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O BALANÇO 
 

Vejo bem esse sistema. 
Que a gente aliás conhece há muito, de fora, 

mas cujo mecanismo ainda é ignorado. 
Alguns - poucos - estão sentados no alto 

e um grande número em baixo. 
E os de cima gritam: Subam, 

pra que fique todo o mundo no alto! 
Mas olhando de mais perto, a gente percebe 

alguma coisa de obscuro que parece um caminho. 
Na verdade, é uma prancha, 

e se vê nitidamente 
que se trata de uma gangorra. 

Todo o sistema é um jogo de balanço, 
cujas extremidades dependem uma da outra. 

E estes só estão em cima 
porque os outros estão todos embaixo 

e enquanto eles permanecerem aí. 
Porque se eles saíssem do seu lugar 

e começassem a subir 
os primeiros também teriam que sair do seu lugar. 

De forma que é fatal que eles desejem 
que os outros, por toda a eternidade 

fiquem embaixo sem poder subir. 
E é necessário também que os de baixo sejam mais 

numerosos ou a prancha vacilaria, já que é uma 
gangorra. 

 
Bertold Brecht 
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CAPÍTULO 2 -  RESUMO 

Desdobramento do Projeto Integrado “Desigualdade social e subjetividade: 
trajetórias de vida e lutas por melhores condições de vida e saúde em território 
vulnerável da Baixada Santista”. Estuda as narrativas do banco de dados gerado 
pelo referido projeto. Objetiva compreender os sentidos e significados das 
experiências de lideranças comunitárias para o fortalecimento da cidadania. 
Utiliza a pesquisa documental de cunho qualitativo como método de 
investigação. Gerencia e sistematiza as informações por meio do software 
Atlas.ti. Analisa as informações por meio da Hermenêutica de Profundidade de 
Thompson associada à Epistemologia Qualitativa de González Rey. Constata 
que na chegada ao território os problemas encontrados eram a falta de 
infraestrutura básica como os de luz, água e saneamento básico que provocam 
inúmeras doenças. Verifica as várias melhorias como a redução das violências 
das organizações do tráfico, a criação do Clube de Mães, do PAMOS e do 
ISAAC. Detecta que atualmente as lideranças são mobilizadas pelos problemas 
decorrentes da organização do tráfico de drogas, pela preocupação com o futuro 
dos adolescentes, com o saneamento básico ainda precário, com a poluição 
provocada pelas indústrias presentes no território e o crescente problema de 
saúde mental na comunidade. Observa que as lideranças se dividem no território 
para ouvir e atender as demandas da comunidade, combatendo as diferentes 
formas de violência e articulando com as diferentes instituições no sentido de 
solucionar os problemas que afligem a comunidade. Identifica que as ações 
participativas mobilizadas pelos afetos têm se mostrado potentes, tendo 
conseguido realizar inúmeras melhorias desde a chegada ao local. Constata a 
forte presença da igreja católica nos primórdios da comunidade, de redes de 
solidariedade entre os moradores e que as lutas pelas melhorias das condições 
de vida têm feito a comunidade produzir conhecimentos próprios. Conclui que 
neste território as lideranças comunitárias tem papel transformador, pois frente 
aos problemas, conflitos e dificuldades, mostram ser núcleos de iniciativas, 
revelando capacidade de articulação e mobilização em prol do desenvolvimento, 
fortalecimento e bem-estar comuns.  
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CAPÍTULO 3 -  ABSTRACT 

Deployment of the Integrated Project “Social inequality and subjectivity: life 
trajectories and struggles for better living conditions and health in a vulnerable 
territory in the Baixada Santista”. It studies the narratives of the database 
generated by the referred project. It aims to understand the meanings and 
meanings of the experiences of community leaders for the strengthening of 
citizenship. It uses documentary research of a qualitative nature as an 
investigation method. It manages and systematizes information through Atlas.ti 
software. It analyzes the information through Thompson's Depth Hermeneutics 
associated with González Rey's Qualitative Epistemology. It verifies that on 
arrival in the territory, the problems encountered were the lack of basic 
infrastructure such as electricity, water and sanitation, which causes numerous 
diseases. It verifies the various improvements such as the reduction of violence 
by drug trafficking organizations, the creation of the Mothers' Club, PAMOS and 
ISAAC. It detects that leaders are currently mobilized by the problems arising 
from the organization of drug trafficking, by the concern for the future of 
adolescents, with basic sanitation that is still precarious, with the pollution caused 
by industries present in the territory and the growing mental health problem in the 
community. It observes that the leaders are divided in the territory to listen to and 
meet the demands of the community, fighting the different forms of violence and 
articulating with the different institutions in order to solve the problems that afflict 
the community. It identifies that the participatory actions mobilized by affections 
have shown themselves to be powerful, having managed to make numerous 
improvements since their arrival at the site. It confirms the strong presence of the 
Catholic Church in the early days of the community, solidarity networks among 
residents and that the struggles to improve living conditions have made the 
community produce its own knowledge. It concludes that in this territory, 
community leaders have a transforming role, as, in the face of problems, conflicts 
and difficulties, they show themselves to be nuclei of initiatives, revealing the 
capacity for articulation and mobilization in favor of common development, 
strengthening and well-being. 
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CAPÍTULO 7 -  PALAVRAS INICIAIS 

A partir de determinado momento de meu percurso profissional, ingressei na 

clínica do Acompanhamento Terapêutico, prática que visa a reinserção psicossocial 

de pacientes acometidos por patologias mentais consideradas graves – aqueles que 

na maior parte do tempo sofrem inúmeros preconceitos, sendo invisibilizados pela 

sociedade – acompanhando-os nas caminhadas pelos espaços públicos e na 

utilização dos serviços que a cidade oferece, com vistas a reabilitação psicossocial e 

ressocialização. Desde então meu interesse tem se voltado às práticas de promoção 

da cidadania.  

Dado o contexto da atual democracia neoliberal que acentua cada vez mais as 

desigualdades sociais em nosso país, comecei a pensar em colocar em prática um 

trabalho que tivesse como objeto novamente os espaços da cidade e a promoção da 

cidadania, porém agora com as periferias do capitalismo, onde os liames com os 

direitos sociais são cada vez mais frágeis, assim foi-se configurando o objetivo de 

investigar as vias de promoção de cidadania em populações em situação de alta 

vulnerabilidade social acompanhando-os nas andanças pelos espaços públicos da 

cidade, levando-os a utilizar os espaços públicos.      

Porém frente à morosidade dos tramites burocráticos junto aos órgãos oficiais 

para colocar em prática tal projeto e com a chegada da pandemia do COVID-19 ao 

país em fevereiro de 2020, impossibilitando o trabalho de campo, tivemos que fazer 

uma pequena adequação ao contexto emergente. Desta forma, mudamos os planos, 

adaptando o projeto inicial ao que era possível na ocasião.  

Assim, sem prejudicar o foco da pesquisa, direcionamos a investigação para 

um banco de dados - fruto de projetos de extensão desenvolvidos pela UNIFESP-BS 

em territórios vulneráveis da Baixada Santista, mais exatamente na cidade de 

Cubatão - nos debruçando sobre as narrativas das lideranças comunitárias na luta 

pela melhoria das condições de vida e de saúde.   

Desta maneira, chegamos à presente investigação.  
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PARTE I – APRESENTAÇÃO  

INTRODUÇÃO 
 

Ao ter como pilares a eficiência e a competição, a atual democracia neoliberal 

acaba estimulando a busca pelo desenvolvimento econômico e o acúmulo de 

riquezas, acentuando as desigualdades que reverberam no planeta, fazendo surgir 

uma linha demarcatória da pobreza, e causando, no Brasil, o rompimento do pacto 

social que tem como consequência o aumento da pobreza e das desigualdades 

sociais, fatores que irão refletir diretamente nas periferias do capitalismo, afinando 

mais ainda os liames com os direitos sociais1.  

Nas palavras do ex-presidente do CNPq, Hernan Chaimovich,  

as universidades públicas, especialmente no Brasil, têm uma responsabilidade 
única de produzir conhecimentos e fazer com que estes tragam benefício social, 
intelectual e econômico para a sociedade2.  

Contemplar estes dois aspectos, faria das universidades um dos pilares de nossa 

sociedade.  

Chaimovich alerta ainda que há um equívoco quando se associa a universidade 

pública à gratuidade, pois os contribuintes de todo o país são os que pagam pelos 

nossos estudos, sendo, portanto, na realidade uma “transferência de fundos”. Na 

opinião de Chaimovich este é o motivo pelo qual, nas universidades públicas, os 

programas de extensão e as pesquisas deveriam convergir também para as periferias 

do capitalismo.  

Tendo isto em mente, o escopo deste trabalho serão as narrativas das histórias 

de luta de lideranças comunitárias da Vila dos Pescadores, comunidade localizada no 

município de Cubatão-SP e considerada um território de alta vulnerabilidade social, 

segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS).  

 
1 São direitos sociais estabelecidos pela Constituição Federal; a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos 
desamparados. (Neste trabalho as citações seguem as normas da ABNT e a notação adotada foi a do 
“sistema numérico”, onde para facilitar ao leitor, os trabalhos são citados em nota de rodapé. Cf. Derma 
PESCUMA & Antônio Paulo F. de CASTILHO, Referências bibliográficas: um guia para documentar 
suas pesquisas, p.58) 
2 Cf. Caroline ARAKAKI. Universidade pública tem papel social, intelectual e econômico. Jornal da USP 
no ar.     
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Este cenário é a causa do surgimento de um sofrimento muito específico: o 

ético-político. Cabe ao psicólogo, entre outros, combatê-lo e amenizá-lo. Para tanto, 

tomam-se a criatividade e os afetos, como dimensões para uma ação transformadora 

e emancipatória, no enfrentamento das desigualdades sociais3, cuja superação 

constitui, para as populações vulneráveis, um processo de suma importância na 

garantia dos direitos humanos e da cidadania. 

Com relação à abrangência, esta investigação se insere na linha de pesquisa 

do “Laboratório de Estudos das Desigualdades Sociais – LEDS”, desenvolvida no 

Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde do Instituto Saúde e Sociedade 

ligado ao Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva da Universidade 

Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista, fazendo parte da área 

Interdisciplinar e da grande área Multidisciplinar criadas pela CAPES em 23/01/2008.  

Esta filiação interdisciplinar possibilita que a temática desta investigação faça 

fronteira com os campos das ciências humanas e sociais e a filosofia, áreas estas com 

as quais frequentemente dialogamos e que têm importantes contribuições na análise 

da temática investigada.       

Em uma revisão de escopo4 realizada no início desta investigação, sobre a 

participação social e empoderamento em comunidades vulneráveis, constatou-se 

que: 1) no Brasil os processos participativos são marcados por uma contradição. Se, 

de um lado, a Constituição de 1988 possibilitou o surgimento de inúmeros movimentos 

sociais, que puderam fortalecer a democracia, por outro lado, estes movimentos não 

puderam ser legitimados, devido à forte oposição dos setores hegemônicos mais 

tradicionais da sociedade; 2) contribuíram, para o enfraquecimento dos movimentos 

de participação social, fatores como o legado deixado pela colonização portuguesa, 

onde os dirigentes administram o país privilegiando os interesses próprios, burlando, 

com isso, a separação entre o público e o privado5; o patriarcalismo, o 

patrimonialismo6 e a escravização dos africanos7, assim como a sua exploração por 

quase quatro séculos, colaboraram para manter viva a questão das desigualdades 

 
3 Cf. Bader SAWAIA. O sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética 
exclusão/inclusão. 
4 Cf. Apêndice A deste trabalho. 
5 Cf. Neusa AGUIAR. Patriarcado, sociedade e patrimonialismo. 
6 Cf. Jacqueline MERGEN et al. Estatuto da cidade e cidadania: reflexões sobre a participação popular 
e gestão democrática na revisão do plano diretor de desenvolvimento integrado de São José dos 
Campos/SP. 
7 Cf. Maria da Gloria Marcondes GOHN, Teorias sobre a participação social: desafios para a 
compreensão das desigualdades sociais. 
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sociais8 e a lógica da exclusão, pois mesmo depois da abolição este contingente não 

pode ingressar no mercado de trabalho, devido à falta de políticas estatais que os 

incluíssem enquanto cidadãos. Esta realidade também foi compartilhada por outros 

países colonizados da América Latina9. 

Recente revisão de literatura10, sobre a participação social e política no Brasil, 

detectou que a maior parte das publicações procuram analisar seu desenvolvimento, 

resgatando os elementos que a influenciaram, tais como os históricos, culturais e 

políticos, bem como as diversas formas pelas quais acontecem, quais os espaços e 

atores e que resultados produzem, chegando à conclusão de que é necessário que 

se aprofundem as relações entre governo e sociedade, para que se possam criar 

instrumentos, que possam viabilizar a participação, para que os cidadãos possam se 

apropriar dela e também dos espaços criados.  

No entanto, em uma busca rápida por títulos no portal Capes com os 

descritores “participação social” e “afeto”, encontramos apenas dois artigos11 12 e duas 

teses13 14, indicando tratar-se de um campo que merece maiores investigações. 

Neste contexto, pretendemos compreender os processos psicossociais e 

políticos envolvidos na trajetória de vida de lideranças e pessoas importantes nas 

comunidades, referente às condições de vida e saúde, em contextos de alta 

vulnerabilidade, e como as experiências podem proporcionar transformações, com 

vistas ao enfrentamento das desigualdades e à promoção da cidadania.  

A questão 

Desta forma, a questão que envolve esta pesquisa foi assim definida:  

Qual a importância das lideranças comunitárias na luta por melhores 

condições de vida, em um território de alta vulnerabilidade?  

 

 
8 Cf. Clóvis MOURA. Sociologia do negro brasileiro. 
9 Cf. Darío RESTREPO. Participación Social: Relaciones Estado-Sociedad Civil. 
10 Cf. Lucas Geraldo Campos DELENOGARE & Maria Arlete Duarte ARAÚJO, Participação social e 
política no Brasil: revisão sistemática de literatura. 
11 Cf. Samira COSTA & Carlos Roberto CASTRO-SILVA. Afeto, memória, luta, participação e sentidos 
de comunidade. Pesquisas e Práticas Psicossociais.  
12 Cf. Carlos Roberto CASTRO-SILVA et al. Participação social e a potência do agente comunitário de 
saúde. 
13 Cf. Israel Rocha BRANDÂO. Afetividade e participação na metrópole: Uma reflexão sobre os 
dirigentes de ONGs da cidade de Fortaleza. 
14 Cf. Cinara Brito OLIVEIRA. Multidão: uma reflexão sobre participação social, política e afeto. 
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O objetivo geral 

Para tratar desta questão, definimos como objetivo geral:  

Compreender os sentidos e significados atribuídos à participação social, 

pelas lideranças comunitárias, na luta para o fortalecimento da cidadania. 

 

Os objetivos específicos 

Para atingirmos o objetivo geral, abordaremos os seguintes objetivos 

específicos: 

1) identificar os aspectos psicossociais envolvidos na trajetória de vida das 

lideranças da comunidade; 

2) descrever os sentidos atribuídos aos diferentes momentos dos históricos 

de luta pelas melhorias das condições de vida e saúde, destacando 

potencialidades e fragilidades; 

3) examinar as principais formas de produção de conhecimento 

construídos, tanto para si como para o coletivo, por estas pessoas ao 

longo das histórias de luta.   

 

Com a realização desta pesquisa, objetivamos conhecer de perto as questões, 

conflitos e angústias, bem como as formas de enfrentamento, soluções e os afetos 

com que convivem as lideranças em seu cotidiano, com o intuito de aprofundar os 

temas que se referem às desigualdades sociais, como, por exemplo, a criação de 

redes para o fortalecimento da cidadania e as políticas públicas para poder fomentar, 

em círculos maiores, as discussões acerca dos direitos sociais da população destes 

territórios.  

Pretendemos, também, implementar o diálogo entre a comunidade e a 

universidade, contribuindo para a consolidação do projeto político pedagógico da 

UNIFESP15 e valorizando o saber constituído nos territórios, ao lhes dar visibilidade 

por meio do compartilhamento das descobertas, com os diversos segmentos da 

sociedade, fomentando o diálogo com os envolvidos no tema indo, com isto, de 

encontro à proposta de Chaimovich. Ao nosso ver, são estas as considerações que 

justificam a realização deste trabalho.      

Almeja-se ainda contribuir: 

 
15 Cf. Projeto Pedagógico do Campus Baixada Santista, in 
https://www.unifesp.br/campus/san7/images/pdfs/ceg/Atualizacao%20plano%20pedagogico-
_psicologia.pdf   
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 no âmbito científico: incrementando a discussão sobre a politização e o 

desenvolvimento de novas estratégias de promoção da participação social, 

principalmente no que se refere ao papel da subjetividade e da afetividade na 

construção de formas alternativas de organização das comunidades, e 

fomentando debates e pesquisas numa perspectiva interdisciplinar sobre a 

relação de temas, como participação social, promoção da cidadania, identidade 

social e subjetividade;  

 no âmbito social: incrementando ações de integralidade e intersetorialidade, 

principalmente dando maior visibilidade às redes sociais de apoio, fortalecendo 

parceria com outros equipamentos públicos e sociais do território e 

compartilhando conhecimento para possibilitar que as lideranças e a 

comunidade possam, a partir dos processos de promoção de cidadania, 

fomentar a formação de novas lideranças e novas iniciativas de participação 

social, melhorando a qualidade de vida e assunção de um papel mais ativo, na 

questão da inclusão social e promoção dos direitos básicos;   

 no âmbito acadêmico: ao produzir conhecimento a partir das experiências em 

campo, nos alinhamos com a proposta da Extensão que, juntamente com a 

Educação e a Pesquisa, formam o tripé que constitui o eixo fundamental da 

Universidade Brasileira. 

Ordenação dos capítulos  

Este trabalho é composto por sete capítulos agrupados em três partes, 

complementados por um glossário, apêndice e anexo. A primeira parte intitulada 

apresentação está assim composta: introdução que trata da questão de pesquisa e 

dos objetivos; primeiro capítulo que define o posicionamento adotado neste trabalho, 

com relação aos pontos de vista epistemológico e ético; capítulo dois que versa sobre 

o método utilizado, bem como os procedimentos de pesquisa e pelo terceiro capítulo 

que mostra o que são e como se formam as lideranças comunitárias, traçando um 

breve perfil das lideranças entrevistadas por meio de suas próprias narrativas.  

A segunda parte do trabalho apresenta em dois capítulos as análises que 

compõe a Hermenêutica de Profundidade. O capítulo quatro analisa o atual contexto 

sócio histórico, até chegar aos últimos dados publicados do território investigado. O 

capítulo cinco analisa e discute as categorias obtidas por meio da Epistemologia 
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Qualitativa de González Rey, utilizada como princípios para a análise formal, segunda 

etapa da Hermenêutica de Profundidade. 

A terceira parte deste trabalho envolve a discussão dos resultados. Desta 

forma, o capitulo seis apresenta os resultados a que chegou esta investigação fazendo 

a discussão com base nas zonas de sentido obtidas na etapa da Análise Formal; o 

capitulo sete retoma a questão e os objetivos que moveram esta pesquisa, em 

considerações finais.  

Este trabalho contém ainda:  

 um glossário ilustrando a demarcação teórico conceitual,  

 um apêndice formado pelo artigo de revisão de escopo, por dois outros artigos 

produzidos no decorrer da investigação, pela tabela de códigos e dos grupos de 

códigos, e o termo de consentimento livre e esclarecido,  

 um anexo contendo a documentação do Conselho de Ética e Pesquisa com seres 

humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8 -  CAPÍTULO 1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

[...] a ilusão começa quando imaginamos que, de um lado, 
há os fatos e, de outro, a teoria e quando dissimulamos a 
posição em razão da qual esta divisão aparece. Somos 
então forçados a descrever o movimento do 
conhecimento como se nele não tomássemos parte e fixar 
sua origem de um lado ou do outro.16   
 

A escolha por temas de estudo que são objeto de várias disciplinas requer que 

façamos algumas considerações preliminares no que se refere à abordagem dos 

fenômenos com os quais iremos nos defrontar no decorrer da investigação, como por 

 
16 Claude LEFORT. O nascimento da ideologia e do humanismo, p.256. 
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exemplo as epistemológicas, logo as éticas, que irão por seu turno resultar nas do 

método. Estes apontamentos serão objeto deste capítulo.  

1.1– Considerações Epistemológicas 

Segundo Sawaia17 vivemos na atualidade uma espécie de crise da 

epistemologia, uma vez que a despeito do notável desenvolvimento tecnológico, a 

ciência apesar de toda sua racionalidade não conseguiu alcançar os objetivos de 

justiça e liberdade do ser humano, questões estas que as ciências humanas e a 

psicologia se veem convocadas a refletir e enfrentar.  

Esta reflexão, porém, deve ser fundada por princípios éticos e um 

questionamento constante sobre as pesquisas às quais nos dedicamos, se elas estão 

colaborando para ampliar o conhecimento e a melhoria das condições da vida e mais 

que isto, que tipo de ciência queremos produzir? A resposta a esta pergunta é 

orientada pela perspectiva epistemológica adotada pelo pesquisador, que mediada 

pela ética, irá sustentar a metodologia de sua investigação.  

Com relação à ciência, nos alinhamos com a visão de Rios para quem a 

ciência é gesto de humanidade, a técnica resulta da combinação da inteligência 
com a imaginação, a criatividade, instrumentos de que dispõem os seres humanos 
para criar-se e criar o mundo18,  

posição reafirmada pela perspectiva de Sawaia que enfatiza a “necessidade de 

investir a epistemologia em uma estratégia de reconstrução ética do mundo” 19.  

Nesta investigação nos filiamos à uma perspectiva epistemológica marxiana, 

na qual o pesquisador a partir de sua prática produz o conhecimento na medida em 

que perscruta o fenômeno observado, aqui compreendido como processo sócio-

histórico, elaborando as categorias que expressam os aspectos fundamentais do 

fenômeno para a sua análise. A ação de perscrutar a realidade tem como objetivo 

ultrapassar as aparências para ir à busca da essência do fenômeno, aprofundamento 

possibilitado pelo movimento oscilatório entre a teoria e a prática e vice versa, 

nomeada de perspectiva da práxis. 

 
17 Cf. Bader SAWAIA. A crítica ético-epistemológica da psicologia social pela questão do sujeito, p. 
118. 
18 Cf. Terezinha Azeredo RIOS, A ética na pesquisa e a epistemologia do pesquisador, p.84. 
19 Cf. Bader SAWAIA. A crítica ético-epistemológica da psicologia social pela questão do sujeito, p. 
118. 
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Segundo Sawaia20 um ponto de partida promissor para uma atitude crítica em 

relação à epistemologia seria a pergunta sobre o sujeito presente nas investigações, 

filiações teóricas e nas práticas, pois todo questionamento que se refere à 

epistemologia e também à ética são indagações acerca do sujeito. Logo, na ciência 

que produzimos, está inscrita uma concepção de sujeito, sendo uma atitude 

comprometida com a ética a produção de uma “ciência com consciência”21.  

Não terá passado desapercebido ao leitor que sorrateiramente a ética se 

imiscuiu numa seção sobre a epistemologia, o que a ética tem a ver com a 

epistemologia? É o que veremos a seguir.  

1.2 - Considerações Éticas 

Conforme Sawaia22, a ética sempre fez parte da epistemologia, a separação na 

qual a epistemologia é “como se conhece” e a ética é “como deve ser” foi provocada 

pelo atual paradigma cientifico dominante. Para esta autora a ética é um aspecto 

fundamental para o trato da questão epistemológica, pois sem a ética “a arquitetura 

toda da teoria e da prática corre o risco de implodir”23, a consequência desta 

concepção no campo da Psicologia Social é a compreensão de que o psicossocial é 

sobretudo ético.   

Na visão de Sawaia24, o materialismo histórico dialético, que trouxe uma 

politização ao conhecimento, questionando o mito de que a ciência leva ao progresso, 

tem sido empregada de forma inadequada, uma vez que se transformou numa “ética 

retórica” e sua compreensão desembocou em um conjunto de valores normativos.  

Para contornar este problema, Sawaia25 propõe a superação do alheamento no 

qual as ciências colocaram o ser humano ao provocarem uma série de cisões, mente-

corpo, objetividade-subjetividade, razão-emoção ou pensamento-ação, por meio do 

que ela denomina de um “pensar desfetichizante” que ao invés de cristalizar as 

categorias fundamentais da Psicologia Social por meio da lógica, devolver-lhes-ia vida 

e historicidade.     

Desta maneira a ética presentificar-se-ia no pensar, agir e sentir, tanto quanto 

na consciência, na atividade e na afetividade do ser humano, e expressar-se-ia como 

 
20 Cf. Bader SAWAIA. A crítica ético-epistemológica da psicologia social pela questão do sujeito. 
21 Expressão tomada do título de Edgar Morin, Ciência com consciência. Bertand Brasil. Rio de Janeiro. 
2007. 
22 Cf. Bader SAWAIA. Psicologia Social: aspectos epistemológicos e éticos, p. 46-48. 
23 Cf. Bader SAWAIA. Psicologia Social: aspectos epistemológicos e éticos, p. 46-48. 
24 Cf. Bader SAWAIA. Psicologia Social: aspectos epistemológicos e éticos, p. 46-48. 
25 Cf. Bader SAWAIA. Psicologia Social: aspectos epistemológicos e éticos, p. 52. 
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desejo, paixão, conhecimento, sendo ao mesmo tempo mediada por estes em um 

movimento de subjetivação da objetividade e vice-versa. Portanto a ética passa a ser 

compreendida como “uma necessidade do eu, como desejo e motivação”26.  

Para a Psicologia Social, tal qual a compreende Lane, na medida em que 

investiga seres humanos, o pesquisador deve estar consciente de que seu papel é 

institucionalizado e, portanto, reflete o caráter de dominação e a ideologia que lhe 

subjaz. Assim sendo, para não produzir um saber com um viés ideológico, deve ser 

cuidadoso no planejamento do método e da análise do fato estudado27.  

Assim sendo, após esta rápida, mas importante passagem pelas considerações 

epistemológicas, passaremos ao conjunto de procedimentos onde elas interferem 

diretamente, qual seja, dos métodos.  

 

 

 

 

CAPÍTULO 9 -  CAPÍTULO 2 - MÉTODO 

... o objeto de conhecimento científico jamais é conhecido 
diretamente pela observação, isto é, pela 
experimentação; mas sim pela construção teórica, 
especulativamente proposta e avaliada indireta e 
experimentalmente pelas consequências deduzidas 
daquela construção28  
 

Para Franco29 uma metodologia não deve ser um rol de procedimentos a ser 

adotado, tampouco um manual de ações ou algo que reduza o poder criativo 

necessário a toda pesquisa, ao contrário, ela deve se organizar em torno das 

referências determinadas pelas crenças e valores, concepções de mundo, de vida e 

de conhecimento do pesquisador, de forma que pesquisa acaba se tornando uma 

continuidade da vida deste.  

A opção por uma abordagem qualitativa ou quantitativa em uma investigação 

não é questão de simples escolha, tampouco por exclusão ao compreendê-las em 

 
26 Cf. Bader SAWAIA, Psicologia Social: aspectos epistemológicos e éticos, p. 48-49. 
27 Cf. Silvia LANE. A psicologia social e uma nova concepção de homem para a psicologia, p.46. 
28 Werner HEISENBERG, Física y filosofía, p. 12.  
29 Cf. Maria Amélia do Rosário Santoro FRANCO, A metodologia de pesquisa educacional como 
construtora da práxis investigativa, p. 193. 
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termos de uma oposição. A escolha por uma abordagem ou outra implica em questões 

de natureza prática, técnica e estratégica, trata-se de optar pelo método mais 

adequado para se chegar à compreensão do objeto de estudo.  

Ao levarmos em conta a questão a ser investigada, por tratar-se de um estudo 

das relações sociais, representações e percepções de sujeitos e nossa fonte ser 

constituída por um banco de dados, definimos como o método mais adequado para a 

compreensão do objeto de estudo a abordagem qualitativa, pois esta possibilita 

sistematizar o conhecimento de como os seres humanos vivem, sentem e pensam30.   

Para Minayo em uma pesquisa qualitativa busca-se compreender os 

fenômenos estudados não a partir da frequência que ele ocorre, mas a partir do 

universo de seus significados, ou seja ela  

trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 
o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos às operacionalizações de variáveis31.   
 

Nosso eixo de compreensão foi a concepção de afetividade proposta pela 

Psicologia Sócio-Histórica - que do ponto de vista epistemológico assenta bases no 

marxismo tendo o materialismo histórico e a lógica dialética como filosofia e método - 

em diálogo com a filosofia de Espinosa. Esta linha da psicologia social resgata a ética 

e a cidadania em suas discussões, situando-se no interior das relações de poder que 

envolvem os problemas sociais, tratando-se de um processo de construção de um 

modo de ser e estar no confronto entre igualdade e diferença e que abre o sujeito para 

o mundo da coletividade, baseada na concepção de ser humano32 como produto e 

produtor da realidade social33 34 35.  

2.1 – Procedimentos de pesquisa  

As informações utilizadas foram retiradas do banco de dados gerado pelo 

Projeto Integrado: “Desigualdade social e subjetividade: trajetórias de vida e lutas por 

 
30 Cf. Maria Cecilia de Souza MINAYO, O desafio do conhecimento, p. 57. 
31 Cf. Maria Cecília de Souza MINAYO, O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde, 
p.21-22. 
32 Manter neste trabalho o termo “homem” para nos referirmos à espécie humana seria incorrer em uma 
incoerência ética pois estaríamos contribuindo para a manutenção de um tipo de dominação, ao invés 
disso adotaremos o termo “ser humano” com o intuito de eliminarmos a utilização do “masculino 
genérico” e evitarmos o “androcentrismo”, abordagem que atribui ao homem a centralidade e a medida 
de todas as coisas, pois ao se pretender englobar as mulheres por detrás da palavra homem, acabamos 
por invisibilizá-las, quando não excluí-las (Cf. Tereza Meana SUÁREZ, Porque las palabras no se las 
lleva el viento… Por un uso no sexista de la lengua, p. 11).       
33 Cf. Inácio MARTIN BARÓ. Crítica e libertação na Psicologia – estudos psicossociais. 
34 Cf. Silvia LANE. A Psicologia Social e uma nova concepção de homem para a Psicologia. 
35 Cf. Bader SAWAIA. Participação Social e Subjetividade.  
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melhores condições de vida e saúde em território vulnerável da Baixada Santista” 36 e 

composto por 30 documentos que totalizaram 330 páginas assim distribuídas: 05 

entrevistas; 05 oficinas e 20 diários de campo, cujas características detalharemos 

mais abaixo.  

Para tal foi adotado o modelo de estudo documental por se tratar de fontes 

primárias e pela qualidade das informações que a utilização deste método possibilita 

que sejam extraídas dos documentos com isso contribuindo para a compreensão do 

objeto estudado37. 

2.1.1- A pesquisa documental 

A pesquisa documental38 é um método indireto de aproximação e compreensão 

de realidade que se utiliza da análise dos diferentes tipos de documentos elaborados 

pelo ser humano e que ainda não passaram por uma análise ou sistematização, sendo 

por isso denominados fontes primárias, e que podem servir tanto às abordagens 

quantitativas quanto as qualitativas. Neste trabalho adotaremos a abordagem 

qualitativa pois nosso foco são as informações que pretendemos obter dos 

documentos selecionados, a partir de um olhar crítico e cuidadoso. 

Importante marcar que todo documento enquanto produto de um tempo e 

espaço é expressão da dinâmica entre as forças que marcam determinada sociedade, 

revelando seu modus vivendi, a forma como a realidade é lida ou interpretada, não se 

tratando, portanto, de elaborações ingênuas39. 

No tocante à utilização dos documentos, vale destacar que quão melhor forem 

as capacidades reflexiva e criativa do investigador e a habilidade de estabelecer 

conexões entre o contexto e os documentos, aliados à uma ética40 na leitura para não 

comprometer a validade do estudo, melhor será o aproveitamento destes para a 

 
36 O referido projeto recebeu apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), nº 407836/2016-0, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
de São Paulo, sob o parecer no. 2.047.444 tendo seu desenvolvimento previsto para o período entre 
01/08/2017 e 01/01/2020.  
37 Cf. André CELLARD, A análise documental, p 295-316. 
38 Cf. Lidiane Rodrigues Campelo da SILVA et al. Pesquisa documental: alternativa investigativa na 
formação docente, p. 4555. 
39 Cf. Lidiane Rodrigues Campelo da SILVA et al. Pesquisa documental: alternativa investigativa na 
formação docente, p. 4556. 
40 O leitor que for ao texto em busca da confirmação de suas hipóteses sempre dará um jeito de 
encontrá-la, porém com isso não terá lido o texto, portanto faz parte de uma ética de leitura a 
capacidade de “ver” o objeto, de enxergar o que as palavras dizem e não o que queremos que digam 
ou esperávamos que dissessem quando da leitura. (Cf. Joseph Hillis MILLER, A ética da leitura: ensaios 
1979-1989, p. 85-6. 
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construção da resposta à questão que move a investigação. Lembrando que todo este 

processo é guiado pela concepção epistemológica à qual o investigador está afiliado41.  

A pesquisa documental é composta pela análise e coleta e organização dos 

documentos, etapa na qual se verificam a veracidade e credibilidade dos documentos 

e a sua adequação aos objetivos da investigação; análise dos dados em que os 

documentos são analisados e estudados de forma criteriosa e crítica em busca das 

respostas à questão que move a investigação42.  

Dentre as vantagens da utilização da pesquisa documental podemos citar:  o 

baixo custo de acesso; o número ilimitado de consultas; são uma fonte estável e 

abundante de informações onde o investigador pode confirmar, validar ou aprofundar 

as informações provindas de outras fontes; não são intrusivas evitando 

constrangimentos e gasto de tempo43. 

Como desvantagens ou limitações: os documentos são uma amostragem não 

representativa dos fenômenos investigados; são fruto de uma produção humana e, 

portanto, de fidedignidade questionável; são escolhas arbitrárias e a ausência de um 

padrão comum nos documentos44.  

 2.1.2- A origem do Banco de Dados 

O Projeto Integrado “Desigualdade social e subjetividade: trajetórias de vida e 

lutas por melhores condições de vida e saúde em território vulnerável da Baixada 

Santista” que gerou o banco de dados utilizado neste trabalho, adotou como referência 

a pesquisa participante e foi desenvolvido em uma comunidade no mangue de 

Cubatão-SP no período entre junho de 2017 a dezembro de 2018. Os trabalhos de 

campo consistiram em: observação participante; reuniões e oficinas para a formação 

do grupo gestor de pesquisa; entrevistas semi-dirigidas e em profundidade e oficinas 

temáticas realizadas conforme o desenvolvimento das discussões, tendo como roteiro 

os objetivos da pesquisa.  

 
41 Cf. Lidiane Rodrigues Campelo da SILVA et al. Pesquisa documental: alternativa investigativa na 
formação docente, p. 4556. 
42 Cf. Lidiane Rodrigues Campelo da SILVA et al. Pesquisa documental: alternativa investigativa na 
formação docente, p. 4558-4559. 
43 Cf. Guba & Lincoln (1981) apud Rosana Maria Luvezute KRIPTA; Morgana SCHELLER & Danusa 
de Lara BONOTTO. Pesquisa documental na pesquisa qualitativa: conceitos e caracterização, p. 70-
71. 
44 Cf. Guba & Lincoln (1981) e Godoy (1995) apud Rosana Maria Luvezute KRIPTA; Morgana 
SCHELLER & Danusa de Lara BONOTTO. Pesquisa documental na pesquisa qualitativa: conceitos e 
caracterização, p. 70-71. 
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Participaram do Projeto: por parte da UNIFESP-BS, docentes e discentes dos 

programas de extensão e/ou Iniciação Científica (IC) dos diferentes cursos, 

constituindo uma equipe interdisciplinar e os pesquisadores da pós-graduação. Por 

parte da comunidade, moradores e profissionais da Unidade de Saúde da Família 

(USF), assim distribuídos.  

 mulheres homens total 

Agentes comunitários 20 4 24 

Enfermeiros 4 - 4 

Psicólogos 2 - 2 

Médicos 1 1 2 

Professor educação física 1 - 1 

Gestor 1 - 1 

Coordenador - 1 1 

Funcionário administrativo - 1 1 

Líder comunitário 5 1 6 

Moradores 5 7 12 

Jovens 2 11 13 

Total 41 26 67 
Tabela 1 – Participantes da Vila dos Pescadores 

No início dos trabalhos de campo foi realizada uma pesquisa de 

reconhecimento do território, com o objetivo de atualizar as informações sobre o 

funcionamento da Unidade de Saúde da Família (USF), das associações de 

moradores e das organizações não governamentais (ONGs).  

Considerando que as ações/procedimentos e conhecimento deveriam ser 

produtos de um coletivo, foram propostos fóruns mensais para a organização interna 

do comitê gestor da pesquisa e dos grupos operacionais. Os fóruns proporcionaram 

maior entrosamento entre os participantes e favoreceram a construção de uma 

postura ético-política comprometida com a transformação social baseada na cidadania 

e direitos humanos. A observação participante foi a principal fonte de informações 

desta fase da pesquisa. 

Com este processo de aproximação do território obtiveram-se indicações das 

lideranças comunitárias e o mapeamento/reconhecimento deles em cada um dos 

territórios. Em seguida, foram feitas visitas às lideranças comunitárias e aos contextos 

mais amplos das comunidades principalmente nas reuniões de equipe da USF. Para 

a realização das entrevistas com as lideranças comunitárias foi elaborado um roteiro 

de questões com o objetivo de obter informações que ajudassem na seleção de 
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lideranças atuantes na comunidade, com disponibilidade de participar do grupo de 

pesquisa e também sobre a trajetória deles na comunidade, as formas de participação 

social e envolvimento com questões de cuidados em saúde, além de identificação de 

dados pessoais/sociais, tais como escolaridade, religião, faixa etária e renda. 

Os momentos em que os pesquisadores/as da UNIFESP-BS estiveram 

envolvidos com a pesquisa foram registrados nos diários de campo, ou seja, nas 

visitas realizadas, situações vividas nas atividades realizadas e nos encontros dos 

grupos de pesquisa e das oficinas. A pesquisa assumiu os diários de campo como 

uma ferramenta de intervenção com potencial para produzir reflexão com a 

experiência da própria prática. 

