- Jardim Brasília
116- Jardim Itapuã
117- Jardim Donangela
118- Vila Santa Cruz
119- Conj. Habit. Recanto Verde
120- Residencial das Flores
121- Residencial São José
122- Jardim Novo Rio Claro
123- Residencial dos Bosques
124- Resid. Benjamim de Castro
125- Jardim Brasília II
126- Jardim Guanabara II
127- Jardim Leblon
128- Cond. Villagio Ipanema
129- Cond. Villagio Urca
130- Cond. Cillagio Gavea
131- Jardim Sacarpa I
132- Jardim Botânico
133- Cond. Manacas
134- Jardim Resid. San Marino
135- Cond. Resid. Vista Alegre
136- Cond. Resid. Vista Verde
137- Cond. Resid. Pettit Village
138- Cond. Resid. Colorado
139- Cond. Resid. California
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Quanto ao tempo de moradia na cidade de Rio Claro 74,2% das mulheres têm mais de
cinco anos, e apenas 17,7% são naturais da cidade. Quanto ao tempo no bairro 54,8% das
mulheres têm mais de cinco anos no bairro, e 14,5% têm menos de um ano no bairro.
Dividem a mesma residência mais de 4 pessoas totalizando 61,3%; numa casa própria
(61,3%). O abastecimento de água cobre 93,6% das mulheres entrevistadas, luz 95,2%, asfalto
61,3% e esgoto 85,5%.
Muitos dos entrevistados disseram não estarem trabalhando no momento, somando
75,8%; com uma renda familiar (gráfico 15) de mais de R$ 501,00 para 35,5% das mulheres
entrevistadas, seguida 17,7% com renda familiar na faixa de R$201,00 a R$ 300,00. Dessas
pessoas 54,8% não recebem nenhum tipo de benefício. E seu último emprego foi de
doméstica com 40,3%, seguido por 19,4% mulheres que nunca trabalharam.

Gráfico 15: Renda Familiar dos Entrevistados em Rio Claro (SP)
1,60%
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301 a 400 reais
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Não sabe

Fonte: pesquisa direta, 2004.
A atividade que mais freqüentam nos CCs é o atendimento ao cidadão com 32,3% das
respostas. Questionadas sobre o curso desejado nos CCs 38,7% pessoas responderam que não
gostariam de nenhum curso, seguido por 11,3% que gostariam de um curso de costura.
As áreas periféricas são locais de alta densidade populacional, porém em Rio Claro, a
estrutura física desse local é bem diferente do constatado em outras áreas com a mesma
denominação:
(as favelas) Trata-se de um ambiente de muito elevada densidade de
população. Distribui-se por casebres toscos ou melhorados, de alvenaria,
situados uns junto aos outros. Separando conjuntos de casebre existem
tortuosas, íngremes e fétidas vielas (CORREA, 2001, p. 163)
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É impossível não relacionar o bairro com os CCs, pois a maior parte deles foi construído
a partir dos projetos de construção habitacional popular do Estado de São Paulo, ou
municipal. E os CCs que foram conseguidos através das reuniões do OP também estão
localizados em bairros com infraestrutura urbana, faltando em alguns, apenas o asfalto.

Foto 23: Residencial fechado no Jardim Guanabara II.
ZABOTTO, M.C.,2005.
O padrão de consumo se altera, apontando a incorporação de produtos e bens de valores
dentro de aspirações de uma classe média local. Nos bairros Jardim Brasília e Jardim
Guanabara, a estrutura das casas, a frente das casas, o recuo da calçada, são muito parecidos,
o que se nota de diferença é o asfalto. Quando se sai do Jardim Brasília I e entra-se no Jardim
Brasília II é o asfalto que indica a mudança do bairro. Porem, o mesmo não pode ser dito
quando sai do bairro Jardim Brasília II para o Jardim Guanabara I e II. Nesse ponto nota-se a
diferença da arquitetura das casas, menores, sem asfalto mas, com os mesmo elementos de
construção dos bairros citados anteriormente.
Esse fato também é observado quando se está no Jardim Progresso, bairro localizado na
porção norte da cidade. Como foi um loteamento particular, muitos moradores atuais
compraram seus lotes e dividiram com parentes ou venderam metade para as pessoas
interessadas. Assim, as casas são maiores, sem asfalto, mas com galerias prontas, calçadas,
bocas de lobo, tudo pronto para essa situação mudar. A separação entre este e o bairro
vizinho, o Jardim Ipanema, é marcada pela presença da pavimentação.
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A situação encontrada no bairro Conjunto Habitacional Orestes Armando Giovanni não
é diferente das descritas anteriormente. Mesmo sendo um loteamento ainda irregular (não
possuem o título da terra) as características das casas, arruamento, galerias e calçadas são as
mesmas. São lotes grandes (comparados com do Jardim Guanabara), que atualmente passam
por reformas da fachada original.
Quando se caminha pelo Cervezon (ou Chervezon, ou Cervezão) a situação é
completamente diferente. Trata-se claramente de um bairro antigo, onde já se firmaram as
estruturas urbanas, e as casas originais (de conjunto habitacional popular) perdem-se nas
reformas atuais. Há um forte centro comercial, desenvolvendo a economia do bairro. Assim, é
quase impossível delimitar o início e o fim do bairro, notando claramente o que já foi citado
por Carvalho e Martini (1993) no subitem que caracteriza o CC Beija-Flor, ou seja,
descrevem como Grande Cervezon a aglomeração de vários bairros, com características tão
próximas que essas se confundem e se fundem no tecido urbano.

Foto 24: Rua comercial no Grande Cervezon.
ZABOTTO, M.C;2005.
Com isso, pode-se notar que em lugares distintos da cidade, a comunidade também
adquire hábitos distintos, seja pela sua origem ou pela nova convivência, cria-se uma nova
sociabilidade. Apesar da estrutura física não ser tão diferenciada, as poucas diferenças que se
encontram marcam suas vidas. A história e a forma de como se originaram os bairros, os laços
de vizinhança que se formaram, as influências de instituições atuantes no bairro (igrejas

114

católicas, evangélicas, etc), configuram uma vida comunitária própria. E, com certeza, as
opiniões e necessidades requisitadas para cada bairro também se tornam diferenciadas.
Toda essa nova sociabilidade não é construída em um curto período de tempo. Como
podemos observar pelos dados, no bairro mais consolidado como o Grande Cervezon são
pessoas que estão residindo há mais de 5 anos, por isso, acreditamos que a construção de um
cidadão não é rápido e fácil de se obter como uma casa moldada, como nos relata o epígrafe
do capítulo, mas está associada às mudanças sócio-econômicas pelas quais passa a população
– melhorando o poder aquisitivo, parte desses ganhos são incorporados ás melhorias na
moradia.
Os CCs pertencentes ao sistema COHAB (Conjunto Habitacional ou Núcleo
Habitacional) nascem ao mesmo tempo que o bairro, e se desenvolvem decrescentemente à
população. Enquanto os novos moradores reconhecem o novo espaço habitado, os novos
vizinhos e a vizinhança o “barracão” destinado a reuniões e atividades comunitárias fica cada
vez mais vazio e abandonado. Falta uma liderança, uma voz de apoio que atentem os novos
moradores e esse equipamento coletivo de relevante importância. Martins (2000) retrata um
pouco esse momento de ruptura do cotidiano, no caso, o momento de mudança de bairro:
Pois é no instante dessas rupturas do cotidiano, nos instantes da
inviabilidade da reprodução, que se instaura o momento da invenção, da
ousadia, do atrevimento, da transgressão. E aí a desordem é outra, como é
outra a criação. Já não se trata de remendar as fraturas do mundo da vida,
para recriá-lo. Mas de dar voz ao silêncio, de dar vida à História
(MARTINS, 2000, p. 64).

Carlos (1996) compartilha da mesma idéia de cotidiano, ressaltando a importância “do
passar dos dias” a fim de se tornar um início de vínculo com o bairro
Assim pode-se afirmar que o cotidiano é muito mais que o inconsciente fluir
de dias sempre iguais; é no cotidiano que o cidadão se encontra diante de
coações e vigilância; mas na repetição também pode surgir a essência do
imaginário (CARLOS, 1996, p. 99).