2.2 – Procedimentos de gerenciamento da informação  

Para a organização dos documentos dados foi utilizado o Atlas TI um software 

de gerenciamento e organização de dados qualitativos (Computer Assisted Qualitative 

Data Analysis Software – CAQDAS), criado e desenvolvido em 1989 na Alemanha por 

Thomas Muhr para a análise de documentos em grande quantidade e que tem ganho 

popularidade graças à facilidade de utilização e ampla gama de ferramentas que 

disponibiliza45.  

O Atlas.ti é comercializado pela empresa ATLAS.ti Scientific Software 

Development GmbH e possibilita a utilização em duas versões; a versão PRO por 

meio da aquisição de uma licença ou na versão free trial que é oferecida com todas 

as funções, porém com certas limitações. A sigla Atlas.ti significa em alemão 

“Archivfuer Technik Lebenswelt und Alltagssprache - Text Interpretation” sendo 

traduzido como “arquivo para tecnologia, o mundo e a linguagem cotidiana – 

interpretação de textos”46.   

O software Atlas.ti permite gerenciar vários tipos de documentos como; textos, 

áudios, imagens e vídeos, esta flexibilidade permite que ele seja adaptado a vários 

tipos de pesquisa47 , além de agilizar e facilitar o trabalho com os dados por possuir 

recursos para a categorização, agrupamento e registro, sendo estas as principais 

vantagens de sua utilização.  

 
45 Cf. Thomas MUHR. ATLAS.ti: a prototype for the support of text interpretation. P. 349-371. 
46 Cf. Bandeira de Melo apud Silvana Anita WALTER & al. Adeus papel, marca textos, tesoura e cola: 
inovando o processo de análise de conteúdo por meio do Atlas TI, p. 278. 
47 Cf. Silvana Anita WALTER & al. Adeus papel, marca textos, tesoura e cola: inovando o processo de 
análise de conteúdo por meio do Atlas TI, p. 278.  
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As desvantagens a serem consideradas são os custos de aquisição do 

software, os riscos de criação excessiva de categorias que pode vir a dificultar as 

análises e de foco excessivo no software que pode limitar a descoberta de insights 

durante a análise dos dados48.  

Importante ressaltar, no entanto, que os CAQDAS, dos quais o Atlas.ti faz 

parte49, são programas que contribuem e facilitam para a organização e 

processamento das informações, as etapas da interpretação e da análise exigem a 

participação ativa e criativa do pesquisador, sendo portanto imprescindível uma 

distinção entre as etapas do gerenciamento e da análise das informações50, ou seja, 

o software é apenas uma interface entre o pesquisador e a organização dos dados51.  

A partir da questão da pesquisa e o tipo de abordagem adotado, o pesquisador 

determinará a forma como irá trabalhar as informações afim de construir as análises 

que o levarão aos resultados.  

2.3 - Processo de análise e interpretação 

2.3.1 - Epistemologia Qualitativa  

É um conjunto de princípios de investigação da constituição das subjetividades, 

de caráter construtivo-interpretativo proposto por González Rey52, cujo aspecto central 

é a relação dialógica entre o investigador e o investigado. Para este autor a 

subjetividade é uma produção humana complexa53, um sistema aberto que pode ser 

individual e social não possuindo uma relação de determinação, mas de constituição 

mútua, sendo, portanto, impossível considerá-las isoladamente.   

A epistemologia qualitativa tem como princípios gerais de produção do 

conhecimento54:  

a) seu caráter construtivo e interpretativo, ou seja, o conhecimento é 

concebido como um processo onde a interpretação e a construção de 

 
48 Cf. Silvana Anita WALTER & al. Adeus papel, marca textos, tesoura e cola: inovando o processo de 
análise de conteúdo por meio do Atlas TI, p. 283. 
49 Entre os CAQDAS mais citados para pesquisas qualitativas estão os softwares MAXQDA, NVivo; 
QDA Miner e Alceste. (Cf. Hartmut GUNTHER, Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa: esta 
é a questão? p. 209.) 
50 Pétala Tuani Candido de Oliveira SALVADOR et al. Softwares de análise da dados qualitativos 
utilizados nas pesquisas da enfermagem, p. 9.   
51 Cf. Sungsoo HWANG, Utilizing qualitative data analysis software: a review of Atlas.ti. 
52 Cf. Fernando GONZÁLEZ REY. Sujeito e subjetividade: uma aproximação histórico cultural.  
53 Cf. Fernando GONZÁLEZ REY. Historical relevance of Vygotsky´s work: its significance for a new 
approach to the problem of subjectivity in psychology, pp. 59-73. 
54 Cf. Alciane Barbosa Macedo PEREIRA, Maria Inês Gandolfo CONCEIÇÃO & Albertina Mitjans 
MARTINEZ, Epistemologia cualitativa de González Rey: uma forma diferente de análisis de los datos, 
p.21. 
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hipóteses se articulam na produção de um modelo teórico sobre o que está 

se estudando;  

b) legitimar o singular como fonte de conhecimento importante pela sua 

contribuição para a produção de um significado que irá compor um modelo 

teórico;     

c) sua compreensão como um processo comunicativo ou dialógico, quer dizer, 

a comunicação entre o pesquisador e os participantes da pesquisa é 

fundamental para a produção de saber sobre o objeto investigado.  

A epistemologia qualitativa possui um sistema conceitual analítico próprio 

composto pelos seguintes conceitos: modelo teórico; categorias; indicadores; zonas 

de sentido e configuração subjetiva, que se caracterizam por exigir uma postura ativa 

e produtiva do investigador ao contrário da simples coleta de dados.  

O modelo teórico55 é o produto de um processo de articulação entre as 

representações teóricas que o investigador tem do seu objeto e o conhecimento 

adquirido pela sua observação e que acompanhará o percurso investigativo, estando, 

portanto, sempre em tensão e desenvolvimento, sendo utilizado para a produção dos 

modelos de pensamento que surgirão no decorrer da investigação56.  

As categorias são formas de organizar e concretizar o processo construtivo-

interpretativo, e tem início já nos primeiros passos da investigação, elas vão dar 

origem ao corpo teórico do trabalho, resultado da atividade pensante e construtiva do 

pesquisador57.  

Para compreender a formação das categorias são relevantes dois outros 

conceitos, o sentido subjetivo e a subjetividade, que por serem interligados não 

admitem uma compreensão separada. O sentido subjetivo é o resultado dos 

processos internos e externos experienciados pelo sujeito, mas que se articulam 

internamente, estando presente em todas as produções subjetivas, instituindo e 

constituindo as demais categorias (zonas de sentido e configuração subjetiva). A 

 
55 Cf. Alciane Barbosa Macedo PEREIRA, Maria Inês Gandolfo CONCEIÇÃO & Albertina Mitjans 
MARTINEZ, Epistemologia cualitativa de González Rey: uma forma diferente de análisis de los datos, 
p.23. 
56 Cf. Fernando GONZALEZ REY & José Fernando Patiño TORRES, La epistemologia cualitativa y el 
estúdio de la subjetividade em uma perspectiva cultural-historica. Conversación con Fernando 
Gonzales Rey, p. 122. 
57 Cf. Fernando GONZÁLEZ REY. Pesquisa qualitativa e subjetividade: os processos de construção da 
informação, p. 11. 
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subjetividade por sua vez é o lugar onde se produzem, organizam e articulam os 

sentidos subjetivos. 

Os indicadores são palavras, sinais, gestos ou entonações percebidas pelo 

pesquisador durante as observações do seu objeto de estudo e constituem os 

primeiros elementos interpretativos, e adquirem importância não pelo que 

representam, mas pela maneira como o investigador irá utilizá-los em sua construção 

teórica, marcando um momento do processo investigativo onde os indicadores prévios 

passam a ser os elementos dos quais emergem novos sentidos que irão conformar os 

indicadores posteriores, num movimento de produção de significados que acontecem 

no transcorrer da investigação.  

Assim os indicadores não são expressões explicitas, mas elementos indiretos 

que vão adquirindo valor no processo de construção do conhecimento. A 

compreensão do fenômeno por meio de indicadores e não como um dado torna 

possível uma outra forma de construção do conhecimento.   

As zonas de sentido58 são espaços de compreensão produzidos no decorrer da 

investigação e que se caracterizam por ser uma unidade interpretativa constituída pelo 

agrupamento de conteúdos subjetivos, palavras ou imagens, percebidos pelo 

pesquisador e sua identificação explicita dois aspectos; a impossibilidade de 

aproximação da realidade como um todo e a incompletude de uma investigação, pois 

sempre será possível a abertura de um novo caminho de expansão e aprofundamento. 

Por meio das zonas de sentido o pesquisador pode expandir suas hipóteses ou 

mesmo formular outras. 

A configuração subjetiva59 é um processo dinâmico de construção do 

conhecimento que torna perceptível o surgimento do modelo teórico com toda a gama 

de recursos metodológicos e a natureza contraditória do próprio processo por 

relacionar entre si as construções parciais produzidas nas diferentes etapas da 

investigação, aglutinando os sentidos e indicando a forma como o sujeito sustenta e 

organiza seus sentidos subjetivos.       

 
58 Cf. Alciane Barbosa Macedo PEREIRA, Maria Inês Gandolfo CONCEIÇÃO & Albertina Mitjans 
MARTINEZ, Epistemologia cualitativa de González Rey: uma forma diferente de análisis de los datos, 
p.23. 
59 Cf. Alciane Barbosa Macedo PEREIRA, Maria Inês Gandolfo CONCEIÇÃO & Albertina Mitjans 
MARTINEZ, Epistemologia cualitativa de González Rey: uma forma diferente de análisis de los datos, 
p.23. 
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Para chegarmos ao produto teórico resultante desta metodologia existe uma 

sequência organizada de ações. A primeira etapa é onde acontece a seleção dos 

indicadores de sentido subjetivo, seguida pela etapa de agrupamento dos indicadores 

por afinidade ou similaridade obtendo-se as zonas de sentido e a etapa final onde 

estas vão contribuir para a construção da configuração subjetiva do objeto 

investigado.   

Importante apontar que a epistemologia qualitativa não tem como objetivo a 

produção de resultados finais ou definitivos acerca de seu objeto de estudo, mas a 

produção de novos marcos teóricos que vão compor o processo de construção de um 

conhecimento60, ou seja, considera o conhecimento mais como um processo que uma 

análise, exigindo que o investigador esteja munido, durante todo o processo, de uma 

reflexão teórica, epistemológica e metodológica61. 

Na epistemologia qualitativa a função do investigador é a de ser criativo e 

independente para poder pensar, pois a produção de conhecimento é permeada pela 

vida dos que a produzem, tratando se mais da geração de ideias e sentidos subjetivos 

mediados pelas teorias das quais se utiliza, do que um processo racional de 

acumulação de dados62, indicando que o estudo da subjetividade segundo este 

modelo epistemológico, ao exigir a implicação do investigador, acaba por se afastar 

dos modelos onde a proposta é a neutralidade científica63. 

Pereira et al64 apontam como um aspecto crítico da epistemologia qualitativa o 

fato de que o investigador deve possuir alguma experiência e formação teórica que 

lhe permita realizar interpretações e construções fundamentadas, citando como itens 

necessários um conhecimento da teoria da subjetividade, a criatividade e a 

capacidade reflexiva.  

 
60 Cf. Alciane Barbosa Macedo PEREIRA, Maria Inês Gandolfo CONCEIÇÃO & Albertina Mitjans 
MARTINEZ, Epistemologia cualitativa de González Rey: uma forma diferente de análisis de los datos, 
p.24. 
61 Cf. Alciane Barbosa Macedo PEREIRA, Maria Inês Gandolfo CONCEIÇÃO & Albertina Mitjans 
MARTINEZ, Epistemologia cualitativa de González Rey: uma forma diferente de análisis de los datos, 
p.25. 
62 Cf. Alciane Barbosa Macedo PEREIRA, Maria Inês Gandolfo CONCEIÇÃO & Albertina Mitjans 
MARTINEZ, Epistemologia cualitativa de González Rey: uma forma diferente de análisis de los datos, 
p.26. 
63 Cf. Alciane Barbosa Macedo PEREIRA, Maria Inês Gandolfo CONCEIÇÃO & Albertina Mitjans 
MARTINEZ, Epistemologia cualitativa de González Rey: uma forma diferente de análisis de los datos, 
p.29. 
64 Cf. Alciane Barbosa Macedo PEREIRA, Maria Inês Gandolfo CONCEIÇÃO & Albertina Mitjans 
MARTINEZ, Epistemologia cualitativa de González Rey: uma forma diferente de análisis de los datos, 
p.30. 
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Em conversa com José Fernando Patiño Torres65, González Rey afirma que o 

investigador deve ler muito a fim de ter uma boa cultura geral que lhe permita fazer 

um trabalho de construção de um pensamento, confessando não se imaginar um bom 

psicólogo sem conhecer os autores clássicos para a realidade humana e a 

compreensão da subjetividade, entre os quais cita; Dostoiévski, Tolstói, Kundera e 

Márai66. 

Esclarecendo que, o método acima descrito, será utilizado no interior da etapa 

denominada de análise formal pela Hermenêutica de Profundidade de Thompson, que 

passaremos a ilustrar a seguir.   

2.3.2 – Hermenêutica de Profundidade 

Ao refletir como a tradição hermenêutica poderia oferecer recursos 

metodológicos que levassem em conta a constituição do mundo sócio histórico, sua 

constituição como campo de forças e como esfera de poder e conflito onde o 

significado [grifo do autor] pode ser um disfarce que oculte a repressão, John 

Thompson - considerado o fundador da antropologia interpretativa - desenvolveu um 

método de hermenêutica de profundidade, que deixa claro ser significativamente 

diferente daquela desenvolvida por Paul Ricoeur67.  

Thompson começa sua exposição afirmando que devido ao fato do objeto de 

investigação já ser um campo pré-interpretado, a hermenêutica de profundidade deve 

reconhecer e levar em conta a maneira como as formas simbólicas são interpretadas 

pelos sujeitos que compõe o campo de investigação, ou seja, o ponto de partida deste 

método seria obrigatoriamente a hermenêutica da vida cotidiana, para isto recorrendo 

aos diferentes tipos de investigação etnográfica, ás entrevistas, à observação 

participante para acessar, compreender e reconstruir as interpretações das formas 

simbólicas da vida social68. 

 
65 Cf. Fernando GONZALEZ REY & José Fernando Patiño TORRES, La epistemologia cualitativa y el 
estúdio de la subjetividade em uma perspectiva cultural-historica. Conversación con Fernando 
Gonzales Rey, p. 120-127. 
66 Cf. Fernando GONZALEZ REY & José Fernando Patiño TORRES, La epistemologia cualitativa y el 
estúdio de la subjetividade em uma perspectiva cultural-historica. Conversación con Fernando 
Gonzales Rey, p. 126. 
67 John THOMPSON afirma que Ricoeur em sua hermenêutica de profundidade abstrai as condições 
sócio históricas, remetendo o leitor para a leitura do capítulo 5 de John THOMPSON Critical 
Hermeneutics: A study in the though of Paul Ricoeur and Jurgen Habermas. (Cf. John THOMPSON. 
Ideologia y cultura moderna: teoria crítica social en la era de la comunicación de masas, p. 406. 
68 Cf. John THOMPSON. Ideologia y cultura moderna: teoria crítica social en la era de la comunicación 
de masas, p. 406. 
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Tal reconstrução já é um processo de interpretação das opiniões e da forma 

como os sujeitos produzem e recebem as formas simbólicas, suas crenças e juízos 

compartilhados, a isto Thompson denominou uma interpretação das doxas69 [grifo do 

autor], assim uma condição fundamental da hermenêutica de profundidade é a de que 

campo-objeto se caracteriza também como o campo sujeito em que as formas 

simbólicas são pré-interpretadas pelos sujeitos que constituem o campo. 

Segundo Thompson os trabalhos com inspiração fenomenológica dificilmente 

vão além da interpretação das doxas e com o intuito de evitar este inconveniente, ele 

postula uma ruptura metodológica com a hermenêutica da vida diária [grifo do autor], 

defendendo que é necessário ir além deste nível de análise e considerar outros 

aspectos que integram o campo-objeto, para tal fim ele irá propor uma ampliação que 

inclui mais três etapas principais não sequenciais, mas distintas entre si e que irão 

compor um complexo processo de interpretação.   

Assim Thompson denomina as etapas por ele propostas como: análise sócio 

histórica; análise formal ou discursiva e interpretação/reinterpretação, sendo que no 

interior de cada etapa podem haver vários métodos de investigação, cabendo ao 

investigador escolher o mais apropriado segundo as circunstâncias e o objeto. O 

esquema reproduzido abaixo a partir do texto de Thompson70  sintetiza as etapas e 

as possibilidades propostas por este autor em comparação com a sua hermenêutica 

da vida cotidiana.  

 
69 Doxa é uma opinião, crença, suposição ou conjectura. Deriva-se do verbo dokeo que significa: tomar 
o partido que se julga mais adequado em uma situação, conformar-se a uma norma estabelecida pelo 
grupo, escolher, decidir, deliberar e julgar. (Cf. Marilena CHAUÍ, Introdução à história da filosofia, p. 
347).  
70 John THOMPSON. Ideología y cultura moderna: teoría crítica social en la era de la comunicación de 
masas, figura 6.1, p. 406. 
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Figura 1 - Esquema das formas de investigação 
As formas simbólicas são produzidas, transmitidas e recebidas pelos sujeitos 

em circunstâncias históricas e sociais específicas, assim o objetivo da primeira etapa 

do enfoque da Hermenêutica de Profundidade é o de reconstituir as condições sociais 

e históricas de sua produção, para isto Thompson distingue quatro aspectos básicos, 

indicando que cada uma delas irá elucidar um nível de análise. 

Um primeiro nível citado por Thompson é a localização, identificação e 

descrição das características espaço temporais específicas nas quais as formas 

simbólicas são produzidas (expressas, atuadas, manifestas) e recebidas (ouvidas, 

vistas, lidas), e isto é feito por sujeitos situados em lugares e momentos específicos, 

sendo a reconstituição destes lugares um elemento importante para a análise sócio 

histórica.     

O segundo nível é decorrente do primeiro, pois as formas simbólicas se 

localizam em determinados campos de interação71 [grifo do autor], e estes podem ser 

analisados como um “espaço de posições e um conjunto de trajetórias”72 que em seu 

conjunto são as causas das relações entre os sujeitos, bem como das oportunidades 

à sua disposição, os recursos de que irão dispor ou não.  

 
71 Cf. John THOMPSON. Ideologia y cultura moderna: teoria crítica social en la era de la comunicación 
de masas, p. 409. 
72 Cf. John THOMPSON. Ideologia y cultura moderna: teoria crítica social en la era de la comunicación 
de masas, p. 409.  
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O terceiro nível se relaciona com as instituições sociais73 [grifo do autor], 

analisa-las significa reconstituir o conjunto de regras e relações que as constituem, 

analisar seu desenvolvimento ao longo do tempo e verificar as práticas e ações dos 

sujeitos que atuam por e dentro delas.  

O quarto nível é o da estrutura social74 [grifo do autor] e está relacionado com 

os dois anteriores, analisá-la significa questionar os critérios, categorias e princípios 

nos quais se apoiam as diferenças coletivas e duradouras em termos da distribuição 

de recursos, do poder, das oportunidades e possiblidades de vida e o acesso a estes.  

 A análise da estrutura social solicita do investigador um nível mais teórico de 

reflexão pois é necessário que ele formule categorias, estabeleça critérios e determine 

as diferenças que possam auxiliar a evidenciar as assimetrias e diferenças da vida 

social.  

Em síntese a tarefa da primeira fase do enfoque da hermenêutica de 

profundidade é a reconstituir as condições sócio históricas e as circunstâncias de 

produção, circulação e recepção das formas simbólicas, bem como as regras, 

convenções, relações e instituições sociais, distribuição de poder, recursos e 

oportunidades em razão das quais se formam campos simbólicos diferenciados e 

socialmente estruturados e onde os sujeitos transitam75.   

Thompson irá elencar ainda mais um conjunto de condições relevantes para o 

estudo das formas simbólicas, os meios técnicos de transmissão e circulação, ou seja, 

os meios de comunicação. 

 Os objetos e as expressões que transitam nos campos simbólicos também se 

constituem em construções simbólicas complexas que possuem uma estrutura 

articulada, característica que torna necessária um segundo nível de análise à qual 

Thompson descreve como análise formal ou discursiva76 [grifos do autor]. 

Empreender uma análise formal ou discursiva é explicar os traços, articulações 

e relações estruturais do discurso no interior das relações simbólicas, ou seja, refere-

se a explicitar sua organização interna, se caracterizando por um movimento de 

 
73 Cf. John THOMPSON. Ideologia y cultura moderna: teoria crítica social en la era de la comunicación 
de masas, p. 410. 
74 Cf. John THOMPSON. Ideologia y cultura moderna: teoria crítica social en la era de la comunicación 
de masas, p. 410. 
75 Cf. John THOMPSON. Ideologia y cultura moderna: teoria crítica social en la era de la comunicación 
de masas, p. 412. 
76 Cf. John THOMPSON. Ideologia y cultura moderna: teoria crítica social en la era de la comunicación 
de masas, p. 412-413. 
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análise, qual seja desconstruir, separar, examinar e procurar padrões que constituam 

e operam em determinada forma discursiva ou simbólica. 

Porém em si mesma esta etapa de análise não passa de um exercício abstrato, 

ela irá adquirir sentido quando aliada à etapa anterior da análise sócio histórica, sendo 

necessária para a etapa posterior, a da interpretação77.  

Assim como na etapa anterior existem várias formas de realizar a análise formal 

ou discursiva, cuja escolha vai depender do objeto de investigação, entre os tipos mais 

utilizados e conhecidos Thompson enumera: a análise semiótica; a análise discursiva; 

a análise da conversação; a análise sintática: a análise narrativa: a análise 

argumentativa.  

Neste trabalho, para a etapa da análise formal ou discursiva utilizaremos a 

epistemologia qualitativa de González Rey, cuja explicitação fizemos anteriormente 

no item 2.3.1. 

A terceira etapa deste método foi denominada por Thompson de 

interpretação/reinterpretação [grifo do autor] e tem como pressuposto que as formas 

discursivas e simbólicas são construções que representam, se referem e querem dizer 

alguma coisa acerca de algo, sendo este o aspecto que se busca captar neste 

processo de interpretação. 

A interpretação é mediada pela análise realizada na etapa da análise sócio 

histórica e da análise formal, e envolve uma outra atividade do pensamento, a síntese, 

[grifo do autor] para a construção criativa de um outro significado possível que 

permitirá ao investigador captar as relações entre os contextos de sua produção e 

circulação segundo os padrões e recursos que as constituem. Trata se de uma 

reinterpretação pois o campo-objeto já é pré-interpretado pelos sujeitos que o 

constituem e da qual a interpretação do investigador pode diferir, sendo por isso 

sempre arriscado, conflituoso e aberto às discussões78.  

 Segundo Thompson existem dois pontos críticos na aplicação deste método, 

se deixarmos de levar em conta a estrutura e o conteúdo das formas simbólicas com 

isso generalizando um enfoque auto suficiente podemos desembocar na  falácia do 

reducionismo [grifos do autor] que é a suposição de que podemos esmiuçar a análise 

 
77 Cf. John THOMPSON. Ideologia y cultura moderna: teoria crítica social en la era de la comunicación 
de masas, p. 412-413. 
78 Cf. John THOMPSON. Ideologia y cultura moderna: teoria crítica social en la era de la comunicación 
de masas, p. 420-422. 
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das formas simbólicas unicamente em termos das condições socio históricas de sua 

produção e circulação79, a segunda é a falácia do internalismo [grifos do autor] na qual 

se supõe ser possível interpretar as características e os efeitos das formas simbólicas 

estando atentos unicamente nelas mesmas, sem nos remetermos às condições sócio 

historias e aos processos cotidianos onde são produzidas e circulam. 

Para concluir, retornando a proposta de González Rey acerca das leituras, creio 

ser oportuno retomar um trecho de uma das leituras selecionadas para a elaboração 

desta seção. Ao tratar da prática da cultura como opção para a pesquisa e formação 

universitária [grifos meus] com o intuito de enfrentar o que ele denomina de 

“desculturalização do ensino”80, Coelho81 resgata Montesquieu para postular que uma 

forma de experienciar a cultura seria o desenvolvimento do gosto82, “faculdade de 

discernir características e qualidades de objetos e fenômenos”83, e um dos estímulos 

para exercitá-lo a multiplicação das “coisas a ver”84. Com isto Coelho propõe como 

meta para uma política de culturalização do ensino “ampliar a esfera de presença do 

ser”85 [grifo do autor] dos estudantes. Matéria mais do que necessária em se tratando 

da construção de vias para a emancipação do pensamento em direção àquele que 

nos seja próprio.  

Após esta descrição dos métodos a serem empregados, apresentaremos os 

resultados da investigação sobre as lideranças comunitárias, uma vez que são o tema 

principal desta investigação, passando pelas lideranças comunitárias femininas por se 

constituírem a maioria das entrevistadas. Finalizaremos com um breve perfil das 

lideranças estudadas a partir de seus próprios relatos.   

 

 

 

 

 
79 Cf. John THOMPSON. Ideologia y cultura moderna: teoria crítica social en la era de la comunicación 
de masas, p. 422. 
80 “Um pouco por falta de espaço” Teixeira COELHO não discorre sobre a desculturalização, 
acrescentando: “Tampouco cometerei o deslize de definir ou descrever o que é, aqui, cultura” pois ele 
espera que ao longo do texto os significados tornem-se perceptíveis. Cf. Teixeira COELHO, A cultura 
como experiência, p. 66. 
81 Cf. Teixeira COELHO, A cultura como experiência, p. 65-79. 
82 Teixeira COELHO resgata aqui o Ensaio sobre o gosto de Montesquieu, (Cf. Teixeira COELHO, A 
cultura como experiência, p. 76).  
83 Cf. Teixeira COELHO, A cultura como experiência, p. 76. 
84 Cf. Teixeira COELHO, A cultura como experiência, p. 78. 
85 Cf. Teixeira COELHO, A cultura como experiência, p. 78. 
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CAPÍTULO 3 – LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS  

3.1. As Lideranças Comunitárias 

Nas palavras de Montero, a liderança comunitária é um fenômeno resultante 

da interrelação dos diversos agentes de um sistema social, um intricado processo de 

cunho “ativo, participativo e democrático, que fortalece o compromisso com a 

comunidade e gera modos e modelos de ação, sendo assumido como um serviço”86. 

A revisão documental de Rojas87 aponta que há cerca de duas décadas a 

liderança comunitária passou a ser compreendida como sendo mais própria de uma 

comunidade que de um indivíduo, pois não se trata de algo feito pelo líder sobre a 

coletividade, nem um conjunto de contribuições individuais para as metas coletivas, 

mas de algo distribuído, assumido por diferentes lideres segundo as competências e 

o momento que vive a comunidade.  

Neste sentido emergem líderes que representam a comunidade, sendo que a 

personificação desta faz com que um líder seja comunitário, assim “a liderança não 

pode pensar sem as massas, nem para elas, senão com elas”88. Ainda segundo Rojas 

é a liderança que acompanha as necessidades e interesses da comunidade e não o 

contrário, sendo este um dos desafios que elas têm que enfrentar por estarem 

inseridos em uma cultura patriarcal que estimula os interesses individuais sobre os 

coletivos.  

Outros desafios são: a cultura do paternalismo - na qual os moradores da 

comunidade esperam que os lideres lhes providenciem tudo sem que eles se 

esforcem – associadas às posturas de falta de participação, ausência de consciência 

crítica com relação a realidade e a desesperança relativa às transformações.  

 
86 Maritza MONTERO. Introducción a la Psicología Comunitaria, p. 141. 
87 Cf. Rodrigo ROJAS. El liderazgo comunitario y su importancia en la intervención comunitaria, p.62, 
88 Cf. Paulo FREIRE. Pedagogia do Oprimido, p.159. 
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Conforme Reyes89, os líderes comunitários distinguem-se pela capacidade de 

influir em seu entorno, de ouvir as críticas, conselhos e ideias e incorporá-las 

produtivamente em suas ações. Para Montero90 uma característica própria da 

liderança comunitária é a interdependência entre líder e comunidade, porém com sua 

influência e poder os líderes comunitários têm liberdade para atuar de forma diferente 

à proposta pela comunidade.  

Quanto ao surgimento das lideranças Montero91 diz que isto acontece nos 

encontros da comunidade onde se planejam e organizam as ações ou frente às 

circunstâncias que afligem a comunidade e tornam necessária uma ação urgente. 

Rojas92 acrescenta que elas aparecem em momentos de crise da comunidade ou 

como resultado de seu próprio desenvolvimento ao fortalecer seus moradores e 

facilitar o surgimento das lideranças.  

3.2. As Lideranças Comunitárias Femininas 

Com relação às lideranças femininas um estudo conduzido por Yus93 mostrou, 

baseando-se na identidade de gênero, que elas apresentam um conjunto diverso de 

habilidades sociais, entre as quais: maior sensibilidade para com as necessidades dos 

vizinhos; uma visão complexa da realidade social e da situação de pobreza em que 

vivem, o que lhes possibilita criar estratégias de enfrentamento eficazes, seja em 

busca de recursos econômicos e humanos de forma eficiente ou planejando ações 

para atingir metas94.  

Em uma investigação documental com abordagem psicossocial sobre as 

lideranças femininas, Uribe e Chaparro95 apontam a existência de comportamentos 

pró-sociais como elemento fundamental para a participação social e a cooperação, 

solidariedade e o altruísmo como condições necessárias para as ações coletivas de 

 
89 Cf. María Isabel REYES e Adolfo Perinat MACERES. La construcción biográfica del liderazgo 
comunitario en sectores populares: Un estudio piloto orientado a la exploración del capital social en 
Santiago de Chile, p.72. 
90 Cf. Maritza MONTERO. Introducción a la Psicología Comunitaria, p. 141. 
91 Cf. Maritza MONTERO, Teoría y practica de la Psicología Comunitaria, La tensión entre comunidad 
y sociedad, p. 94. 
92 Cf. Rodrigo ROJAS. El liderazgo comunitario y su importancia en la intervención comunitaria, p.67. 
93 Cf. Pámela YUS apud María Isabel REYES e Adolfo Perinat MACERES. La construcción biográfica 
del liderazgo comunitario en sectores populares: Un estudio piloto orientado a la exploración del capital 
social en Santiago de Chile, p.72. 
94 Cf. Pámela YUS. Participación comunitaria de mujeres de sectores populares y transformaciones de 
su identidad de género apud (María Isabel REYES e Adolfo Perinat MACERES. La construcción 
biográfica del liderazgo comunitario en sectores populares: Un estudio piloto orientado a la exploración 
del capital social en Santiago de Chile, p.72.). 
95 Cf. Ulda Elena Martnez URIBE e Angela Maria Martinez CHAPARRO. Aproximación al perfil 
psicosocial de las mujeres líderes del programa “Familias en Acción” del municipio de Bello, p.127. 
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transformação social, revelando que as lideranças femininas não estão preocupadas 

com o reconhecimento político ou social, sendo motivadas por interesses como o 

aperfeiçoamento pessoal ou a possibilidade de ajudar suas comunidades.  

A referida investigação indica que um elemento constante nas lideranças 

femininas é o desenvolvimento de habilidades sociais, como a empatia, para a 

construção de vínculos, geração de confiança e suporte emocional para os membros 

da comunidade. A espiritualidade surge como um fator de resiliência no enfrentamento 

das crises e aceitação de tragédias, a literatura ainda destaca a presença do humor 

social, capacidade de considerar as situações de sua realidade e do cotidiano em 

geral a partir de uma perspectiva humorada96.  

A literatura aponta que as lideranças femininas impulsionam processos que 

fortalecem os diferentes âmbitos em que exercem a liderança através de capacidades 

como: gerenciamento de recursos; liderança das ações de mudança; geração de 

processos de formação nas comunidades e a busca de transformação das situações 

de exclusão ou injustiça97.  

3.3. As lideranças da Vila dos Pescadores 

A seguir ilustraremos um perfil das lideranças, extraídos das próprias 

narrativas e das anotações de diários de campo, além de uma tese de doutorado98. 

Algumas narrativas são mais longas, o que possibilitou a obtenção de mais 

informação, a isso se deve a diferença de extensão e informações dos perfis. Os 

trechos não aparecem na ordem em que foram transcritos, para este capitulo 

alteramos sua sequência tendo em vista o ganho da ordem cronológica. Os perfis 

foram elencados segundo a ordem alfabética dos codinomes.  

Com o intuito de preservar a identidade dos participantes citados e das 

lideranças entrevistadas, neste trabalho substituímos os nomes verdadeiros, 

respeitando-se o gênero, por palavras do vocabulário Tupi-Guarani, em consideração 

aos supostos povos nativos que habitaram a região de Cubatão, os homens de 

Sambaqui.  

 
96 Cf. Ulda Elena Martnez URIBE e Angela Maria Martinez CHAPARRO. Aproximación al perfil 
psicosocial de las mujeres líderes del programa “Familias en Acción” del municipio de Bello, p.128. 
97 Cf. Ulda Elena Martnez URIBE e Angela Maria Martinez CHAPARRO. Aproximación al perfil 
psicosocial de las mujeres líderes del programa “Familias en Acción” del municipio de Bello, p.128. 
98 Trata se da tese de Danilo de Miranda ANHAS. Construção e fortalecimento de redes de sociabilidade 
comunitária entre jovens moradores da periferia cubatense.  
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Foram utilizadas ainda as siglas DC para Diário de Campo; O para Oficinas e 

ACS para os Agentes Comunitários de Saúde. As lideranças entrevistadas foram: 

Ubiratan, Yara, Jandira e Kauane.  

Jandira 

“Sou do interior de São Paulo, [tenho] atualmente 66. Meu marido tem 77 anos.” 
(Jandira) 

“Minha mãe deixou o pai e foi morar sozinha. Ela trabalhava pras famílias, chegava 
e ele gastava, então ela mandou ele passear.  

“Eu estudei até o quinto ano, estudei só um pouco com a professora, depois minha 
mãe não deixou...” (Jandira) 

Criada sem o pai, com mais quatro irmãos, estudou até os 9 anos, depois a mãe 
não deixou. É a quarta filha de cinco.” (D.C. 14.11.2017) 

“Casada, tem seis filhos...12 netos... O marido é pescador e ganha salário mínimo.” 
(D.C. 14.11.2017) 

“E cada um acredita no que quer [...] não tenho uma religião não tenho esse 
negócio não.” (Jandira) 

“Dos filhos, um faleceu [...] outro deles está em Sergipe.” (D.C. 14.11.2017) 

“Minha filha morreu de câncer de mama [...] A filha morreu há alguns anos. [...]” 
(Jandira) 

“Sua outra filha tem problemas psicológicos e mora em Ourinhos. Resta à Dona 
Jandira a companhia de seu único filho homem, que mora no andar de cima de 
sua casa. É o único parente próximo, pois os outros não vão lhe visitar."  (D.C. 
14.11.2017) 

“Está na fila para realizar o exame pelo SUS, mas sem nenhuma perspectiva. Tem 
corrido atrás de sua aposentadoria, mas sem sucesso. Contribuiu apenas 10 anos 
para a previdência. Está na luta para conquistar o benefício”. (D.C. 04.04.2018) 

“Tem uma mercearia onde trabalha. Atualmente coordena a capatazaria da colonia 
de pescadores Z1 da VP.” (D.C. 04.04.2018) 

Kauane  

“Eu nasci em Santos, tenho nove irmãos. Eu morava em Santos [...] cresci, tive 
minha adolescência, saí, casei e vim morar aqui.” (Kauane) 

“Eu comecei, é, sempre fui do Exército da Salvação desde pequena. Eu morava 
em Santos, ali no canal quatro e desde pequena minha mãe me levava pra igreja 
[cristã protestante], que era a igreja do Exército da Salvação” (Kauane)  

“A necessidade de trabalhar desde a mais tenra idade prejudicou a conclusão dos 
estudos. Entretanto, ela conta com orgulho e satisfação que retomou os estudos 
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e, durante esta pesquisa, passou a frequentar aulas e estava prestes a concluir o 
Ensino Médio. Tem o sonho de fazer Serviço Social.” (Anhas99) 

“Certa vez, em uma conversa durante uma das minhas visitas, contou que sua tia-
avó era uma das últimas filhas vivas de negros escravos vivendo em Santos. 
Mostrou orgulhosa uma reportagem em que esta sua parente conta como foi ser 
educada por antigos escravos.” (Anhas) 

“Por causa que eu pagava aluguel, né. E eu trabalhava e meu marido também, 
mas não tava dando pra pagar aluguel. Aí ele veio, né, juntou dinheiro, veio pra 
comprar esse terreno barato. Foi assim que eu vim parar aqui.” (Kauane) 

“[...] meu marido falou que tinha comprado um terreno quando eu vim morar aqui 
na VP em 1987.” (Kauane) 

“[trabalhava] de copeira no Hospital Ana Costa Só fui mandada embora por causa 
de uma greve que eu nem participei. Mas logo arrumei outro emprego, comecei a 
trabalhar no Hospital Silvério Pontes.” (Kauane) 

“Aí eles iam duas vezes por semana na minha casa, fazer o trabalho com as 
crianças, mesmo eu trabalhando no Hospital Ana Costa. Mas logo depois adoeci, 
fiquei doente e aí eu parei de trabalhar” (Kauane) 

“Em 1992 me divorciei, o Kaique tinha 8 anos e a Jaci 6 anos. Atualmente tenho 
tres filhos o mais velho tem 33 anos.” (Kauane) 

“[...] eu estou primeiro terminando o Ensino Médio” (Kauane) 

Ubiratan  

“Nasci em Uberaba, Minas, mas antes de morar em Cubatão eu tava tentando me 
estabelecer em algum lugar, com minha família, minha mãe e meus irmãos e 
quando eu vim pra cá com 19 anos, pra Baixada Santista, eu cheguei aos 21 anos 
de idade, em Praia Grande” (Ubiratan) 

“Assim que ela engravidou de mim ela saiu fora. Aí de lá, teve a primeira, casou, 
teve a Iandara, que é a mais velha, segundo depois vem a Indira, o terceiro, eu, 
quando eu tava pra nascer minha mãe saiu de casa, expulsa pelo pai. Ela já tava 
grávida e eu era o terceiro pra nascer.  Só que ao minha mãe sair de casa, ela saiu 
com duas crianças que era a Indira que ela tinha colo, né, e eu na barriga.” 
(Ubiratan) 

“Mato Grosso, foi onde que eu estudei pela primeira vez. Depois, quando eu fiz 13 
anos eu já tava em Minas já, meu pai desenvolveu uma úlcera no estômago porque 
ele bebia muito, e aí ele veio a falecer, meu padrasto bem dizer.” (Ubiratan) 

“olha eu entrei numa casa assim, casa de bloco mesmo, com porta, janela, com 9 
anos de idade e antes eu morava na rua, com minha mãe e mais o meu padrasto 

 
99 Cf. Danilo de Miranda ANHAS. Construção e fortalecimento de redes de sociabilidade comunitária 
entre jovens moradores da periferia cubatense, p.71.   
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e meus irmãos mas antes disso, eu lembro de uns flashes de tá morando na rua, 
mora na roça, estação de trem.” (Ubiratan)  

“[...] depois São Paulo, fiquei um tempo no albergue, porque antes a gente morava 
na rua, depois fecharam o albergue, naquela época a FEBEM não funcionava 
como cadeia, não era cem por cento cadeia mas era um acolhimento das pessoas 
que tinha dificuldade.” (Ubiratan) 

“Com 21 anos eu conheci a mãe da Anahi, 5 anos mais velha que eu, e parei de 
estudar, conheci ela aqui na Vila dos Pescadores, numa festa que a Araci fez de 
aniversário da filha dela.” (Ubiratan) 

“[...] passamos a namorar e [...] depois de 6 meses de namoro eu vim morar com 
ela, me encontro na vila dos pescadores, desde 2001, há 16 anos atrás, eu vim de 
Praia Grande.” (Ubiratan) 

“Ele tem 36 anos e tem uma filha de 6 anos. É mineiro e migrou para Cubatão em 
busca de trabalho na indústria. Atualmente trabalha apenas como pescador, mas 
só porque não conseguiu emprego na indústria. Trabalhou como Operador de 
Máquinas e nos mostrou suas carteirinhas e crachás referentes aos lugares onde 
trabalhou.” (DC. 14.11.2017) 

Yara 

“Tenho 62 anos, sou filha de nordestino. Nasci em Pernambuco, em Recife. Meu 
pai era comunista. A minha mãe, era aquela mulher matriarca e evangélica”. (Yara) 

“Eu não nasci em berço de ouro. Meu pai era operário, trabalhador, a família pobre, 
não era família abastada, mas a gente não passava fome assim aquelas 
dificuldades toda”. (Yara) 

“Então eu tive uma educação boa, pra mim foi uma educação boa. Minha mãe teve 
18 filhos. Aí vivo, sobreviveram 11.” (Yara) 

“E eu fui criada numa igreja evangélica, então o meu principio era evangélico de 
não adorar imagem, de não ter essas ligações que existe na igreja católica. [...] 
Mesmo eu tendo a minhas raízes na igreja evangélica eu... consigo transitar na 
igreja católica com tranquilidade e entender hoje muito mais né e respeitar as 
crença enfim, dos outros segmento religioso [...]” (Yara) 

“Saí, fui pra casa de uma tia minha, aí da casa da minha tia às vesperas de fazer 
18 anos eu fui pro Rio de Janeiro, tinha uma irmã no Rio de Janeiro. Mas do rio de 
Janeiro eu não gostei muito e tinha uma amiga que trabalhava em São Paulo, e 
ela, se você quiser vir pra cá eu arrumo emprego pra você, você pode vir!” [...] ai 
eu vim quando eu cheguei em São Paulo, naquele dia mesmo eu já fiquei 
trabalhando.” (Yara) 

“eu já tinha trabalhado fichada, registrada, mas em outras funções. com 17 anos 
eu já era gerente de uma loja, e trabalhei muito tempo como ajudante de 
costureira... eu fiz minha mãe e meu pai aumentar minha idade, pra eu poder tirar 
minha carteira profissional, eu tinha 13 anos.” (Yara) 
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“Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma atriz, ela não era famosa, mas ela 
era atriz de teatro e eu dava muito palpite quando ela tava ensaiando aí ela me 
contratou pra ser secretária dela, ai eu passei de empregada a quase que amiga 
da família, era secretária dela.” (Yara) 

“Eu descia de São Paulo a gente [ela e o irmão] se encontrava, a gente ia pra 
Santos, ia pro Guarujá, pra algum lugar e passava o dia e ia embora. Aí ele alugou 
uma casinha lá na Vila Parisi. Aí eu fui morar na Vila Parisi com ele, então foi uma 
outra fase que foi terrível porque foi bem no auge da poluição da Vila Parisi.” (Yara) 

“Aí foi quando eu conheci meu marido, foi quando eu casei. Eu tinha... 22 acho, 21 
pra 22. É isso mesmo, meu filho ta com quase 40... é 39... é isso mesmo, 21 pra 
22 anos. Tenho 3 filhos” (Yara) 

“Eu vim pra VP em 1982, porque eu não tinha condições financeiras de pagar 
aluguel, meu marido era assalariado também, caminhoneiro, ganhava pouco e as 
vezes tava desempregado. Eu tive que sair da escola também, ele também não 
tinha uma escolaridade boa, então o poder aquisitivo da gente era baixo.” (Yara) 

“Então assim eu cheguei até a faculdade, não me formei porque não tive condições 
financeiras, porque... a dificuldade muito grande de pagar a escola, de se manter 
na faculdade, foi muito grande. E aí nessa época que eu fui pra faculdade eu já 
tava com filho, casada, divorciada, separada... então foi muito complicado...” (Yara) 

 

Liderança Escolaridade Idade Nascimento Religião Ocupação 

Jandira e. médio 
incompleto 

66 Interior SP --------- comerciante 

Kauane e. médio 
incompleto 

------ Santos evangélica aposentada 

Ubiratan e. médio 36 Uberaba --------- pescador 

Yara e. superior 
incompleto 

62 Recife evangélica aposentada 

Tabela 2 – As lideranças comunitárias 

 

PARTE II – ANÁLISES  

Nesta segunda parte do trabalho apresentaremos as duas primeiras etapas que 

compõe a Hermenêutica de Profundidade de Thompson.  

Assim, o capitulo 4 apresenta a Análise Sócio Histórica que ilustra rapidamente 

o neoliberalismo, contextualizando alguns dados da cidade de Cubatão e da Vila dos 

Pescadores.  
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O Capitulo 5 dedica-se à Análise Formal, etapa na qual construímos as 

informações por meio do método construtivo-interpretativo oferecido pela 

Epistemologia Qualitativa de González-Rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE SÓCIO HISTÓRICA 

“Coisa realmente admirável, porém, tão comum, que deve 
causar mais lástima que espanto, ver um milhão de 
homens servir miseravelmente e dobrar a cabeça sob o 
jugo, não que sejam obrigados a isso por uma força que 
se imponha, mas porque ficam fascinados e por assim 
dizer enfeitiçados somente pelo nome de um, que não 
deveriam temer, pois ele é um só, nem amar, pois é 
desumano e cruel com todos” 100  

 
100 Cf. Etienne de LA BOETIE. Discurso da servidão voluntária, p.12. 
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Nesta etapa da análise proposta por Thompson, o objetivo é o de 

reconstruirmos o contexto sócio-histórico de como as formas simbólicas são 

produzidas, como circulam e são recebidas em um ambiente específico, interpretando 

os padrões de significados já incorporados pelos sujeitos, analisando as relações de 

poder e os conflitos subjacentes. Aqui, o pesquisador procura chegar às regras e 

relações dos campos de interação social, privilegiando a análise das estratégias 

ideológicas e focando nos tipos de relação que estruturam as instituições sociais que 

existem no território, como por exemplo as de dominação, injustiça e desigualdade101.  

A exploração capitalista dos recursos ambientais e dos trabalhadores teve 

início com o chamado neocolonialismo europeu, que consistiu na procura por 

mercados consumidores fora dos limites da Europa, especialmente nos continentes 

asiático e africano - ainda não industrializados - em decorrência da grande crise 

capitalista, que se abateu sobre a Europa entre 1873 e 1896. O desenvolvimento do 

capitalismo trouxe como consequência esta crise, provocada pela desproporção entre 

a produção de mercadorias pelas indústrias e pelo baixo poder aquisitivo dos 

trabalhadores, que lhes impedia de consumir102.    

Em 1929, acontece a segunda grande crise do capitalismo, marcada pela 

quebra da bolsa de valores de Nova York, como consequência da superprodução de 

mercadorias e pela especulação financeira nos Estados Unidos que, na época, 

segundo Hobsbawm103, já possuía a maior economia do mundo104 105. 

Segundo Figueiredo106, estas duas grandes crises do capitalismo tornaram 

evidentes as falhas do sistema, fato que contribuiu para o incremento das 

mobilizações sociais, na busca de outros regimes para além do sistema liberal vigente. 

Assim, na procura de outro modelo de sociedade, surgiram diferentes propostas: 

algumas de cunho mais revolucionário, como o comunismo, socialismo e o 

 
101 Cf. John THOMPSON. Ideologia e cultura moderna, p.208. 
102 Cf. Tatiana Silva Poggi de FIGUEIREDO. Do liberalismo ao neoliberalismo: as influências do ideário 
liberal na conformação da Escola de Chicago, p. 120. 
103 Cf. Eric HOBSBAWM. Era dos extremos: o breve século XX 1914-1991, p. 101. 
104 Cf. Tatiana Silva Poggi de FIGUEIREDO. Do liberalismo ao neoliberalismo: as influências do ideário 
liberal na conformação da Escola de Chicago, p. 120. 
105Cf. Osvaldo COGGIOLA. As grandes depressões (1873-1896 e 1929-1939): fundamentos 
econômicos, consequências geopolíticas e lições para o presente.  
106 Cf. Tatiana Silva Poggi de FIGUEIREDO. Do liberalismo ao neoliberalismo: as influências do ideário 
liberal na conformação da Escola de Chicago, p. 120. 
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anarquismo; e outras mais moderadas, como o socialdemocrata e os 

progressivistas107 estadunidenses. 

Neste contexto, saiu vitoriosa a revolução socialista na Rússia. A Suécia 

alcançou uma das mais bem sucedidas experiências do modelo de bem-estar social 

e nos Estados Unidos surgiu o New Deal108, um conjunto de políticas econômicas e 

sociais, adotada pelo governo de Franklin Roosevelt, na tentativa de salvar a país de 

sua maior crise econômica. Neste conjunto de políticas podemos citar: a criação de 

um sistema de seguro social, em termos de uma aposentadoria para os trabalhadores, 

e de um seguro desemprego; e o auxílio financeiro para famílias com menos recursos 

e com filhos dependentes. 

Para Gomes109, a experiência do New Deal estadunidense somada às 

iniciativas dos sistemas de bem-estar social na Europa, antes da Segunda Grande 

Guerra, já demonstrava os esforços para enfrentar as ameaças, que começavam a 

representar a experiência soviética, e o aumento dos movimentos das classes 

operárias.  

Ainda conforme Gomes110, há uma certa unanimidade, por parte de alguns 

estudiosos, de que o Estado de bem-estar social se consolidou definitivamente após 

a Segunda Grande Guerra, existindo, porém, variações nas experiências de 

concepção de sistemas de seguridade social, devido às diferentes realidades 

institucionais dos países.      

Com relação à diversidade dos sistemas de seguridade social implantados, 

Mishra111 identifica três modelos principais de experiências: o de mercado ou laissez-

faire, onde o Estado se reduz a um benefício mínimo voltado, principalmente, aos 

cidadãos ou famílias de renda muito baixa como, por exemplo, nos EUA; o 

socialdemocrata, onde o Estado do bem-estar social foi instituído oferecendo serviços 

universais e gerais, baseando-se “na noção de solidariedade e cidadania social”112, e 

 
107 Cf. Dayse MENDES. Taylor e o progressivismo norte-americano ou como um engenheiro se tornou 
pai da administração. 
108 Cf. Tatiana Silva Poggi de FIGUEIREDO. Do liberalismo ao neoliberalismo: as influências do ideário 
liberal na conformação da Escola de Chicago, p. 121. 
109 Cf. Fábio Guedes GOMES, Conflito social e welfare state: Estado e desenvolvimento social no Brasil, 
p.207. 
110 Cf. Fábio Guedes GOMES, Conflito social e welfare state: Estado e desenvolvimento social no Brasil, 
p.207. 
111 Cf. Ramesh MISHRA apud Fábio Guedes GOMES, Conflito social e welfare state: Estado e 
desenvolvimento social no Brasil, p.207. 
112 Cf. Ramesh MISHRA apud Fábio Guedes GOMES, Conflito social e welfare state: Estado e 
desenvolvimento social no Brasil, p.208. 
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com ênfase na segurança e igualdade social, apoiando-se em políticas de intervenção 

no mercado de trabalho como, por exemplo, nos países escandinavos; e o terceiro 

modelo, onde o Estado do bem-estar social foi instituído com forte compromisso do 

Estado, que prioriza a segurança e a estabilidade do cidadão acima da igualdade 

econômica ou social como, por exemplo, na Alemanha. 

Nas palavras de Piana113, os governos têm, no Estado de bem-estar social, a 

responsabilidade de assegurar um padrão mínimo de vida aos cidadãos, cabendo ao 

Estado regular o mercado de trabalho, com vistas a assegurar o emprego e garantir 

serviços sociais como a educação, a saúde e um amparo aos cidadãos, nos casos de 

extrema necessidade, com o intuito de combater a pobreza. Este sistema, que surge 

em decorrência das reivindicações dos movimentos trabalhistas acontecidos nos EUA 

e na Europa, tem como intuito aliviar as consequências das cíclicas crises 

econômicas, manter uma certa ordem e absorver os efeitos perversos do capitalismo. 

No Brasil e nos países pobres da América Latina, conforme Piana114, não foi 

assegurada à população uma garantia do Estado de bem-estar social, através de 

políticas de universalização dos direitos e serviços públicos de qualidade. Devido à 

enorme desigualdade de classes, as políticas sociais acabaram por não alcançar toda 

a população. As existentes foram criadas segundo critérios burocráticos, a cada 

gestão, e voltadas a determinadas categorias da sociedade como, por exemplo, aos 

trabalhadores, às crianças desnutridas e aos portadores de determinadas patologias.  

Segundo Rossignoli e Machado115, apesar da Constituição Federal trazer em 

seu texto escrito algumas diretrizes de proteção, que se aproximam dos modelos do 

Estado de bem-estar social sob as influências do neoliberalismo, o Brasil acabou por 

ficar entre os dois modelos, ou seja, bem distante do modelo social-democrata. 

Na década de 1970, abatido pela estagflação marcada pelas altas taxas de 

inflação e um baixo índice de crescimento, o capitalismo entra em crise e o modelo do 

Estado de bem-estar social entra em declínio. Na década seguinte, com a queda do 

socialismo dos países do leste europeu e a permanência da estagnação da economia, 

os argumentos neoliberais surgem com força total. 

 
113 Cf. Maria Cristina PIANA, A construção do perfil do assistente social no cenário educacional, p. 29. 
114 Cf. Maria Cristina PIANA, A construção do perfil do assistente social no cenário educacional, p. 31. 
115 Cf. Marisa ROSSIGNOLI e Vinícius Rocha Pinheiro MACHADO. O Neoliberalismo periférico e a 
constituição federal de 1988 no contexto da economia globalista, p. 119. 
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Em recente artigo, Chauí116 relata que em 1947, no final da Segunda guerra, o 

economista e filósofo austríaco Friedrich Hayek reune em Mont Saint Pélérin, na 

Suiça, um pequeno grupo de economistas e outros intelectuais, para fundar a Société 

du Mont Pèlerin (MPS). Formada, em sua maior parte, por europeus pertencentes à 

academia, este grupo era contrário ao surgimento do Estado de bem-estar social no 

estilo social democrata e à política estadunidense do New Deal. Em virtude disso, 

engendraram um projeto econômico-político, criticando o Estado Providência, seus 

encargos sociais e sua função reguladora das atividades do mercado. Na opinião 

deste grupo, esta modalidade de Estado arruinaria a liberdade dos indivíduos e a livre 

competição, sem as quais a prosperidade não seria possível. 

Para Chauí, as ideias do MPS não tiveram grande repercussão, ficando 

esquecidas até o início da década de 1970, quando do surgimento da estagflação. Foi 

quando o grupo de Hayek foi relembrado, pois tinha uma explicação para a inédita 

situação. Conforme ele, esta crise teve suas origens no excessivo poder adquirido 

pelos sindicatos e movimentos operários que, ao pressionarem o Estado por maiores 

salários, teriam aumentado os encargos sociais, acabando com os níveis de lucro 

pretendido pelas empresas e dando origem ao descontrole dos processos 

inflacionários.  

Assim, tendo feito o diagnóstico da situação, Chauí117 enuncia que o grupo 

sugeriu as medidas para o combate à crise, que seriam a implantação de: um Estado 

forte para fazer frente aos sindicatos e movimentos operários, cortando os encargos 

sociais e os investimentos na economia; um Estado que tenha como meta manter a 

estabilidade monetária; um Estado que promovesse uma reforma fiscal, incentivando 

os investimentos privados, por meio da diminuição dos impostos sobre o capital e as 

fortunas e o aumento dos impostos sobre o trabalho, o consumo e o comércio; e um 

Estado que se eximisse da regulação da economia, deixando isto a cargo do mercado 

e sua racionalidade, reduzindo o investimento na produção, no controle sobre o 

movimento financeiro, criando leis antigreve e um programa de privatizações.   

Este conjunto de soluções, posteriormente denominado neoliberalismo118, veio 

a ser aplicado primeiramente no Chile, em seguida na Inglaterra e nos Estados 

 
116 Cf. Marilena CHAUÍ. O totalitarismo neoliberal, p. 309. 
117 Cf. Marilena CHAUÍ. O totalitarismo neoliberal, p. 310. 
118 É necessário fazer a distinção entre: o neoliberalismo que é a doutrina político econômica formulada 
entre outros por Hayek e Friedman em 1947; o projeto neoliberal que é a forma como a doutrina 
neoliberal se expressou no programa político econômico brasileiro e o modelo econômico neoliberal 



 
43 

 

 
 

Unidos, estendendo-se para os demais países capitalistas e, posteriormente à queda 

do muro de Berlim, para os países do leste europeu. 

Ainda para Chauí119, desde uma perspectiva da luta política, o neoliberalismo 

não é um enxugamento do Estado ou a minimização de sua presença, mas a opção 

pelo corte do fundo público, no subsídio aos bens e serviços públicos, e o fomento da 

utilização da riqueza pública nos investimentos determinados pelo capital, ou seja, 

trata-se de um deslocamento de sua esfera de ação.  

Através da extinção das regras que regulamentam a economia, o capital reduz 

a participação do Estado não só na economia, mas também nas políticas sociais, 

tornando estruturais a privatização das empresas e dos serviços. Como consequência 

disto, temos a transformação dos direitos sociais em serviços privados regulados pela 

lógica do mercado, ou seja, privatizam-se os direitos, transformando-os em 

mercadorias às quais terão acesso somente os que tiverem poder para adquiri-los, 

aumentando, com isso, as desigualdades sociais.  

Com seu desenvolvimento, o neoliberalismo foi sendo marcado por algumas 

características, dentre as quais Chauí120 cita: o desemprego e a terceirização 

tornaram-se estruturais; o monetarismo tornou-se o coração do capitalismo, de forma 

que os centros econômico e jurídico-político passaram a ser concentrados no Banco 

Mundial e no FMI; a ciência e a tecnologia tornaram-se meios de acumulação; e as 

novas tecnologias de informação passaram a ser um polo de vigilância e controle, 

marcando o surgimento de um novo poder. Para esta autora, ao alargar os interesses 

do mercado, atrofiando o espaço público dos direitos, “o neoliberalismo apunhala o 

coração da democracia”121   

No final da década de 1980, os países da periferia do capitalismo, entre eles os 

latino-americanos, se encontravam economicamente estagnados, com altos índices 

de inflação e uma dívida externa crescente que, segundo Sader122, era resultado do 

emprego de políticas de estabilização recessivas, por um período de mais de uma 

década, e do esgotamento dos modelos de industrialização, devido à expansão do 

capitalismo internacional.  

 
periférico que é o resultado de como o projeto neoliberal se configurou a partir da estrutura econômica 
que encontrou no país. Cf. Luiz Antônio Mattos FILGUEIRAS, O neoliberalismo no Brasil: estrutura, 
dinâmica e ajuste do modelo econômico, p. 179. 
119 Cf. Marilena CHAUÍ. O totalitarismo neoliberal, p. 315. 
120 Cf. Marilena CHAUÍ. O totalitarismo neoliberal, pp. 312-315. 
121 Cf. Marilena CHAUÍ. O totalitarismo neoliberal, p. 322. 
122 Cf. Emir SADER, La venganza de la historia, p.99. 
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Percebendo a possibilidade dos países latino-americanos não conseguirem 

honrar com o pagamento das dívidas aos grandes bancos, o FMI e o Banco Mundial 

intervêm colocando, como condição para a renegociação das altas dividas, a adoção 

das políticas neoliberais e a globalização. Assim, o neoliberalismo foi imposto aos 

países periféricos pela necessidade de proteger o capital privado dos grandes 

investidores internacionais, exigindo uma reformulação das relações entre o estado a 

sociedade civil e o setor privado, com grande privilégio para o mercado financeiro. 

Neste contexto, vale a pena recordar que, desde o final do século XV quando 

aconteceu pelos mares a invasão da América, a história dos países latino-americanos 

passou a ser marcada pela exploração com todas as suas consequências, isto porque 

os países “colonizadores”123, Espanha e Portugal, começaram a explorar os recursos 

existentes, para a manutenção do equilíbrio da balança comercial da burguesia 

europeia.  

Os povos nativos foram subjugados sob vários aspectos: no âmbito econômico, 

pela imposição de um modelo de exploração das riquezas existentes; no âmbito 

social, pela submissão, quando não o extermínio; e no âmbito cultural, pela dizimação 

das tradições e costumes. Desde a invasão, a regra era a prática de qualquer forma 

de violência, em nome da manutenção da dominação.  

Mas eis que chega a roda viva, e carrega o destino124, pra cá...  

No contexto latino-americano, segundo Filgueiras125, o Brasil foi o último país a 

efetivar um projeto neoliberal, por um lado, devido à dificuldade de contemplar os 

diversos interesses do capital e, por outro, devido às mobilizações politicas realizadas 

pelos trabalhadores na década de 1980, como a criação do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da 

realização das greves gerais no período de 1983 a 1989.  

Porém, ao representar uma ameaça às classes dominantes no controle político 

da sociedade, estas conquistas democráticas acabaram por possibilitar, em 1989, o 

agrupamento das diferentes frentes do capital, ao redor do projeto neoliberal. Nas 

 
123 Utilizo aqui a palavra colonizador entre muitas aspas, pois colonizar em sua etimologia provém do 
Latim COLONIA, “terra com gente instalada, granja”, de COLONUS, “pessoa instalada numa nova 
terra”, de COLERE, “habitar, cultivar, respeitar, guardar”. A história nos mostra que não foi bem isso 
que, os assim denominados, estavam determinados a fazer. 
124 Cf. Chico BUARQUE. Roda Viva.   
125 Cf. Luiz Antônio Mattos FILGUEIRAS, O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do 
modelo econômico, p. 180. 
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palavras de Filgueiras126, outros fatores que contribuíram para o fortalecimento do 

projeto neoliberal foram os econômicos, tais como, os sucessivos fracassos dos 

planos de estabilização de 1986 a 1989 (Planos Cruzado, Bresser e Verão), o 

crescimento da dívida externa e o aumento dos juros e das taxas inflacionárias.  

Em 1989, aconteceu em Washington-DC a reunião “Latin American Adjustment: 

how much has happened?”, convocada pelo Institute for International Economics, da 

qual participaram funcionários do governo norte-americano, do Fundo Monetário 

Internacional, do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

especializado em assuntos latino-americanos.  

Tal encontro teve como objetivo avaliar as reformas econômicas, postas em 

prática pelos países da região, resultando as conclusões no denominado, 

informalmente, “Conselho de Washington”127. Este ratificou a proposta neoliberal 

indicada pelo governo norte-americano, através das referidas instituições, como 

condição para oferecer cooperação financeira. Portanto, em tal encontro não se tratou 

de uma nova proposta, mas somente da aprovação de políticas anteriormente 

recomendadas.  

Conforme Batista128, a mensagem do Conselho de Washington foi sendo 

veiculada, com muita competência, pelas agências internacionais e pelo governo 

norte-americano. Com isso, foi assimilada pelas elites políticas, empresariais e 

intelectuais como sinônimo de modernidade, passando a fazer parte dos discursos, 

como se fossem de própria iniciativa e vontade. A prova desta incorporação é a 

publicação pela Fiesp, em agosto de 1990, do documento “Livre para crescer – 

proposta para um Brasil moderno”, onde é sugerida a adoção das medidas 

consolidadas alguns meses antes em Washington.    

As reformas propostas pelo Banco Mundial foram propagadas pela Fiesp e 

adotadas fielmente pelo governo de Fernando Collor. Este modelo foi implementado 

sob a designação de reforma do Estado, que implicou em um processo de dissociação 

deste e da sociedade. Principalmente pelas suas linhas de atuação, pois preocupados 

com a modernização e a dinamização das instituições nacionais para intensificar a 

 
126 Cf. Luiz Antônio Mattos FILGUEIRAS, O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do 
modelo econômico, p. 182. 
127 Cf. Paulo Nogueira BATISTA. O conselho de Washington: a visão neoliberal dos problemas latino-
americanos, pp. 115-116. 
128 Cf. Paulo Nogueira BATISTA, O conselho de Washington: a visão neoliberal dos problemas latino-
americanos, pp. 115-117. 
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inserção no capitalismo global, acabaram por causar um progressivo 

enfraquecimento, quando não o esgarçamento do tecido social 

A partir de 1990, no Governo Fernando Collor, o projeto neoliberal implantou-

se com força total, inaugurando, nas palavras de Filgueiras, a “era liberal do Brasil”129 

que, ao conceber um novo modelo econômico sob a influência dos capitais externos 

e recomendações do Banco Mundial e do FMI, acabou por redefinir as relações 

políticas entre as classes que compunham a sociedade brasileira.   

Se, no governo Fernando Collor, o Brasil aderiu aos ditames neoliberais 

firmados no Conselho de Washington, foi o governo de Fernando Henrique Cardoso 

que os aplicou com mais vigor, promovendo e sustentando os programas de 

estabilização preconizados pelo FMI e Banco Mundial, num movimento de 

conformação do Estado ao capital. 

Neste sentido, Ianni130 aponta que, se no século XVI, o Brasil era uma província 

do colonialismo e hoje é do globalismo, pois o que assistimos é um gradual 

afastamento e desmonte de um projeto nacional e a implantação de um projeto de 

capitalismo transnacional, com todas as consequências que isto traz para os 

contextos político, econômico e sócio cultural.  

Para Ianni, está em curso a transformação do aparelho do estado em um 

aparelho administrativo de uma província do capitalismo global, ou seja, vivemos um 

Estado transformado em um aparelho administrativo das classes dominantes 

mundiais, para quem nossos governantes são apenas servidores. Assistimos a uma 

“transição de uma nação para uma província”131. 

O transcurso de implantação e desenvolvimento do projeto neoliberal no Brasil 

teve, de acordo com Filgueiras132,  pelo menos três fases: a inicial, onde foram 

introduzidas as primeiras ações concretas pelo governo de Fernando Collor; a de 

ampliação e consolidação no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso; e a 

última, de ampliação e consolidação do capital financeiro pela classe dominante, no 

segundo governo de Fernando Henrique Cardoso e no governo de Luís Inácio “Lula” 

da Silva, provocando mudanças significativas. 

 
129 Cf. Luiz Antônio Mattos FILGUEIRAS, O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do 
modelo econômico, p. 183. 
130 Cf. Octavio IANNI. O declínio do Brasil-nação, p.51. 
131 Cf. Octavio IANNI. O declínio do Brasil-nação, p.51. 
132 Cf. Luiz Antônio Mattos FILGUEIRAS, O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do 
modelo econômico, p. 186. 
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No âmbito trabalhista, segundo Filgueiras133, o governo de Fernando Collor foi 

responsável por um vagaroso e progressivo movimento de restrição da atuação 

política dos movimentos sociais e trabalhistas, citando, como exemplo, a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), o mais combativo até então, que encolheu-se, 

passando a adotar uma postura defensiva e fragmentada do ponto de vista 

corporativo, tentando adaptar-se à nova realidade dos trabalhadores, provocada pelas 

reformas administrativas e previdenciárias e pelo arrocho salarial, resultante dos 

grandiosos superávits fiscais primários.  

A desestruturação do mercado de trabalho, seguida pela desregulação134 das 

relações trabalhistas, provocou o aumento do desemprego e o agravamento da 

precarização do trabalho e das formas de contratação, enfraquecendo e tornando a 

classe trabalhadora mais heterogênea, ou seja, com menor identidade entre os 

segmentos e consequente diminuição da capacidade de negociação.  

Para Cisne e Gurgel135, o Estado manipula os trabalhadores por meio de 

expedientes ideológicos, fazendo-os crer que a exploração com vistas à manutenção 

do capitalismo não é violenta, nem nefasta. Para Vasquez e Falcão136, trata-se da 

propagação da ideologia e dos valores da elite do capitalismo às camadas mais 

desfavorecidas da sociedade.  

As políticas sociais ilustram bem este mecanismo de manipulação. Conforme 

Piana137, apesar de parecerem compensações ou mecanismos institucionais de 

combate às desigualdades sociais, ao oferecerem serviços aos mais necessitados, 

quando esmiuçadas revelam ser uma forma fragmentada, setorial e emergencial de 

manutenção das relações de exploração e dominação, com o intuito de assegurar a 

ordem social.  

De acordo com Piana138, por meio do caráter assistencialista, clientelista e 

paternalista, o Estado mantém, através de medidas paliativas, o controle dos 

 
133 Cf. Luiz Antônio Mattos FILGUEIRAS, O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do 
modelo econômico, p. 187. 
134 Para Chauí, por meio do termo desregulação o capital rechaçou a presença do Estado nas políticas 
sociais e no mercado de maneira que a privatização das empresas públicas e dos serviços tornou-se 
estrutural (Cf. Marilena CHAUÍ. O totalitarismo neoliberal, p. 312.).  
135 Cf. Mirla CISNE e Tania GURGEL apud Ana Carolina Brandão VASQUEZ e Ana Taisa da Silva 
FALCÃO. Os impactos do neoliberalismo sobre as mulheres trabalhadoras: a esfera do cuidado e a 
precarização do trabalho feminino, p. 383.  
136 Cf. Ana Carolina Brandão VASQUEZ e Ana Taisa da Silva FALCÃO. Os impactos do neoliberalismo 
sobre as mulheres trabalhadoras: a esfera do cuidado e a precarização do trabalho feminino, p. 383. 
137 Cf. Maria Cristina PIANA, A construção do perfil do assistente social no cenário educacional, p. 37. 
138 Cf. Maria Cristina PIANA, A construção do perfil do assistente social no cenário educacional, p. 37. 
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movimentos sociais e das pressões da sociedade, rechaçando os direitos sociais e 

afastando-se das obrigações estatais de garantir a igualdade e a gratuidade dos 

serviços sociais. As políticas sociais não devem, portanto, ser compreendidas como 

concessão por parte do Estado ou como conquista pela sociedade, mas como um 

instrumento político.   

Para Filgueiras139, no âmbito institucional, o Estado sofreu uma reestruturação 

e uma minimização nas atividades produtivas, em decorrência dos processos de 

desregulação – com a quebra dos monopólios estatais – e de privatização de 

empresas públicas, que fortaleceram os grupos privados nacionais e estrangeiros. 

Verificou-se, ainda, uma crise das instituições e da representação política, em 

consequência da mudança de composição da classe trabalhadora e também pela 

cooptação das lideranças sindicais e partidárias, intensificado pelas alianças 

realizadas pelo Partido dos Trabalhadores, recém chegado ao poder. 

O encolhimento da participação do Estado nos setores econômicos, aliado ao 

aumento de sua fragilidade financeira - com a redução do potencial de investimento e 

de sua autonomia, devido ao crescimento da dívida pública - acabaram por retirar a 

capacidade de planejamento e regulação do sistema econômico e subordinar a 

política econômica aos interesses do capital financeiro, permitindo a presença dos 

interesses das classes privilegiadas em seu interior.   

Este processo de modernização capitalista, conforme Nogueira140, resultou em 

uma hipertrofia do Estado que favorece apenas a classe burguesa, colocando em 

prática a ideia de que a reforma estatal deve acontecer nos setores financeiro, fiscal 

e de gerenciamento, em prejuízo do participativo e democrático. Desta forma, o 

Estado tem seu papel político e participativo reduzido, fragilizando a organização da 

sociedade e descontruindo a própria democracia. Nas palavras deste autor, “não se 

trata mais de construir, mas de desconstruir o Estado”141.  

Com relação aos movimentos sociais, Viana142 revela que cada forma de 

política do Estado pode afetá-los de forma direta ou indireta. Por exemplo, o modelo 

liberal democrático, ao incluir os direitos políticos, permitiu a legalização de partidos e 

 
139 Cf. Luiz Antônio Mattos FILGUEIRAS, O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do 
modelo econômico, p. 194. 
140 Cf. Marco Aurélio NOGUEIRA apud Leandra Maria BORLINI. Há pedras no meio do caminho do 
SUS - os impactos do neoliberalismo na saúde do Brasil, p. 324. 
141 Cf. Marco Aurélio NOGUEIRA apud Leandra Maria BORLINI. Há pedras no meio do caminho do 
SUS - os impactos do neoliberalismo na saúde do Brasil, p. 324. 
142 Cf. Nildo VIANA, Estados e movimentos sociais: efeitos colaterais e dinâmica relacional, pp.25-27. 
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sindicatos. Neste contexto surgiram, ainda, as sociedades civis organizadas que 

permitiam a aparição das associações. Assim, a forma liberal democrática de políticas 

de Estado tornou possível a aparição, ainda que de modo rudimentar, dos movimentos 

sociais.   

No entanto, segundo Viana, uma política estatal não é imutável nem 

homogênea, pois pode ser influenciada pela correlação de forças dos blocos sociais, 

em especial no bloco dominante, assim como das pressões populares. A combinação 

destes fatores pode provocar mudanças na política estatal. 

Um exemplo disto é o movimento em favor da Assembleia Constituinte de 1987-

1988, que ultrapassou o âmbito político partidário e mobilizou a sociedade civil, 

contando com a participação de instituições – associações, sindicatos – e movimentos 

populares.  

A Constituição Federal promulgada em 1988, nascida após mais de vinte anos 

de uma ditadura militar, rompeu com o modelo da elaboração organizada por técnicos 

do Governo, sendo moldada: por meio da participação de deputados e senadores sem 

perfil técnico; da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) elaborando um ante projeto; 

dos movimentos sindicais lutando pelos direitos de greve, de se organizarem e 

pleiteando pelos direitos fundamentais dos trabalhadores; e da igreja católica 

defendendo os ideais de liberdade e dignidade humanas. 

Porém, segundo Comparato143, a transição do autoritarismo para o 

constitucionalismo no Brasil, no final da ditadura, se fez através de leis de anistia aos 

opositores políticos, que se aplicaram também aos agentes públicos e seus aliados, 

muitas vezes responsáveis por torturas e desaparecimento de adversários políticos, 

ou seja, uma administração jurídica não foi substituída por outra. O que houve foi uma 

fusão do antigo com o novo.   

Neste sentido, em uma entrevista concedida para Ricardo Machado144, o 

filósofo Roberto Romano aponta que esta junção, do antigo com o novo, deu origem 

a duas tendências doutrinárias opostas no interior da Constituição. Uma que busca 

definir os artigos em termos da noção de Estado de Direito - que valoriza a propriedade 

em detrimento do fator humano - e outra em torno do Estado Democrático de Direito 

– que valoriza os direitos das pessoas acima das propriedades. Mesclando, assim, 

alguns parágrafos cuja tendência é valorizar a democracia, com outros que tendem a 

 
143 Cf. Fábio Konder COMPARATO. O direito e o avesso, p. 9. 
144 Cf. Ricardo MACHADO, A gênese golpista da Constituição, p. 8. 
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definir a justiça e o poder em benefício dos proprietários, o que a torna um documento 

sem uma unidade doutrinária.  

Para Comparato145, o Senado não deveria ter um maior poder político que o da 

Câmara, pois é este último que representa o povo. Diante disto, o autor diz não causar 

espanto, o Congresso funcionar como um círculo fechado que deixa de fora o povo. 

Para ele, a proteção social dos mais desfavorecidos é concebida como um peso social 

e, por isso, pode ser abandonada em períodos mais difíceis, como, por exemplo, o de 

uma crise econômica ou de uma pandemia.   

Apesar dos inegáveis avanços, o que vemos segundo Ribeiro146, ainda é um 

grande descompasso entre o texto constitucional e a realidade social brasileira, 

apontando o aspecto de sua fragilidade e ineficácia, no sentido das garantias dos 

direitos fundamentais, passando, em certo sentido, a representar mais os interesses 

das classes dominantes. Para este autor, a Constituição de 1988 guarda os interesses 

políticos e socioeconômicos da burguesia, apoiada em uma base jurídica, provinda de 

uma política liberal, com o autoritarismo que constitui as instituições brasileiras.  

De acordo com Ianni, as elites dominantes mostraram-se pouco ou nada 

comprometidas com a nação ou com o povo, organizando-se e agindo como se 

fossem os conquistadores, colonizadores e desfrutadores, ao fazerem alianças com 

os monopólios, corporações e conglomerados e tratar o país, a sociedade e o povo 

como sendo apenas um terreno para os negócios, lucros e ganhos pessoais. 