Porque é exatamente nesses encontros na rua que os elementos da vida urbana
renascem, de acordo com a mesma autora: “A rua também é o lugar da desordem, na medida
em que os elementos da vida urbana, imóveis na ordem fixa, se liberam e para aí afluem”
(CARLOS, 1996, p. 92).
Dessa maneira podemos falar que uma multidão não é apenas o conjunto humano, e sim
autores cotidianos heterogêneos lutando por fatos semelhantes ou diferentes, e esse encontro
se dá na rua, nos CCs.
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A rua nos dá pistas, nos abre perspectivas de análise, nos dá elementos sobre
o mundo real, sobre a vida, os cidadãos, sua história, suas perspectivas.
Também nos deixa perdidos mas perder-se, usando analogia de Benjamin, é
uma forma de saber. Como a cidade “saber orientar-se não significa muito;
no entanto perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta
requer instrução”. A multidão na rua, aparentemente disforme e caótica, tem
um rico significado de movimento, pois à semelhança “dos ricos
caleidoscópios que giram de tempos em tempos, a sociedade coloca
sucessivamente, de modo diverso, elementos que se supunham inevitáveis e
compõem uma nova figura” (CARLOS, 1996, p. 99)

Dessa forma, muitos desses CCs ligados ao sistema COHAB (CC – COHAB)
abandonados pelo poder público e pela comunidade, entram em decadência dando lugar a
parcerias escusas e com ideologias duvidosas.
Porque ali são construídas as casas (...) Elas (as pessoas) estão chegando,
vão ainda construir os vínculos. Então o C.C. se não é logo que as pessoas
vão assumindo suas casas, se não é feito um trabalho ali logo no início, ele
vai ficar assim mesmo! Não tem uma história! Um vínculo entre aqueles
moradores! (Secretaria Municipal de Ação Social, 2004) 49 .

Quando não se cria uma identidade com o local de moradia, uma sociabilidade capaz de
agregar as pessoas e não se estabelece autoridades locais, o bairro se torna vulnerável.
A urbanização é um movimento complexo que aglutina ora em favor, ora
contra a formação de uma comunidade política. A urbanização carrega a luta
de sujeitos sociais fragmentados, desterritorializados e sempre em vias de o
serem, mas que, num plano de necessidades redimensionadas, têm que
resolver problemas de sobrevivência, aqueles da existência concreta e
cotidiana. Os enfrentamentos são de toda ordem: uns vão contra a
propriedade imobiliária urbana, outros contra o mercado de modo geral.
Essas lutas, no plano da existência de homens concretos, situam-nos entre o
ser e o não ser: ser cidadão ou não ser nada. Em não sendo cidadãos, vivem
os impasses que a democracia formal parece não poder resolver (SEABRA,
apud SPOSITO, 2001, p. 80).

Em conseqüência, o bairro e o conjunto habitacional começam a ser denegridos e
destruídos, mostrando a real face da violência. Assim, moradores que se identificam unem-se
em busca de um bem comum; reivindicação de melhor qualidade de vida.
E ali, assim...é muito complicado, aquela área ali...ali a gente tentou
colocar algumas atividades mas não vingava muito porque as pessoas
tinham medo de freqüentar porque disseram que tinha um pessoal barra
pesada, e que freqüentava lá e afugentava as outras pessoas. Os maridos não
deixavam as mulheres irem. A gente tentou propor um clube de mães lá,
agora no final do ano, tentamos levar cursos que a gente fez uma série de
cursos com o SESI...aí os monitores não queriam ir até lá pra dar o curso, se
sentiam intimidados porque as pessoas ficam assim sabe? Meio de longe,
vigiando...é a danada da droga. Eles demarcam o território e ficam tomando
49
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conta né? E acabou ficando, as pessoas foram se afastando. O guarda que ia
lá era intimidade também, não tinha força pra por ordem naquilo (Secretária
Municipal de Ação Social, 2004) 50 .

Chauí (1995) apresenta um conceito muito interessante sobre a violência, exatamente o
que observamos em alguns CCs, a não-violência ligada muitas vezes a “paz velada” que se
instaura em muitos lugares.
Em resumo, a violência não é percebida como toda prática e toda idéia que
reduza um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente o
ser de alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade
econômica, social e cultural. O mito da não-violência permanece porque
admite-se a existência empírica da violência, mas fabricam-se explicações
para denegá-la no instante mesmo em que é admitida. Mais do que isso, a
sociedade não percebe que as próprias explicações oferecidas são violentas.
Dessa maneira, a violência que estrutura e organiza as relações sociais
brasileiras, por não ser percebida, é naturalizada e essa naturalização
conserva a mitologia da não-violência (CHAUÍ, 1995, p. 74).

A autora ainda continua sua análise, mostrando que essa “cultura da paz velada” é uma
marca da construção da sociedade brasileira que se reproduz reconstruindo formas de ação e,
com isso muitas lideranças “adaptam” a essa cooptação, como encontrada algumas vezes
durante a pesquisa em alguns CCs.
Conservando as marcas da sociedade colonial escravocrata, a sociedade
brasileira é fortemente hierarquizada: nela, as relações sociais e
intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior, que
manda, e um inferior, que obedece. As diferenças e assimetrias são sempre
transformadas em desigualdades que reforçam a relação mando-obediência.
O outro jamais é reconhecido como sujeito nem como sujeito de direitos,
jamais é reconhecido como subjetividade nem como alteridade. As relações,
entre os que se julgam iguais, são de cumplicidade; e, entre os que são
vistos como desiguais, o relacionamento toma a forma do favor, do
clientelismo, da tutela ou da cooptação, e, quando a desigualdade é muito
marcada, assume a forma de opressão (CHAUÍ, 1995, p. 75).

Essa “nova forma” de associação de moradores, ligada à rede de violência e
criminalidade, que se observa em algumas cidades hoje, teve seu início em meados da década
de 90, mostrando um desafio a ser trabalhado. Muitos desses bairros, localizados na área
periférica da cidade, são chamados de favelas, por se tratar de um lugar com alta densidade
demográfica e poucos equipamentos urbanos disponíveis e adequados.
Favelas e outros espaços residenciais segregados vão, como no Rio de
Janeiro (e, em grau um pouco menor, em São Paulo, e em grau muito menor
em várias outras cidades brasileiras), sendo controlados (ou, com se diz
tecnicamente, “territorializados”) por quadrilhas de traficantes de drogas,
50
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que intimidam (“lei do silêncio”), impõem regras de uso do espaço (“toque
de recolher”, proibição de crimes comuns como roubos e estupros) e punem
severamente os que transgridem essas regras (SOUZA, 2003, p. 89 - 90).

Assim, as populações desses bairros sentem-se cada vez mais segregados da cidade pelo
sentimento de medo e violência que se incute nesses espaços. Férrez (2000) trata exatamente
desse sentimento de segregação da cidade que é imposto aos moradores desses bairros mais
afastados, no caso, o bairro de São Paulo-Capão Redondo.
É muito raro um favelado parar para ver as estrelas numa grande e farta
cidade que só lhe entrega cada dia mais a miséria, mas que é sua cidade.
Uma metrópole definidora de destinos cruzados, inutilmente ligados pela
humildade e carinho que os cercam (Férrez, 2000, p. 16).