Mecanismo explicitado por Filgueiras147, ao dizer que a condição da reprodução do 

capital financeiro, pelo modelo neoliberal periférico, é a manutenção constante das 

fragilidades e vulnerabilidades do Estado. Portanto, as reformas propostas pelos 

neoliberais têm e terão interesses voltados ao mercado, em prejuízo dos interesses 

democráticos.  

O neoliberalismo e a globalização têm feito crescer no Brasil: os índices de 

pobreza que, devido às proporções continentais do país e diferenças acentuadas de 

desenvolvimento econômico, acaba se concentrando em algumas regiões148; as 

 
145 Cf. Fábio Konder COMPARATO. O direito e o avesso, p. 17. 
146 Cf. Paulo Roberto Rios RIBEIRO.  Estado e luta e luta de classes na constituição federal de 1988, 
p. 5. 
147 Cf. Luiz Antônio Mattos FILGUEIRAS, O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do 
modelo econômico, p. 196. 
148 Cf. Hildete Pereira de MELO e Lourdes BANDEIRA. A pobreza e as políticas de gênero no Brasil, 
p.23. 
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desigualdades sociais; as catástrofes ambientais e violências149 e o esgarçamento ou 

o enfraquecimento do tecido social, que atingem diretamente as classes mais 

desfavorecidas. Além disso, a classe trabalhadora e os movimentos sociais vêm 

perdendo espaço, para poder reivindicar seus direitos.  

Uma reflexão sobre a pobreza e as desigualdades sociais no Brasil não pode 

deixar de levar em conta, também, o lugar ocupado pela população negra ao longo da 

história do país, pois, por quase quatro séculos, esta população foi a principal força 

de trabalho em diferentes setores da economia150. Primeiramente por meio da 

escravização e após a abolição, através de mecanismos políticos, esta população foi 

afastada para a marginalidade, o subemprego e as diferentes formas de exploração e 

opressão marcadas pelo racismo, fazendo, com isso, cair por terra a representação 

de que somos uma democracia racial151. 

Outro aspecto importante da pobreza e das desigualdades no país é a questão 

do gênero, objetificada pelo aumento dos domicílios pobres, cujos chefes de família 

são mulheres. Neste sentido, de acordo com Novellino152, a participação feminina no 

mercado de trabalho, em um contexto marcado histórico e culturalmente por uma 

divisão sexual do trabalho e pela opressão patriarcal, produz como consequência a 

“feminização da pobreza”, devido à discriminação salarial, concentração das mulheres 

na economia informal e nas atividades menos qualificadas, com salários mais baixos, 

além de serem vítimas da baixa proteção social, fazendo delas uma das vítimas da 

vulnerabilidade social.   

Com relação à opressão patriarcal, Vasquez e Falcão153 apontam que é anterior 

ao capitalismo, porém no decorrer do desenvolvimento deste, conjugando-se a ele, 

aumentou sobremaneira a exploração da mulher. Para Guedes154, a cultura patriarcal, 

ao desresponsabilizar os homens das tarefas ligadas ao cuidado e reprodução, acaba 

 
149 Cf. Rosenverck Estrela SANTOS, A pobreza e as desigualdades étnico raciais no Brasil: a questão 
racial como elemento de expressão da questão social nos pós abolição, p.23. 
150 Cf. Clóvis MOURA apud Rosenverck Estrela SANTOS, A pobreza e as desigualdades étnico raciais 
no Brasil: a questão racial como elemento de expressão da questão social nos pós abolição, p.19. 
151 Cf. Hildete Pereira de MELO e Lourdes BANDEIRA. A pobreza e as políticas de gênero no Brasil, 
p.24. 
152 Cf. Maria Salet Ferreira NOVELLINO. Os estudos sobre feminização da pobreza e políticas públicas 
para mulheres, p. 3. 
153 Cf. Ana Carolina Brandão VASQUEZ e Ana Taisa da Silva FALCÃO. Os impactos do neoliberalismo 
sobre as mulheres trabalhadoras: a esfera do cuidado e a precarização do trabalho feminino, p. 372. 
154 Cf. Moema de Castro GUEDES apud Ana Carolina Brandão VASQUEZ e Ana Taisa da Silva 
FALCÃO. Os impactos do neoliberalismo sobre as mulheres trabalhadoras: a esfera do cuidado e a 
precarização do trabalho feminino, p. 381. 



 
52 

 

 
 

por atribui-los exclusivamente à família. Contribuindo assim para a exploração das 

mulheres, uma vez que a função da educação, cuidado das crianças, idosos ou 

pessoas com necessidades especiais recai, quase que exclusivamente, sobre as elas. 

Esta discriminação pelo gênero vai despolitizando a mulher e o seu trabalho 

doméstico. 

Assim, segundo Vasquez e Falcão155, o processo de internalização da 

opressão pelas mulheres é fundamental para a manutenção do sistema de dominação 

de gênero e acaba, também, por limitar sua autonomia intelectual, profissional, social 

e financeira. As relações de sexo, raça e classe, conforme Falquet156,  trabalham em 

um sistema de vasos comunicantes e, com o avanço do neoliberalismo, o Estado, ao 

desresponsabilizar-se das políticas públicas, acaba sujeitando as mulheres, 

principalmente as mais pobres e as negras, a um deslocamento entre a exploração e 

a apropriação, uma vez que sobre elas recaem as múltiplas jornadas de trabalho.  

Finalmente, aportando na cidade de Cubatão, basear-me-ei num artigo de 

Damiani157 que analisa o surgimento das favelas, no contexto do desenvolvimento da 

cidade. 

Até 1948, Cubatão era um povoado vinculado à cidade de Santos e sua 

população era principalmente rural. Depois de reivindicar por vários anos, em 1949 

conquista sua autonomia administrativa, porém em 1968, devido aos interesses 

estratégicos industrial, elétrico e hídrico, o governo federal o declarou área de 

interesse da segurança nacional, passando, então, a ter seu prefeito nomeado pelo 

Presidente da República, o que aconteceu até o ano de 2000.  

Em seu artigo Damiani relata que, na década de 1950, começam a instalar-se 

na cidade de Cubatão algumas indústrias petroquímicas e siderúrgicas, de capital 

privado e nacional, formando um centro industrial. Esta industrialização traz à 

urbanização uma característica particular: a da segregação espacial, devido à 

proliferação de favelas e aglomerados pobres. Entre as causas deste fenômeno estão: 

a valorização das terras determinada pelas indústrias; o encarecimento, devido aos 

 
155 Cf. Ana Carolina Brandão VASQUEZ e Ana Taisa da Silva FALCÃO. Os impactos do neoliberalismo 
sobre as mulheres trabalhadoras: a esfera do cuidado e a precarização do trabalho feminino, p. 386.  
156 Cf. Jules FALQUET apud Ana Carolina Brandão VASQUEZ e Ana Taisa da Silva FALCÃO. Os 
impactos do neoliberalismo sobre as mulheres trabalhadoras: a esfera do cuidado e a precarização do 
trabalho feminino, p. 388. 
157 Cf. Amélia Luísa DAMIANI. Cubatão: na busca das favelas o encontro do “peão” que permanece. 
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investimentos para aproveitar as áreas restantes, muitas vezes de difícil ocupação, 

que acabam exigindo gastos com aterros; e a poluição industrial158.  

Na opinião de Damiani, é possível acrescentar às industrias acima citadas e 

com as quais mantém ligação, a indústria da construção civil159 que, devido à 

necessidade eventual, absorve apenas por um tempo determinado os trabalhadores, 

estes em maioria nordestinos que chegavam atraídos pela perspectiva de trabalho 

num polo industrial.  

Esta intermitência de trabalho faz surgir diferentes condições de trabalho, como 

o “bico”, o avulso, quando não desqualificado e também acarreta o desemprego que 

acaba obrigando a população a buscar e se concentrar nas favelas, então em 

expansão, devido à massa de trabalhadores excedentes, marcando, desta forma, um 

ciclo de pobreza na cidade.  

Segundo a autora, a indústria da construção civil foi relevante para a 

reprodução da pobreza em Cubatão, devido ao desemprego que causou e por utilizar-

se do expediente do trabalho como “bico” por parte de muitos trabalhadores, criando 

um laço entre um trabalho considerado inferior e a pobreza produzida160. 

A falta de planejamento e a carência de uma infraestrutura habitacional, aliada 

a pouca participação do Estado na garantia dos direitos sociais, leva a população a 

viver em moradias precárias, em uma condição de miséria, fazendo surgir 

aglomerados que irão se transformar nas favelas. 

Este conjunto de fatores faz emergir diversos problemas como o crescimento 

do trabalho informal, da criminalidade e da violência e o crescimento das organizações 

do tráfico de drogas que, se beneficiando da precariedade das condições de trabalho, 

possibilitam à população um modo de inclusão no mercado de consumo, pela 

possibilidade de um ganho com a venda das drogas. Com isso, passam a se apropriar 

destes espaços, controlando-os segundo seus interesses e criando, desta forma, um 

poder paralelo161.  

 
158 Cf. Amélia Luísa DAMIANI. Cubatão: na busca das favelas o encontro do “peão” que permanece, 
p.77. 
159 Segundo a autora de 1967 a 1983 estavam registradas no município de Cubatão mais de 500 
empreiteiras excetuando-se as clandestinas, sendo que as maiores chegavam a empregar cerca de 
4000 trabalhadores. Cf. Amélia Luísa DAMIANI, Cubatão: na busca das favelas o encontro do “peão” 
que permanece, p. 79. 
160 Cf. Amélia Luísa DAMIANI. Cubatão: na busca das favelas o encontro do “peão” que permanece, p. 
78. 
161 Cf. Aiala Colares de O. COUTO, A geografia do crime na metrópole: da economia do narcotráfico à 
territorialização perversa em uma área de Belém, p. 28. 
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Neste sentido, a pobreza urbana, associada à limitada participação do Estado 

nestes espaços, favorece sua expansão. Ao mesmo tempo ocorre a estigmatização 

destes espaços e os moradores das favelas passam a ser vistos como desocupados, 

violentos ou criminosos, provocando o surgimento de sentimentos como o medo e a 

segregação, a questão da cor surge como um dos elementos fundamentais162.  

Verifica-se neste fenômeno, que a produção dos espaços urbanos no Brasil é 

determinada pelos interesses de diferentes atores no interior do modelo de 

acumulação capitalista, onde presenciamos, de um lado, o surgimento da cidade 

mercadoria, movida pela especulação imobiliária, e de outro, os bolsões de pobreza 

nas periferias163.    

4.1. A cidade de Cubatão hoje 

Cubatão é uma das nove cidades que compõem a Região Metropolitana da 

Baixada Santista (RMBS). Conforme os dados de 2013 da SEADE, a cidade de 

Cubatão tem 120.766 habitantes e ocupa 142,3 km² de área, o que resulta numa 

densidade demográfica de 848,79 hab./km², muito acima da densidade do Estado de 

São Paulo, que é de 168,79.  

 

Figura 2 – Mapa do litoral do estado de São Paulo 
Fonte: http://www.mulheresprogressistas.org/Basta/violencia2015a2017.htm em 21/04/2021 

 
Sendo uma cidade de pequeno porte, Cubatão possui pouco espaço destinado 

à construção de habitações. Segundo Rezende, 57% do espaço é ocupado por serras 

 
162 Cf. Andrelino CAMPOS. Do quilombo à favela, p. 63. 
163 Cf. Aiala Colares de O. COUTO, A geografia do crime na metrópole: da economia do narcotráfico à 
territorialização perversa em uma área de Belém, p. 22. 
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e morros, 25% por mangues e 18% por planícies e mangues aterrados, sendo que 

esta planície, localizada entre a serra e os manguezais, ocupa um espaço com 11 km 

de comprimento e largura variável entre 2 a 4 km, ocupados por indústrias, habitações, 

comércio e serviços. 

 
Figura 3 - Mapa do Município de Cubatão 

Fonte: http://chuvaacida.freeservers.com/cgi-bin/i/images/figuuuuuuuuura.jpg em 21/04/2021 

Figura 4- Mapa das áreas habitáveis de Cubatão 
Fonte: http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/abairranm.htm em 21/04/2021 
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O espaço limitado para a construção das habitações fez com que os preços se 

tornassem elevados e a população de baixa renda fosse obrigada a buscar moradia 

nas áreas periféricas. 

A cidade possui um perfil econômico predominantemente voltado para a 

indústria, diferentemente dos planos estadual e nacional, que apresentam os serviços 

como principal atividade econômica.  A única cidade não litorânea da região possui 

como principal atividade econômica as indústrias petroquímicas - que passaram a se 

instalar na cidade, principalmente na década de 1950, concomitantemente à 

construção das principais rodovias, dentre elas a Via Anchieta em 1947 – que a 

colocam, segundo o levantamento do Observatório de Informações Municipais, entre 

os municípios mais ricos do país, com uma receita orçamentária anual superior a R$ 

1 bilhão. Entretanto, segundo Anhas164 (2019), 54,02% de sua população vive e reside 

em condições precárias ou de risco. 

Com necessidade crescente da existência de políticas públicas de combate à 

pobreza e às desigualdades sociais, fez-se necessário distinguir a população e as 

áreas de vulnerabilidade social, para a definição das prioridades e maior efetividade 

das ações públicas. Criou-se então o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS, 

um indicador sintético da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE, 

que caracteriza, de forma socioeconômica, os setores censitários no Estado de São 

Paulo e que possibilita uma visão detalhada das condições de vida dos municípios. 

Por meio deste indicador, as áreas geográficas são classificadas segundo os recursos 

que a população residente possui, considerando-se para isso as variáveis: pobreza, 

educação e ciclo de vida familiar. 

De acordo com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS de 2010165, 

Cubatão tem 1,8% da população no grupo de Vulnerabilidade Alta e 31,0% no grupo 

de Vulnerabilidade Muito Alta. Neste último, o rendimento médio dos domicílios era de 

R$ 1.088 e, em 32,2% deles, não ultrapassava meio salário mínimo per capita.  

Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis 

pelos domicílios era de 40 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 

23,5%. Entre as mulheres chefes de domicílios 24,1% tinham até 30 anos e a parcela 

 
164 Cf. Danilo de Miranda ANHAS. Construção e fortalecimento de redes de sociabilidade comunitária 
entre jovens moradores da periferia cubatense. 2019.   
165 Cf. IPVS – Governo do Estado de São Paulo – Fundação SEADE. 
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de crianças com menos de seis anos equivalia a 11,7% do total da população desse 

grupo. 

Segundo o mesmo índice, no aspecto epidemiológico, dados de 2011 

referentes à mortalidade infantil registram para o Estado de São Paulo, 11,5 óbitos 

por mil nascidos vivos em 2011, número que vem se reduzido nas últimas décadas 

(63% desde 1990 e 31% em relação a 2000). Mas uma análise dos municípios 

paulistas mostra que a Baixada Santista é a região do Estado com as maiores taxas 

de mortalidade infantil (16,87), sendo que nesta região a maior taxa é encontrada no 

município do Guarujá (23,0) e a menor em Santos (13,0). O município de Cubatão 

aponta o valor de 15,3. 

Uma das maiores comunidades da cidade é a Vila dos Pescadores, construída 

sobre região de mangue nos anos 1960, principalmente por migrantes nordestinos 

que vieram em busca de trabalho na cidade, que na época passava por sua 

industrialização.  

4.2. A Vila dos Pescadores  

A Vila dos Pescadores surgiu na década de 1950, com a chegada de 

pescadores artesanais para trabalhar no rio Casqueiro, sendo anteriormente 

denominada Vila Siri, devido à numerosa presença deste crustáceo na região. Na 

década de 1970, com a construção de um aterro na margem oposta ao rio Casqueiro, 

os habitantes desta região passaram a ocupar a região entre o rio Casqueiro e os 

trilhos da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (RFFSA), fazendo limite com a avenida 

Bandeirantes e o viaduto Rubens Lara. Atualmente, a Vila dos Pescadores conta com 

cerca de 18 mil habitantes, sendo uma das maiores favelas da cidade166. 

Devido aos aspectos geográficos da região, a maior parte das habitações é 

formada por palafitas, construídas próximas umas às outras, e que se elevam sobre 

os mangues e as margens do rio Casqueiro. Os moradores convivem com 

saneamento básico precário, ausência de opções de lazer e socialização, violência da 

criminalidade do tráfico de drogas e um alto índice de gravidez juvenil167.   

Ainda devido à sua localização, nas épocas em que ocorre o fenômeno de 

subida das águas, a maré-cheia, é comum que alguns pontos fiquem inundados e a 

 
166 Cf. NOVO MILÊNIO. Disponível em: http://www.novomilenio.inf.br/ 
167 Cf. Danilo ANHAS e Carlos Roberto de CASTRO e SILVA, Sentidos atribuídos por adolescentes e 
jovens à saúde: desafios da Saúde da Família em uma comunidade vulnerável de Cubatão. 
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lama se acumule nestes locais, fato que acontece também devido às chuvas 

constantes na região, que transformam em lama a terra das ruas sem pavimentação.   

A Vila dos Pescadores possui três vias de acesso: duas para os pedestres e 

uma para veículos, sendo este o local onde os primeiros habitantes se instalaram e 

que, hoje, tem suas ruas pavimentadas e abriga maior parte do comércio, centro 

comunitário, postos de saúde, creches e igrejas.  

Segundo Novo Milênio168, em censo realizado no ano de 2006, a população no 

bairro somava 10.520 habitantes, reunidos em 2.797 famílias. Destas, mais de 38% 

tinham renda inferior a R$350,00, sendo que 20,8% dos chefes de família estavam 

desempregados. Apenas 19% das casas tinham rede de esgoto e no bairro 44,5% 

das moradias eram em palafitas. No local, 58% dos adultos não haviam concluído o 

ensino fundamental, 5,3% eram analfabetos, e apenas 17,8% tinham completado o 

ensino médio.  

Os dados sobre saúde também apontaram que 85,2% das pessoas já haviam 

contraído dengue, 92,1% eram hipertensas, 93,3% tinham problemas cardíacos e 

82,7% das famílias tiveram casos de doença respiratória. Esta configuração das 

condições do contexto socioeconômico agravou a situação das primeiras famílias que 

chegaram à Vila dos Pescadores, acentuada por desocupações violentas 

desencadeadas pelo poder público, derrubando casas e barracos construídos sobre 

os manguezais. 

Com relação às instituições presentes no território, a Vila dos Pescadores 

possui uma Unidade Básica de Saúde, fundada em 1988 e denominada pelos seus 

moradores de PAMOS (Posto de Atendimento Médico, Odontológico e Social), 

embora atenda segundo a Estratégia Saúde da Família, desde meados da primeira 

década dos anos 2000. Trata-se de uma unidade mista com ações de (UBS) e (PSF), 

que abriga hoje duas equipes de saúde da família. São equipes mínimas completas, 

com 10 (ACS).   

O Exército de Salvação também está presente no território, desde a década de 

1990, e atualmente possui duas casas, realizando atividades com crianças e 

adolescentes. Funciona com um grande quadro de voluntários, tendo como 

funcionários apenas uma cozinheira, uma psicóloga e uma assistente social.  

 
168 Cf. NOVO MILÊNIO. Disponível em: http://www.novomilenio.inf.br/ 
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Surgida entre os anos 1970 e 1980 como Clube das Mães, a Associação dos 

Moradores da Vila dos Pescadores, também chamada pelos moradores como Centro 

Comunitário, é uma das instituições responsáveis pelas implementações e melhorias 

das condições de infraestrutura do bairro.  

O Instituto Socioambiental e Cultural (ISAC) foi fundado por uma das lideranças 

do território, com o objetivo inicial de receber uma indenização do incêndio atribuído 

aos descuidos da empresa ULTRACARGO. Com o surgimento de um projeto de 

construção de cavas subaquáticas no rio Casqueiro, que afeta a pesca e o meio 

ambiente, surgiu uma nova agenda para o instituto. Desde então, este tem se 

mobilizado em torno da questão com o objetivo de criar e fortalecer uma rede de 

informações e capital social169, que pense de forma ampla e atue na solução dos 

problemas de interesse da comunidade. 

Passamos brevemente pelo sistema econômico mundial, pela sua adoção e 

suas consequências para o país e chegamos ao município e à vila onde se realizou a 

pesquisa, cujos dados são objeto do presente estudo. Para Thompson, as formas 

simbólicas acontecem num espaço sócio-político e histórico, cabendo à análise sócio-

histórica reconstruir as condições sociais e históricas de produção, recepção, trocas 

e relação entre elas, para que seja possível entender os contextos relacionados com 

o objeto de análise. Neste sentido, pretendemos, nesta seção, ilustrar o contexto 

espaço temporal, os campos de interação social, as instituições sociais e sua dinâmica 

e estrutura social.  

A relevância de uma análise sócio-histórica é apontada pelos autores aqui 

consultados. Para Ianni170, o conhecimento dos processos e das estruturas, que 

compõem e movimentam o capitalismo global, é um primeiro passo na direção de uma 

consciência crítica, sobre o que e como fazer para enfrentar ou conter este tipo de 

globalização, que assola a maior parte da humanidade.  

Segundo Piana171, o conhecimento da realidade socioeconômica que provoca 

a redução dos investimentos, contração do crescimento econômico no mundo e 

endividamento dos países mais pobres, é fundamental na luta pelo trabalho, pelos 

direitos, pela democracia e pela emancipação humana.  

 
169 Cf. Dinizar F. BECKER e Pedro S. BANDEIRA, Determinantes e desafios contemporâneos, p. 47. 
170 Cf. Octavio IANNI. O declínio do Brasil-nação, p. 58. 
171 Cf. Maria Cristina PIANA. As políticas sociais no contexto brasileiro: natureza e desenvolvimento, p. 
54. 
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Conforme Vasquez e Falcão172, a compreensão do movimento do capital torna 

possível analisar a maneira como o Estado é convocado a garantir as vantagens das 

classes dominantes, em desfavor da classe trabalhadora. 

A etapa da análise sócio-histórica contempla, ainda, o que Lane173 denomina 

de macroanálise na abordagem do ser humano, proposta por sua Psicologia Social, 

pois abarca o contexto social, estrutural e das relações humanas. Além desta, a autora 

propõe uma microanálise, que se dirigiria ao ser humano pensando, agindo e se 

percebendo no interior deste contexto. Com a junção das duas formas de análise, 

obteríamos uma compreensão completa do ser humano. É o que nos aguarda no 

próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
172 Cf. Ana Carolina Brandão VASQUEZ e Ana Taisa da Silva FALCÃO. Os impactos do neoliberalismo 
sobre as mulheres trabalhadoras: a esfera do cuidado e a precarização do trabalho feminino, p. 374. 
173 Cf. Sylvia LANE. Psicologia Social: o homem em movimento, p.82-3. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE FORMAL 

Muitas são as coisas prodigiosas sobre a Terra, mas 
nenhuma mais prodigiosa do que o próprio homem. (…) 
Na criação que o cerca só dois mistérios terríveis, dois 
limites. Um, a morte, da qual em vão tenta escapar. Outro, 
seu próprio irmão e semelhante, o qual não vê e não 
entende.174  

 

Nesta etapa da Hermenêutica de Profundidade de Thompson, utilizaremos o 

método construtivo-interpretativo da Epistemologia Qualitativa de González Rey para 

analisar as informações, gerenciadas por meio do software Atlas.ti.   

Os documentos do banco de dados, armazenados em formato DOC, foram 

inseridos no software de análise de dados Atlas.ti versão 8.0 e agrupados segundo as 

denominações: Entrevistas, Diários de Campo e Oficinas. A este conjunto de 

documentos, o software denominou hermeneutic unity175 e, nesta pesquisa, esta 

unidade foi intitulada História de Lutas.  

Em seguida, iniciamos a etapa da leitura dos documentos, fase que se 

caracterizou pelas inúmeras leituras flutuantes176, cujo intuito foi o de entrar em 

contato com as entrevistas, diários de campo e oficinas, conhecer seu conteúdo e 

deixar-se contagiar pelas impressões causadas, para então destacar, no interior das 

narrativas, os trechos com forte teor emocional, as repetições, as contradições e os 

pensamentos dos participantes, ou seja, trechos significativos para a compreensão do 

 
174 SÓFOCLES. Antígona, p. 24. 
175 Sob esta rubrica se reúnem todos os conteúdos de um projeto de pesquisa, ou seja, cada projeto 
gerenciado por este software é denominado de unidade hermenêutica, sendo possível ao pesquisador 
nomear a(s) unidade(s) de forma que cada projeto tenha uma identificação própria.    
176 Cf. Laurence BARDIN, Análise de conteúdo, p. 122. 
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objetivo da pesquisa. Os trechos sublinhados são denominados “citações”177 

(terminologia oferecida pelo software).  

Nesta primeira etapa, as citações são normalmente numerosas, pois ilustram a 

gama de possibilidades para a composição dos indicadores. Assim, sublinhamos 656 

citações e, para cada citação, o pesquisador cria uma denominação, dando origem 

aos “códigos”178 (terminologia oferecida pelo software). Deste modo, criamos 185 

códigos, listados e apresentados no Apêndice D.   

Na etapa posterior, os códigos foram aglutinados em “grupos de códigos” 

(terminologia oferecida pelo software), segundo critérios de similaridade, 

complementaridade ou contradição, mapeando os temas ou situações 

problematizadoras, oriundos da leitura dos documentos, que totalizaram neste 

trabalho quatorze grupos listados e apresentados no Apêndice E.   

A etapa seguinte foi a da leitura dos grupos de códigos, mediada pela questão 

norteadora da investigação, que fez emergir quatro grandes grupos de significados ou 

zonas de sentido assim denominados: aspectos psicossociais e valores pessoais; os 

primórdios e o desenvolvimento da Vila dos Pescadores; transformações; e cenário 

atual. Apresentam e objetivam, de forma sintética, os conteúdos e temas expressos 

pelos sujeitos, sendo possível, neste processo, observar as transformações e 

interpretações que acontecem durante o processo de construção da análise, que 

revelam o modo de pensar e agir dos sujeitos e que tornarão possível um 

aprofundamento para além das aparências, levando em conta as condições sociais, 

históricas, contextuais, grupais e subjetivas. 

5.1 – Aspectos psicossociais das lideranças 

Para abordar processos socialmente produzidos, como é o caso das 

desigualdades ou da inclusão perversa179 180, a Psicologia Social não faz uma cisão 

 
177 São os trechos considerados relevantes dos documentos e são indicados por meio dos códigos, sua 
referência é formada pelo número do documento seguido pelo número de sua ordenação no interior do 
mesmo (Cf. Tiago Emanuel KLUBER. ATLAS.ti como instrumento de análise de pesquisa qualitativa 
de abordagem fenomenológica, p.12).   
178 Dispositivo que possibilita a denominação das citações, fazendo surgir conceitos criados pela 
interpretação do pesquisador, um código pode estar ligado à várias citações ou mesmo a outros códigos 
(Cf. Tiago Emanuel KLUBER. ATLAS.ti como instrumento de análise de pesquisa qualitativa de 
abordagem fenomenológica, p.12).  
179  Evitamos neste trabalho o termo exclusão, por não retratar o fenômeno para o referencial 
materialista dialético, segundo a qual numa sociedade de classes não existem populações excluídas 
ou marginais, pois estas mantêm com a sociedade uma relação especial de inclusão necessária para 
a acumulação do capital e existência do capitalismo (Cf. Maria Helena de Souza PATTO. Introdução à 
psicologia escolar, p. 275), no entanto o termo será mantido quando tratar-se de fidelidade às citações. 
180 Cf. Bader SAWAIA. Exclusão ou inclusão perversa, p. 8-9. 
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entre os tipos de compreensão psicológica ou sócio-histórica dos fenômenos 

estudados, propondo-se a compreender de que forma sujeitos ou grupos objetos de 

distinção social são construídos, utilizando, para tal, categorias analíticas, tais como 

preconceito, discriminação, identidade. A esta abordagem denominamos 

psicossociais.  

Esta seção tem como objetivo buscar os indícios de aspectos psicossociais 

contidos nos vínculos familiares, na trajetória de vida e nas visões de mundo, ou seja, 

os fatores que contribuíram para a formação do perfil das lideranças. Para tanto, foram 

analisados os seguintes indicadores: história de vida, história de lutas, valores 

pessoais e valores coletivos.   

a) Os anos de formação e maturidade 

A narrativa de Ubiratan, a única liderança masculina, ilustra as lembranças dos 

tormentos de um início de vida marcado pela extrema pobreza, discriminação e pelo 

nomadismo181, decorrente do desemprego e da falta de qualificação, chegando a 

relatar ter morado com a família nas ruas. 

“[...] morava pro lado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, depois São Paulo, 
fiquei um tempo no albergue né, porque antes a gente morava na rua [...] depois 
fecharam o albergue [...] lembro de tá pedindo comida na rua, de tá pedindo serviço 
também [...]” (Ubiratan)182  

No seu caso, mesmo nas situações mais difíceis, houve a oportunidade de ver 

um exemplo de solidariedade, um gesto altruísta ou a presença de alguém que lhe 

orientasse dentro de sua família.    

“minha vó tinha *inaudível* anos tinha falecido [...] minha mãe com meus tios são 
11, tem uma tia minha que é excepcional, né, depois do falecimento da minha avó, 
praticamente nenhum irmão quis acolher a outra irmã excepcional né, e um outro 
irmão que tinha sofrido um derrame então ficou tudo lá na casa da minha mãe, 
com a gente né, porque a minha mãe não tinha coragem de [...] fazer o que os 
outros tavam fazendo né, “minha mãe morreu mas eu vou ficar aqui com meus 
irmãos” que eles dependiam da minha vó né, que é esse, o Acir, que era  sofrido 
derrame e a caçula que era excepcional mas a caçula já numa idade avançada 
mas é [...]  especial, precisava daqueles, ainda mais naquela época né...” 
(Ubiratan) 

 
181 Marcel BURSZTYN et al. No meio da rua: nômades, excluídos e viradores, p. 241. 
182 Optamos nesta pesquisa por manter os depoimentos tal qual foram concedidos, sem quaisquer 
adequações linguísticas. 
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Aliados aos esforços próprios, para uma vida mais digna para si e para sua 

família, fez-se valer dos ensinamentos de seu pai e dos gestos de cuidado de sua 

mãe. 

“Depois, quando eu fiz 13 anos eu já tava em Minas já, meu pai desenvolveu uma 
úlcera no estômago porque ele bebia muito, e aí ele veio a falecer, meu padrasto 
bem dizer, mas é pai porque [...] não consigo falar padrasto ainda, mas eu falo meu 
pai por causa [...] desde pequeno com ele, criado junto, então, foi ele me ensinou 
a se virar, depois que eu fiz 9 anos de idade eu comecei” (Ubiratan) 

“Fiquei 11 meses trabalhando lá fichado, mas antes eu trabalhava normal, ai o cara 
falou: “Ó, como você trabalha bem, então você vai ser fichado”, entendeu? 
*inaudível* e vai tocando o barco até completar a maioridade.” (Ubiratan) 

“Mas antes de completar a maioridade minha mãe falou: “ó, eu sei que tá pesado, 
não tá sobrando dinheiro nem pra tu cortar o cabelo, então vamos pra Santos”” 
(Ubiratan) 

Gestos que deixaram alguns traços na vida adulta, que mostram a presença de 

alguns valores éticos e que se refletem em sua liderança nos dias de hoje. 

“[sua companheira] é, 5 anos mais velha que eu. Eu tinha 21 quando me ajuntei, 
ai eu tinha falado pra minha mãe: “vou casar então...” (Ubiratan) 

“Mas ela sabia que eu nunca ia abandonar ela mesmo. Casamento, né, mas família 
é família...” (Ubiratan) 

“Por mais que [...] que você tenha nada, mas você sempre arruma um jeito de 
ajudar. E sempre tem um meio de ajudar, não é sempre financeiramente que você 
ajuda seus familiares né. Tem outros modos também de ajudar.” (Ubiratan) 

Já nesta outra narrativa, observamos uma família que se desagrega, restando 

para a mãe a responsabilidade do sustento material e afetivo, como ocorre em muitos 

lares de contexto vulnerável. 

“Minha mãe deixou [o marido], e foi morar sozinha. Ela trabalhava pras famílias, 
chegava e ele gastava, então ela mandou ele passear...” (Jandira) 

A falta de qualificação, de oportunidades, a ausência de leis enérgicas e a 

pobreza são algumas das múltiplas determinações do trabalho infantil. Para além das 

suas determinações, as crianças e adolescentes vivenciam a pobreza de forma 

particular, pois tem consequências que são levadas para a vida adulta. Portanto, 

existe uma diferença bem marcada entre a pobreza adulta e a infantil e adolescente. 

Nesta narrativa, esta liderança afirma ter começado a trabalhar ainda uma criança, 

conseguindo antes estudar um pouco.  
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“Eu estudei até o quinto ano, estudei só um pouco com a professora, depois minha 
mãe não deixou...” (Jandira) 

“[comecei a trabalhar com] Nove anos de idade. Mas assim... minha mãe criou a 
gente sem pai, né?” (Jandira) 

A vivência da desigualdade social provoca, segundo Sawaia183, o surgimento 

de um sofrimento específico, o ético-político, um padecer provocado pela 

experiência de ser tratado como inferior, inútil, subalterno, quando não, invisibilizado 

em seu cotidiano. Esta vivência acaba por privar a possibilidade de circular pelo 

espaço público ou expressar afetos e desejos, compondo um poderoso processo 

psicológico de reprodução e manutenção da desigualdade social e da opressão e, 

na ilusão de agir com vistas à liberdade, vive a manutenção da servidão. A autora 

aponta ainda que a superstição surge como produto das condições de 

desigualdade, dominação e do medo.  

“Triste por que? Não podemos ficar tristes... A vida da gente já tá escrita nas 
estrelas. Quando eu falava pros outros eles falavam “não sei como você aguenta!” 
Você não fica triste, só fica alegre... Porque minha filha doente, a outra também. E 
eu só “Vou fazer o que gente? Só não quero ninguém chorando aqui, eu falava. 
Por favor! Quer vir, venha alegre, contente, que o negócio comigo é assim!” 
(Jandira)  

“[...] eu não sei o que dizer porque Deus é tudo, Ele tem me ouvido. Tem hora que 
eu tô com um problema assim e digo “ai meu Deus!” e deus fala comigo [...] Deus 
me socorre nas horas... Eu não posso dizer... é que tudo de Deus é projeto, é ou 
não é? Porque deus tem um projeto na vida de cada um...” (Jandira) 

Nos casos em que a opressão é incorporada, o sofrimento é naturalizado. 

“Sofrer já vem desde o inicio do mundo, já tá premeditado que a gente vai sofrer 
nessa vida. Já ta premeditado, eu acho isso... Se você pensa que aqui tá ruim, tem 
lugares que tá pior do que aqui. Hoje aqui a gente tá conversando, mas em outros 
tem lugares que você não pode falar assim não...” (Jandira) 

Na narrativa de Kauane, uma das lideranças femininas, observamos os anos 

de formação marcados por uma influência cristã, com ênfase nos aspectos sociais,     

“Eu comecei, sempre fui do Exército da Salvação desde pequena. Eu morava em 
Santos, ali no canal quatro e desde pequena minha mãe me levava pra igreja, que 
era a igreja do Exército da Salvação. Cresci, tive minha adolescência, saí, casei...” 
(Kauane)  

 
183 Cf. Bader SAWAIA. O sofrimento ético–político como categoria de análise da dialética 
exclusão/inclusão, p.104. 
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que mostraram ter sido uma fonte de identificação, dando origem, algum tempo 

depois, às novas formas de ação que revelam sua potência de ação184, marcando 

seus atos até os dias de hoje. Esta liderança é uma referência, em se tratando das 

crianças da comunidade.  

“E eu vi que aqui as crianças tinham uma situação de risco muito grande, além da 
pobreza, era a saúde, era tudo: a situação era precária, muito mais do que nós 
vemos agora. As ruas eram todas em palafitas, então era um negócio terrível. Era 
criança andando pelada na rua por não ter roupa pra vestir... E aí como eu já 
conhecia o Exército da Salvação em Santos, então eu convidei, que quem estava 
lá era a Margareth Ingrid. Eu convidei ela pra poder vir fazer esse trabalho aqui na 
Vila dos Pescadores.” (Kauane) 

Em sua narrativa, Yara descreve seus anos de formação dentro de uma família 

estruturada, onde pôde construir uma admiração pelos pais, fator importante se 

considerarmos que a família é o primeiro núcleo identificatório do ser humano.   

“A minha história é simples, eu sou filha de nordestino. Nasci no nordeste, em 
Pernambuco, a minha família de Recife. [...] meu pai é um ativista [...] uma pessoa 
[...] de uma inteligência acima da média, ele era um visionário [...] meu pai era 
comunista e minha mãe evangélica...” (Yara) 

“... minha mãe [...] demonstrava uma fragilidade [...] uma submissão, era aparente, 
mas minha mãe era uma fortaleza [...] era aquela matriarca, e quando meu pai 
partiu, ela passou o bastão pro meu outro irmão assumir a missão [...] além dos 
filhos ela criou mais outras crianças [...] sobrinhos, [...] netos, bisnetos... então ela 
foi uma mulher muito forte [...] os dois eram semi analfabetos [...] minha mãe, né 
[...] meu pai não” (Yara) 

Segundo Heller185, para alcançar a condição humana plena são necessidades 

fundamentais durante o desenvolvimento do ser humano: o pensar, o imaginar, o agir, 

e o amor; fatores estimulados pelo pai desta liderança.  

“E meu pai, não se era porque eu sempre fui muito... curiosa, queria saber as 
coisas, perguntava muita coisa pra ele e ele respondia, então como ele me 
respondia, eu perguntava mais, cada vez mais e ele me respondia mais... então 
eu bombardeava ele de pergunta e ele me bombardeava de informação [...] meu 
pai... ele me passou muita informação...” (Yara) 

“[...] mas meu pai [...] me passou muita informação, mas eu queria entender porque 
a gente não podia ler a gente lia e ele dizia: “esses livros você não pode!” eu tinha 
um livro que depois que eu fiquei grande e tal, eu sai procurando esse livro, li esse 

 
184 Cf. Bader SAWAIA. O sofrimento ético–político como categoria de análise da dialética 
exclusão/inclusão, p.114.   
185 Cf. Agnes HELLER apud Bader SAWAIA, Dimensão ético-afetiva no adoecer da classe 
trabalhhadora, p.162.  
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livro e não vi nada demais, eu vi meu pai queimar... porque ele dizia que era livro 
subversivo, e que se a policia pegasse, se a policia chegasse em casa ele era 
preso e que não sei o que [...]  e um desses livros, que eu tava lendo, que eu 
comecei ler era “o homem que calculava”, [...] o que que tinha de (?) que aquele 
livro... que fazia você pensar, que fazia você... ó... eu sei da história até hoje: o 
gato que pulava dentro do túnel, não sei quantos metros, e passou não sei quantos 
dias e não sei o que... pra sair... e era proibido [...]” (Yara). 

Particularmente no caso desta liderança, houve este diferencial estimulado pela 

qualidade da relação de afetos muito próxima com o pai e seus valores. Uma relação 

de afeto186 entre as pessoas não é fazer com que a outra se sinta melhor, mais feliz 

ou conformada com sua situação, mas potencializá-la para que ela possa então 

enfrentar o que lhe causa sofrimento187.    

“[...] a gente tinha essa afinidade... uma coisa que ele dizia e também isso me 
salvou de muita situação, ele dizia: “me prometa, que nunca vai usar droga? “você 
nunca vai experimentar! Prometa pra mim que você nunca vai experimentar” 
“porque quando chegar a oportunidade você vai se lembrar, você vai ouvir falar 
que não é pra experimentar porque se você experimentar, você vai gostar... e 
droga não é ruim, a droga é boa! Boinha de consequência grave!” (Yara) 

“[...] meu pai, que foi a minha base de tudo, ele sempre dizia assim: - “Respeite 
sempre, não provoque a ira, não duvide nunca da capacidade do seu marido. 
Agora se um dia ele levantar a voz faça ele falar com você no mesmo tom, dê um 
jeito dele baixar a voz ou então pare a conversa não deixe ele levantar a voz”, 
“Leve a conversa assim”, - “E se ele quiser me bater?”, - “Aí danou-se, se ele 
levantar a mão não deixe ele baixar”, - “Mas como que eu vou fazer isso?”, - “Mate 
ele. O que você tiver na mão, não deixe ele baixar a mão em cima de você. Não... 
nunca leve o primeiro tapa de um homem, se ele levantar a mão o que você tiver 
em cima dele... na mão, você vai pra cadeia porque você vai matar. Mas se eu tive 
vivo eu tiro você da cadeia, mas não deixe”. E isso sempre ficou na minha cabeça: 
“Nunca leve o primeiro tapa, nunca deixe” (Yara) 

Mas a relação com seu pai também beirou os extremos, pois potencializava a 

filha. 

“...é que meu relacionamento com ele foi assim: muito extremo, entendeu? Prontos 
extremos porque eu fui uma adolescente e eu queria vivenciar aquilo tudo e ele 
dizia que eu podia tudo... aí eu queria fazer tudo como uma adolescente né... aí 
quando ele quis me freiar... a gente bateu de frente... e eu comecei a contestar, 
porque ele me ensinava tudo mas na prática era outra [...] “mas por que que eu 

 
186 Neste trabalho compreendemos afeto como a maneira pela qual experimentamos em nossa mente 
e em nosso corpo os efeitos das relações que mentemos com outros corpos. (Cf. Bader SAWAIA. Afeto 
e comum: categorias centrais em diferentes contextos, p.30.) 
187 Cf. Bader SAWAIA, Família e afetividade: a configuração de uma práxis ético-política, perigos e 
oportunidades, p. 45. 
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não posso?” queria saber porque eu não podia [...] tive alguns conflitos mas no 
geral foi bom...” (Yara) 

As lições se tornaram aprendizados para a vida, aproximando-se de uma certa 

condição de autonomia, com relação às normas cotidianas, ao adotar novos pontos 

de vista e transformando-se em ações, que inovam e renovam o exercício da 

cidadania subjetiva, ao exigir ser tratada com dignidade188.     

“[...] porque trabalhar de empregada doméstica dá assim uma conotação de status 
inferior, mas isso pra mim foi muito bom porque umas das coisas que eu impunha 
pras patroas era que me deixasse estudar, então elas deixavam eu estudar, e eu 
entrevistava as patroas, se eu não gostasse da patroa eu também não ficava.” 
(Yara) 

”O que que a senhora acha de a senhora me pagar menos mas me deixe sair pra 
estudar?”, porque não tinha folga, tinha que dormir no emprego e só tinha uma 
folga.” (Yara)  

Teve que enfrentar também problemas no casamento, relacionados à violência 

doméstica, ocasião em que fez valer o ensinamento de seu pai.  

“Eu tive muitos problema com o meu marido, [...] a gente acabou separando. [...] a 
gente morava [...] de palafita, e o menino caiu tal quebrou e eu brigando, falando; 
aí ele [marido] pegou o cabo de vassoura chegou assim bateu na minha cabeça 
[...] na hora entrei dentro de casa, passei a mão num espeto de churrasco [...] e fui 
pra cima dele, [...] e ele correu né porque eu fui pra matar mesmo com o espeto de 
churrasco [...] -“Você tá louca?”, - “To”, - “Yara vou matar você”, [...] - “Pode vim, 
antes de você descer esse facão eu vou morrer com esse espeto dentro de você. 
[...] ai ele foi na conversa: - “Perdão pelo amor de Deus é porque eu tava fazendo 
um trabalho aqui, você tava falando muito que não sei o que”, e foi muita conversa, 
ai quando tivemo um outro momento de uma DR, falei: - “Nunca mais levante a 
mão porque se você levantar você vai morrer, porque eu vou matar você””. (Yara) 

b) Princípios e valores pessoais  

Elencamos, nesta seção, as narrativas que ilustram as visões de mundo e 

os valores das lideranças, fruto da junção de conhecimentos adquiridos pela 

educação ou pela formação que receberam e das experiências pelas quais 

passaram.  

Alguns aspectos em comum, no perfil destas lideranças, são: a vontade 

de superação, uma conduta pautada por uma ética, uma certa racionalidade, 

 
188 Cf, Bader SAWAIA. A legitimidade subjetiva no processo de participação social na era da 
globalização, p. 152. 
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solidariedade e um certo protagonismo; valores que contribuem na capacidade 

de intervenção na defesa dos direitos.   

“ [...]. mesmo que você tenha nada, mas você sempre arruma um jeito de ajudar. 
E sempre tem um meio de ajudar, não é sempre financeiramente que você ajuda 
seus familiares né. Tem outros modos também de ajudar.” (Ubiratan) 

“Então assim eu fui me identificando com as causas sociais dos menos 
favorecidos, então como eu tinha essa visão eu queria que as pessoas também 
tivessem essa visão... de ver quer não era ruim você lutar pelo seu objetivo, pelo 
que você queria [...]” (Yara) 

“Por isso que eu sou muito combativa porque eu quero o melhor pra comunidade 
e eu sei que dá pra gente fazer a diferença.” (Yara) 

“Eu não quero saber se tá aqui no projeto, se num tá, se eu posso ajudar, eu tenho 
a missão: cuidar dos outros como essa comunidade me acolheu.” (Kauane)  

Com esta aproximação das principais características psicossociais, que 

formaram as subjetividades em condições marcadas pela desigualdade social, 

estaremos melhor instrumentalizados para compreender as peculiaridades do seu 

engajamento nos processos participativos.  

5.2 - Os primórdios e o desenvolvimento da Vila dos Pescadores   

Esta seção tem como objetivo mostrar os resultados obtidos, quando se trata 

da caracterização dos primórdios da Vila dos Pescadores, e a situação que as 

primeiras lideranças encontraram, quando aí chegaram. Para tal, foram analisados os 

trechos sublinhados – citações - em busca de narrativas acerca das carências e da 

situação do território na ocasião. Os indicadores analisados foram: comunidade, 

dificuldades, história de vida, história de lutas, tráfico, gênero e violência.   

a) A chegada ao território  

Segundo Rambo189, à medida em que o Estado passa a atuar mais como 

ordenador jurídico-político que como interventor na vida cotidiana da população, 

surgem as necessidades cada vez maiores de se firmarem acordos institucionais, que 

contemplem a transferência e designação de papéis e funções, em diferentes escalas, 

entre os agentes estatais e não estatais. Neste contexto, emerge a perspectiva que 

tem como objetivo conferir uma prática territorial aos processos de desenvolvimento.  

 
189 Cf. Anelise Graciele RAMBO. POLÍTICA TERRITORIAL NO BRASIL Reflexões sobre os 
mecanismos de governança e a gestão social em territórios rurais e da cidadania, p.2. 
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Para Haesbaert, “não há como definir o indivíduo, o grupo, a comunidade, 

sem ao mesmo tempo inseri-los num determinado contexto geográfico, ‘territorial’”190. 

Neste sentido, o território e o espaço são elementos inseparáveis da condição 

humana, porém naquele os sujeitos necessitam mais que a simples apropriação de 

espaços, vindo a desenvolver as relações de convivência. Assim, ao nos referirmos 

ao território, resgatamos a perspectiva do espaço vivido permeado pelas relações de 

dominação econômica e apropriação subjetiva191.   

Nos dizeres de Gonçalves e Nascimento192, o território é compreendido a partir 

de três eixos: o jurídico-político, econômico e cultural. Desta forma, além da presença 

do poder do Estado, aponta os aspectos humanos de identidade social, contidas em 

sua formação. Para estes autores, é a necessidade de ter onde morar que faz surgir 

a favela. O como e os materiais são coisas que se resolvem a posteriori193.  

Porém, estes são locais onde a relação território-identidade é marcada 

cotidianamente pelo conflito, pois ocupar um espaço nem sempre é reconhecê-lo 

como território íntimo ou espaço vivido. Muitas vezes se lhe repudia, como escreve 

Carolina Maria de Jesus, em seu livro Quarto de Despejo.  

Não podemos ignorar que, o surgimento das chamadas favelas está 

diretamente relacionado com os interesses imobiliários nos espaços da cidade, das 

decisões governamentais e de um projeto de urbanização excludente, que produz e 

veicula, reforçado pelos meios de comunicação e do imaginário social, a imagem de 

um lugar perigoso, onde só existem a violência, o tráfico e o crime194. 

Segundo Santos195, o fenômeno do alastramento da favela acontece em todo 

o país, atingindo inclusive a América Latina e seguindo diferentes nomenclaturas: 

favelas ou comunidades no Rio de Janeiro; vilas em Belo Horizonte; malocas em Porto 

Alegre; mocambos em Recife; alagados em Salvador e Belém. Porém, apesar dos 

diversificados processos de constituição e definição, um traço é comum a todas: a 

pobreza de seus habitantes. 

 
190 Cf. Rogério HAESBAERT. O mito da desterritorialização. Do “fim dos territórios” à 
multiterritorialidade, p. 20 
191 Cf. Rogério HAESBAERT. O mito da desterritorialização. Do “fim dos territórios” à 
multiterritorialidade, p. 95. 
192 Cf. Ana Beatriz Rodrigues GONÇALVES & Denise Aparecida NASCIMENTO. Favela, espaço e 
sujeito: Uma relação conflituosa, p.55. 
193 Cf. Ana Beatriz Rodrigues GONÇALVES & Denise Aparecida NASCIMENTO. Favela, espaço e 
sujeito: Uma relação conflituosa, p.58. 
194 Cf. Lícia VALLADARES. A gênese da favela carioca: A produção anterior às ciências sociais, Revista 
Brasileira de ciências sociais, p.8. 
195 Cf. Milton SANTOS, Ensaio sobre e urbanização latino-americana, p. 45. 
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Devido ao problema habitacional, que afetou a região, houve a partir de 1972 

um crescente fluxo populacional para a região do rio Casqueiro, na cidade de Cubatão.  

Esta situação se agravou devido ao aterro sanitário, executado pela empresa 

Prodesan, obrigando a população local a ocupar a área entre o rio Casqueiro e os 

trilhos da ferrovia, então denominada Vila Siri, que posteriormente viria se chamar Vila 

dos Pescadores196.   

As narrativas da chegada à Vila dos Pescadores têm pontos em comum, frente 

à necessidade de morar e a opção pelos aluguéis mais baratos. 

“Por causa que eu pagava aluguel [...]. E eu trabalhava e meu marido também, 
mas não tava dando pra pagar aluguel. Um rapaz que trabalhava com ele [...] falou 
pra ele que aqui estavam vendendo terreno barato. Aí ele veio [...] juntou dinheiro 
[...] pra comprar esse terreno barato. Foi assim que eu vim parar aqui”. (Kauane)  

“Porque, eu não tinha/sei condições financeiras de pagar aluguel, meu marido era 
assalariado também, caminhoneiro, ganhava pouco e as vezes tava 
desempregado. Eu tive que sair da escola também, ele também não tinha uma 
escolaridade boa, então o [...] poder aquisitivo da gente era baixo” (Yara) 

Os aluguéis eram mais baratos, mas o que se descobriu foi um território sem 

infraestrutura alguma, onde as condições básicas tiveram que ser providenciadas. 

“Não tinha nada. Não tinha água. Tinha as casas da ferrovia que tinha água, então 
o povo deixava a gente encher nas casas. E o caminhão pipa também vinha pra 
poder a gente encher os baldes e trazer pra casa.” (Kauane) 

“E a luz também não tinha, aí a gente começou a se organizar no Clube de mães 
pra poder ver como é que a gente podia reivindicar. Eu sei que a gente começou 
lutando, procurando saber [...]” (Yara) 

A chegada ao novo território não foi fácil e a acomodação não foi imediata, 

principalmente pela precariedade da infraestrutura encontrada neste território, aos 

novos habitantes recém chegados por necessidade era indisfarçável a queda da 

qualidade de vida.   

“E foi difícil eu aceitar aqui. Eu trabalhava no Hospital Ana Costa, então eu 
trabalhava um dia sim e um dia não. Então o dia que eu não estava trabalhando 
eu não ficava aqui: eu ia pra casa da minha mãe em Santos.” (Kauane)  

“No entanto, quando começaram a aterrar, aí que eu fiquei mais louca ainda! 
Porque eu trabalhava num hospital, então eles jogaram lama na rua e você 
colocava o pé, o pé afundava. E eu chorava, falava: eu não vou! Então ele me 
pegava no colo e me levava até a passarela, pra mim poder atravessar, pra mim 

 
196 Cf. Novo Milênio, Vila dos Pescadores. 
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poder pegar o ônibus. Porque eu falava pra ele: eu não ponho o pé nesse lugar, a 
culpa de eu estar morando aqui é você”. (Kauane) 

Mas, receberam uma forte ajuda da igreja católica. O padre Antônio, segundo 

Yara, foi um elemento fundamental neste processo. O reconhecimento de seu trabalho 

é a homenagem feita pela comunidade: a rua principal do local leva o seu nome.  

“Então até chegar nessa fase de não ter luz... de ter luz, dessa... essa evolução, 
teve todo um processo aí de participação. Porque a gente tinha participação da 
igreja, tinha o padre Antônio, que era um padre maravilhoso [...] padre Antônio era 
apaixonante como orientador político, como orientador religioso sabe, como 
pessoa. [...]” (Yara) 

“Aí o grande empecilho era a rede ferroviária, e o padre Antônio ajudou muito nessa 
construção [...] chegou a juntar equipe [...] dar um ônibus levar até a assembleia 
legislativa [ALESP] pra pressionar deputado [...] o Serviço de Patrimônio da 
União/SPU pra poder liberar essa área ou então liberar a passagem de nível, 
porque não entrava ambulância” (Yara) 

“Então o padre Antônio e o senhor Lio(?) eles foram fundamental aqui no 
desenvolvimento da Vila dos Pescadores porque através dele e da 
pastoral/pastora Alda [...] o São Vicente de Paula197 começou a fazer essa história 
de conversa, fazer as pessoas né discutirem seus problema [...]” (Yara)  

“Ele tinha [...] a igreja lá, capela aqui. Então nessa época [...] que o padre Antônio 
tava bem engajado ele [...] e a dona Tereza do São Vicente de Paula [...] começou 
a trazer as assistentes sociais da prefeitura [...] que vinha conversar com a gente 
dava algumas dicas [...] mas [...] sempre teve essa coisa dessa burocracia, essa 
limitação de funcionário público pra não ir contra os interesse né do prefeito. E 
assim a gente foi se organizando...” (Yara) 

“Esse Clube de mães foi formado pelo São Vicente de Paula entendeu? Então, a 
dona Jandira participou desse Clube de mães e a dona Iara198, tinha a dona Irani199, 
que já partiu. Então essas mulheres do Clube de mãe foi que mudou a história da 
Vila dos Pescadores.” (Yara) 

As relações entre as pessoas, que convivem em espaços sociais comuns, 

caracterizam-se por conflitos e interesses que não dependem de classes sociais. Com 

a chegada de mais moradores ao local, os mais antigos vão se tornando os que já têm 

laços sociais mais bem estabelecidos, enquanto os recém-chegados são tidos por 

aqueles como inferiores socialmente, fazendo surgir a discriminação, estigmatização 

 
197 A Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) ou Conferências Vicentinas é um movimento católico 
de leigos que orientados pelas noções de justiça e caridade realiza ações com o intuito de amenizar o 
sofrimento da população social ou economicamente mais desfavorecida. 
198 Codinome para preservar a identidade da participante. 
199 Codinome para preservar a identidade da participante. 
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e o preconceito, como mecanismos para os mais antigos preservarem a sua 

identidade e superioridade, manterem sua influência e ocuparem os melhores 

lugares200.   

“Não porque [...] era uma geração que se formou diferente porque a do passado 
ela é oriunda de outras cultura, vem de outras formação entendeu? A do passado 
são pessoas que [...] foram mais pura entendeu? Mais limpa, com valores mais 
definido sabe? Mesmo na sua ignorância de conhecimento mas era mais autêntico, 
as de hoje já é uma geração que já veio pegando outras influências, outras 
informações [...]” (Yara) 

“Tem essa área nobre que é a área [...] dos primeiros moradores, mais antigo que 
se fixaram. E essa outra área que é mais pobre [...] mais miserável que chegaram 
depois, que são outro nível de pessoas que veio vindo porque não teve condições 
mesmo de morar em outro lugar, e foi se encostando, e tem essa coisa da 
acomodação porque a pessoa se satisfaz com o básico [...] não tenta sair dessa 
mesmice pra ter uma vida diferente, não tem motivação de mostrar pro filho que 
ele pode sentar no banco da frente memo ele tando no banco de trás.” (Yara) 

Os moradores mais antigos, que já estavam se mobilizando pelas melhorias, 

reparam os efeitos da potência de padecer201 de que são vítimas os recém-chegados, 

que só vieram porque não puderam se estabelecer em locais de melhores condições, 

sendo empurrados para as periferias.  

As relações de amizade produzem uma dinâmica que possibilita o surgimento 

da solidariedade, força que mobiliza o ser humano para realizar ações conjuntas em 

nível de igualdade, sem coerção. A esta força Sawaia202 denomina potência de ação. 

Aptidão que possuem os corpos de serem afetados, em suas emoções e sentimentos, 

pelas desigualdades sociais e conseguirem   agir, pensar e desejar. Nas palavras de 

Sawaia203, pensar os processos de inclusão perversa, por meio da potência de ação, 

é considerar que as necessidades do ser humano ultrapassam as dimensões 

biológicas e contingenciais.  

“O marido da dona Jandira ele criou ferida aqui [...] ficou o ombro em carne viva, 
ele carregando os poste nas costa, no ombro. Esses poste que você vê na rua, os 
que não foram trocado [...] foi carregado no ombro dos homens porque não entrava 

 
200 Cf. Norbert ELIAS & John SCOTSON. Os estabelecidos e os outsiders, p. 167-168. 
201 A potência de padecer é a situação em que o indivíduo é orientado por paixões tristes vivendo de 
forma passiva frente ao outro e à realidade. Cf. Maria Dionísia do Amaral Dias, Jovens trabalhadoras e 
o sofrimento ético político, p. 96. 
202 Cf. Bader SAWAIA. O sofrimento ético–político como categoria de análise da dialética 
exclusão/inclusão, p.114.   
203 Cf. Bader SAWAIA. O sofrimento ético–político como categoria de análise da dialética 
exclusão/inclusão, p.114. 
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caminhão aqui dentro. Então o poste vinha descarregava lá na beira da coisa e 
eles botavam pra dentro [...]”. (Yara) 

“Aí a gente conheceu algumas pessoas que vinha com aterro pra jogar fora aí a 
gente pedia pra jogar lá debaixo da passarela do lado de lá, alí na caçamba de lá. 
Mas a gente tinha que tirar logo pra não chamar a atenção do pessoal do DE. Aí 
ele botava o aterro lá e a gente de noite carregava de lá pra cá” (Yara)  

“Eu vim pra cá sozinha, tanto que eu não tenho parente nenhum aqui. E o pessoal 
me ajudou muito aqui, muito. Eu podia deixar meus filhos, [...] num sei se é porque 
eu comecei a trabalhar no projeto, eu saía daqui tinha mãezinha que falava “tia, 
vem almoçar na minha casa”. Então eu fui muito bem cuidada por elas. Eu trouxe 
a minha mãe, porque a minha mãe ficou doente, a minha vizinha tomava conta da 
minha mãe. “Tia, pode ir sossegada que eu tomo conta da avozinha”. A minha 
vizinha tomava conta. [...] Isso é um cuidado, isso é um amor.” (Kauane)  

Segundo Birman204, um dos usos mais comuns do termo comunidade é como 

contra-discurso em favor dos moradores das favelas, com o intuito de reforçar as 

qualidades morais que estes possuem, sujeitos à comprovação em razão da cultura e 

dos modos de vida. O termo ainda possibilitaria formas de identificação positiva para 

os moradores da favela, contrapondo-se às identificações segregadoras e 

discriminatórias, vindas do exterior, e que dão a entender que a favela seria um lugar 

de marginais. Estes preconceitos e imagens de inferiorização simbólica são 

espalhados pela mídia e pelo jornalismo e só fortalecem os estereótipos205.  

“E essa favela aqui [...] Favela!! Favela!! Porque comunidade é aquela pessoa que 
quer dar nome bonitinho e... comunidade, periferia, favela, cortiço, é um nome só. 
É um nome só porque a gente... quando eu falo pra você comunidade, que que 
vem pra você? Aquela imagem de pobreza na tua cabeça! Aquela imagem de... 
não é pobreza de uma coisa ruim, é porque aquela situação foi criada ali, 
entendeu? E as pessoas deixaram de fazer. Quando fala favela a gente já logo 
pensa: “puta, mano... pouco estudo, pessoas ignorante, casas mal feita, né, lugar 
precário”, entendeu? [...] porque aquela poluição que a gente vê visual de uma 
favela, quando fala em comunidade em favela, é só mudar de nome porque o teu 
cérebro, você sabe que a realidade favela comunidade, o que for, é a mesma, não 
vai mudar.’ (Ubiratan)  

A narrativa acima faz uma denúncia com lucidez. As nomenclaturas só 

mascaram e mantém as desigualdades e a opressão e os significados representam 

as ideologias veiculadas. 

 
204 Cf. Patrícia BIRMAN. Favela é comunidade?, p. 99-114. 
205 Cf. Kamila FERNANDES, “Favelados, não. Cidadãos da favela”: o discurso audiovisual dos media 
alternativos sobre as favelas, p.17. 
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A estes espaços, situados às margens das metrópoles, aqueles vividos e não 

percebidos, rejeitados, que se tornam visíveis apenas quando relacionados à 

violência, ao crime ou à miséria, Bauman denomina “espaços vazios”206. Ao que 

poderíamos acrescentar, mais repletos de sofrimento ético-político. 

Contudo, apesar das inúmeras carências e dificuldades encontradas, alguns 

aspectos positivos são relembrados. Como relatado por algumas lideranças, havia 

certa tranquilidade; as crianças podiam brincar nas ruas, o tráfico, que já existia, não 

era tão visível e o ar era de outra qualidade.  

“A Vila quando eu cheguei aqui não tinha água, não tinha luz [...] o ar era bom né, 
era mais tranquilo...” (Yara)  

“Eu sei porque eu me divorciei. E aí eu comecei a sair, eu comecei a ir pros bailes 
e eu ia sossegada. Você podia andar aqui à noite sem problema nenhum” (Kauane) 

“Era um lugar onde as crianças tinham mais liberdade. Elas podiam brincar na rua 
[...] tinha o tráfico, mas a gente não via tanto. As crianças eram crianças naquela 
época. [...] hoje elas não são. Com toda a dificuldade [...] a gente brincava bastante 
com eles na rua.” (Kauane)  

b) A falta de garantia dos direitos sociais  

À medida em que os sistemas públicos são precários e sofrem progressivo 

desmonte, violam-se os direitos básicos, colocando a população mais desfavorecida 

em situação de vulnerabilidade que, aliados com as condições de trabalho precário, 

criam, segundo Kowarick207, um descompasso entre as fronteiras territoriais, fazendo 

surgir um sentido de “viver em risco” e de “vidas em contraste”. 

Esta negligência das instituições públicas e seus representantes é um dos 

problemas neste território e, falando da educação e do desenvolvimento, as lideranças 

relatam: 

“Porque se o governo, se o estado fizesse o papel dele de dar educação e 
oportunidade, [...] por exemplo, eu participei de uma reunião na Ciesp [...] tem uns 
curso lá na Ciesp, porque a indústria tá fazendo lindo maravilhoso, - “Vocês líder 
das comunidade tem tantas vaga”, aí primeira pergunta: - “E o grau de escolaridade 
pra fazer esses curso?”, - “Ah tem que ter o segundo grau”, - “Então pra Vila dos 
Pescadores não serve, arruma outro curso pra Vila dos Pescadores”. Porque a 
maioria dos jovem que vai a faixa etária que eles querem não tem segundo grau, 
tá no primeiro grau...” (Yara)  

 
206 Cf. Zigmunt BAUMAN. Tempo/Espaço, p. 107-149. 
207 Cf. Lucio KOWARICK, Viver em risco: sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil, p.13. 
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“Foi assim que foi se desenvolvendo o bairro. Só perto da eleição. Ainda é assim. 
Ainda é assim, tá. Chega um tempo que eles não deixam entrar aterro, que eles 
proíbem de entrar aterro. Aí quando vai chegando perto da eleição eles começam 
a soltar de novo. Aí começam a dar aterro, começam a dar isso, aí começam as 
benfeitorias tudinho. Passa a eleição acaba tudo. Todo mundo esquece” (Kauane)  

  

“Abaeté, Perequê e Jaci reclamaram da incapacidade de mobilização dos 
vereadores eleitos do bairro. Denunciaram que comparecem na região para tirar 
fotos com os moradores como se estivessem ajudando em algo. Alegaram que 
estes vereadores prometeram, na época da eleição, materiais para construção e 
aterramento do mangue. Entrementes, na atual condição, não consegue prometer 
mais nada”. (D.C. 21.07.2017) 

Outro aspecto é a deterioração da qualidade dos serviços de saúde e das 

políticas públicas, com a consequente destruição dos direitos sociais, que fazem parte 

do projeto neoliberal e que atingem em cheio aos mais vulneráveis, fazendo surgir a 

condição de sub-cidadania208. Ao descrever a situação da comunidade, os 

profissionais e lideranças afirmam este cenário.  

“Porque essas agente de saúde que ta ai não faz nem o básico do básico [...] e a 
culpa não é delas entendeu? [...] a culpa é da gestão, não é nem do governo, é da 
gestão. Porque se a gente tivesse um gerente que tivesse peito ou atitude de 
gestor pra sabe, movimentar, mas ninguém quer sair da sua zona de conforto.“ 
(Yara)  

“Piorou! Dependendo da gestão vai piorando! Antes a gente tinha, não tinha muito, 
mas a gente tinha o básico! A gente tinha um laboratório, tinha alguém pra fazer o 
eletro! O PS, a UPA quando a gente chega lá com uma emergência e tá cheio, 
mas é cheio porque a gente não tem o primeiro atendimento aqui! Por isso é cheio! 
As pessoas não pensam isso! Não, vamos dar um suporte nas Unidades? 
(Kauane) 

“Cabe nos questionarmos também sobre o cenário político da cidade e de uma 
administração pública que insiste em culpabilizar a administração anterior pelo 
caos na saúde. Falamos aqui da atual administração que fechou a principal 
autarquia da cidade, que prestava serviços no setor público. Tais serviços (limpeza 
urbana, merenda escolar, etc.) tendem agora ser realizados por empresas 
terceirizadas. Podemos estar perante uma administração que atua em favor do 
privado e em detrimento do público. Mesmo assim, perante o caos econômico 
generalizado na cidade, parece que poucas empresas têm interesse em assumir 
a administração da saúde” (D.C. 06.09.2017) 

 
208 Jessé de SOUZA, J. A gramática social da desigualdade brasileira, parte III.  
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Narrativas que revelam o descompromisso do Estado com o sofrimento do ser 

humano. Podemos perceber, para além da falta de compromisso, um projeto perverso 

de manutenção das desigualdades. 

A política, adotada pelas UBS, subdividiu o território desta comunidade em 20 

microterritórios agrupados em três áreas, sendo que com a territorialização surgiu uma 

segregação no interior da comunidade, como diz uma das lideranças, uma espécie de 

favela-dentro-da-favela; bolsões onde há uma pobreza extrema.  

“A área 1 é a menos vulnerável, a 2 é intermediária e a 3 a mais vulnerável”. (D.C. 
07.06.2018) 

“Porque aqui você vai encontra vários segmento, então é como se você 
encontrasse a favela dentro da favela, entendeu?” (Yara) 

“Ao entrar na Área 3, [...] considerada mais vulnerável eu entendi um pouco: não 
há condição de viver ali. No começo, ainda há barracos que tem minimamente, o 
chão aterrado - por isso, muitos buracos, dificuldades de locomoção mesmo – mas 
mais pra frente, não tem chão... O que tem ali é mangue, embaixo da casa, 
embaixo dos pés... As palafitas. Não estava com medo de nada, a não ser de cair... 
Eu tive medo de não conseguir segurar minha emoção, meu descontentamento 
com o mundo em saber que havia pessoas morando naquelas condições: crianças, 
bebês, idosos...Foi muito impactante e triste!” (D.C. 15.09.2017) 

O trecho acima, de um diário de campo, mostra o impacto produzido quando a 

narradora se deixou afetar pelo sofrimento do outro: há o sofrimento pessoal, pela 

percepção e consciência de uma lógica perversa e excludente. Num primeiro 

momento, o choque pela percepção retira a potência, tristeza. Nestas áreas, lugares 

de extremo risco e de difícil acesso, nem mesmo os programas sociais chegam.  

Para o Estado, o sujeito reconhecido, cidadão, é aquele que contribui, 

adquirindo, desta forma, direito às políticas de seguridade social209. Os que não 

contribuem são sujeitos invisíveis, menos cidadãos.  

“[Jandira] tem corrido atrás de sua aposentadoria, mas sem sucesso. Contribuiu 
apenas 10 anos para a previdência. Está na luta para conquistar o benefício.” 
(D.C.04,04,2018) 

A narrativa desta liderança mostra a presença da potência de padecer; a 

potência de ação está entregue nas mãos de terceiros. 

“Eu sou assim: eu não sou aposentada, meu marido é, e trabalha com aquele (?), 
mas se chega um filho pra mim, a gente ajuda. Eu fico triste, eu ando triste porque 

 
209 Aldaíza SPOSATI. Carta - Tema: a assistência social no Brasil 1983-1990, p.20. 
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eu tô querendo aposentar pra ajudar ele, mas eu não consigo, porque esse 
governador, tirou os direitos da gente, né? Aí não consigo pra ajudar ele, pra ajudar 
na minha casa, então eles ficam tudo preocupado” (Jandira) 

A respeito das maiores dificuldades da comunidade, as anotações de uma 

oficina, realizada nas dependências do Exército de Salvação, dão uma ideia de sua 

dimensão.  

“Foram unânimes ao falar da falta de opções de lazer, cultura, educação, saúde, 
transporte/mobilidade, habitação, saneamento básico, oportunidades de trabalho. 
Todas essas questões dificultam, na visão da liderança, a participação e a 
organização comunitária, pois as pessoas ficam muito preocupadas somente com 
o imediato.” (O. 14.04.2018) 

Ao negar à comunidade o acesso, ao que lhes proporcionaria um bem-estar 

mínimo, o Estado perpetua a visão de que os menos favorecidos se preocupam 

apenas com a sobrevivência, não necessitando de cultura ou lazer. Nos dizeres de 

Sérgio Vaz210, “na periferia não tem teatro, museu, biblioteca ou cinema. O único 

espaço público que o Estado nos deu foi o bar, imaginando que íamos acabar bêbados 

de cachaça”. Anestesiados podem sobreviver melhor, sofrer menos, talvez seja a 

lógica subjacente. Porém, neste território falta muito mais.  

c) Dificuldades conjunturais 

A pouca participação do Estado, neste território, provoca situações de 

desamparo social211, favorecendo a instalação e o crescimento das organizações do 

tráfico de drogas. Para Zaluar212, este é um problema de difícil resolução, nos planos 

prático e ideológico. 

Apesar da violência, atribuída à organização do tráfico de drogas, ter diminuído 

por um pedido de uma das lideranças, ela se constitui em um dos grandes problemas 

aos habitantes, pois compõe a vida do local participando inclusive de sua organização, 

determinando ou limitando, em algumas situações, o comportamento da comunidade, 

como podemos observar nos relatos das lideranças e nas anotações de um diário de 

campo.  

“A comunidade não pode se exceder na resolução de nenhum tipo de problema, 
para não chamar atenção da polícia. Embora situações de briga de rua e mortes a 

 
210 Sergio VAZ apud Bader SAWAIA. Em busca de uma concepção psicossocial de território na 
convergência entre política, comunalidade e afeto, p.194. 
211 Cf. Magda DIMENSTEIN e Maurício Cirilo NETO. Abordagens conceituais da vulnerabilidade no 
âmbito da saúde e assistência social. 
212 Cf. Alba ZALUAR. Exclusão e políticas públicas: dilemas teóricos e alternativas políticas. 



 
79 

 

 
 

esmo não aconteçam mais, [...] outros tipos de violência foram trazidas ao bairro 
por essa facção. [...] é muito difícil ser mulher no bairro justamente pelas violências 
sofridas por estas em âmbito doméstico. Uma das poucas saídas encontradas 
pelas mulheres é participar da vida religiosa nas diversas instituições pentecostais 
que existem na comunidade. Nestes espaços as mulheres podem cantar, dançar, 
gritar* (D.C. 04.12.2017)   

“O PCC é o responsável pela organização do bairro. Na época das gangues e no 
período em que o Terceiro Comando estava à frente do tráfico no bairro, 
aconteciam muitos assaltos e a comunidade era muito mais violenta. Era comum, 
por exemplo, ver no rio cadáveres e cabeças boiando, corpos de pessoas 
provavelmente assassinadas pelas gangues. Hoje em dia isso não acontece mais. 
Os conflitos são resolvidos pelo tráfico.” (D.C. 22.11.2019) 

“E o ponto do tráfico geralmente é na porta da casa de algumas pessoas! Isso 
adoece porque é perigoso! A polícia chega atirando. Ela vai entrar dentro da tua 
casa. E tu não tem nada a ver. Você não pediu pra ninguém tá na porta da tua 
casa! Os filhos não podem brincar! Fica todo mundo preso, fica à mercê!  Eu 
acredito que é dessa forma que prejudica! As partes mais vulneráveis é a que vê 
mais o tráfico aqui né. A parte que é mais tranquila, não vê o tráfico, então pra eles 
é normal! Entao é que nem eu falo, quando as pessoas perguntam ah eu não vejo 
violência! Realmente eu não vejo! Eu não vejo gente armada! Eu vejo gente 
usando drogas? Vejo porque eu saio a noite né!” (D.C. 07.06.2018) 

Algumas lideranças relatam que já houve possibilidade de diálogo e negociação 

com o tráfico, de forma a conseguir, apesar da forma violenta de aplicação de suas 

leis, um nível de convivência civilizada,      

“[...] sempre nos respeitaram [...]. Quando eu vim morar aqui, [...] o Canudo [nome 
do chefão do tráfico]: sempre nos respeitou. [com um tom nostálgico na voz]. Ele 
passava pela janela da cozinha, ele tinha um cachimbão, [...] então uma das salas 
de aula era na cozinha. Aí ele passava fumando cachimbo e ele tirava o cachimbo 
e perguntava: “tia, como é que estão as nossas crianças, estão bem?”. E a gente 
falava pra ele: “tá tudo bem”. “Qualquer problema você me procura”. (Kauane) 

“Ubiratan nos contou sobre sua relação com o tráfico e as divergências que tinha 
com os meninos. A situação chegou a um extremo que ele teve de conversar com 
o chefe do tráfico na comunidade ou o “dono da vila”, como o chama. O “dono da 
vila” só está na comunidade à noite.” (D.C. 04.12.2017) 

conseguindo com isto reduzir a violência. 

“Porque uma outra [coisa] também que eles aderiram que eu pedi [...] é não vender 
pra mulher grávida, porque [...] tem [...] muita grávida dependente química, aí as 
criança nasce com mais problema. Então, elas continuam usando lógico né, mas 
eles não vendem. Elas não vão lá na boca comprar, eles não vendem pra mulher 
grávida, não vendem pra criança, não deixa a criança ficar em torno [...] algumas 
coisas eles escuta né [...]” (Yara) 
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“Uma outra coisa que eles [traficantes] faziam também, que eu pedi muito, eles 
também deixaram de fazer que era bater nas pessoa em público, porque batia e 
as [outras] pessoa viam apanhando. Então batia pra quebra, quebra braço, quebra 
perna. [...] eles chegava no posto com os braço pendurado assim, os pedaço, até 
a ambulância chega. Então isso também eles não fazem mais, digo: “Cê que fazer 
mata logo pra ninguém ver, mas não faz mais isso”, então agora não apanha mais 
dessa forma.” (Yara) 

Porém, com o passar do tempo, o comando do tráfico foi mudando 

consequentemente o trato com a população. 