Pensando na estruturação dos CCs e sua intensa ligação com o bairro (e o entorno),
como uma associação de moradores trabalha ao mesmo tempo, em parceria com a rede de
crimes e com o poder público? Com certeza é uma interlocução interessante a ser pensada. Ao
mesmo tempo em que a associação é ligada a uma rede de relações afetivas com toda a
comunidade, por outro são também alguns desses autores cotidianos que mantém relações
com delitos e violência, como do caso da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro (CARNEIRO,
Revista Veja, Abril de 2005).
E pra quem vai fazer um trabalho com comunidade tem ter assim...ter que
gostar do trabalho coletivo e estar fazendo as amarrações, e estar buscando
a liderança e trabalhar a comunidade, é um trabalho perigoso hoje em dia!
Porque tem muitas forças dentro da comunidade, principalmente bairros de
periferia, tem muitas forças assim...que se você for desvendar você corre
riscos. Tem essa questão do tráfico de droga é uma coisa muito forte e é
preferível que se...as vezes nem a polícia mexe! Então você vai...você
começa a mexer, buscar lideranças, começa a desvendar tudo que tem, tudo
que acontece ali no bairro...você acaba desvendando coisa que não é pra
desvendar! E aí como é que faz? É perigoso! Então você pode ir até um
determinado ponto, mais do que isso já não é aconselhável! (Secretária
Municipal de Ação Social, 2004) 51 .

Como exposto acima, esse perfil imposto no bairro muitas vezes ajuda a aumentar a
segregação, a ponto de até os poderes municipais não assumirem compromissos no bairro a
fim de evitar conflitos.
(obstáculos para a reforma urbana) A esses obstáculos (políticos,
culturais, econômicos e jurídicos) deve ser acrescentado, por fim, um outro,
de natureza sociopolítica, e cuja importância cresce a olhos vistos no Brasil
atual, especialmente em algumas grandes cidades, mas não só nelas: os
impactos da presença e expansão do tráfico de drogas de varejo,
particularmente a formação de enclaves territoriais controlados por grupos
51
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de criminosos. De certo modo, é a própria gestão da cidade, em sentido
bastante geral, que tem de se adequar a uma situação em que, como no Rio
de Janeiro, nenhuma intervenção do Poder Público tem lugar em uma favela
controlada pelo tráfico sem que se tenha, antes, de “negociar” com este e
obter sua anuência (SOUZA, 2003, p. 136 - 137).

Souza (2003) ainda retrata mais um aspecto muito encontrado em alguns CCs, como
funcionar uma associação de moradores num bairro dominado pela violência e tráfico? E
como eleger um representante para lutar pelas melhorias do bairro durante as reuniões do OP?
No entanto, é precisamente quando se trata de pensar em democratizar o
planejamento e a gestão, introduzindo esquemas de participação popular,
que a fragmentação do tecido sociopolítico-espacial e outros impactos do
tráfico de drogas se mostram poderosos obstáculos: que participação
“voluntária” e minimamente “livre” se pode esperar da população de uma
favela tutelada por traficantes, os quais, de acordo com sua convivência,
restringem a liberdade dos moradores (“toques de recolher” e congêneres),
instrumentalizam e manipulam líderes comunitários e, quando estes não
colaboram, os ameaçam, expulsam e mesmo matam? De certo modo, o
planejamento urbano precisa ser pensado, nesses casos, articuladamente
com uma política de segurança pública arejada e progressista (SOUZA,
2003, p. 136 - 137).

É exatamente nesses CCs, espaços de autoridades locais que, quando esvaziados, seja
pela ausência do poder público ou lideranças locais, são preenchidos por essas relações que
trazem para o bairro novas formas de poder. Uma das lideranças entrevistadas traz uma
solução a esses problemas:

Até o pessoal fala: “ah, ali em baixo não tem jeito!”. Eu acho que tem jeito.
Eu não vou lá porque eu não consigo dar conta de dois prédio né. Mas eu
pensei um monte de coisa. É uma coisa simples! Porque ali ta quebrado
ó...ali não tem iluminação, não tem vigilância, o campo é no barro, quando
chove é só lama...aquele barro ali é que nem chiclete! Ninguém joga bola
ali, é tudo esquecido, não tem ninguém! Como que uma coisa que não tem
ninguém pode funcionar? O povo tem que ter alguém pra liderar alguma
coisa! Na hora que tem um líder não vai pra frente! Tem que alguém pra vê:
“ó isso aqui tem que ser, isso aqui tem que ser amanhã, isso aqui tem que
ser...” ninguém fecha a porta, ninguém abre, ali todo mundo fala o que quer,
entra e sai, é que nem casa de ninguém, não tem ninguém! É que nem casa
abandonada, cada um faz o que quer, né? (morador do bairro Jardim
Progresso, referindo-se ao CC vizinho que está abandonado, no Jardim
Ipanema, 2004) 52 .

Em Rio Claro há dois Centros Comunitários que surgiram de forma diferente, foram
atendidos os pedidos dos moradores para a obtenção do “barracão”. As reuniões ocorridas
através do Orçamento Participativo, onde se discutiam planos de ação orçamentária do
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município, proporcionaram a realização de um sonho para duas associações de moradores.
Nesses locais, anterior à obtenção do CC, a associação foi formada espontaneamente, através
das relações de vizinhança, e após alguns anos, recorrendo ao Orçamento Participativo essas
associações finalmente tiveram o seu local para o desenvolvimento de atividades que
ocorriam, muitas vezes, na rua.
(o que o CC representa para eles) Olha muita coisa viu! É o nosso
ponto...é o nosso ponto principal porque assim uma Associação de Bairro
sem um prédio, sem uma estrutura pra se reunir pra fazê os trabalho não tem
como! É que nem é... no meio da rua, as vezes vinha chuva tava...era lama,
poeira e ficava todo mundo no meio aí. Aqui é outra coisa, pra reuniões, pra
esses curso que ta tendo aí, pra oportunidade de cursos, muita coisa a gente
consegue fazer porque tem a estrutura senão não conseguiria, que nem o
bingo o povo se reunia no meio da rua, a minha casa não cabe 500 pessoa
pra fazer um bingo, no meio da rua vai ter de interditar a rua né. Aqui não!
É fechado! Se chovê faz bingo, se tiver sol faz bingo. Faz a festa das
crianças, faz festa junina, faz muita coisa, né? Faz a feijoada, faz...é tudo
beneficente, em torno do próprio CC né? O que a gente faz é movimentá,
uma coisa grudada na outra (morador do bairro Jardim Progresso, 2003) 53 .

Nota-se que nesses dois CCs as atividades comunitárias ampliam-se e cada vez mais
atrai uma diversidade de pessoas da comunidade. Há cursos de crochê/tricô em conjunto com
as aulas de pintura em tecido, em que participam tanto pessoas de 40, 50 anos como
adolescentes.
Embora quando elas saíram de lá, da igreja pra cá (CC), aumentou muito,
principalmente o pessoal da terceira idade...da pastoral, porque tem muito!
Tem jovens, tem adolescentes, tem bastante criança! E tem mães que vem
fazer bordado, crochê, aprende. E tem gente interessada... (moradora do
bairro Grande Cervezon, 2004) 54 .

Ou seja, ao mesmo tempo em que estão participando dos cursos, há uma troca de
experiências, vivências que são narradas e ampliadas:
O povo tem que fazê alguma coisa. Que nem o exemplo, aqui no começo,
começaram depredá, quebrá tudo, proque não tinha nem isso, ta vendo!
Inaugurô e a gente ficô sem sabe o que fazê aqui dentro, a gente não tinha
nem noção, vinha aqui um dia, ficava 3 dia com atividade, não era todo dia
que desse né? Quem nem eu, trabalhava fora, então começaram a quebra
tudo, quebra vidro, entrá só que depois entrô em monte de cobra, a gente
entrô dentro e falô aqui não pode. Começô fazê festa, fazê alguma coisa,
eles perceberam que não era...pra quebrá, era da comunidade né, aí eles
começaram a vir junto também. Incluvise...inclusive esse grupo de moça
que tem aqui era gente que até quebrava aqui, e hoje eles tão participando,
eles não quebra nada, eles vê tudo aí...a gente serviu guaraná na festa das
criança, ficô um monte, sobrô, e eles não mexeu em nada, eles tava aqui
dentro a noite, fazendo coisa, eles não mexe em nada, eles não qué levá
nada! Eles já estão no meio...a festa que a gente faz aqui eles vêm tudo né,
aqueles que ficavam sempre, todo bairro tem né, uma turminha que se
52
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separa né? Aqui eles se separa mas só que eles entra dentro, aqui o
movimento normal. Antes eles pintavam tudinho, com tinta, até com mato,
agora não existe mais, eles sentiram que tem dono, que a gente ta sempre
aqui! (morador do bairro Jardim Progresso, 2004) 55 .