“Eles [chefes antigos] cuidavam da comunidade muito melhor do que esses que 
cuidam agora. Tinham respeito.” (Kauane) 

“Ao conversarmos sobre o tráfico, as ACS falaram sobre a diferença de quando 
eram os homens que comandavam e hoje que são os meninos. No passado [...] 
eles tinham mais respeito, por não explicitar o uso de drogas e o armamento, que 
tinham mais cuidado com a comunidade, entretanto, atualmente, falaram que os 
“meninos” são mais impulsivos e violentos, que cotidianamente os veem fumando 
e as armas ficam visíveis, trazendo isso como falta de respeito à população.” (D. 
C. 07.06.2018) 

“A gente tem medo, a gente tem medo (baixou o volume da voz). Porque 
antigamente quem mandava aqui dentro eram homens, agora são jovens, 
adolescentes. Então a gente fica meio retraído. É, o poder tá na mão de 
adolescentes.” (Kauane) 

Assim, novas formas de convivência foram adotadas, mas que também trazem 

tensões e conflitos e, com isso, preocupações e sofrimento, como relatam estas 

lideranças. As condições impostas pela organização do tráfico, ao tolher a liberdade, 

criam outro tipo de opressão; a lei do silêncio.  

“A gente não pode falar. A gente sabe, mas a gente não pode falar. E é terrível 
isso. Terrível. Acaba com a vida da gente. (Diz em tom de voz baixo quase 
suspirando): Acaba com a vida da gente. Então ninguém fala, ninguém fala” 
(Kauane) 

“Uso de tráfico, usar as drogas, é, sexualidade muito avançada, muito avançada. 
Se você passar num baile desses você vê meninas fazendo sexo abertamente no 
meio do povo” (Kauane) 

Por seu lado, o tráfico tem estratégias próprias e eficientes de aliciamento de 

menores, como, por exemplo, organizando raves e bailes funk, que acabam atraindo 

muitas pessoas de fora da comunidade, trazendo benefícios ao comércio informal de 

bebida e comida nas ruas ou às crianças, na forma de presentinhos. O resultado é a 

naturalização das violências praticadas.  
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“Eles colocam no Face(book) que vai ter o baile. E aí todo mundo que tá 
acostumado a ir em baile vender as coisas, vem pra cá: estaciona carro, monta 
barraca, eles fazem tudo isso.” (Kauane) 

“Eles fazem no dia das crianças. Ai dão os brinquedos [...] fecham a rua mas que 
respeito eles tem depois? Depois eles fumam na frente das crianças. As crianças 
passam vendo aquilo e acham super normal. É as crianças que se divertem com 
os brinquedos são as crianças que crescem e vão vender as drogas pra eles mais 
tarde! A maioria das crianças aqui tem medo de policial mas não tem medo dos 
bandidos” (O. 07.06.2018) 

A violência contra o menor também é um problema. Narrativas de lideranças 

mostram notícias das ocorrências de agressões contra crianças, quando estas 

chegam à Unidade de Saúde, porém, muitas vezes, não podem ser encaminhadas, 

devido a uma outra espécie de lei do silêncio, que mantém uma opressão,  

“E nós só descobrimos a violência [...] A gente começou a ver o menino. O menino 
chegava aqui marcado e aí a P-1 [Psicóloga] conversava com ele... Porque a Juraci 
conversava com ele e aí eu falo: “Juraci, que que foi com o Cauã?” “Ah, ele falou 
que caiu, que bateu”. Ah não! Num é possível! Aí eu vinha aqui na sala e falava: 
“filho, conta pra tia o que que foi”. “Não tia, eu caí, tia”” (Kauane) 

““Aí um dia que ele apareceu aqui marcado foi porque ele tava brincando com a 
irmãzinha dele, aí ele pisou no pezinho da irmãzinha, aí o padrasto deu-lhe uma 
surra que marcou ele todinho. [...] E eu falei pra ele “nós vamos fazer o seguinte: 
tudo o que acontecer, se o seu padrasto de bater, alguma coisa, você vem falar 
pra tia”. (Kauane) 

que impede que as informações cheguem aos profissionais. Mas, por um vínculo de 

confiança, acabam chegando aos ouvidos de Kauane. 

Segundo Gomes e Silva Junior213, os laços de confiança são resultados das 

relações de amizade, podendo produzir novos modos de existência e mobilizar ações 

de potência.  

“As meninas não sabem porque as crianças não contam pra elas. Muitas coisas 
elas [Assistente Social e Psicóloga] não sabem, porque as mães não contam pra 
elas, as mães contam pra mim. Eu não sei se é porque eu moro aqui aí elas têm 
mais confiança. Muitas coisas as meninas [Assistente Social e Psicóloga] sabem 
por minha causa” (Kauane) 

 
213 Cf. Lívia Godinho Nery GOMES e Nelson da SILVA JUNIOR. Experimentação política da amizade 
a partir da teoria dos afetos de Espinosa, p.56. 
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Ao ter, como um de seus pilares, a coerção, para Fraser et al214, a sociedade 

capitalista acaba tendo, como um traço particular, a violência. Segundo as autoras, a 

de gênero seria formada pelas consequências do capitalismo, somada às dinâmicas 

familiares e às agressões, enquanto mecanismos de controle e poder foram 

institucionalizadas, nas esferas de classe, raça e gênero.   

A violência contra a mulher está presente também nesta comunidade, trazendo 

sofrimento físico e moral com graves consequências, como testemunham algumas 

narrativas. Nestes casos, coube à liderança orientar e apoiar às vítimas de violência.  

‘Aí teve um dia que ele chegou, a ACS me chamou e falou “mãe, eu não sei o que 
o Mirim tem, o Mirim tá chorando”. Aí eu fui lá e ele falou “tia, por favor, vai na 
minha casa, meu padrasto tá batendo muito na minha mãe, mas você num pode 
falar que eu falei”. (Eu disse) “Você pode ficar sossegado que eu vou lá”” (Kauane) 

“Bati lá na porta, aí ele veio atender e falei “tua mulher tá aí?”. (O marido 
respondeu) “A tia, ela tá ocupada”. (Eu disse) Mas eu queria que tu fosse lá na 
escolinha pra tu ver a roupinha que nós conseguimos pra ele”. [...] Teu marido num 
quer deixar tu ir não é?” Falei “Eita, fio, ela vai comigo na escolinha só pra ver a 
roupa”. [...] Aí quando chegou aqui eu falei “mãe, a senhora quer que eu denuncie? 
Eu denuncio.” (Ela disse) “Tia, pelo amor de Deus, num faz isso senão ele vai me 
matar”. Falei “mãe, ele vai te matar de qualquer jeito. [...] Mas ela não quis que eu 
denunciasse.” (Kauane) 

‘ Elas se cansam de apanhar, algumas tomam remédio e a gente sabe. Por que 
que tomou remédio? Tomou remédio pra se matar por causa do marido. Nós 
tínhamos uma funcionária, a Jaciara, que até hoje o marido dela não fala com a 
gente. Ela apanhava de cinta. Ele mandava ela tirar a roupa e ela apanhava de 
cinta. E ela nunca contou pra gente.” (Kauane) 

Para Saffioti215, a sociedade patriarcal, ao inferiorizar as mulheres, submete-as 

a diversas formas de violência e aponta para a dificuldade em distinguir, nos casos de 

violência doméstica, o que é considerado obrigação histórica ou um ataque à 

integridade. Porém, seja qual for o tipo de violência, o aspecto afetivo sempre aparece, 

retraindo a liberdade e a potência.  

“E pra poder as mulheres participar a gente só participava de dia, de tarde antes 
dos maridos chegar. Aí a gente fazia, discutia, fazia tudo que a gente tinha de fazer 
de dia, porque de noite a hora que o marido chegava a gente tava tudo santinha 
dentro de casa...” (Yara) 

 
214 Cf, Nancy FRASER et al, apud Yara LOPES e Rafael Bellan Rodrigues de SOUZA, Violência contra 
a mulher, machismo e patriarcado no enquadramento jornalístico, p.23. 
215 Cf. Heleieth SAFFIOTI, Gênero, patriarcado, violência, p. 59 
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“Porque a gente queria água e queria luz e não tinha, até ai não tinha. Era muita 
briga, a gente ia pras reuniões... eles iam pra reuniões mas lá não finalizava e a 
gente ia e as vezes a gente conseguia as coisas. Então [...] que que a gente fez: 
montamos uma chapa só de mulheres, e quem vai encabecear? - “Vai você Yara?”. 
Aí eu fui conversar com meu marido, - “Se você sair a gente se separa, eu vou 
embora”, bem assim curto e grosso, - “Você escolhe ou eu ou essa coisa ai que 
você quer”, eu digo: - “Não, então vou sair fora”” (Yara)  

Podemos verificar nas narrativas acima a forte influência do patriarcado na 

comunidade, conforme Safiotti216 ele se funda num círculo vicioso composto por 

atitude e sentimento, que se baseia no controle pela ameaça que gera medo, um tipo 

de violência de gênero quase invisibilizada por não ser física.   

No entanto, caso a vítima queira proteção, pode recorrer às violentas leis das 

organizações do tráfico de drogas.  

“Aqui não pode bater. Ele não pode bater! Os homens aqui, eles não pode bater! 
Eles sabem que eles apanham! Tem essa regra. Se eles bater na mulher e a 
mulher for pedir apoio [...] no poder paralelo aqui: "Alguém por favor me socorra 
que ele tá me batendo", ele apanha também! Ele até é expulso de casa!” (Yara)  

Corolário desta espécie de violência, o machismo é visível nas atitudes ou 

ações, sendo sustentado por uma ideologia, que se conserva historicamente nos 

âmbitos político, econômico, social e cultural. A estrutura patriarcal de nossa 

sociedade segue formando subjetividades, marcando as relações interpessoais, 

perpetuando as relações de dominação, inferiorização, submissão e apropriação das 

mulheres217.   

“Por exemplo, a mulher aqui ela não pode namorar, ter esta liberdade de escolha. 
Ela escolheu um parceiro, é aquele parceiro. Se ela quiser se separar daquele, se 
desligar daquele parceiro, ela tem que enfrentar uma série de dificuldades, 
dependendo do prazo,[....] quem, como [...] é o envolvimento dela, com o parceiro. 
Normalmente, eu não tenho muita certeza não, mas eu acho que ela tem um 
período de [...] uns 3 meses ou é 6 meses. Sem [...] contato com o mesmo parceiro. 
Pra poder ter outro parceiro.  Se ela não quiser mais aquele, ela não pode já, 
namorar outro porque acha que ela traiu. Mesmo que ela não tenha traído.  Porque 
não seja traição porque não foi durante o período. E se ela sair por aí durante, 
dependendo de quem é o parceiro ela pode até morrer. Ela paga com vida.” (Yara)  

“[...] por isso que o machismo aqui é muito forte. O homem tem a preferência, se 
ele não quiser mais, ele liberou a mulher tá liberada, mas se a mulher não quer 
mais e ele quer, então a mulher tem um problema muito sério, pra lidar com essas 

 
216 Cf. Heleieth SAFFIOTI, Gênero, patriarcado, violência, p. 129. 
217 Cf. Emilly Leda TENÓRIO, “O machismo deles de cada dia”: vamos conversar sobre machismo, p. 
9. 
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coisas. E ela não tem apoio de ninguém [...] não tem suporte! Então elas sofrem 
muito porque [...] elas procuram, as vezes, o posto de saúde pra narrar situações 
que, a gente também não tem suporte. Como é que a gente vai resolver uma coisa 
que a gente não tem? Como a gente vai dar uma orientação se a gente também 
não tem essa orientação? Então é bem complicado isso pra mulher.” (Yara) 

No aspecto ambiental, se anteriormente Cubatão já havia sido vitimada por 

violentas agressões pelas indústrias petroquímicas, que se estabeleceram na região, 

as preocupações permanecem, pois a construção de uma cava subaquática no leito 

navegável do rio Piaçaguera pode movimentar sedimentos tóxicos, sendo um 

problema sério, que preocupa moradores e lideranças. Esta cava armazena 2,6 

milhões de metros cúbicos de sedimentos, que tem contaminantes banidos pela 

Convenção de Estocolmo sobre os Poluentes Orgânicos. Os níveis de poluição 

encontrados superam em quatro vezes o maior nível já descrito na literatura do 

gênero218.  

“Ele [professor Ronaldo] falou sobre os sedimentos contaminados da cava, sobre 
os objetivos dos projetos da Ultrafértil e da Usiminas. Ambas querem construir um 
terminal portuário no Canal Piaçaguera e pra isso elas têm que fazer a dragagem 
no canal e isso movimenta resíduos químicos altamente cancerígenos dentre eles 
o nióbio, o cádmio, arsênio fora os hidrocarbonetos resultantes da decomposição, 
da atividade orgânica no estuário de Santos.” (D.C.28.03.2018) 

“Isso tem causado sérios problemas ambientais [...] Há uma série de 
irregularidades documentais. [...] As bases “legais” que autorizariam a execução 
do projeto da cava foram feitas a partir de uma licença vencida. São processos 
decorrentes de forte lobby das empresas interessadas junto ao poder público em 
especial à CETESB e ao Ministério Público.” (D.C.23.08.2018) 

“Toda essa situação [...] foi sentida com intensidade pela comunidade da Vila dos 
Pescadores. O cheiro forte de fossa, levantado principalmente durante as fases 
iniciais da dragagem. A cava hoje tem o tamanho do estádio do Maracanã. É um 
dos procedimentos de engenharia mais baratos que há, mas não é recomendado 
por conta da existência de um limite para se fazer escavações, a dragagem 
propriamente dita. As normas desse tipo de procedimento, segundo todos os 
componentes da mesa, não estão sendo obedecidas pelas empresas.” (D.C. 
23.03.2018) 

“Ubiratan contou sobre o seu papel junto com a Yara na luta [...] pois a cava 
também trás prejuízos para a classe dos pescadores que tem seu produto de 
trabalho contaminado e por isso sem possibilidade de ser comercializado ou 
consumido. Ele destacou a importância de conscientizar a população sobre os 
riscos a que estão expostos devido a presença das cavas para descarte de lixo de 
metais pesados por empresas que dizem buscar o progresso, porém através de 

 
218 Cf. João Lara MESQUITA. Cavas subaquáticas: projeto que proíbe construção avança. 
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desinformação e desrespeito. “Não se caga no quintal dos outros.” 
(D.C.01.03.2018) 

A falta de saneamento básico, no território, ainda coloca em risco a saúde física 

e mental dos habitantes, sendo causa de sofrimento, como apontam estas narrativas.   

“Tudo interfere em relação à saúde né, as condições de vida, né. Aquela pessoa 
que mora lá na palafita, a maré enche né, às vezes enche o barraco onde a pessoa 
tá morando. Têm alguns locais que quando a maré enche o rato vai pra dentro de 
casa, nas palafitas barracos principalmente nas madeiras. Então assim interfere já 
em relação às doenças também.” (D.C.07.06.2018) 

“[...] nas diferentes áreas da Vila dos Pescadores são encontrados diferentes tipos 
de adoecimento e que as pessoas que vivem em condições mais precárias em 
comparação com os demais moradores da comunidade são as que sofrem mais 
problemas de saúde. É o caso de quem mora em palafitas: a forte umidade [...] é 
capaz de causar problemas respiratórios, a grande população de ratos e gatos 
auxilia na proliferação da leptospirose, a alimentação, quando presente, não supre 
as necessidades das pessoas. As pessoas que vivem nas zonas mais precárias, 
[...] não possuem uma cultura de se preocupar com o meio ambiente. Além disso, 
as caçambas de lixo ficam muito afastadas de onde essas pessoas vivem.” 
(D.C.07.06.2018) 

“Eu acredito que o ambiente faz as pessoas entrarem em depressão! A pessoa 
não tem uma casa legal, não tem o apoio dos pais, está procurando emprego e 
não consegue, tem filho e não recebe pensão eu acho que isso sim faz a pessoa 
adoecer!” (D.C. 07.06.2018) 

“Era um cenário de degradação. Lixo no mangue. Esgoto a céu aberto. Insetos aos 
montes. Casas sem a menor condição de habitação. Um cenário mesclado ao 
verde deteriorado do mangue e oposto à riqueza produzida pelas indústrias no 
município, cujas chaminés são vistas ao longe daquele lugar: a metáfora 
materializada da desigualdade social.” (D.C.19.04.2018) 

Os relatos acima revelam que a população desta comunidade é incluída 

socialmente por meio da insuficiência e da privação, ou seja, pela exclusão aos 

direitos e necessidades humanas, como moradia, educação e saúde, à qual Sawaia219 

denomina inclusão perversa. A inclusão perversa não é um estado ou uma condição, 

mas um processo que opera separando o afeto da razão e das afecções do corpo, 

fazendo predominar as paixões tristes ou reativas, sendo uma forma de administrar a 

desigualdade para manter a ordem social220.  

Ao fim e ao cabo, o cenário é impactante, mas parte de um projeto orquestrado, 

onde os diversos aspectos do território se juntam formando um todo, cujo objetivo é 

 
219 Cf. Bader SAWAIA, Fome de felicidade e liberdade, p. 57. 
220 Cf. Bader SAWAIA, Fome de felicidade e liberdade, p. 60. 
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sabido: manter a ordem social, às custas do sofrimento dos subalternos. Mas, ainda 

existe potência! Assim, aos moradores da comunidade não interessa qualquer 

sobrevivência, mas aquela com dignidade. 

5.3. Transformações 

Esta seção contém as narrativas de experiências, que agrupamos sob a rubrica 

consciência e potência de ação, processos que trazem como consequência o 

fortalecimento dos sujeitos e da comunidade221, pois as pessoas percebem que as 

situações de opressão, que vivem, são compartilhadas pelas outras pessoas da 

comunidade. Para tal, analisamos os seguintes indicadores: história de vida, história 

de luta, comunidade, dificuldades, mobilização, estratégias e cenário atual.  

a) A consciência e a potência de ação 

O ser humano se transforma, na medida em que modifica a sua realidade, 

tratando-se desta forma de um processo dialético que, segundo Martin Baró222, só 

pode acontecer através do diálogo entre os sujeitos. 

“Através do diálogo e das contribuições das pessoas presentes pode-se concluir 
que na ponta de todos os problemas as responsabilidades e consequências das 
dificuldades que a população está enfrentando acabam recaindo nas Agentes de 
Saúde, que permanecem no território realizando visitas domiciliares, mas sem 
nenhum auxilio ou recurso para exercer suas funções.” (D.C. 22.11.2019). 

“[...] ontem eu estava conversando com algumas mulheres daqui da nossa rua, a 
gente tá formando uma comissão pra gente ir lá na biqueira conversar com eles 
sobre o baile funk que eles estão fazendo aqui.” (Kauane) 

“[...] veio esse recurso pra cá, pra alguns pescadores. E também veio informação 
de como veio. E hoje se conversa sobre essa informação. E esse assunto vai 
puxando outro [...] o máximo que eu posso ajudar eu falo: “ó pesquisa”, porque 
nem toda a notícia é verdadeira, nem toda a notícia que serve pra aprofundar vai 
servir pra você [...] então, [...] pra saber se aquela notícia vai servir pra mim o jeito 
é pesquisando. Vai entrando por dentro do assunto e só assim vai saber né.” 
(Ubiratan)  

À medida em que decodifica gradualmente o mundo que o circunda, o ser 

humano capta os mecanismos que o oprimem e desumanizam, transformando a 

consciência, que percebe a situação como natural, e abrindo os horizontes para novas 

possibilidades. A consciência crítica, que surge ante a realidade que lhe circunda, 

 
221 Ignácio MARTÍN-BARÓ. O papel do psicólogo, p.16. 
222 Cf. Ignácio MARTÍN-BARÓ. O papel do psicólogo, p.16. 
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proporciona uma nova práxis que, por sua vez, abre para novas formas de 

consciência223.  

Ao incluir a esfera dos afetos Sawaia propõe o conceito de potência de ação 

supera o de conscientização por esta estar capturada por um excesso de 

racionalidade. Assim, potencializar se traduz em um tipo de atuação que abrange a 

emoção, significado e ação, colocando a consciência e a razão no interior de um 

corpo, unindo o que era tratado como sendo cindido. 

Ao ser afetado por uma situação de privação um grupo se mobiliza para 

reivindicar alguns direitos ou criar soluções. O grupo que se mobiliza começa a 

aparecer, demandando melhores condições de vida.  

“Fecharam a pista pra conseguir melhorias. A encanação que não tinha. Começou 
assim entendeu ai depois cada um foi tendo o seu, a sua melhoria própria, a sua 
casa. Mas primeiro foi pra rua, era um grupo de mulheres!” (Kauane)  

“Esse gerador foi alguns moradores mais antigos que se cotizaram (?) entre eles 
e montaram esse gerador e fizeram as instalação em algumas casas, porque ele 
não aguentava muita carga de energia. Esse gerador só podia ligar... tinha horário 
pra ligar e ele ligava as lâmpadas. Ai pra televisão, se ligasse televisão acho que 
o gerador não aguentava alguma coisa assim... pra televisão era bateria. As 
televisão era comprada televisão que tinha entrada de bateria de carro. A gente 
levava as bateria no Casqueiro pra dar carga, dava carga na bateria e podia ligar 
a televisão. Agora outras coisas não tinha...” (Yara) 

Esta dinâmica pode proporcionar uma percepção mais ampla das forças 

políticas e econômicas em jogo, os interesses aí envolvidos, percebendo e avaliando 

as limitações e a necessidade de parcerias e de mais conhecimento, para obter uma 

solução que minimize os prejuízos para uma classe; uma comunidade, abrindo para 

novos sentidos e valores. 

“[...] a gente tem que ter essa consciência de não ir contra o desenvolvimento. É 
trabalhar em parceria com o desenvolvimento. Olha, a cava é tóxica, o que que 
pode fazer pra minimizar o impacto dela [...] pra não prejudicar a gente pescador. 
O que *inaudível* a gente pode tomar? mas assim, em conjunto né. Não pegar um 
discurso de ódio: “vou destruir você” porque se não souber o que tá fazendo, onde 
buscar parceria, você vai ferrar todo o ecossistema, até pra ajudar a comunidade, 
ajudar a empresa, ajudar o país, né, numa renda, vai tudo embora” (Ubiratan)  

“[...] essa consciência política a gente não tem, não tem. Vai demorar muito pra 
gente ter isso daqui. Os adolescentes, hoje em dia, é pra ser, mas eles já cortaram 
essa linha do conhecimento porque aqui, olha, que que eles tão fazendo aqui? É 

 
223 Ignácio MARTÍN-BARÓ. O papel do psicólogo, p.16. 
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“rave urbana” vamos dizer assim? Que que você faz numa rave? “eu vou me 
drogar, eu vou beber”.” (Ubiratan) 

b) As histórias de luta 

À medida que o Estado acaba atendendo exclusivamente os interesses das 

classes dominantes, suas ações acabam gerando mecanismos de manutenção do 

status-quo e é neste contexto em que eclodem os movimentos sociais urbanos, que 

vêm atender às necessidades que surgem, em oposição às políticas que não as 

priorizam.  

“Eu comentei em casa com a minha mãe e ela falou que quando ela veio pra cá 
era tudo assim, tudo área de invasão, era tudo mato!  Ai um grupo de mulheres, 
era um grupo de mulheres que lideravam! Um grupo de mulheres se reuniram e 
fecharam a pista velha que hoje aqui é a Tancredo. Fecharam a pista velha e o 
prefeito da época o que que fez? Começou a fornecer carros com aterros e fizeram 
a urbanização. Tanto que é a mesma ainda daquela época” (Kauane) 

Castells denominou de movimentos sociais urbanos às “práticas sociais 

contraditórias que, controvertem a ordem, partindo das contradições especificas de 

cada problemática urbana”224, ao referir-se ao modo particular de apropriação e 

coletivo de gestão das condições de vida.  

Como assinalado por Gohn225, na América Latina observou-se uma articulação 

de lutas para se opor ao sistema econômico-político vigente e à pobreza, que as 

políticas neoliberais tem propagado nas últimas décadas.  

E, neste campo, as mulheres têm sido as grandes protagonistas, emergindo 

com força na cena brasileira, mais especificamente após 1975, lutando pelos filhos 

desaparecidos durante a ditadura militar e, como mães das periferias, batalhando por 

creches em suas comunidades ou mesmo pelos direitos salariais durante a 

maternidade.  

Dados sobre os movimentos sociais226 revelam que elas são a maioria, quando 

se trata de mobilizações e lutas pelas questões coletivas, o que aconteceu também 

nesta comunidade,  

“[...] esse Clube de mães foi formado pelo São Vicente de Paula entendeu? Então, 
a dona Jandira participou desse Clube de mães e a dona Aruana, tinha a dona 

 
224 Cf. Manuel CASTELLS. Movimientos sociales urbanos, p.3. 
225 Cf. Maria da Gloria Marcondes GOHN. Mulheres – atrizes dos movimentos sociais: relações político-
culturais e debate teórico no processo democrático, p.62. 
226 Cf. Maria da Gloria Marcondes GOHN. Mulheres – atrizes dos movimentos sociais: relações político-
culturais e debate teórico no processo democrático, p. 44 
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Irani, que já partiu. Então essas mulheres do Clube de mãe foi que mudou a história 
da Vila dos Pescadores.” (Yara) 

“Então a primeira entidade legalizada foi as mulheres que fizeram. Fomos nós.” 
(Yara) 

Na mobilização pelo ganho de efetividade, surge a necessidade da 

institucionalização. Neste momento, o movimento conta com a ajuda de pessoas 

ligadas aos órgãos públicos locais. 

“E tinha do seu Cauã227 que foi o fundador do campi [...] como assistente social ele 
também ajudou muito a gente em termos de organização. R. F. também era uma 
assistente social. Ajudou a parte de organização [...] como a gente se orientar se 
organizar pra gente poder registrar, pra gente poder existir de fato. Porque a 
sociedade ai já tinha estatuto mas não era registrado porque não tinha dinheiro, 
das dificuldades a gente não sabia os caminho como registrar, ia registrar mas não 
era legalizada então a gente existia meio clandestina, tinha uma organização 
interna mas não era legalizado.” (Yara) 

Segundo Sawaia, o ser humano não se realiza a sós, mas na companhia de 

outros seres humanos, de forma que uma comunidade organizada é benéfica para 

todos seus membros, pois o coletivo é resultado de um consentimento e não de um 

pacto228. Esta autora aponta a importância dos movimentos de participação social, ao 

afirmar que são eles que asseguram, no interior do processo de globalização, a 

presença do princípio de comunidade229 e ética da solicitude e solidariedade, em 

contraposição ao predomínio dos princípios do Estado e do mercado. Com isso, 

favorece o fluxo da vida em detrimento do fluxo do capital230.  

A força do grupo mostrou sua capacidade de mobilização e participação, que 

resultaram em várias conquistas para a comunidade, contribuindo para a melhoria das 

condições de vida. 

“[...] essa gestão de mulheres que a gente fala gestão da Irani [...] ela só foi assim 
sucesso, vitoriosa porque ela tinha um grupo, que é isso que os outros não 
entendem. Então na gestão dela a gente teve o Gac231, a criação do Gac, que foi 

 
227 Codinome para preservar a identidade da participante. 
228 Cf. Bader SAWAIA, Participação social e subjetividade, p. 126. 
229 Para Espinosa não é possível a salvação fora da comunidade, no sentido da salvação coletiva e 
política, ligada à organização comunitária, a favor do enfrentamento da opressão e da inclusão 
perversa. (Cf. Bader SAWAIA, A crítica ético-epistemológica da psicologia social pela questão do 
sujeito, p. 130). 
230 Cf. Bader SAWAIA, A legitimidade subjetiva do processo de participação social na era da 
globalização, p. 151. 
231 O GAC (Grupo de Apoio à Criança), fundado pelo padre Antônio Olivieri em 1994, é uma instituição 
sem fins lucrativos, localizada no bairro Vila dos pescadores/Cubatão – SP. O GAC distribuía sopa 
exclusivamente para suprir a carência alimentar básica dos moradores da Vila dos Pescadores. (Cf. 
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um evento maravilhoso pras criança, era pra ser até mais eficaz do que aqui, mas 
é (inaudível) porque tinha muita coisa boa, o ambiente era bom, o espaço, tudo.” 
(Yara) 

“Aí eles iam duas vezes por semana na minha casa, fazer o trabalho com as 
crianças, mesmo eu trabalhando no Hospital Ana Costa. [...] Eu só falava “vai ter 
uma reunião, uma escolinha”. Aí as mães mandavam as crianças todas. [...] Era 
tanta que a minha cozinha afundou. Depois da cozinha nós fomos pra sala. [...] 
Acho que eram umas 50 crianças. Era muita criança” (Kauane) 

“[...] quando a gente tinha o Clube de mães, uma das coisas que a gente 
desenvolveu junto [...] foi um programa de levar as criança pra conhecer fora da 
[comunidade] os limite“ (Yara)  

“E assim a gente conseguiu com muito sacrifício fazer com que tivesse essa [...] 
passagem de nível/livre(?) aberta, [...] porque saiu o chafariz... e [...] a Sabesp vim 
fazer encanamento toda essa parte né de tubulação, tudo. [...] era tão baixo 
embaixo da ponte que os carros passava por baixo da ponte, mas só carro 
pequeno. Aí foi indo a evolução...” (Yara) 

Apesar de ganharem visibilidade, por serem porta voz de demandas, como 

melhorias nas condições da maternidade, educação, saúde - benefícios que acabam 

sendo revertidos para toda comunidade-, a presença das mulheres não se restringe 

apenas a estes setores. Elas exercem uma importante função de articulação, 

estabelecendo parcerias com instituições nacionais, internacionais,    

“A Petrobras [...] junto ali do Exército da Salvação e algumas empresas aqui do 
polo industrial, [...] três ou quatro empresas que sempre tá apoiando um projeto ou 
algum evento que tenha na comunidade, mas não só aqui na Vila dos Pescadores 
mas em Cubatão em si. Então eles escolhem uma comunidade para tá apoiando 
em algum projeto. Nem todas se interessam em fazer isso.” (Ubiratan)    

“Do Canadá, que manda pra gente uma verba de 3 em 3 meses, tá. Acho que é 30 
mil, num sei quanto que é em dólar. E aí essa verba vem e a gente tem que fazer 
algumas coisas com essas verbas, mas eles também eles querem algumas metas 
nossas. E uma das metas que eles colocaram é que a gente tem que trabalhar 
com as outras instituições e junto com a comunidade...” (Kauane)  

“É o curso que tem da Coca-Cola em parceria com o Exército de Salvação” (Kauane) 
 

e também com as instituições políticas.    

“Então do Passarelli até os dias atuais quando a gente começou a se mexer pela 
[...] posse da terra, o título de posse a gente conseguiu contato com algum... isso 
no longo do processo, dos anos [...] a gente tinha o vereador Ubirajara que ele era 
muito atuante, como a gente dava muita força pra ele, ele também né respondia, 

 
Pe. Antonio Olivieri in memoriam. Biografia. 11 out 2019. Facebook. Disponível em 
https://www.facebook.com/escritorpadreantonioolivieri). 
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e ele abriu algumas porta pra gente em termo de deputado federal, em termo de 
crescimento politico. E nós conseguimos fazer um croqui da área toda, juntar toda 
a documentação necessária pra pedir ao ministério publico, [...] já a nível federal a 
concessão da área pra repassar pra população, então tava tudo bem 
encaminhado.” (Yara) 

“Eu falei pro secretário do meio ambiente [...] Porque a VLI pagou 14 milhões pra 
Santos em compensação de algumas coisa, e pra Cubatão não sei o que que 
pagaram, mas querem que [...] os pescadores vem fazer curso profissionalizante 
de corte e costura, pescador não vai querer ser costureiro, pescador quer o 
mangue dele de volta, aí vem dizer que não tá poluindo?” (Yara)  

As mulheres da comunidade, ao discutirem os problemas que as afligiam, 

começaram a se organizar e se institucionalizar, com o objetivo de alcançar as metas, 

para a melhoria da qualidade de vida, potencializando as ações para enfrentar os 

sofrimentos do dia-a-dia. Mas, participar não é apenas ter uma ação eficaz, pois a 

participação se manifesta tanto como potência de ação quanto como legitimidade 

subjetiva, ou seja, ter o direito de ser ouvida e reconhecida como participante de uma 

coletividade e representante de um bem comum232. 

c) A produção de conhecimento 

São as injustiças sociais que desencadeiam um processo de desalienação e 

estas, aliadas aos recursos subjetivos e intersubjetivos, podem produzir diferentes 

formas de enfrentamento233, que resultarão no ganho de potência de ação e na 

capacidade de ser afetado e de afetar.  

Segundo Santos234, os conhecimentos científico e acadêmico não estão mais 

dando conta de explicar as desigualdades e o sofrimento de grande parte da 

população, sugerindo uma ruptura epistemológica que coloque em questão as 

ciências como o único conhecimento válido.  

Santos destaca o recalcamento do conhecimento dos povos nativos, 

considerados por grande parte da ciência como irrelevantes, mas, segundo ele, 

existem muitos outros: os que provêm das periferias, dos quilombolas, ribeirinhos, 

indígenas e das lutas sociais. Os conhecimentos produzidos nos movimentos e lutas 

 
232 Cf. Bader SAWAIA, A legitimidade subjetiva do processo de participação social na era da 
globalização, p. 155. 
233 Cf. Ignácio MARTÍN-BARÓ. O papel do psicólogo, p.17. 
234 Cf. Boaventura de Souza SANTOS. O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do 
Sul, pp. 161-210. 
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contra as opressões se materializam, segundo Santos235, por meio dos corpos 

coletivos ou individuais, que são corpos sociais.  

Neste caso, há conhecimentos que surgem dos cuidados específicos com o 

território e o dos habitantes que sobrevivem da pesca artesanal.  

“Se eu moro em palafita porque eu vou deixar aquele lugar mais sujo do que já tá? 
Por que que eu vou deixar o lixo, ** onde tá? Porque a gente sabe que aqui o 
esgoto é a céu aberto. E muita coisa a gente pode acumular e dependendo do 
mês, do ano ** piora […]” (Ubiratan) 

“[...] eu sou pescador. Que cuidado que eu tenho que ter? na maré pra não me 
adoecer? Eu tenho que estar com uma vestimenta apropriada [...] andar sempre 
com uma água, ver as condições do tempo, porque é vento demais, é chuva que 
você pega. É atividade na água então ali seu corpo vai *inaudível* então *inaudível* 
de lado então [...] uma gripe, uma pneumonia pra gente é assim: é pá pum, né. E 
as vezes o cara não tem essa consciência: “vou colocar uma bota, vou pá pá. Se 
tem não tem o dinheiro. As vezes o cara tem a consciência que tem que se cuidar, 
porque já passou por doença, já passou por isso e aquilo mas, cadê?” (Ubiratan) 

Para Lage236, não se trata somente de lutas políticas, mas também das 

epistemológicas, na medida em que se produzem e se reinventam métodos e 

estratégias de ação, com objetivo de promover melhorias e transformações. Neste 

sentido, os conhecimentos produzidos no território são instrumentos fabricados no 

próprio processo das lutas. 

No relato abaixo, uma das lideranças coloca em prática um tipo de pedagogia 

de conscientização de uma situação de opressão e dos caminhos em direção à 

libertação, fomentando um processo de reflexão, na qual as crianças percebem a 

realidade da comunidade e o descaso de seus representantes, enquanto outra 

liderança faz uma reflexão sobre os caminhos a serem percorridos. 

“Aí eu que comecei a falar pra eles: “por isso que agora nós podemos votar, nós 
podemos escolher os nossos presidentes. Aí se eles fazem as coisas ruins quem 
são os culpados?” [...] “é por isso que a Tia tá ensinando vocês, porque já vem 
outra eleição aí. E vocês podem falar pra mamãe e pro papai “olha, vê quem vocês 
vão escolher, porque senão a culpa é nossa. Se ele tá fazendo o que não presta 
agora, nós que colocamos ele lá, né?”. (Kauane) 

“Vou precisar de estratégia, vou precisar de tempo, vou precisar de estudar, vou 
precisa de me preparar, vou precisar de fazer um bocado de coisa? Vou, pra poder 
chegar onde eu quero, mas eu posso chegar, é só eu fazer, seguir o caminho que 

 
235 Cf. Boaventura de Souza SANTOS. O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do 
Sul, pp. 135. 
236 Cf. Aline Carvalho LAJE. Da subversão dos lugares convencionais de produção do conhecimento à 
epistemologia de fronteira: Que metodologias podemos construir com os movimentos sociais? p. 7. 
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tem que ser feito. Eu não posso: - “Ah eu quero ir eu vou tá lá pronto”, não pra ir 
tem um preço que cê tem que pagar pra ir, pra fazer o que cê quer. Então é só 
estudar, e estudar é a melhor forma.” (Yara) 

Nos dizeres de Santos237, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado 

provocam experiências sociais, como as de injustiça e opressão, e que são sempre 

corpóreas e, devido a interligação constitutiva entre os três, a libertação só é possível 

quando se converte o isolamento em reciprocidade, solidariedade e cooperação entre 

os grupos sociais.  

Aqui, a solidariedade surge como forma de enfrentamento dos conflitos sociais 

e que busca remediar a falta dos pactos sociais e políticos.  

“Aí depois eles tiraram as valetas, aí a situação foi melhorando, a situação foi 
melhorando, eu comecei a me acostumar, as pessoas aqui me abraçaram, porque 
eu não tinha ninguém, só era eu aqui. E quando eu precisava de alguma coisa os 
vizinhos sempre estavam ali pra me ajudar e, a comunidade, ela me acolheu. A 
comunidade me acolheu.” (Kauane) 

“No entanto, a mobilização, a articulação e a sensibilização da comunidade frente 
à ação de despejo mostram alguns resquícios de solidariedade e de atenção às 
necessidades de outrem, preocupação em falta em uma sociedade cada vez mais 
atenta ao movimento em prol de lucros e não das necessidades e direitos 
humanos.” (D.C. 21.07.2017) 

Santos238 ainda enfatiza o caráter corpóreo do conhecimento, ao postular que 

este não é mobilizado apenas pelos processos racionais, pois, segundo o autor, o 

conhecimento não se torna ação por si mesmo, mas depende da impregnação pelas 

emoções, afetos e sentimentos. O conhecimento é produzido com os mesmos 

ingredientes da potência de ação. 