Grande parte dos autores cotidianos encontrados nesses bairros são migrantes, havendo
nesse local um processo de reterritorialização. Incorporados nesse novo local, as famílias
migrantes reconstroem sua sociabilidade, novos empregos, novas formas de fazer política.
Delimitam um espaço de ação e criação.
Esse fenômeno é facilmente percebido nas médias cidades brasileiras, onde
boa parte da população que migra do campo se instala em bairros
periféricos. Nesses espaços certamente será possível manter durante um
determinado tempo práticas do modo de vida rural, principalmente nos
relacionamentos interpessoais entre vizinhos e até mesmo no cultivo da
terra (por meio de hortas e jardinagem) e criação de animais de pequeno
porte nos quintais. Vale lembrar também que muitas festas religiosas de
origem rural se mantêm em algumas dessas cidades (VALE, 2005, p.26).

É exatamente esse caleidoscópio que encontramos em trabalho de campo nos bairros
pesquisados; uma convivência que mistura hábitos rurais (festas juninas, várias congregações
de igrejas, criação de galinhas, hortas no fundo da casa ou muitas vezes no fundo do CC) com
hábitos urbanos (mais individualizados, o desconhecimento dos vizinhos, o fundo do quintal
coberto por cimento, etc).
Tem muitas famílias que estão aqui em Rio Claro, se você pegar, por
exemplo, proporcionalmente o número de admissões (...) Rio Claro está já
numa situação muito boa com relação a Piracicaba, Limeira, Araras, São
Carlos, Araraquara...Rio Claro está numa situação privilegiada! Então o que
acontece? As pessoas que vem pra cá elas sempre acabam entrando em
contato com parente que ta num lugar e atrai essas pessoas também. Então
ás vezes são os próprios familiares. Então você vai ver, por exemplo,
cadeias...tem gente que vem de Monte Azul de Minas Gerais, mas uma
quantidade enorme de gente! Chegavam a ter ônibus trazendo gente de
Monte Azul pra Rio Claro! A mesma coisa eu...nós temos uma festa
chamada São Francisco das Chagas que é feita lá no Cervezon, que é
em...homenagem a Canindé no Ceará, porque existe em Rio Claro mais de 3
mil pessoas que vieram de Canindé! Então normalmente é assim: vem uma
pessoa pra cá, dá certo, arranja emprego, aí fica trazendo um monte de
outras pessoas. Segundo lugar, nós estamos na região administrativa de
Campinas que é a segunda região do Brasil em política de desenvolvimento,
em geração de emprego, em geração de renda, né? Então também tem esses
motivos (Prefeito em exercício, 2004) 56 .

E ele continua sua análise, concordando que esse aumento significativo na população
traz também grandes problemas para a cidade.
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Agora tem um perigo (...) quando você desterritorializa as pessoas,
desculturaliza as pessoas, elas tendem a não ter relação de afeto com o
lugar, aí elas não tem perspectivas e podem também...elas podem ficar mais
agressivas, né? Elas podem ficar infelizes, entrar em depressão; tem um
conjunto de outras implicações, violência também é isso! (Prefeito em
exercício, 2004) 57 .

Portanto uma das funções dos CCs seria a integração dessa população proporcionando
espaços de convivência, lazer e reivindicação. E é através desse cenário que se organizam as
necessidades coletivas. Nota-se que sua origem é a mais diversa, experimentando uma
organização anterior própria, alguns de formato rural ou das antigas Comunidades
Eclesiásticas de Base (CEBs), que buscam a melhoria do ambiente habitado.
As necessidades podem ser descritas como sentimentos conscientes de que
“falta alguma coisa”. Em conseqüência, o termo “necessidade” não indica
um determinado sentimento concreto, mas muitos sentimentos distintos na
condição de assinalar uma falta (HELLER; FEHÉR, 1998, p.37).

Algumas falas apontam na direção de definir a atuação e o tipo de liderança encontrada
nos CCs. Uma das lideranças surgiu a partir dos grupos de igreja (resquício das CEBs)
Que esse grupo já era um grupo já formado por muitos anos que era
freqüentado pela igreja, comunidade da igreja, então eles...esse grupo
principalmente da Pastoral e da terceira idade era freqüentado ali da igreja e
o que nós precisava? Era de espaço! Fixo nosso! Nosso eu digo assim:
deles! Porque eu fui colocada, eu vim de...né? não freqüentava! Freqüentava
só por minha casa, depois a Inês da Pastoral que começou a convidar e
igreja...tudo! daí que eu se comecei a se entrosar! Aí foi: “não corre lá no
Orçamento Participativo apresenta...é seja representante nossa!” e eu fui! Aí
nós brigamo porque esse espaço aqui era um campo de futebol e tinha
aquele espaço lá. E desde daí eu venho representando! (moradora do bairro
Grande Cervezon, 2004) 58 .

Seabra (2001) constata essa importância das igrejas nos bairros, que determinam o ritmo
das pessoas: “O ritmo e o sentido da vida de bairro vêm, originalmente, da Igreja e é ali,
nesse âmbito de reprodução da vida, que se confrontariam, às vezes, até de modo sutil, as
concepções religiosas e laicas do mundo” (SEABRA, apud SPOSITO, 2001, p. 87).
Porém, não é o fato de ser pertencente a um grupo da igreja que a torna mais flexível,
como a mesma retrata:
Mas eu comecei agora! Comecei já quatro anos, comecei a entrar na
política...não é política né? Eu acho que entrá brigá pelo prefeito mesmo,
né? Aquele jeito meu explosivo de apontar o dedo, nossa tem que fazê...cê
prometeu agora cê tem que cumpri...né? eu sou assim! Tem gente que fala:
“ah, cê tem coragem né?” eu acho que não é! Eu acho que sou bem sem
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educação mesmo! (rs) que eu brigo sabe? Tem que fazer o que prometeu,
tem que faê! (liderança do CC Beija-Flor, bairro Grande Cervezon, 2004) 59 .

Outro tipo de liderança mistura alguns traços de hábitos rurais (encontramos uma horta
no CC que a própria liderança plantou e cuida, sem incentivo da prefeitura), com hábitos
urbanos ligados aos partidos políticos.
Antes de eu ser presidente da associação nós fizemos um trabalho, né, junto
a comunidade como representante de bairro, mas não como presidente,
como representante de bairro dentro da comissão de moradores. Comissão é
uma coisa, associação é outra né? Tão, por aí nós começamos esse trabalho
aqui no Brasília, aí nói fizemos um trabalho ambiental né, e pra gente
chegar até o ponto que nóis tamo hoje foi a coisa mais linda, porque o
pessoal começaram a se conscientizar (...). então nós começamo esse
trabalho, primeiro passo que nóis demo foi o problema ambiental aqui no
Brasília, né. Aí depois nóis pedimo asfalto, veio asfalto, aquela coisa lá. E a
gente foi juntando e hoje, graças a deus, nós temo um trabalho legal aqui.
Nós tivemo a reforma daqui também né, que era pequeno, e nós fomos
daqui pra lá (morador do bairro Jardim Brasília, 2004) 60 .

Essa liderança nos relatou várias vezes que por trabalhar num órgão da prefeitura fazia o
CC funcionar mais rápido, pois já conhecia as pessoas que deveria pedir melhorias. Após a
saída do partido político da aliança, constatamos o abandono e sentimento de perseguição da
liderança.
Sou funcionário da prefeitura há 8 anos, né. Trabalho no Conselho Gestor da
Saúde do Palmeiras. Então, fora eu trabalhar como funcionário da prefeitura
(...) pela Secretaria de Segurança né, nessa parte aqui eu faço meu trabalho,
só que na hora que eu saio da prefeitura eu não sou mais funcionário, sou
presidente da associação, sou voluntário (...) quando uma pessoa que precisa
de ajuda que não é na área de saúde, precisa do fundo social de
solidariedade, a gente encaminha também né, pro fundo social (liderança do
CC Jardim Brasília, 2004) 61 .