No enfrentamento das dificuldades e dos desafios em favor da melhoria das 

condições de vida, as lideranças foram capazes de produzir conhecimentos, 

baseando-se nas experiências de vida e das lutas pregressas para a criação de 

estratégias individuais ou coletivas. Fazendo, com isso, de cada uma das lutas, uma 

conquista específica, que produziu conhecimentos únicos, fomentando, ao mesmo 

tempo, a criação de uma coesão entre os moradores e a mobilização de forças, que 

podem impulsionar as transformações sociais. 

 
237 Cf. Boaventura de Souza SANTOS. O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do 
sul, p. 126. 
238 Cf. Boaventura de Souza SANTOS, O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do 
sul, p. 149. 
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Neste sentido, Rojas239 diz em seu estudo de revisão que uma das funções das 

lideranças comunitárias é a atividade coordenada de atuação no convívio social, por 

meio da qual se constroem e fortalecem os conhecimentos e a cultura da comunidade, 

no percurso em direção a realização dos objetivos.   

5.4 – O cenário atual 

Esta seção tem como objetivo mostrar o panorama da comunidade, na época 

em que a pesquisa foi realizada, por meio da narrativa de suas lideranças. Para tal 

foram analisados os seguintes indicadores: comunidade, história de vida, história de 

luta, mobilização, cenário atual, adolescência, futuro, tráfico e estratégias. 

Em uma oficina realizada há três anos, Yara, uma das lideranças entrevistadas, 

caracterizava assim como via a Vila dos Pescadores,   

“[...] um bairro complexo e muito diversificado, [...] destacou as fragilidades: 
pobreza, referente a vulnerabilidade presente no território, embora apresentado 
como algo relativo. Violência, apontado também como algo relativo, pois [...] não 
existe, não se vê uma população violenta, ou como aquela que bate. Referente ao 
tráfico, dito como bem organizado, mulheres grávidas e crianças não conseguem 
acessar ao tráfico/consumo de drogas. Desemprego, moradia, transporte, 
Potencialidades: O trabalho do Saúde da Família, do Exército da Salvação e a 
importância do trabalho das ACS; projetos sociais.” (O. 01.02.2018)  

a) As potencialidades e as fragilidades  

Ao escolhermos as duas categorias supra citadas, pretendemos dar um 

significado às histórias de luta, pois se a primeira é um fator motivador de 

enfrentamento e superação das desigualdades, a segunda imprime o tônus 

necessário para a manutenção das lutas.  

As potencialidades 

Consideramos como potencialidades os fatores que favorecem e contribuem 

para o fortalecimento da comunidade na vertente do bem estar, da construção da 

cidadania e da defesa de direitos.   

Alguns trechos dos diários de campo revelam que as pessoas da comunidade 

encontram na estrutura familiar o suporte e a força para enfrentar os problemas e 

desafios, colocados pela condição de vulnerabilidade.  

“As pessoas parecem se sentir impotentes com relação à falta de amor, respeito e 
união no bairro, acreditando que não podem fazer muito sobre isso pela Vila. 

 
239 Cf. Rodrigo ROJAS apud Rodrigo ROJAS. El liderazgo comunitario y su importancia en la 
intervención comunitaria, p.62,   
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Entretanto, creem na família e no lar como um dos poucos espaços capazes de 
garantir o amor, o respeito e a união. Indicam acreditar que um dos papéis da 
família é ensinar os filhos a ser alguém na vida.” (D.C.07.11.2017) 

“A família aparece como aquela capaz de dar suporte e apoio em um território de 
vulnerabilidade. Desejam que haja mais paz dentro de casas. Os pais demonstram 
se preocupar com o presente de seus filhos (educação, trabalho, drogas, 
violência), mas também com o futuro, sempre associado a uma ideia de esperança, 
vide as cores verdes no mosaico” (D.C.07.11.2017) 

Porém, há que haver cuidado, pois a família tem seu papel importante de 

suporte, mas não se limita a isto. Se não nos ocuparmos das relações em seu interior, 

com consciência, ela pode se tornar mais uma instituição de manutenção da servidão. 

Nestes territórios de opressão e sofrimento, a politização das relações familiares é 

uma forma de potencializar seus membros. Árduo trabalho a se fazer.  

O Exército de Salvação, pelo seu trabalho de proteção de direitos, formação e 

educação, formando uma rede de serviços voltados para a comunidade, é visto como 

uma das suas potencialidades. Aqui parece existir potência de ação, ao contrário do 

que mostram as narrativas das demais instituições de cunho religioso no território. 

“Pareceu unânime a percepção que aquelas pessoas têm a respeito do Exército 
da Salvação, uma instituição com muitas potencialidades e escutando tudo isso fui 
pensando como ali pode então ser considerado um grande suporte social na Vila 
atualmente.” (O. 14.06.2018) 

“Foi muito interessante também perceber como o Exército da Salvação tem um 
papel fundamental na Vila, o quanto reúne diversos laços e vínculos e se articula 
numa rede de suporte.” (D.C. 16.10.2017) 

“Foi muito interessante também perceber como o Exército da Salvação tem um 
papel fundamental na Vila, o quanto reúne diversos laços e vínculos e se articula 
numa rede de suporte. Conforme fomos conversando mais com a Kauane, os 
demais foram se dispersando” (D.C. 16.10.2017). 

Para Giddens240, um dos principais sintomas da atualidade é a falta de 

confiança, consequência do enfraquecimento de pilares identitários, como a família e 

a tradição. É com o intuito de superarmos esta falha que nos tornamos parte de uma 

comunidade, que se transforma então no polo de união das ideias de solidariedade e 

reciprocidade, pois um dos objetivos de uma comunidade é proporcionar o surgimento 

 
240 Cf. Anthony GIDDENS apud Bader Burihan SAWAIA. Comunidade como Ética e Estética da 
Existência. Uma reflexão mediada pelo conceito de identidade. p 19-25. 
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de espaços relacionais que juntam sujeitos e territórios, para o enfrentamento da 

discriminação e das desigualdades.  

Como exemplifica esta descrição dos jovens envolvidos em um grupo de Hip 

Hop e que têm se revelado uma potencialidade para a comunidade.   

“Ivair é um jovem que sempre está presente nos ensaios de dança, mas 
comparece para ver seus amigos. Às vezes participa de batalhas de rima. Fez um 
discurso bastante enérgico dizendo “Não estou no vídeo, mas eu me vi nele”. Ivair 
acredita que o grupo possui um enorme potencial e que não é totalmente 
aproveitado, deixando nas entrelinhas sua crença de que o hip hop propicia o 
reconhecimento desses jovens. O potencial está ligado à capacidade de tirar os 
jovens da “vida errada”. Raoni e Avatí colocaram-se como exemplos disso. Tupã 
e Toriba lembraram-se de alguns jovens que entraram para a “vida errada”. 
Disseram em tom de lamento que esses deveriam ter assistido ao vídeo. “Antes 
de fazer qualquer coisa errada, eu penso se vou envergonhar minha família e 
vocês”, disse Tupã se dirigindo ao grupo, colocando-se como uma referência na 
vida desses jovens. Os jovens, de uma forma geral, sentiram-se reconhecidos no 
vídeo e este lhes fez rememorar eventos de suas próprias trajetórias no grupo. O 
vídeo foi um catalisador de suas vivências, construindo uma narrativa coletiva que 
traçou a história do grupo, lhes fazendo enxergar as potencialidades criadas por 
eles próprios, baseadas no vínculo afetivo e na amizade.” (D.C. 15.05.2019) 

Ao sentimento de que, para exercer nossa potência, dependemos do outro e 

que é favorecido quando há a percepção da amizade, Sawaia denomina, na esteira 

de Espinosa, sentimento de comum, um afeto potente para realizar transformações, 

pois o ser humano percebe que a sua força para viver e agir aumenta. 

Para Gomes e Silva Junior241, pensar a amizade como espaço de 

possibilidade de experiência de trocas e de questionamentos de pontos de vista, 

estimulando o pensamento crítico, permite romper com as formas tradicionais e 

cristalizadas de subjetividade e sociabilidade, podendo constituir uma forma de 

oferecer resistência política. Quando há a disposição de afetar e ser afetado pelas 

falas e ações do outro, a amizade se torna uma experiência política.  

Nas palavras de Pimentel242, a dimensão da construção coletiva e da criação 

de malhas de solidariedade, é necessária à sobrevivência diária e faz dos espaços 

potencialidades que se constituem no tecido conjunto das vidas,    

“No entanto, a mobilização, a articulação e a sensibilização da comunidade frente 
à ação de despejo mostram alguns resquícios de solidariedade e de atenção às 

 
241 Cf. Lívia Godinho Nery GOMES e Nelson da SILVA JUNIOR. Experimentação política da amizade 
a partir da teoria dos afetos de Espinosa, p.32-33. 
242 Cf. Maria Elisa da Silva PIMENTEL. O lado certo da vida errada: um estudo sobre o tráfico de drogas 
sob o comando do Império, p. 148.   
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necessidades de outrem, preocupação em falta em uma sociedade cada vez mais 
atenta ao movimento em prol de lucros e não das necessidades e direitos 
humanos” (D.C.21.07.2017) 

“Sobre a temática da solidariedade sempre há muitas falas, sempre é algo muito 
destacado. A maioria das falas ainda liga a solidariedade a ações muito individuais, 
mas começaram a aparecer falas sobre o coletivo, sobre organização comunitária 
e sobre a importância dessas ações para a transformação social de que tanto se 
fala.” (D.C.19.04.2018) 

“Segundo os ACS, as pessoas que mais precisam do Estado são as mais solidárias 
umas com as outras e com o serviço de saúde. As pessoas que, teoricamente, 
“não precisam tanto” são as que mais desvalorizam o trabalho público em saúde” 
(O. 07.6.2018) 

mas, em outros tempos a solidariedade foi maior, como lembra uma das lideranças. 

“No passado a gente [...] era muito mais solidário um com o outro. A gente [...] 
ainda tem do passado esse resíduo da gente se solidarizar. Por exemplo, [...] eu 
com a Jandira tem uma posição completamente diferente da de muita gente, que 
a minha posição acho que é diferente que a da de muita gente aqui dentro. Mas a 
gente consegue se relacionar, se entender entendeu?” (Yara) 

“Exatamente. Então tem esses moradores antigo que a gente tem esse vinculo que 
ficou porque são afetos verdadeiro, porque aqui tem essa característica até hoje, 
se você for aceito na comunidade... se gostar de você vai dizer: - “Eu gosto”, se 
não gostar: - “Olha tu é muito metida, já não gosto”, você vai saber se a pessoa 
gosta ou se a pessoa não gosta entendeu?” (Yara)  

Uma das inegáveis potências da comunidade são as mulheres, como pudemos 

verificar nas seções anteriores, confirmado pelos relatos de uma das oficinas e 

reconhecido pelas lideranças.   

“Há muito tempo tenho me deparado com esse enorme potencial, especialmente, 
das mulheres. Foram mulheres que lutaram por abrir um PAMOS. Foram mulheres 
que fundaram o Exército da Salvação. Foram mulheres que fundaram a 
Associação de Moradores. São mulheres que hoje fundaram o ISAC, associação 
para defender os interesses dos pescadores e o futuro da pesca artesanal.” (D.C. 
19.04.2018) 

“[...] essa que vos fala, sem dúvida, tem uma participação bem taxativa que é por 
isso que eu sou muito hoje vista assim assado, eu não ligo mais, mas muita gente 
olha duma forma...” (Yara)     

“Yara contou um pouco da sua história de Agente de Saúde no princípio, depois 
atuando como Agente Ambiental, e agora presidenta no Instituto Sócio-Ambiental 
combatendo os impactos ambientais que a empresa ISAC está causando através 
da contaminação dos mangues e das praias depositando seu lixo de metais 
pesados em cavas feitas na região do mangue”. (D.C. 01.03.2018) 
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“Há dois anos atrás nós lutamos pra gente ter jovem aprendiz. Se tivesse mais 
jovem aprendiz, porque eles chegam nessa idade de 15 anos, eles são loucos pra 
entrar no CAMP. Aí o CAMP não pega. E eles são doidos pra ter o dinheirinho 
deles. Aí não têm o dinheirinho deles e eles vão pra onde? Pra facilidade do 
dinheiro...” (Kauane) 

As fragilidades 

Compreendemos como fragilidades as condições presentes na dinâmica da 

comunidade e que se opõem ou dificultam às lutas das lideranças pela melhoria das 

condições de vida.    

Um dos principais problemas, apontados pelas lideranças, é a falta de 

participação ou desinteresse devido à percepção da corrupção, como podemos ver 

nas anotações deste diário de campo.  

‘[...] libera uma verba pra saúde, até ela chegar aqui muita gente já tomou essa 
verba... essa é a nossa cultura, esse câncer, que acho que isso não vai sair tão 
cedo, enquanto não tiver uma reforma política, eles falam da reforma trabalhista, 
reforma da previdência, mas reforma da política nunca vai chegar... infelizmente” 
(Ubiratan) 

“[...] o dinheiro tem que vir pra cá.” mas, quando sai o dinheiro lá mano, no meio 
do caminho o dinheiro vem se desfazendo. E a gente sabe que isso daqui é uma... 
é até ruim falar isso, mas é uma cultura né?” (Ubiratan)  

“Perequê disse que possui essas documentações; são documentos públicos. 
Entretanto, não se sabe o que a antiga prefeita fez com o dinheiro. Hoje, como ele 
disse, são “as pessoas que pagam pela má vontade política”” (D.C.21.07.2017) 

“Abaeté, então, se questiona se vale a pena continuar sendo honesto. Sente-se 
desvalorizado pela comunidade. Sente-se desmotivado pela postura dos políticos. 
Sente que a honestidade e a solidariedade já não são fontes de reconhecimento, 
mas sim de aborrecimento e chateação” (D.C.04.04.2018) 

Sobre este aspecto, podemos inferir que a política neoliberal incita os sujeitos 

a se voltarem para os próprios interesses, na medida em que devem ser os produtores 

do próprio sucesso, sem a preocupação de considerar a convivência com outros ou a 

participação de forma mais colaborativa, que acontece muitas vezes somente para 

dar conta dos próprios interesses.  

Para Sawaia243, a condição de viver ao acaso dos encontros, estar à mercê dos 

acontecimentos e colocar nos outros a própria potência de ação, caracteriza a 

 
243 Cf. Bader SAWAIA. Participação social e subjetividade, p. 126. 
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potência de padecer; condição onde se perde a autonomia e subordina-se às relações 

de servidão.   

“Que também [...] a população [...] num participa muito disso entendeu? Fica só 
naquela: “ah, é só mais uma coisa que tão fazendo e...” porque não é presente, 
né, também... se tivesse mais gente presente ia ter mais cabeça pensante ia ter 
mais opinião entendeu? Podia... até a outra parte eu sei que tá interessada em 
fazer, mas cadê as pessoas?” (Ubiratan)  

“Muitos moradores não se importam com a comunidade, pois vieram de outras 
partes do país para trabalhar. Trabalhando na cidade juntam dinheiro para poder 
regressar à terra de origem. [...] Assim como os políticos os moradores da 
comunidade estão interessados unicamente em si próprios” (D.C. 22.11.2019)  

As narrativas mostram um círculo vicioso que faz surgir a potência de padecer: 

descompromisso do Estado na efetivação dos direitos – despertencimento – 

desinteresse. Porém, uma das lideranças faz uma convocação, carregada de afeto, 

para as ações potentes e para o resgate do sentimento de pertencimento social, que 

faz com que exista o “fazer parte da sociedade”, cuja pré-condição é o reconhecimento 

dos direitos sociais, que deveriam ser providos pelo Estado.  

“O discurso da Yara foi bastante emocionante. Ela falou que as pessoas precisam 
se preocupar, então é desafiadora a questão da participação. Para Yara, as 
pessoas não sentem como se a cidade fosse delas. É como se Cubatão não fosse 
nossa. Ela falou que a gente precisa se sentir pertencido à cidade pra passar a 
lutar por essas questões ambientais e de saúde, tão importantes.” 
(D.C.28.03.2018)  

A potência do sentimento de pertencimento é reconhecida nesta anotação de 

um diário de campo. 

“Em sua visão os únicos que podem transformar algo na comunidade são os 
jovens, pois cresceram no bairro e por isso têm maiores chances de criar laços 
com o local. Lamenta, entretanto, que hoje os jovens já não se interessem tanto 
por política. A culpada pelo desinteresse é novamente a corrupção.” 
(D.C.04.04.2018) 

Outro problema, bastante citado na comunidade, é o das fofocas, como 

mostram as anotações de diários de campo: 

“[...] muitas vezes, “vazam” informações de saúde dos pacientes e toda a Vila fica 
sabendo, o que traz uma incredibilidade. Geralmente, essas informações são 
sobre transtorno mental e sexualidade, aquilo que vejo como tabus em toda a 
sociedade. Além disso, muitas vezes acontecem interpretações erradas sobre o 
que as pessoas disseram, gerando fofocas.” (D.C. 18.08.2017) 
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“A fofoca é fonte de discórdia e muitas brigas entre os moradores da comunidade. 
A internet, através das redes sociais, aparece como algo que intensifica a 
situação.” (D.C.14.11.2017) 

“[...] a Vila dos Pescadores é basicamente formada por quatro famílias que se 
procriaram como cachorros. Isso significa dizer que se “reproduziram” entre si. A 
comunidade é como se fosse uma grande família o que daria o direito de cada um 
se intrometer na vida dos outros, gerando situações de fofoca. [...] as redes sociais, 
principalmente Facebook e WhatsApp, aumentam a fofoca disseminando-a de 
maneira instantânea. (D.C.04.12.2017) 

“Um papel citava fofoca e o grupo todo confirmou enfaticamente sua existência em 
todos os lugares e relações na comunidade. Comentei sobre o que já foi dito em 
diversas oportunidades... pois muitos munícipes acabam não indo na Unidade de 
Saúde para não virar alvo de fofoca, etc.” (D.C. 19.04.2018) 

A fofoca é um fenômeno cuja dinâmica explicita as normas, crenças coletivas 

e as relações da comunidade. Assim sendo, a fofoca depreciativa e a elogiosa são 

faces de uma mesma moeda, que revelam a estrutura de uma comunidade, servindo 

para afirmar uma opinião dominante, consolidar ou desfazer relações, afastar ou 

aproximar pessoas, sendo, portanto, uma ferramenta poderosa na comunicação e 

instrumento de controle social244.   

No contexto do projeto neoliberal, onde o Estado opta por uma presença 

mínima nos territórios vulneráveis, isentando-se da efetivação dos direitos dos 

cidadãos, a família acaba sendo sobrecarregada, pois é convocada a participar das 

políticas públicas e da educação, principalmente as mulheres, pois se institucionalizou 

que a família é responsabilidade delas.  

Na comunidade existe uma grande carência da estrutura familiar, pois uma das 

funções importantes da família segue sendo a de oferecer e sustentar uma estrutura 

afetiva, uma espécie de porto seguro, de onde se parte e aonde pode se retornar; um 

lugar de calor245. Porém, em se tratando de situações de vulnerabilidade...   

“A vó que ajuda a cuidar, porque o pai some, só faz e some, o tio *inaudível*... Os 
adolescentes que foram mais criados com o auxílio da vó, né, então não teve uma 
educação paterna ali do lado, né, mesmo aquela educação errada e rígida, ajuda, 
há mal que vem pra bem, ainda mais numa comunidade que eles fazem de tudo 
pra você ficar solto [...]” (Ubiratan) 

 
244 Norbert ELIAS & John SCOTSON. Os estabelecidos e os outsiders, p. 121-133. 
245 Cf. Bader SAWAIA. Família e afetividade: a configuração de uma práxis ético-política, perigos e 
oportunidades, p. 48. 
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“Porque as pessoas, no caso os pais, as vezes é criado só com a mãe, é criada só 
com a vó porque o pai sumiu a mãe tem que ser pai e mãe, a mãe também não 
teve muita estrutura pra orienta.” (Yara)  

“Uma mãe relatou bastante emocionada trechos de sua história de vida. Migrou do 
nordeste em busca de trabalho e disse nunca ter recebido muito carinho de sua 
mãe, mas não a culpa. Entende que sua mãe sempre teve que trabalhar duro a 
vida inteira para conseguir sustentar ela e seus irmãos. Valoriza os afetos e o 
carinho como uma forma de educar seus filhos.” (D.C.07.11.2017) 

Emerge, nas narrativas e nos diários de campo, o problema da desunião das 

lideranças, que inclusive têm se ausentado do planejamento das atividades e da rotina 

das USF.  

“A comunidade passa por muitas dificuldades por culpa de todos os líderes [...] o 
qual chamou de competição. Os líderes competem entre si para provar quem faz 
mais e esquecem de seu lugar social na comunidade. Abaeté diz que ele também 
é assim, que compete e tem dificuldade em se relacionar com outras lideranças, 
sendo uma voz isolada.” (D.C. 26.10.2017) 

“Temos nos deparado há bastante tempo com a falta de comunicação entre as 
lideranças do bairro e sua união. Cada um cuida somente dos seus próprios 
assuntos. Jandira não comparecerá à reunião”. (D.C. 14.11.18) 

“Cê já viu como as lideranças funcionam aqui? cê entendeu como que a Jandira e 
a Yara trabalham? Se elas trabalhassem junta *inaudível* uma com a outra.... ia 
ficar mais forte. Por que é disso que a gente precisa, de união, não é de fala assim 
o que tá certo, o que tá errado o meu vai dar certo o seu vai dar errado...tão muito 
dividida as liderança aqui. Muito. Abaeté com o grupo dele, Jandira, Yara” 
(Ubiratan) 

Acompanhada de uma preocupante espécie de desânimo e desmobilização, 

que transparecem e que vão desarticulando os movimentos sociais.  

“Segundo Abaeté, aqueles que se dizem líderes na comunidade não estão 
interessados no bem comum, mas nos seus próprios interesses. São 
completamente cooptados pelo poder público. Abaeté diz que não está junto com 
nenhum vereador e por isso se sente isolado, sem voz.” (D.C. 04.04.18) 

“Ele [Abaeté] sempre se refere aos líderes como “aqueles que se dizem líderes”. 
Estas pessoas aceitariam se vender em troca de algum cargo em gabinete de 
vereador, prefeito e vice-prefeito. Em época de eleições essas pessoas que 
ganharam cargos devem angariar votos na comunidade para a reeleição do 
político. Além disso, “aqueles que se dizem líderes” disseminam ódio e inveja entre 
si, espalhando boatos, fofocas, causando discórdia.” (D.C. 04.04.18) 

“Mencionou a luta do movimento da “Cava é Cova”. Acredita que isso não dará em 
nada, pois a USIMINAS, uma das empresas interessadas na dragagem do Canal 
Piaçaguera injetou muito dinheiro para a saúde pública no município de Cubatão. 



 
102 

 

 
 

O apoio do governo ao projeto que contribuirá para a ampliação do porto da 
empresa seria uma contrapartida dada pelo poder público. Parece haver várias 
contrapartidas com relação às empresas envolvidas no projeto. Abaeté culpa a 
corrupção”. (D.C. 04.04.18) 

“[Jandira] Tem sido acusada por lideranças no movimento da “cava é cova” de 
receber dinheiro das empresas responsáveis pelo controverso projeto. Embora 
Jandira se mostre a favor da realização do mesmo, pois entender que é preciso 
limpar o mangue, ela alega estar passando por dificuldades financeiras.” (D.C. 
14.11.18) 

“O próprio poder privado, na figura da ULTRACARGO e da VLI [empresa também 
envolvida no desastre ambiental], tem espalhado boatos que visam a desarticular 
e desorganizar a mobilização das lideranças na comunidade.” (O. 19.04.2018) 

Nas narrativas, há uma denúncia a uma espécie de movimento 

anticomunitário, uma racionalidade preocupada com o bem-estar e sucesso 

individuais, estimulada pela ideologia dominante, esquecendo-se de que, aqui, se está 

do outro lado e, estando cooptados, a ideologia do comum é esquecida, quando não 

vendida. 

b) Os desafios  

A pobreza, a vida em um território vulnerável, a falta de perspectivas 

juntamente com a atenção do Estado voltada para outros setores, trazem 

inevitavelmente preocupações quanto ao amanhã, como podemos verificar na 

narrativa de uma das lideranças.  

“[...] mas aí tem vários fatores [...] que a pessoa fica travada e aí fica desesperada. 
Ela: “meu, como que vou sair dessa situação?” Eu cansava de viver desse jeito. 
“Que dia que vou sair dessa situação?”. Ainda mais quando a gente tem 30 e 
poucos anos, que a gente sabe que as nossas conquistas já tinha que tá aí, 
entendeu? Aquilo que você pensou: “Pô, quero conquistar isso.”, com 30 e poucos 
anos tem gente que tá conquistado, porque eu vou conquistar daqui a 10 anos? 
[...] Mas eu sei que daqui a 10 anos, se eu lutar eu vou conseguir, porque 
*inaudível* aí você fica fazendo essa soma, fica mais desesperado ainda [...] É que 
nem a aposentadoria, me dá medo quando fala em aposentadoria. Agora não vai 
sobrar pra eu me aposentar, porque você tem que pensar nos remédio, a gente 
esquece, fala assim: “hoje a gente é novo: vou sair, *inaudível* vaidade mesmo, 
vou comprar um sapatinho, uma roupinha e vou comer.” Não!! Você vai ter diabete, 
cê vai ter uma doença crônica e... porque a idade te obriga [...] cara, é natural. Até 
a gente morrer, entendeu? seu salário dá pra comprar só isso.” (Ubiratan) 

“[...] a pessoa não pensa no futuro. Não pensa no amanhã [...] não tem amanhã, 
quer viver hoje e quer viver bem. “hoje eu tenho...” ele não faz aquele 
planejamento. Você tá com 100 reais na carteira? Que você pode fazer? Você 
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consegue sobreviver naquela semana com 100 reais? você tem um plano de 
ação?” (Ubiratan) 

Esta comunidade tem, além de todas as dificuldades materiais a serem 

enfrentadas, a preocupação com os jovens ali residentes, estigmatizados, 

discriminados e envoltos pela falta de perspectivas e às incertezas quanto ao futuro, 

compreendido aqui como projetos de vida, aliadas à falta de políticas eficientes de 

inclusão social. Jovens que, no entanto, são parte de um público consumidor dos 

produtos e tecnologias oferecidas pelo capitalismo.  

Segundo Sawaia, o desamparo, a vivência da falta de futuro e de 

reconhecimento enquanto ser humano são outros aspectos do sofrimento ético 

político. Situação que toca e preocupa as lideranças, como podemos ver nas 

narrativas a seguir: 

‘Segundo eles, uma das maiores dificuldades enfrentadas no cuidado de seus 
filhos se refere ao emprego, pois a dificuldade de um jovem da Vila dos Pescadores 
em encontrar trabalho é muito maior justamente por residirem na comunidade. 
Existe muito preconceito. Muitas crianças de outros bairros, por exemplo, não vão 
à Vila para fazerem trabalhos escolares.” (D.C. 07.11.2017) 

“Um futuro melhor pra eles e eles não têm esse futuro pra eles. Eles não enxergam 
isso pra eles. Pra eles o negócio é morar numa favela, “estudar pra que, tia? Meu 
pai vendeu caranguejo então eu também posso vender”. [...] Num é vergonha 
nenhuma, mas eles podem, eu falo isso pra eles: “vocês podem ser Advogados, 
vocês podem ser professores, vocês podem fazer uma faculdade...” (Kauane)  

“E isso me dói porque eu com 15 ou 16 anos eu sabia o que eu queria ser. E eles 
não sabem o que eles querem ser. Você pergunta pra eles e eles respondem: “Oxi, 
tia, qualquer coisa aí. O que rolar rolou, qualquer coisa”. Eles não têm essa 
perspectiva de “não, eu quero ser aquilo, eu vou lutar pra ser aquilo. Se eu não 
conseguir, mas eu vou lutar”. Eles não têm isso. Eles não têm isso. E isso me 
machuca muito, me machuca muito, sabe. Eu falo, falo “gente, pra que que eu 
estou aqui se eu não estou ajudando? Pra que eu estou aqui?” (Kauane)   

No caso dos adolescentes, a opção de trabalhar para as organizações do 

tráfico, proporciona acesso ao mundo dos símbolos capitalistas - permitindo ao jovem 

ostentar as marcas que deseja -, propicia uma identidade de pertencimento, conecta 

a uma rede que leva a um mundo onde irão alcançar os extremos: força e poder, 

trazendo visibilidade e status.      



 
104 

 

 
 

“Aí não consegue trabalho, e esse trabalho paga bem246, paga bem tá. [...] É, eles 
recebem por semana. O que eu demoro um mês pra receber eles recebem em 
uma semana.” (Kauane) 

“Paga bem, arruma mulher, a três por dois, porque as meninas ficam loucas. 
Loucas e não adianta você falar, porque elas enlouquecem. [...] [querem] Namorar. 
Elas enlouquecem, tá, elas ficam loucas. E aí eles têm poder, né. Eles têm poder.” 
(Kauane) 

” O poder... É difícil, é difícil. É uma atração muito grande pra eles.” (Kauane) 

No caso das adolescentes, o acesso é pela via da prostituição ou do 

envolvimento emocional. Elas almejam algum status, como enfatiza esta liderança: 

“Elas são namoradas, elas fazem programas, sexo, elas fazem. Uma delas era 
irmã do [...]. A última que saiu de lá, era de manhã. Agora ela arrumou um 
namoradinho e tá bem. Ela fazia programa, programa com eles.” (Kauane) 

 “Um dinheirinho. Isso. É dinheiro, é dinheiro. E partir do momento que você é 
namorada de um menino que trabalha nesse lugar você só pode ter ele. Ele tem 
20, mas você só pode ter ele. E você ganha status se você é a primeira. Você é a 
super poderosa.” (Kauane) 

Porém, isto traz como consequência um alto índice de gravidez e a 

propagação das doenças sexualmente transmissíveis entre as jovens.   

“Sífilis... Tudo, tudo, tudo, tudo. Eu tenho menina que saiu do projeto. A Alira 
engravidou com 13 anos. 13 anos. A irmã dela... A Alira engravidou com 13, 
quando a Alira estava com 15, a Iasmin acabou de ter agora. A Maiara 13, a 
Moema não fez 14.” (Kauane)  

“O jovem é o que está mais perdido aqui no bairro. Drogadição. Gravidez na 
adolescência.” O pré natal aqui é lotado! Aqui é muita gestante! Muita mulher!” 
(D.C. 18.01.2018) 

“[...] quem consegue falar a verdade ** é isso que acontece. hoje eu ** o tráfico por 
causa disso, eu vou organizar uma rave pra aumentar meu lucro, se vocês vão 
ficar louco... ou vão sofrer... as menina que sofre estupro. *bate palmas* não é 
falado” (Ubiratan) 

Devido à enorme desigualdade social, esta população se vê privada das 

oportunidades de sair da pobreza, além de serem vítimas dos apelos de consumo do 

capitalismo, por possuírem poucos recursos e oportunidades de colocação no 

mercado de trabalho. Neste contexto, os adolescentes são seduzidos pelo que lhes 

 
246 Um jovem relata que a primeira vez que foi convidado a trabalhar como olheiro iria ganhar R$ 
1.000,00 por quinzena, na segunda vez foi convidado a trabalhar embalando as drogas recebendo R$ 
2.000,00 pelo mesmo período. (Cf. Danilo ANHAS, Construção e fortalecimento de redes de 
sociabilidade comunitária entre jovens moradores da periferia Cubatense, p. 61-62). 
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pode proporcionar o ingresso na organização do tráfico de drogas e às adolescentes 

resta-lhes vender o corpo. Neste sentido, nos dois casos a potência de padecer, 

despertada pelas desigualdades, leva-os a um beco que lhes oferece uma aparente 

saída, mas que, na verdade, aumenta a potência de padecer, pois ao se tornarem 

infratores, incrementam a discriminação.   

Nas leituras que fizemos dos documentos, notamos a existência de uma 

dificuldade que aparece com certa frequência nos diários de campo e que tem 

incomodado os profissionais do território, mobilizando sentimentos e, provavelmente, 

afetando muito mais gente. No entanto são pouco citadas nas narrativas das 

lideranças; o preconceito com relação à saúde mental é grande. 

“[...] há uma enorme demanda de saúde mental que não tem sido acolhida pela 
unidade de saúde [...] já que o CAPS está distante em 5km da comunidade. [...] os 
jovens trazem demandas de saúde mental e não são atendidos no CAPS, mas sim 
em um setor do Pronto Socorro Municipal, refletindo o quanto há fragmentação na 
atenção à saúde na cidade.” (O. 07.06.2018)  

“Uma questão da população agora são as crianças autistas, tá crescendo muito o 
número aqui de crianças autistas e a gente não consegue [...] trazer o suporte pra 
família, porque eu tenho um na minha área, foi o ano passado quando a mãe dele 
descobriu e eu não tinha... eu não sabia o que falar pra ele. Eu fui pesquisar [...] 
eu fui saber, o que o autista tem de direito ou não... não tem esse suporte, não 
sabe, não sabe mesmo... ainda mais aqui que a população é carente de 
informação...” (D.C. 18.08.2017) 

“[...] que deveríamos planejar pelo menos uma ação por mês e insistiram muito na 
ideia de que deveríamos disponibilizar umx psicólogx para a unidade, porque a vila 
dos pescadores está com muitos casos de suicídios e questões de saúde mental, 
principalmente com os jovens e que pelo menos enquanto estivesse acontecendo 
as nossas reuniões teria alguém atendendo a população.” (D.C.13.09.2018) 

“Eu cheguei numa casa no começo quando a gente entrou, que a mulher disse: 
olha meu filho tem [...] esquizofrenia, e a minha filha também...e eu também tinha 
antes e agora eu faço tratamento [...] eu entrei na casa de um monte de doido, e 
eu não sabia... agora eu atendo pra lá do portão [...] eu fico com medo de 
esquizofrenia... a população aqui precisa de psicólogo, psiquiatra [...] e é um 
assunto que não se conversa, que não é aberta... e a maioria não vai procurar o 
psicólogo, a maioria tem vergonha, fala que o especialista é coisa de doido, por 
mais que...” (D.C. 18.08.2017) 

Para Agnes Heller247, os sentimentos orientam e são orientados pela vida 

cotidiana, não se tratando unicamente de impulsos naturais ou funções biológicas, 

 
247 Cf. Bader SAWAIA. Dimensão ético-afetiva do adoecer na classe trabalhadora, p. 164-165. 
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mas de representações disciplinadas socialmente por uma ideologia. Neste sentido, a 

culpa, a vergonha e o medo são sentimentos ideológicos que favorecem a 

subalternização, pois fazem com que o ser humano passe a aceitar e naturalizar a 

pobreza, exploração e humilhação, mantendo com isso a ordem social excludente.  

c) Papéis das lideranças e suas motivações 

Na vida em comunidade, no entender de Sawaia248, todos os sujeitos têm o 

direito de serem ouvidos e devem ter uma capacidade de argumentar em favor da 

construção de um consenso democrático, caso contrário, uns alienarão os outros. Nas 

palavras de Bodei,   

Quando a doença da escravidão já está instalada, os cidadãos precisam unir-se 
para alcançarem juntos um poder comum, capaz de impedir todos os excessos 
desproporcionais entre seus componentes249. 

Cabe às lideranças escutarem as demandas da comunidade, para poder atuar 

em favor da coletividade e para a construção de um nós, mas também ao sofrimento 

ético-político.  

“Eu vou escutar aqui, o grupo interessado em fazer alguma coisa não tá... se 
mobilizando a fazer. Os mais velhos estão cansados, que também é a política né? 
Que é diretamente ligada à saúde, porque se eu brigar lá na política, e falar: “Olha, 
meu bairro tá precisando disso, entendeu?” o PAMOS ali, no mínimo tem que ter 
remédio. Eu quero que pare de faltar remédio! A primeira ação, ninguém vai tomar 
essa ação. Ninguém vai chegar um grupo lá e vai lutar pelo PAMOS ali...” 
(Ubiratan) 

“Então e assim ficou uma guerra entre homem e mulheres [...] eles queriam fazer 
tudo mas era eles, não queriam ouvir a gente e a gente queria ser ouvida. Porque 
não adiantava fazer as coisa do jeito que eles queriam faze. Então foi muita luta, 
muita luta até que a gente resolveu eleger um homem, só que a gente não tinha... 
a gente brigou muito né assim... e a gente não podia, porque [...] não tava 
legalizada...” (Yara) 

Nas narrativas abaixo, podemos verificar algumas experiências de deixar-se 

afetar e de afetar nos gestos desta liderança, ao orientar e aconselhar as pessoas da 

comunidade.        

“Por causa de drogas. Ele começou a pegar o dinheiro e gastar. Aí ela veio pra 
mim e “Kauane, o que eu faço?” [...] eu falei pra ela “eu nunca passei por isso, mas 

 
248 Cf. Bader Burihan SAWAIA. Comunidade: a apropriação científica de um conceito tão antigo quanto 
a humanidade, p 48. 
249 Remo BODEI apud Bader SAWAIA. O sofrimento ético–político como categoria de análise da 
dialética exclusão/inclusão, p.117.   
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eu vou te dar um conselho que os Psicólogos dão: você tá tratando seu filho como 
criança. Ele já tem 22 anos, foi o caminho que ele escolheu. [...] Porque ele tá 
cheirando, ele tá fumando, ele tá roubando. Você só tá alimentando ele pra ele 
ficar fortinho pra ele continuar fazendo essas coisas. Mãe, eu sei que dói [...], mas 
você tem que largar ele. Ele tem que saber que ele tem que chegar no fundo do 
poço pra pedir socorro, porque a pessoa sai da droga se ela quiser. Se ela não 
quiser você pode mover mundos e fundos que ela não sai.” (Kauane) 

“Um menino que trabalhava na biqueira e que ficava aqui na porta. [...] E ele saiu, 
ele saiu. E o dia que eu passei, ele tava vindo pra igreja com a avó dele e aí ele 
me chamou e falou pra avó dele: “vó, essa foi a mulher que me dava café, que 
nunca me condenou, vó. Essa foi a mulher que me ajudou a tomar a decisão de 
eu sair”. Porque eu falava pra ele “filho, a tia não pode fazer nada por você, a tia 
só pode dar o café pra você. Mas se você decidir um dia sair dessa vida, você 
procura a tia pra tia te ajudar. A tia faz, move montanhas, mas eu te ajudo. Então 
você procura a tia”. (Kauane) 

Aconselhando aos profissionais, quanto à organização e às estratégias 

eficazes a serem empregadas, esta liderança mostra seu olhar crítico, da realidade 

que o cerca, e a capacidade de discriminação dos afetos que retiram a potência.  