A liderança encontrada no CC de Batovi é muito interessante pois, associa-se a vontade
de formação do time de futebol (hábito tido como urbano), e posteriormente um sentimento de
melhoria do bairro rural.
O campo de futebol memo começo em 1982 (...) na época nóis tinha uns 19
ano mais ou meno. Peguei e falei pra rapaziada assim: “oh, vamo
desmanchá essa casa aí, que isso aqui não tem mais linha (de trem), não
tem mai nada, e vamô construí um campo de futebol na enxada aí. Aí nói
desmanchamo duas casa que tinha, tiramo tudo a madera, amuntuamo...no
fim a turma levo as madera e começamo a faze na enxada memo, sabe?
Amuntuamo pedra que tinha o que sabrado, porque na época eles tiraram
pedra mai fico muita ainda. Ai veio uma turminha da Prefeitura: “eh,
59
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mulecada o que ceis tão fazendo?” chamo a gente de muleque memo! Aí
“ah, nóis tamo fazendo um campo pra nóis”, falamo, tem um campo no
meio do mato aí? Que a gente precisa dibra até toco porque ta atrapaiando a
gente no meio do caminho, no meio do campo! Falo: “vou dá um jeito pra
voceis, vamo faze um campo aí”, e passo a maquina pra nóis (...) é...no
campo foi uma das primeira coisa que a gente começo a mexe. E hoje ta
desse jeito! A gente conseguiu mai...tudo meio na marra sabe? Mai
conseguimo! (morador do bairro rural Batovi, 2004) 62 .

Em outra fala da liderança percebemos a maneira como age, com encaminhamentos,
ações políticas independente do partido político que está no governo.
Cê não promete nada pra ninguém porque daí cê não consegue fazê, depois
quebra a promessa. Por isso que eu trabaio bem que eu nunca prometi nada
pra ninguém! Sabe, eu falo: eu vou tenta fazê! Por isso tô fazendo o trabaio,
não se se vou consegui, mas se eu conseguí, parabéns pra mim e parabéns
pra vocêis. Eu faço direito! Então tudo que eu pedi eu to conseguindo aos
poucos (liderança do CC Batovi, 2004) 63 .

No CC Jardim Guanabara o administrador já tem a experiência de ser presidente da
cooperativa dos ex-funcionários da Gurgel e funcionário da prefeitura, e com isso conhece
muito bem como funciona a política nesses CCs e procura ao mesmo tempo não interferir na
liderança do bairro e nem nas ordens recebidas pelo poder municipal. Assim o CC Jardim
Guanabara desenvolve suas ações mais voltadas para o andamento dos projetos sociais PETI
entre outros.
Já a liderança do CC Jardim Progresso, por ter trabalhado de operário em uma indústria
em Rio Claro, possui muitas das características das lideranças de São Paulo do começo dos
anos 80. A vontade de querer mudar o bairro, de chamar os moradores para as reuniões, como
o mesmo nos relata no começo da associação:
Aprendi no dia-a-dia, sabe por que? Eu ia pedir as doações e eles: “ah, mas
você não tem...” “o que é isso?” “ ah, vai lá na receita federal que você vai
achar lá”. Aí eu ia lá e eles pedia os documentos e eu não sabia, pedia
informação nos cartório aqui de Rio Claro daí eles me passavam tudo o que
precisava ter, daí eu fazia tudo por computador, a Ata, tudo, o Estatuto, com
a ajuda da prefeitura de algumas pessoas e conseguimos, e se levantamos até
chegar onde estamos. Agora hoje, nós temos um bom conhecimento com
a...documentos, notas fiscal, CNPJ, Estatuto, Ata, tem tudo com a
Associação né (presidente da associação de moradores do Jardim Progresso,
2004) 64 .

Dessa forma notamos que de acordo com a liderança local um tipo diferente de ação é
feita no CC. No CC Beija Flor (Cervezon) após a mudança de prefeito as atividades dentro do
CC continuaram caminhando da mesma forma, assim como no CC Jardim Progresso. O que
mudou foi o presidente da associação do Jardim Progresso que tendo ajudado a eleger um
vereador conseguiu um cargo de assessor e posteriormente abdicou o cargo para trabalhar na
62
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Secretaria Municipal de Ação Social (que coordena os CCs), ajudando a coordenar as
atividades dos CCs: Jardim Progresso, Beija Flor (Cervezon), e CC Orestes Armando
Giovanni (São Miguel). O CC Jardim Guanabara retornou para a associação de moradores
local, e o CC Batovi (durante a última visita em junho de 2006) estava com as atividades
totalmente paradas e já mostrava sinais de abandono, devido a mudança de sub-prefeito. Isso
se deve pela nova liderança pertencer a um bairro próximo, o Bonsucesso/Novo Wenzel, e por
não conhecer muito bem o bairro rural Batovi, com isso, não houve identificação com o local.
Em conversa com o antigo sub-prefeito e liderança local (Sr. Ditinho) esse se mostrou
disponível para ajudar o novo subprefeito, tentando mostrar os melhores caminhos para
conseguir as melhorias necessárias (já que se extinguiu o OP na cidade). Porém a liderança do
Sr. Ditinho é muito forte, sua ligação com o bairro é muito intensa destacando a importância
de guardar a cultura local a fim de unir os moradores.
Enfim, através das atividades (ou das tentativas de atividades) dos CCs e suas
lideranças pudemos compreender um pouco mais a dinâmica urbana e construção da cidade
de Rio Claro, onde atualmente não podemos mais falar que se trata de uma cidade de
rioclarenses, mas sim de uma nova cidade que se reconstrói todos os dias pelas pessoas
migrantes, através de suas atividades cotidianas. O antigo centro da cidade perde sua força
polarizadora para muitos outros pequenos centros, locais, que atendem necessidades mais
imediatas da vida diária.
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Considerações Finais:

Conselhos municipais, regionais, fóruns de debates, associações; cada dia mais
aparecem como nova voz que traz a sabedoria do cotidiano, da realidade vivida, expressando
uma força catalisadora de interesses. Muitas vezes questões de difícil resolução por parte dos
técnicos, podem ser aproximadas de suas soluções quando contam com canais de participação
popular nos programas políticos.
O espaço urbano se torna um espaço de negociação entre o poder público e a
população. Na realidade são autores cotidianos segregados de grande parte dos equipamentos
público-urbanos, em luta constante por uma habitação digna, por uma melhora considerada na
vida de sua família com atendimento médico, luz, água, segurança, enfim todos os elementos
que constituem uma cidade, e que produzem o espaço e promovem sua dinâmica.
Já foi constatado em vários veículos a importância da participação popular para o
desenvolvimento da cidade, inclusive apoiado pelo Estatuto da Cidade. Isso faz com que
muitos partidos políticos e governos, iniciem uma abertura política visando renovar suas
visões e também garantir sua existência.
Experiências como o OP, apoiado pelo partido político dos trabalhadores (PT),
aparecem como um dos meios para garantir essa abertura, na verdade uma pequena brecha
mas de importante atuação para as participações populares. Sabemos da fraca participação da
comunidade nesses eventos, porém destacamos que após sucessivas reuniões ocorridas ao
longo dos anos, desperta um interesse em ampliar essa participação, tendo em vista os
resultados obtidos. É um início de treinamento para a escolha das decisões sobre a cidade,
como apresentado no capítulo 2, referente ao histórico do OP na cidade de Rio Claro.
Essa “nova” dinâmica do espaço envolve não só a competência dos poderes públicos
estabelecidos, mas uma ampla margem de atuação da sociedade civil. Novas formas, novos
conteúdos insurgem contra uma velha ordem clientelista e segregacionista dos poderes locais,
muitas vezes expressa na própria administração pública. E exatamente por isso, muitas vezes
aversiva para alguns governos e partidos políticos.
Acreditamos que o desenvolvimento da cidade deve ser de modo integrado,
interligado com vários campos de conhecimento aliada a participação popular. Por isso a
importância em destacar um estudo sobre as associações de bairro, no caso específico as
atuantes nos CCs. Por meio de suas ações cotidianas, nos estudos de vizinhança nos bairros
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podemos compreender um pouco mais sobre a dinâmica e desenvolvimento da cidade. A
partir da democratização da gestão das cidades, como ação política, podem-se efetivar canais
significativos da participação popular.
De outro lado a consideração da cidade como “coisa comum”65 , que pode ser apropriada
pelos cidadãos que produz e é produzida pela chamada sociedade urbana (o que implica
relações entre as instâncias do Estado e sociedade civil), nos coloca alguns questionamentos
sobre o direito de uma cidade ser igualitária ou eqüitativa. Com isso, criam-se muitas vezes
redes de criminalidade que se aproveitam das ausências do Estado, como constatado durante
os trabalhos de campo e entrevistas. Esse fato também foi presenciado e discutido por Judite
do Carmo (2002), em um trabalho sobre Rio Claro e sua violência urbana, no mesmo período
abordado (de 2001 a 2002). No trabalho de Judite, foi apontado que os homicídios na cidade é
o fator mais expoente da violência urbana em Rio Claro, confirmado pela nossa coleta de
dados durante a pesquisa.
Dessa maneira acreditamos que os estudos geográficos, como este, buscam a
compreensão da construção da cidade, a fim de buscar novos meios para solucionar seus
problemas, mostrando a importância dessa participação popular por meio dos autores
cotidianos.
Com isso esperamos que ações como os OPs, ou como a abertura de diálogos
encontrados em alguns CCs, continuem caminhando a fim de resultar em um fator comum
onde os autores cotidianos possam ver representividade e resultados nas suas ações. E não
apenas esperar a época das eleições para pensarem em sua representatividade na cidade.
Talvez, essa expressão da liberdade possa estar englobada na definição de Agnes
Heller (1986), ao retomar Marx sobre a teoria das necessidades, sobre as necessidades
radicais, que refere à prática social coletiva, como algo necessário ao funcionamento da
organização capitalista, cujos sujeitos cumprem o papel de “sujeitos coletivos” (Heller, 1986,
op.cit.p.40). Sabemos que grande parte da população só se interessa pelas questões sobre o
outro (bairro, cidade, etc), quando suprem a sua necessidade mais básica que é o direito a
vida. Porém, observamos nas reuniões de OPs, que mesmo aqueles que ainda não tiveram as
necessidades básicas resolvidas totalmente, se entusiasmam quando vêem algumas de suas
requisições atendidas, como um prédio para a realização de festas, cursos para a comunidade
do bairro (um CC), asfaltamentos das vias públicas, etc. Num momento posterior, quando a
participação implica em decisões dentro do ordenamento político municipal, inicia-se a
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construção de um autor cotidiano mais crítico, que em uma nova oportunidade procurará
outros objetivos a serem alcançados nas reuniões do OP. Essa é a proposta ideal, nem sempre
real, dos dirigentes e técnicos do poder executivo. São concepções elaboradas sobre a
democracia participativa que muitas vezes, estão bem organizadas e claras nas proposições de
seus mentores, e nem tanto absorvidas pela comunidade dos bairros.
Portanto, por meio desse trabalho procuramos mostrar ações comunitárias expoentes
na cidade de Rio Claro, que esboçaram uma participação efetiva. O que constatamos é uma
importante participação popular nas áreas periféricas da cidade, principalmente nas áreas mais
carentes, que proporcionam cada dia mais a construção de espaços de vida comunitária,
forçadas pela segregação e resistências, de contestação e proposição, de práticas que se
configuram no cenário complexo das sociedades urbanas juntando o velho e o novo, num
contínuo fazer-se.
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DADOS DOS QUESTIONÁRIOS
GRANDE CERVEZON
DATA:
Número de Entrevistados:
Atividade Observada:
SEXO:
Faixa Etária:

Estado Civil:

Naturalidade:

Último Estado que morou:

16, 17 e 23 de novembro de 2004
23 pessoas
3ª idade (3F tarde)
Plantão Social (3F Manhã)
Clube de Mães (4F Tarde)
Pintura (4F Tarde)
Feminino
23
Masculino
Zero
0 -10
Zero
11 -20
5
21 -30
5
31 -40
3
41 -50
1
50 e mais
9
Solteira
8
Casada
5
Viúva
4
Amasiada
3
Separada
3
MG
4
CE
Zero
SP
15
AL
1
PR
Zero
BA
Zero
RN
Zero
GO
Zero
PA
Zero
TO
Zero
ES
Zero
SE
2
PE
1
Rio Claro
8
MG
2
GO
Zero
SP
11
CE
Zero
BA
Zero
PR
Zero
RN
Zero
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Local de nascimento dos
pais:

Tem filhos:
Quantos Filhos:

Os filhos freqüentam a
escola
Sim – Que série (no caso
das crianças, que série
estão):

Bairro onde mora:

Brasília
TO
MA
AL
PE
SE
MG

Zero
Zero
Zero
1
1
1
5

CE
BA
AL
SP
PE
TO
PA
SE
Espanha
Não sabe
Sim
Não
1
2
3
4
5 ou mais
Sim

Zero
Zero
1
9
1
Zero
1
2
1
3
19
4
3
6
5
2
3
8

Não
Pré

11
7

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Jd Novo I
Jd Novo II
Jd Guanabara
Terra Nova
Jd Brasília
Palmeiras
Jd Paulista I

6
1
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
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Bairro de origem:

Jd Centenário
Estádio
Nova Rio Claro
Jd Ipanema
Cervezão
Jd Progresso
Boa Esperança
Santa Maria
Jd São João
Parque São Jorge
Parque das Indústrias
Jd Ipê
Jd Independência
São Miguel
Vila Alemã
São Caetano
Mesmo bairro
Jd das Flores
Santa Elisa
Consolação
Terra Nova
Jd Ipanema
Panorama
Cervezão
Jd Novo I
Jd Novo II
Santa Maria
Parque São Jorge
Jd Azul
São Miguel
Bom Sucesso
Arco-Íris
Palmeras
Jd Independência
Cachoeirinha
Vila Paulista
Jd Boa Vista
Vila Olinda
Vila Alemã
Parque Universitário

Zero
Zero
Zero
2
7
1
3
Zero
Zero
1
1
1
2
2
2
1
10
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
4
1
Zero
Zero
Zero
Zero
1
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
1
1
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Quanto tempo mora em Rio
Claro

Quanto tempo está no
bairro

Quantas pessoas moram na
mesma casa

Casa:

Jd Hipódromo
Santana
Copacabana
Vila Nova
1 ano

1
1
1
2
Zero

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos ou mais
Menos de 1 ano
natural
1 ano

Zero
Zero
Zero
18
2
3
1

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos ou mais
Nunca mudou
Menos de 1 ano
1 pessoa

Zero
3
Zero
13
5
2
3

2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 ou mais pessoas
Própria
Alugada
Cedida

4
3
6
7
14
4
5

Estrutura Urbana:
Água Encanada
Luz
Asfalto
Esgoto
Trabalha:

Sim
Não

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

22
1
22
1
21
2
21
2
6
17
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Último Emprego:

Renda Familiar

Freqüenta que curso no
CC:

Outros cursos que gostaria
que houve no CC

Firma
Doméstica
Acompanhante
Pedreiro
Comércio
Roça
Nunca trabalhou
Até 50 reais
51 a 100 reais
101 a 200 reais
201 a 300 reais
301 a 400 reais
401 a 500 reais
501 reais e mais
Aposentado
Desempregado
Não sabe
Plantão Social

1
11
1
Zero
2
2
6
Zero
Zero
Zero
8
1
1
9
Zero
2
2
8

Crochê
PETI
Curso de semente
Clube de Mães
Festas
3ª Idade
Pintura
Nenhum

Zero
Zero
Zero
2
Zero
8
5
12

Costura
Administração familiar
Atividade de geração de
renda
Culinária
Pintura
Para crianças
Manicure
Crochê
Natação
Capoeira

1
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
1
Zero
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Para Jovens
Mais dias para a ativ.
Escola de Alfabetização de
Adultos
Forró
Tricô
Desenho
Recebe algum benefício:
Sim
Não
Fonte e Org.: ZABOTTO, M.C., 2005.

1
Zero
1
1
1
5
7
16
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DADOS DOS QUESTIONÁRIOS
JARDIM BRASÍLIA
DATAS:
Número de entrevistados:
Atividade Observada:
SEXO:
Faixa Etária:

Estado Civil:

Naturalidade:

Último Estado que morou:

16 de novembro de 2004
02 de dezembro de 2004
16 pessoas
Plantão Social (5f Manhã)
Crochê (3F Tarde)
Feminino
14
Masculino
2
0 -10
Zero
11 -20
1
21 -30
7
31 -40
Zero
41 -50
3
50 e mais
5
Solteira
2
Casada
8
Viúva
4
Amasiada
2
Separada
zero
MG
1
CE
3
SP
8
AL
1
PR
2
BA
1
RN
Zero
GO
Zero
PA
Zero
TO
Zero
ES
Zero
SE
Zero
PE
Zero
Rio Claro
3
MG
1
GO
1
SP
7
CE
2
BA
1
PR
1
RN
Zero
Brasília
Zero

147

Local de nascimento dos
pais:

Tem filhos:
Quantos Filhos:

Os filhos freqüentam a
escola
Sim – Que série (no caso
das crianças que série
estão):

Bairro onde mora:

TO
MA
AL
PE
SE
MG

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
3

CE
BA
AL
SP
PE
TO
PA
SE
Espanha
Não sabe
Sim
Não
1
2
3
4
5 ou mais
Sim

3
3
2
5
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
14
2
2
5
2
1
4
7

Não
Pré

2
4

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Jd Novo I
Jd Novo II
Jd Guanabara
Terra Nova
Jd Brasília
Palmeiras
Jd Paulista I
Jd Centenário

5
1
3
2
4
1
3
2
1
zero
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Bairro de origem:

Estádio
Nova Rio Claro
Jd Ipanema
Cervezão
Jd Progresso
Boa Esperança
Santa Maria
Jd São João
Parque São Jorge
Parque das Indústrias
Jd Ipê
Jd Independência
São Miguel
Vila Alemã
São Caetano
Mesmo bairro
Jd das Flores
Santa Elisa
Consolação
Terra Nova
Jd Ipanema
Panorama
Cervezão
Jd Novo I
Jd Novo II
Santa Maria
Parque São Jorge
Jd Azul
São Miguel
Bom Sucesso
Arco-Íris
Palmeras
Jd Independência
Cachoeirinha
Vila Paulista
Jd Boa Vista
Vila Olinda
Vila Alemã
Parque Universitário
Jd Hipódromo

zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
5
1
1
1
1
1
1
3
1
1
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
Zero
Zero
Zero
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Quanto tempo mora em Rio
Claro

Quanto tempo está no
bairro

Quantas pessoas moram na
mesma casa

Casa:

Santana
Copacabana
Vila Nova
1 ano

Zero
Zero
Zero
zero

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos ou mais
Menos de 1 ano
natural
1 ano

zero
zero
1
12
Zero
3
2

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos ou mais
Nunca mudou
Menos de 1 ano
1 pessoa

1
2
zero
9
zero
2
zero

2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 ou mais pessoas
Própria
Alugada
Cedida

3
2
6
5
10
5
1

Estrutura Urbana:
Água Encanada
Luz
Asfalto
Esgoto
Trabalha:
Último Emprego:

Sim
Não
Firma

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

16
zero
15
1 (cortada)
8
8
16
zero
4
12
1
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Renda Familiar

Freqüenta que curso no
CC:

Outros cursos que gostaria
que houve no CC

Doméstica
Acompanhante
Pedreiro
Comércio
Roça
Nunca trabalhou
Até 50 reais
51 a 100 reais
101 a 200 reais
201 a 300 reais
301 a 400 reais
401 a 500 reais
501 reais e mais
Aposentado
Desempregado
Não sabe
Plantão Social

7
1
1
2
2
2
1
1
1
2
3
2
3
1
2
zero
12

Crochê
PETI
Curso de semente
Clube de Mães
Festas
3ª Idade
Pintura
Nenhum

4
Zero
Zero
zero
zero
Zero
Zero
7

Costura
Administração familiar
Atividade de geração de
renda
Culinária
Pintura
Para crianças
Manicure
Crochê
Natação
Capoeira
Para Jovens

2
1
1
1
1
2
1
zero
zero
Zero
zero
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Mais dias para ativ.
Escola de Alfabetização de
Adultos
Forró
Tricô
Desenho
Recebe algum benefício:
Sim
Não
Fonte e Org.: ZABOTTO, M.C., 2005.

zero
Zero
Zero
Zero
Zero
8
8
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DADOS DOS QUESTIONÁRIOS
JARDIM GUANABARA
DATAS:
Número de Entrevistados:
Atividade Observada:
SEXO:
Faixa Etária:

Estado Civil:

Naturalidade:

Último Estado que morou:

22 de novembro de 2004 09 de dezembro de 2004
11 pessoas
Aula do Projeto PETI (2 F Apresentação do Teatro
Manhã)
(PETI) – 5 F Noite
Feminino
10
Masculino
1
0 -10
1
11 -20
3
21 -30
Zero
31 -40
2
41 -50
5
50 e mais
Zero
Solteira
6
Casada
2
Viúva
1
Amasiada
1
Separada
1
MG
Zero
CE
1
SP
7
AL
Zero
PR
1
BA
Zero
RN
1
GO
1
PA
Zero
TO
Zero
ES
Zero
SE
Zero
PE
Zero
Rio Claro
4
MG
Zero
GO
Zero
SP
4
CE
Zero
BA
Zero
PR
Zero
RN
1
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Local de nascimento dos
pais:

Tem filhos:
Quantos Filhos:

Os filhos freqüentam a
escola
Sim – Que série (no caso
das crianças, que série
estão):

Bairro onde mora:

Brasília
TO
MA
AL
PE
SE
MG

2
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

CE
BA
AL
SP
PE
TO
PA
SE
Espanha
Não sabe
Sim
Não
1
2
3
4
5 ou mais
Sim

3
Zero
2
3
1
Zero
Zero
Zero
Zero
2
7
4
2
Zero
Zero
1
4
9

Não
Pré

1
Zero

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Jd Novo I
Jd Novo II
Jd Guanabara
Terra Nova
Jd Brasília
Palmeiras
Jd Paulista I

16
2
Zero
Zero
6
Zero
Zero
Zero
Zero
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Bairro de origem:

Jd Centenário
Estádio
Nova Rio Claro
Jd Ipanema
Cervezão
Jd Progresso
Boa Esperança
Santa Maria
Jd São João
Parque São Jorge
Parque das Indústrias
Jd Ipê
Jd Independência
São Miguel
Vila Alemã
São Caetano
Mesmo bairro
Jd das Flores
Santa Elisa
Consolação
Terra Nova
Jd Ipanema
Panorama
Cervezão
Jd Novo I
Jd Novo II
Santa Maria
Parque São Jorge
Jd Azul
São Miguel
Bom Sucesso
Arco-Íris
Palmeras
Jd Independência
Cachoeirinha
Vila Paulista
Jd Boa Vista
Vila Olinda
Vila Alemã
Parque Universitário

2
1
2
zero
zero
zero
zero
zero
Zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
1
Zero
3
1
1
1
1
1
2
zero
zero
zero
zero
zero
Zero
Zero
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Quanto tempo mora em Rio
Claro

Quanto tempo está no
bairro

Quantas pessoas moram na
mesma casa

Casa:

Jd Hipódromo
Santana
Copacabana
Vila Nova
1 ano

Zero
Zero
Zero
Zero
Zero

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos ou mais
Menos de 1 ano
natural
1 ano

Zero
Zero
Zero
8
Zero
3
1

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos ou mais
Nunca mudou
Menos de 1 ano
1 pessoa

1
1
Zero
4
Zero
4
Zero

2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 ou mais pessoas
Própria
Alugada
Cedida

Zero
3
1
7
5
4
2

Estrutura Urbana:
Água Encanada
Luz
Asfalto
Esgoto
Trabalha:

Sim
Não

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

8
3
10
1
1
10
4
7
3
8
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Último Emprego:

Renda Familiar

Freqüenta que curso no
CC:

Outros cursos que gostaria
que houve no CC

Firma
Doméstica
Acompanhante
Pedreiro
Comércio
Roça
Nunca trabalhou
Até 50 reais
51 a 100 reais
101 a 200 reais
201 a 300 reais
301 a 400 reais
401 a 500 reais
501 reais e mais
Aposentado
Desempregado
Não sabe
Plantão Social

2
5
Zero
Zero
Zero
Zero
4
Zero
Zero
1
1
2
Zero
2
Zero
2
3
Zero

Crochê
PETI
Curso de semente
Clube de Mães
Festas
3ª Idade
Pintura
Nenhum

Zero
10
1
zero
zero
Zero
Zero
1

Costura
Administração familiar
Atividade de geração de
renda
Culinária
Pintura
Para crianças
Manicure
Crochê
Natação
Capoeira

1
Zero
2
3
1
Zero
zero
1
1
1
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Para Jovens
Mais dias para ativ.
Escola de Alfabetização de
Adultos
Forró
Tricô
Desenho
Recebe algum benefício:
Sim
Não
Fonte e Org.: ZABOTTO, M.C., 2005.

zero
zero
Zero
Zero
Zero
Zero
11
zero
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DADOS DOS QUESTIONÁRIOS
JARDIM PROGRESSO
DATA:
Número de Entrevistados:
Atividade Observada:
SEXO:
Faixa Etária:

Estado Civil:

Naturalidade:

Último Estado que morou:

25 de novembro de 2004
12 pessoas
Clube de Mães (5F – Tarde)
Feminino
12
Masculino
Zero
0 -10
Zero
11 -20
Zero
21 -30
4
31 -40
1
41 -50
1
50 e mais
6
Solteira
2
Casada
7
Viúva
1
Amasiada
1
Separada
1
MG
Zero
CE
Zero
SP
7
AL
Zero
PR
Zero
BA
1
RN
Zero
GO
Zero
PA
1
TO
1
ES
1
SE
1
PE
Zero
Rio Claro
2
MG
Zero
GO
Zero
SP
7
CE
Zero
BA
Zero
PR
1
RN
Zero
Brasília
Zero
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Local de nascimento dos
pais:

Tem filhos:
Quantos Filhos:

Os filhos freqüentam a
escola
Sim – Que série (no caso
das crianças, que série
estão):

Bairro onde mora:

TO
MA
AL
PE
SE
MG

1
1
Zero
Zero
Zero
1

CE
BA
AL
SP
PE
TO
PA
SE
Espanha
Não sabe
Sim
Não
1
2
3
4
5 ou mais
Sim

Zero
2
Zero
4
Zero
1
1
1
Zero
2
11
1
3
4
1
1
2
6

Não
Pré

5
3

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Jd Novo I
Jd Novo II
Jd Guanabara
Terra Nova
Jd Brasília
Palmeiras
Jd Paulista I
Jd Centenário

4
1
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
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Bairro de origem:

Estádio
Nova Rio Claro
Jd Ipanema
Cervezão
Jd Progresso
Boa Esperança
Santa Maria
Jd São João
Parque São Jorge
Parque das Indústrias
Jd Ipê
Jd Independência
São Miguel
Vila Alemã
São Caetano
Mesmo bairro
Jd das Flores
Santa Elisa
Consolação
Terra Nova
Jd Ipanema
Panorama
Cervezão
Jd Novo I
Jd Novo II
Santa Maria
Parque São Jorge
Jd Azul
São Miguel
Bom Sucesso
Arco-Íris
Palmeras
Jd Independência
Cachoeirinha
Vila Paulista
Jd Boa Vista
Vila Olinda
Vila Alemã
Parque Universitário
Jd Hipódromo

Zero
Zero
4
1
4
1
1
1
zero
zero
zero
zero
zero
zero
zero
2
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
3
Zero
Zero
Zero
1
Zero
1
Zero
Zero
Zero
1
1
1
1
1
Zero
Zero
Zero
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Quanto tempo mora em Rio
Claro

Quanto tempo está no
bairro

Quantas pessoas moram na
mesma casa

Casa:

Santana
Copacabana
Vila Nova
1 ano

Zero
Zero
Zero
Zero

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos ou mais
Menos de 1 ano
natural
1 ano

1
Zero
Zero
8
1
2
Zero

2 anos
3 anos
4 anos
5 anos ou mais
Nunca mudou
Menos de 1 ano
1 pessoa

2
Zero
Zero
9
Zero
1
1

2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
5 ou mais pessoas
Própria
Alugada
Cedida

1
4
4
2
9
1
2

Estrutura Urbana:
Água Encanada
Luz
Asfalto
Esgoto
Trabalha:
Último Emprego:

Sim
Não
Firma

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

12
Zero
12
Zero
8
4
12
Zero
2
10
5
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Renda Familiar

Freqüenta que curso no
CC:

Outros cursos que gostaria
que houve no CC

Doméstica
Acompanhante
Pedreiro
Comércio
Roça
Nunca trabalhou
Até 50 reais
51 a 100 reais
101 a 200 reais
201 a 300 reais
301 a 400 reais
401 a 500 reais
501 reais e mais
Aposentado
Desempregado
Não sabe
Plantão Social

2
Zero
Zero
2
3
Zero
Zero
Zero
Zero
Zero
2
1
8
Zero
1
Zero
Zero

Crochê
PETI
Curso de semente
Clube de Mães
Festas
3ª Idade
Pintura
Nenhum

Zero
Zero
Zero
11
1
Zero
Zero
4

Costura
Administração familiar
Atividade de geração de
renda
Culinária
Pintura
Para crianças
Manicure
Crochê
Natação
Capoeira
Para Jovens

3
Zero
Zero
1
Zero
Zero
1
Zero
Zero
Zero
1
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Mais dias para a ativ.
Escola de Alfabetização de
Adultos
Forró
Tricô
Desenho
Recebe algum benefício:
Sim
Não
Fonte e Org.: ZABOTTO, M.C., 2005.

2
Zero
Zero
Zero
Zero
2
10
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QUESTIONÁRIO

Centro Comunitário:

Data:

Atividade observada:
1. Nome:

Idade:

Estado Civil: ( ) Solteira ( ) Casada Outros:
2. Onde nasceu?

De que cidade veio?

E seus pais?
3. Tem filhos? ( )S ( ) N

Quantos?

Eles estão na escola? ( )S ( )N

Em que série?
4. Bairro onde mora

Endereço

Bairro onde morou anteriormente:
5. Quanto tempo mora em Rio Claro?

Ano que mudou para o bairro

6. Quantas pessoas moram na casa?

7. Casa: ( ) Própria ( ) Alugada ( ) Cedida Outros:
( ) Água Encanada ( ) Luz ( ) Asfalto ( ) Esgoto
8. Trabalha: ( )S ( ) N

Onde Trabalhou? (dois últimos empregos)

9. Renda Familiar (somando todos os salários da casa):
10.Frequenta o Centro Comunitário? ( ) S ( ) N
Quantas vezes por semana freqüenta o Centro Comunitário?
Quem freqüenta?
Quais as atividades?
11. Outras atividades que acha importante ter:

12. Participa de algum programa do Estado/ Município? ( )S ( ) N
( ) Renda Cidadã

( ) Bolsa Escola

( ) Cesta Básica

Outros:

( ) Gás

Qual?
( ) Projeto Jovem
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