“[...] por isso que eu falo pros pescador, cara, não é com discurso que a gente vai... 
não dá nada não, cara, a gente só vai conseguir mudar alguma coisa quando a 
gente tiver informação e depois a gente trabalhar essa informação depois ver qual 
que é melhor pra todos. Entendeu? E isso daí não é uma coisa simples “plim!” da 
noite pro dia, né, a gente tem que ver, legislação, lei, regra, o que cabe a nós fazer, 
pra esse comum. Aí a gente vê o que que é melhor pra nós, entendeu?” (Ubiratan) 

“Olha, a cava é tóxica, o que que pode fazer pra minimizar o impacto dela na... 
assim, pra não prejudicar a gente pescador. O que *inaudível* a gente pode tomar? 
mas assim, em conjunto né. Não pegar um discurso de ódio: “vou destruir você” 
porque se não souber o que tá fazendo, onde buscar parceria, você vai ferrar todo 
o ecossistema, até pra ajudar a comunidade, ajudar a empresa, ajudar o país, né, 
numa renda, vai tudo embora...” (Ubiratan) 

Guiando os moradores da comunidade a participarem ativamente na esfera 

política, mostrando a importância da luta pelos direitos, apoiando pessoas ativas com 

potencial para serem representantes dos interesses da comunidade numa esfera mais 

ampla.  

“Aí foi com a mudança de prefeito, politico mudando, e a nossa participação 
política. Por que o pessoal não queria participar, e a gente sempre dizia que tinha 
que participar politicamente também, a gente tinha que dar voz, a gente tinha que 
se fazer ouvir politicamente entendeu? Só que assim, a gente não tinha um 
representante nosso, tanto que o Doda [...] chegou a ser secretario da Associação 
nossa, porque a gente sempre visualizou os mais jovens entendeu?” (Yara) 



 
108 

 

 
 

Estas ações de luta pelos direitos, tiveram anteriormente um exemplo potente, 

cujas ações parecem ter se reproduzido e multiplicado. Não nos esqueçamos que, em 

uma das primeiras ações neste sentido, houve um certo padre Antônio, falecido em 

2002.   

Ao se deixar afetar pelo sofrimento de uma moradora da comunidade, esta 

liderança acaba intercedendo a seu favor, negociando no mundo das organizações 

do tráfico de drogas.  

“Mas aqui eu enfrentei foi um bandido [...] Ele deu um soco tão grande na parede 
que ele quebrou os ossinhos da mão, porque essa moça [...] eu era agente de 
saúde dela e da amante, das duas, ele tinha duas mulher, só que eu não sabia que 
ele era amante dessa outra, que ele tinha esse relacionamento.” (Yara) 

“Então ela [a amante] confiava muito em mim, então quando ele começou a bater 
nela ela começou a me contar, e eu ensinei pra ela a técnica que meu pai me 
ensinou: - “Mata” [...] e ele batia sem razão [...] qualquer coisa era motivo pra ele 
bater nela, ele não precisava de um motivo, ele achava um motivo. Aí um dia [...] 
cheguei la, tava toda machucada, - “Como é que eu vou fazer o curativo nela? 
Levar...”, e tinha que levar no médico tava hematoma pelo corpo todo, mas ia ter 
que dizer. Aí tive que pedir autorização, ai que que eu fiz, ai coisa de maquiavélica. 
(risos)” (Yara) 

Transitando pelo campo religioso e articulando as comemorações e parcerias 

em prol de melhorias, a igreja católica já foi bastante ativa nas conquistas da 

comunidade, isto, porém, exige um trabalho de discriminação; quem é parceiro e 

quem não é.  

A narrativa da liderança abaixo denuncia a exploração dos afetos por parte da 

igreja, motivados por interesses, num movimento que não promove mudanças, 

apenas mantém a situação de opressão,   

“Mas por causa do padre Antônio e do seu senhorinho... da maneira como eles me 
apresentaram a igreja, tanto que até hoje eu faço a festa de São Pedro, com missa, 
campal, faço briga pra poder a missa ser campal pra poder o pessoal vir. Mesmo 
eu tendo a minhas raízes na igreja evangélica eu... consigo transitar na igreja 
católica com tranquilidade e entender hoje muito mais né e respeitar as crença 
enfim, dos outros segmento religioso...” (Yara) 

“Aqui a religião evangélica prevalece, predomina. [...] eu acho que a igreja 
evangélica entra aqui num papel muito ruim [...] É de dizer pras pessoas que Deus 
quer que você fique assim, e Deus não quer isso entendeu? [...] eu digo: - “Ah não, 
não vem me dar atestado de burrice não pelo amor de Deus, é muito cômodo pro 
senhor pregar o evangelho da maneira que lhe convém. [...] Na hora que é 
conveniente ai: - “Vamo fazer campanha, vamo fazer isso, faze aquilo”, não! Já o 
pastor titular da igreja é maravilhoso, que é o pastor presidente entendeu?” (Yara) 
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“Então aqui dentro nessa pobreza que a gente tem, ai vai um líder religioso, - “Não 
você tem que vender tudo que cê tem dentro de casa e me trazer aqui de oferta 
pra igreja, porque Jesus, vai em nome de Deus rouba a consciência”, ai eu tô vendo 
isso e vou ter que concordar e dizer: - “Cê tá certo”, não tá.” (Yara) 

mas reconhecendo a importância da igreja pelos trabalhos feitos no passado, 

apontando a falta de ações potentes e transformadoras na atualidade.   

“Mas aqui dentro eu acho que a igreja tem sim um papel importante, só que ela 
não executa com a importância que deveria... de transformar.” (Yara) 

Participando junto aos órgãos públicos, em favor de melhorias na comunidade,  

“[...] É a informação certa que tão vendo né, e a informação que tem ali tem nome 
e endereço e telefone. Porque se os órgãos públicos estão te chamando pra 
conversar, porque eles tem, se não for errado o que eles estão falando, como você 
corre atrás? Você me prova o que está falando? De onde é essa informação, de 
quando é essa informação e porque saiu? Tem como você adquirir todos os tipos 
de resposta lá. Mas isso tá chegando, só que chega, mas tá faltando interesse da 
pessoa participar.[...]” (Ubiratan) 

e fazendo parcerias com as Organizações do Terceiro Setor e empresas que apoiam 

projetos sociais.  

“[...] olha, o melhor mesmo foi a participação das empresas aí, em ajudar, tipo 
assim, posto de saúde, reforma [...] da creche. hoje, assim, a briga tá mais ativa 
né? As empresas estão mais preocupadas em fazer a parte social dela” (Ubiratan) 

“Esta questão surgiu devido as atividades desenvolvidas no território pela ONG 
ELUS, que reformou uma quadra de futebol no bairro. Inclusive neste encontro 
Yara falou positivamente desta parceria com esta ONG. Neste sentido precisamos 
ponderar sobre as possibilidades de viabilização de ações propostas, pois o 
principal creio esteja relacionado com a disponibilidade efetiva do grupo e o grau 
de interação com as tantas demandas da unidade de saúde que deixamos um 
pouco de lado mais recentemente.” (D.C. 13.09.2018)      

Ouvindo as necessidades da comunidade e estando antenados nas redes de 

informação, buscando oportunidades, mas também proteção e alertando os 

moradores.  

“[...] então, porque eu preciso, pra saber se aquela notícia vai servir pra mim o jeito 
é pesquisando. Vai entrando por dentro do assunto e só assim vai saber né. [...] 
se *inaudível* se o outro tem direito... e até que parte eu vou ter e ó, assim, ficar 
sabendo, né, dos nossos direitos também através de uma pequena vantagem que 
foi essa agora de tá recebendo esse auxílio e as pessoas não se interessarem em 
saber os seus direitos. Mas não só em acidente mas, principalmente em saúde, 
educação que é o que uma comunidade mais necessita.” (Ubiratan) 
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“Então essa informação você vai ter que ir buscar. E quem vai te dar essa 
informação? Graças a Deus tem Google, né? O Google o máximo que ele pode 
fazer [...] Hoje em dia você só é enganado se quiser. Hoje em dia você não abre 
uma empresa porque você não tem informação, você pode estar sentado numa 
mina de ouro, mas você não tem informação, como é que você vai saber trabalhar 
com aquela mineradora?” (Ubiratan) 

“[...] e eu falo, o máximo que eu posso ajudar eu falo: “ó... é... pesquisa”, né, porque 
nem toda a notícia é verdadeira, nem toda a notícia que serve pra aprofundar não 
vai servir pra você” (Ubiratan) 

“Mas aí você fica mais informado também [...] É, porque a informação é muito 
importante, né? É tudo informação, e se você tem conhecimento, você não vai se 
deixar manipular por qualquer situação porque você sabe se isso aqui é um papel 
ofício, mas isso aqui é um papel carbono, eu conheço [...] e o conhecimento faz 
essas coisas, né?.” (Yara) 

Pudemos depreender das narrativas, que as principais características de uma 

liderança potente são: a presença na comunidade; a escuta atenta de seus problemas 

e sofrimentos; seu protagonismo; proatividade; capacidade de articulação, adaptação 

e negociação para seguir enfrentando e superando as dificuldades e carências, 

criando para tal novas estratégias diante das mudanças da realidade. 

“Essa participação dentro da comunidade sempre foi muito ativa. E a gente sempre 
acompanhou o desenvolvimento da comunidade, porque ai foi surgindo outras 
liderança, foi acontecendo outras coisa, foi vindo também a parte mais da 
criminalidade aqui dentro. Então a gente teve que se adequar né a isso tudo.” 
(Yara) 

Esta liderança relata ainda um sentimento, de que as conquistas ultrapassam 

a esfera individual para se realizarem no coletivo e o prazer daí decorrente. Neste 

sentido, segundo Sawaia, o contra ponto do sofrimento ético-político seria a felicidade 

ético-política250 ou pública 251.     

“Porque qual é o nosso grande foco? Que que a gente quer? A gente quer divulgar 
as coisas boa da comunidade, e a gente tem esse pensamento, não se é certo ou 
se é errado, mas errado... pode até ser mas é o que eu admiro e gosto, eu acho 
que nós junto somo realmente forte, eu acho que junto a gente chega mais longe. 
Então não importa se... Se a Ceci é que vai ser a estrela ou se vai ser o Peri ou se 
vai ser a Yara. Importa que nós fomos e nós realizamos.” (Yara)  

 
250 Experiência através da qual se sentem como vitória as ações que levam à conquista coletiva de 
cidadania, situações em que se superam as práticas individualistas e corporativistas. Cf. Bader 
SAWAIA (Org), As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social, p. 105.  
251 Cf. Bader SAWAIA (Org), As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade 
social, p. 105. 
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A despeito da desigualdade exacerbada pela atual conjuntura sócio-histórica 

brasileira, da crescente pobreza e discriminação, despontam lideranças motivadas a 

participar, com o intuito de diminuir as injustiças sociais. 

 Neste contexto, as lideranças representam um importante papel, na medida 

em que conseguem trabalhar em uma dupla via, deixando-se afetar ao acolher o 

sofrimento ético-político e as necessidades materiais e afetando ao expressarem a 

capacidade de mobilização, para a criação conjunta de estratégias de enfrentamento 

calcadas na produção e valorização de um conhecimento próprio da vivência neste 

território.  

De onde vem tanta energia? Poderíamos nos perguntar.  

Em resposta, selecionamos algumas narrativas onde as lideranças apontam 

sua força e seus fatores motivacionais internos, que contribuíram para a implicação 

com as causas da comunidade e para a disposição de serem afetados. 

“Porque meus filho foi [...] minha grande mola propulsora de querer fazer diferente 
entendeu? Eu não queria sair daqui porque aprendi a gostar daqui também, mas 
eu não ficava aqui, por exemplo, [...] “Eu to aqui até...(inaudível) situação vou sair. 
Não, eu tô aqui mas eu vou melhorar aqui e vou poder [...] pagar escola pros meu 
filho” [...] É que as condições financeiras não permitia de eu dar uma boa educação, 
deles continuarem estudando lá aí tiveram que vir pra rede municipal” (Yara)  

“Eu já me fiz essa pergunta: “pra que eu estou aqui?”. Mas aí quando chega um 
ou dois e fala “tia, eu consegui”. Aí, isso, você fala “se você não conseguiu salvar 
todos, pelo menos um ou dois você conseguiu encaminhar”. Então vai que pelo 
menos um ou dois você tá salvando” (Kauane) 

“E eu me pergunto o que motiva, então, esse líder comunitário. A resposta parece 
ser simples, porém muito sincera: o que motiva Abaeté é o amor que sente pela 
Vila dos Pescadores.” (D.C. 04.04.18) 

Verificamos ainda uma espécie de incorporação de uma força, desprendimento 

e integridade, que surgem nos momentos em que é necessário lutar e superar as 

dificuldades para transformar o mundo em que vivem.  

“Então [...] as pessoas falam “ah, tia, você é forte”. Eu falo “eu enfrento qualquer 
problema” e na hora que eu estou enfrentando o problema eu não choro, eu nada, 
eu não faço nada: eu enfrento o problema, se for pra lutar eu luto, se for pra falar 
eu falo, eu enfrento o problema, mas depois eu choro. [...] Eu choro muito, sabe, 
parece que eu lavo a minha alma chorando. Eu choro muito, porque às vezes eu 
não consigo ajudar o suficiente que a aquela pessoa precisa. Mas o que eu posso 
fazer pra mim não tem horário, pra mim não tem isso, sabe? Eu vou, eu visito, eu 
não tô nem aí, eu vou mesmo. O Ramon quando ele levou um tiro, que ele tava 
escondido, quem foi visitar ele fui eu” (Kauane) 
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Narrativas de motivações, que mostram um comprometimento com as 

necessidades e o bem-estar da comunidade e a própria satisfação pessoal, nos 

lançam ao mundo dos afetos. Ao lermos os trechos abaixo, é possível não 

reconhecermos aí gestos amorosos? Talvez esta seja uma das peculiaridades do 

protagonismo das mulheres no território. 

“As pessoas aqui falam: “tia, a senhora fica 24 horas dentro daquela escolinha!” 
Eu falo: “gente o major não me obriga a ficar aqui; eu fico porque eu quero; eu fico 
porque eu tenho amor” (Kauane) 

“A minha missão é cuidar das pessoas. Eu não vejo se elas são do projeto ou não, 
se está precisando de mim e se eu posso, eu cuido. Eu me preocupo com as 
pessoas. Como eu falei essa comunidade me acolheu. Então eu devo muita a essa 
comunidade. Mesmo do jeito que ela é problemática, mas eu consegui criar três 
filhos aqui e bons filhos. Então o que eu consegui aqui eu quero pros outros 
também.” (Kauane) 

“E a filha dela já saiu do projeto, tá. Então eu num quero saber pra quem eu tô 
fazendo, se eu puder ajudar, eu me dôo por inteiro. Se eu também não puder ajudar 
eu não atrapalho. Mas se eu puder ajudar eu me dôo por inteiro.” (Kauane) 

Gestos que, como veremos nas narrativas a seguir, produzem a sua 

contrapartida: o afeto da retribuição.  

“Isso é um cuidado, isso é um amor. Eles cuidam de mim. Isso é um amor muito 
grande, eles cuidam de mim. Eu sou muito grata por isso. Se eu fico doente, nossa, 
o povo vai na minha casa, o povo me leva comida, o povo me leva café, tá: “tia, a 
senhora tá precisando de alguma coisa? Tia, a senhora comprou o remédio?”. 
Sabe? Eu sou cuidada por eles e isso é muito gratificante você ser cuidada pelos 
outros.” (Kauane) 

“É um amor tão grande que eles têm por mim. Eu já falei pra eles: “olha, quando 
eu morrer eu não quero choro, eu quero um samba”. Eles falam “pelo amor de 
Deus, tia, num fala isso não. A escolinha vai ter que fechar uma semana se a 
senhora...”. Eu falei “gente, pra que isso? E as crianças? E os jovens? Vão ficar na 
rua? Aí que tem que abrir, porque a Kauane não faltava. Então vamo abrir em 
comemoração a ela”. Sabe? Mas eu sou muito querida aqui e isso é muito 
gratificante.” (Kauane) 

Segundo Simmel252, as trocas entre os seres humanos se realizam por meio de 

mercadorias de valor análogo e isto faz com que as relações anímicas entre eles 

passem a se dar por meio de objetos. Desta forma, coisificando as relações e fazendo 

com que os objetos ganhem vida própria, ao que Sawaia253 acrescenta que a lógica 

 
252 Cf. Antonio Carlos SANTOS. Gratidão: uma investigação sociológica de Georg Simmel, p. 323-328.    
253 Cf. Bader SAWAIA, Participação Social e subjetividade, p. 116. 
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do capital subordina homens, coisas e relações aos interesses econômicos, fazendo 

predominar o que a escola de Frankfurt denominou razão instrumental.  

No entanto, existe para Simmel um outro tipo de relação entre os seres 

humanos, que se dá a partir do interior e não pela motivação externa, a qual ele 

denomina "(...) memória moral da humanidade, uma ponte que a alma sempre 

encontra para aproximar-se do outro (...)”254. Estamos nos referindo à gratidão que, 

para este autor, é a base sentimental, a partir de onde surgem as ações de uma 

pessoa para outra. Suas demonstrações se tornam visíveis, através da retribuição por 

meio dos valores da alma, cuja natureza é extremamente forte, sendo como fios 

invisíveis, que mantêm a união de um elemento a outro e a todos de uma sociedade255.    

Ao considerarmos a presença, neste território, de trocas cujos vetores são os 

valores da alma, nos alinhamos à concepção ético-estética proposta por Sawaia, de 

superar a visão de que os pobres se preocupam unicamente com a sua sobrevivência 

e que não se justificaria, portanto, considerar a necessidade de aspectos estéticos 

onde habitam a pobreza e a fome. Concepção esta que atribui, somente aos mais 

privilegiados, as sutilezas da alma256.  

A estratégia proposta por Sawaia para respondermos ao atual panorama 

ideológico hegemônico, marcado pelo princípio do mercado, que prega a 

emancipação e autonomia como vias para o sucesso em detrimento do coletivo, 

produzindo com isso sujeitos narcisistas e egoístas, seria o paradigma ético-estético 

que, ao resgatar a importância dos afetos para a vida social, nos oferece um caminho 

para enfrentarmos a ordem da razão instrumental, por meio desta política de vida257.  

Segundo o ponto de vista da liderança, morador há 16 anos na Vila dos 

Pescadores e tendo acompanhado parte das melhorias e das transformações, em 

uma visão de futuro é possível, a partir do atual cenário, vislumbrar.     

“Porque isso aqui é uma jóia a ser lapidada, essa vila dos pescadores, é uma jóia 
imensa porque se a gente preocupar em políticas. Chega aqui a rodovia, vou 
começar do zero, a rodovia: “Olha, ** pra esse bairro, ** a gente quer que esse 
bairro cresça e só vai crescer com dinheiro. Tem alguém pra investir? Não. Então 
que que a gente pode fazer? Trabalhar com o que tem! “Prefeitura! Em frente ao 
nosso bairro passa uma rodovia, a gente quer ** de lá e 60 de cá! Pros carro 

 
254 Cf. Antonio Carlos SANTOS. Gratidão: uma investigação sociológica de Georg Simmel, p. 324.    
255 Cf. Antonio Carlos SANTOS. Gratidão: uma investigação sociológica de Georg Simmel, p. 323-328.    
256 Cf. Bader SAWAIA. A legitimidade subjetiva no processo de participação social na era da 
globalização, p. 155. 
257 Expressão tomada por Bader SAWAIA de Anthony GIDDENS (Cf. Bader SAWAIA. Comunidade 
como ética e estética da existência. Uma reflexão mediada pelo conceito de identidade, p.24.) 
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transita, saiu da ponte: radar! Por favor!” No meio dali ó, um muro de contensão ** 
de pessoas ali intenso, então não quero que um carro passe a 100km por hora, ** 
se passar a 80 e acontecer um acidente, tem um muro de contensão pra que? 
Proteger quem tá do lado de cá. Porque esse lado de cá, olha que maravilha, é 
veerde!! ** vamo faze um parquinho aqui, vamo fazer um... um... uma área de lazer 
em frente a comunidade , do lado tem uma ciclovia, pode ser um lado ** esporte, 
sabe? Vamo se realizar, vamo... né? Fazer, pessoa, cuidar disso tudo aqui, né? 
Fazer praticas de ** que tem aqui. Inclusive pros comerciantes. ** pescador traz 
seu produto pra cá, produto fresco ** traz o produto ** isso daí” (Ubiratan)  

Dizeres potentes pois, segundo Dias258, o ser humano escapa das 

determinações naturais e da situação concreta do meio que lhe condiciona, na medida 

em que pode imaginar ou criar pois, a partir da liberdade de pensar e agir, pode refletir 

e ganhar consciência, possibilitando a elaboração de suas experiências.   

Ao que Sawaia259 acrescenta que a imaginação necessita das experiências 

que, por sua vez, são mediadas por aquela, e ambas se alicerçam nas emoções. 

Quanto mais as experiências forem impregnadas de sentidos e significados, por quem 

imagina, maiores serão os materiais para as reelaborações. Esta capacidade de ser 

afetado e afetar, de imaginar e de criar, faz do ser humano um potencial agente de 

transformação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
258 Cf. Maria Dionísia do Amaral DIAS. Jovens trabalhadoras e o sofrimento ético-político, p.98. 
259 Cf. Bader SAWAIA. Afeto e comum: categorias centrais em diferentes contextos, p.33. 
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PARTE III - DISCUSSÃO 

O mundo social cria a necessidade de se estabelecerem papéis a serem 

desempenhados, que ao se cristalizarem, acabam sendo percebidos como uma 

realidade intrínseca e exterior aos seres humanos. Então, a estes caberia somente 

subordinar-se aos papéis, internalizando-os260.  

Desta forma, o mundo social e institucional é percebido como uma realidade 

objetiva e concreta, como se estas não tivessem sido criadas pelo próprio ser humano. 

Para Lane, cabe ao psicólogo261 - ao que poderíamos acrescentar também o 

pesquisador - compreender como acontece esta internalização e como ela acaba 

determinando e mediando o comportamento do ser humano.  

Com este intuito, Lane sugere que se adote uma compreensão completa do ser 

humano, ou seja, uma macroanálise que contemple o contexto social, sua estrutura e 

as relações que aí acontecem, complementada por uma microanálise que note o ser 

humano percebendo, pensando e atuando, segundo as determinações do contexto, 

em que está inserido, e cujos valores e crenças foram internalizados262. 

Com este horizonte como pano de fundo e observando a dimensão macro, a 

luta pela melhoria das condições de vida, neste território vulnerável, está inserida num 

tempo e espaço que lhe conferem uma dinâmica específica. Assim, realizou-se uma 

pesquisa, obtendo-se os dados que possibilitaram a contextualização sócio-histórica. 

Este aspecto foi contemplado pela primeira etapa da análise sócio-histórica da 

Hermenêutica de Profundidade de Thompson. 

Em relação à dimensão da microanálise, consideramos que apreender os 

aspectos psicossociais das histórias de vida das lideranças, contribui para balizar a 

construção de sua visão de mundo e o desenvolvimento das lutas por melhores 

condições de vida. 

Por esta razão, tomamos como ponto de partida as narrativas dos anos de 

formação e o aprendizado dos valores daí decorrentes. Em seguida, ilustramos os 

primórdios da Vila dos Pescadores, para mostrar o território e as carências ali 

existentes, e a partir de onde começaram as lutas pela transformação do local, até 

 
260 Cf. Silvia LANE. A psicologia social e uma nova concepção de homem para a psicologia, p.83. 
261 Cf. Silvia LANE. A psicologia social e uma nova concepção de homem para a psicologia, p.84. 
262 Cf. Silvia LANE. A psicologia social e uma nova concepção de homem para a psicologia, p.82. 
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chegar à situação atual. Este percurso caracterizou a análise formal da Hermenêutica 

de Profundidade de Thompson, etapa incrementada pela Epistemologia Qualitativa de 

González-Rey.  

Ao final da Análise Formal, etapa onde utilizamos a Epistemologia Qualitativa 

de González Rey, chegamos às quatro zonas de sentido: aspectos psicossociais das 

lideranças; primórdios e desenvolvimento do território; transformações e cenário atual. 

Estas constituir-se-ão nos principais eixos de discussão, que aqui realizaremos, e que 

caracteriza a terceira etapa da Hermenêutica de Profundidade de Thompson, a da 

interpretação/reinterpretação. 

O capítulo 6 apresenta os resultados e faz a discussão, baseando-se nas zonas 

de sentido a que chegamos na etapa da análise formal, e o capítulo 7 destina-se às 

considerações finais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Verdade é que a fábrica de ideias 
A um tear se assemelha: cada piso 

Vai mil fios mover que se entretecem 
Escondidos à vista. Acima, abaixo 

Correndo a lançadeira, a cada golpe 
Prende mil ligações.263 

 
263 Cf. Wilhelm GOETHE, Fausto, parte I, cena IV. 
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 6.1. Aspectos psicossociais das lideranças 

O primeiro grupo de interação social do ser humano é a família, em cujo 

interior se constrói o primeiro modelo de identidade. Observamos em algumas 

narrativas a existência de uma infância e maturidade cercadas de pobreza, casos em 

que a mãe teve que garantir sozinha o sustento da família ou em que as lideranças 

tiveram que lutar pelo sustento da família, indicando a existência precoce do 

sofrimento ético-político em suas vidas.  

Outras narrativas mostram que: a existência do apoio do casal parental, caso 

em que os exemplos vividos e os valores que recebeu forneceram um referencial 

importante para dar suporte em alguns dos momentos cruciais de sua vida, 

convertendo-se em ações potentes ou, que uma formação religiosa, voltada para 

questões sociais, imprimiu marcas que foram aproveitadas na vida adulta, familiar ou 

comunitária, resultando em potência de ação.  

Neste sentido, a maioria das trajetórias de vida foram marcadas pelas 

desigualdades sociais e pela pobreza, o que fez com que estas pessoas tivessem 

sempre que lutar pela sobrevivência e pela garantia de seus direitos. Tendo chegado 

à comunidade em função da busca de moradias, pois o mercado imobiliário lhes 

inviabilizou o acesso a outras localidades, empurrando-os para as periferias.  

A segunda instituição social, que serve de referência para a construção de 

uma identidade social, é a escola. Porém dado o contexto social em que cresceram e 

viveram, nem todas as lideranças tiveram a oportunidade de terminar os estudos, 

assim verificamos nas narrativas que uma das lideranças chegou ao nível superior, 

não conseguindo concluir. Outra teve que interromper os estudos no primário - atual 

ensino fundamental - e as demais possuem ensino médio incompleto.  

Constatamos nas narrativas que a família, escola, trabalho e religião são 

instituições que seguem tendo reconhecimento, servindo como referências 

orientadoras. Por outro lado, percebemos que o Estado perdeu crédito, uma vez que 

é notável a desconfiança em relação aos políticos, à política e à corrupção.  

No caso do vínculo que as lideranças têm com o tema da participação social, 

as narrativas mostram que é uma atividade para a qual se dedicam com afinco, 

obtendo prazer e gratificação.   
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6.2. Primórdios e desenvolvimento do território  

Na década de 1950, formou-se um centro industrial na cidade de Cubatão, com 

a chegada das primeiras indústrias petroquímicas e siderúrgicas de capital privado e 

nacional. Esta industrialização fez com que a cidade tivesse uma forma de 

urbanização particular, a de segregação espacial, devido à proliferação de favelas e 

aglomerados pobres. Concorreram para este fenômeno, a valorização das terras 

determinada pelas indústrias e o encarecimento das áreas restantes, muitas vezes de 

difícil ocupação, devido aos investimentos necessários para o seu aproveitamento264.   

Segundo Damiani, ao absorverem, apenas por um tempo limitado, os 

trabalhadores sem qualificação alguma - em sua grande maioria vindos do Nordeste, 

atraídos pela oportunidade de trabalho -, a indústria da construção civil265 fez crescer 

as taxas de desemprego e a pobreza, obrigando esta população a procurar as favelas, 

em expansão na época, em busca de moradia266.    

O que se pode observar é que a produção dos espaços urbanos no Brasil foi 

determinada pelos interesses de diferentes atores no interior do modelo de 

acumulação capitalista, onde se presencia, de um lado, o surgimento da cidade 

mercadoria, movida pela especulação imobiliária, e de outro, os bolsões de pobreza 

nas periferias267.    

Numa outra esfera, como consequência da adoção do projeto neoliberal, o 

Estado foi reduzindo o subsídio aos bens e serviços públicos e fomentando o uso da 

riqueza pública, nas formas determinadas pelo capital. Ao retrair sua participação no 

setor econômico e nas políticas sociais, tornou estruturais as privatizações de 

empresas e serviços. Com o crescente aumento das dívidas públicas, teve diminuída 

sua autonomia política e seu potencial de investimento. Desta forma, subordinou-se 

aos interesses do capital financeiro, abrindo as portas para a entrada das classes 

privilegiadas em seu interior.  

 
264 Cf. Amélia Luísa DAMIANI. Cubatão: na busca das favelas o encontro do “peão” que permanece, 
p.77. 
265 Segundo Damiani de 1967 a 1983 estavam registradas no município de Cubatão mais de 500 
empreiteiras excetuando-se as clandestinas, sendo que as maiores chegavam a empregar cerca de 
4000 trabalhadores. Cf. Amélia Luísa DAMIANI, Cubatão: na busca das favelas o encontro do “peão” 
que permanece, p. 79. 
266 Cf. Amélia Luísa DAMIANI. Cubatão: na busca das favelas o encontro do “peão” que permanece, p. 
78. 
267 Cf. Aiala Colares de O. COUTO, A geografia do crime na metrópole: da economia do narcotráfico à 
territorialização perversa em uma área de Belém, p. 22. 
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Desta forma, temos um Estado que favorece aos interesses das classes 

dominantes – que, segundo Ianni268, se mostram pouco interessadas e 

comprometidas com o país e a população, focando-se apenas em aumentar seus 

lucros - e que por isso mostra-se fragilizado e impotente para efetivar os direitos 

fundamentais das populações vulneráveis. Hipertrofia-se o Estado e vulnerabiliza-se 

a organização social. 

Uma das consequências disto é o enfraquecimento dos trabalhadores e dos 

movimentos sociais, aumentando as desigualdades sociais e os níveis de pobreza. 

Falar de desigualdades sociais é também falar das outras desigualdades, pois 

segundo Falquet269 as relações de gênero, raça e classe funcionam paralelamente e 

em decorrência da adoção do projeto neoliberal periférico, acabam por afligir 

principalmente as mulheres pobres e as negras, fazendo-as pendular entre a 

exploração e a apropriação, pois sobre acabam recaindo as múltiplas jornadas de 

trabalho.   

A Constituição Cidadã que apresentou notável avanço em suas propostas, por 

exemplo, ao consolidar os direitos dos trabalhadores visando a melhoria das 

condições sociais, revelou-se desalinhada com a realidade brasileira. Mostrou-se 

ineficaz para efetivar os direitos fundamentais à população vulnerável, mas capaz de 

representar os interesses das classes dominantes.  

Portanto, a falta de planejamento urbano, somada à carência de infraestrutura 

habitacional, aliados à postura do Estado com relação à garantia dos direitos sociais, 

obrigou a população a morar precariamente e em condição de miséria, fazendo surgir 

os aglomerados que se transformaram depois nas favelas.  

Com o passar do tempo, os moradores do local foram notando o 

descompromisso do Estado e das autoridades e o progressivo desmonte dos serviços, 

deixando desassistida a população já sofrida pelas desigualdades e pela situação de 

inclusão perversa. 

Este é um conjunto de fatores que fazem eclodir diversos problemas, entre eles 

o crescimento do trabalho informal, as violências, como as de gênero decorrentes do 

machismo, e também as violências domésticas. Às vezes, nenhuma delas chega aos 

 
268 Cf. Octavio IANNI, O declínio do Brasil nação, p. 51. 
269 Cf. Jules FALQUET apud Ana Carolina Brandão VASQUEZ e Ana Taisa da Silva FALCÃO. Os 
impactos do neoliberalismo sobre as mulheres trabalhadoras: a esfera do cuidado e a precarização do 
trabalho feminino, p. 388. 
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profissionais do território. Outro ponto é a criminalidade e o crescimento da violência 

das organizações do tráfico de drogas, que acabam trazendo consequências, como a 

gravidez das adolescentes e a adesão dos jovens sem perspectiva de colocação no 

mercado de trabalho. 

Se, na chegada ao território, os problemas eram a falta de infraestrutura básica, 

como transporte, luz e água, que aliados aos problemas das inundações provocadas 

pelo regime das marés, provocavam grandes prejuízos à saúde dos habitantes, 

atualmente, as narrativas mostram os problemas que surgiram devido à poluição do 

mangue, pelas indústrias, levando os moradores a se mobilizarem, criando um 

instituto para a preservação do local.    

Neste período, surgiram como potências de ação: uma forte presença da igreja 

católica, organizando os moradores para a luta pelos direitos; a capacidade de 

mobilização dos pequenos grupos, para a realização das melhorias e para tornar o 

local mais habitável; o sentimento de solidariedade, que criou uma rede para o 

enfrentamento das condições de adversidade do cotidiano da comunidade.   

No entendimento de Leite270, a rede de solidariedade coloca em cena um 

cidadão mediado por um espírito cívico271 que, num cenário de esquecimento dos 

direitos, fragmentação e desunião da população, oferece algum suporte para o 

combate aos sentimentos de injustiça e sofrimento. Na perspectiva da fraternidade e 

das relações solidárias, é produzida uma outra forma de enfrentamento dos conflitos 

sociais, que busca remediar a falta dos pactos sociais e políticos.   

No entanto, para que a solidariedade seja politicamente articulada e não se 

transforme em uma rede de piedade pelos vulnerabilizados, Leite ressalta a 

importância de não se furtar ao exercício do debate na esfera pública, acerca das 

carências e dos problemas da comunidade272.  

6.3. As transformações  

A participação social é uma ação que acontece simultânea ou paralelamente 

na esfera institucional e nos movimentos sociais e, a depender do contexto social e 

histórico e de sua organização e particularidades, desenvolve diferentes processos 

 
270 Cf. Márcia Pereira LEITE. Entre o individualismo e a solidariedade p.84. 
271 Segundo LEITE “Essa reinvenção nacional de uma “religião civil” combina valores e símbolos 
religiosos e nacionais numa prática cívica.” (Cf. Márcia Pereira LEITE. Entre o individualismo e a 
solidariedade p.84.) 
272 Cf. Márcia Pereira LEITE. Entre o individualismo e a solidariedade p.84. 
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perante a sociedade e/ou Estado, possuindo entre as suas características uma 

dimensão psicossocial.  

Como consequência da adoção do projeto neoliberal, o Estado tem descuidado 

cada vez mais das populações de suas periferias, onde vivem os subalternizados. 

Territórios, onde o sofrimento ético-político passa a indicar o descompromisso do 

aparelho estatal e da sociedade civil, que provocam este sofrimento.  

Nesta comunidade, a constatação da situação de privação e da ausência de 

direitos levou-os a se mobilizarem, no sentido de transformar o local, deixando-o com 

melhores condições de vida. Surgiram lideranças com potencial de ação e de 

mobilização, cada qual lutando por uma melhoria.     

“[a transformação foi] cada um brigando pela sua parte. Uns brigando pela 
educação, uns brigando pela saúde. Foi por causa de pessoas empenhadas mais 
na saúde que brigaram. Pra isso estar aqui hoje. Os agentes em si. Que tão 
diretamente ligado com [...] querendo, não querendo *inaudível* da política. Aos 
assuntos de política. [...] e hoje se conversa mais um pouco de política, então [...] 
essa mudança aqui da saúde veio mais por causa dessa conversação sobre 
política. E temos dois [...] vereador que é do bairro então o acesso [...]” (Ubiratan)  

Trata-se ainda de um processo marcado por graus de participação e 

envolvimento político, que se relacionam às diferentes maneiras de aproximação das 

identidades pessoais ou coletivas, em relação a um movimento, uma entidade ou uma 

coletividade273, sendo nestas relações, onde surgem as lideranças fomentando 

diferentes níveis de participação social.   

“Tinha esse grupo mas que era o grupo que cuidava do gerador, esse grupo que 
cuidava dos problema, por exemplo, alguém fez um puxadinho, invadiu o quintal 
do outro? Esse grupo organizava, ia lá pra deixar as rua mais ou menos. Tanto 
que essas ruas nossa... primeira... são as ruas mais feita, essas rua lá de cá são 
tudo becos e viela porque o povo invadiram de qualquer jeito. Então esses homens 
eles botava meio que ordem entendeu? E era grupo de homens.” (Yara) 

“[um assistente social] Ajudou a parte de organização, como de orientação... como 
a gente se orientar se organizar pra gente poder registrar, pra gente poder existir 
de fato. Porque a sociedade ai já tinha estatuto mas não era registrado porque não 
tinha dinheiro, das dificuldades a gente não sabia os caminho como registrar, ia 
registrar mas não era legalizada então a gente existia meio clandestina, tinha uma 
organização interna mas não era legalizado. Então a primeira entidade legalizada 
foi as mulheres que fizeram. Fomos nós. Associação Comunitária da Vila dos 
Pescadores.” (Yara) 

 
273 Cf. Ignacio MARTIN-BARÓ. Crítica e libertação na psicologia: estudos psicossociais, p. 283. 
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Narrativas de violência contra a mulher fizeram parte da comunidade, desde o 

princípio da luta pelas melhorias. As mulheres, envolvidas nos movimentos sociais, 

encontravam dificuldade para organizarem os encontros, devido aos controles e 

proibições, obrigando-as a criarem estratégias para conseguir levar adiante seu 

projeto.  

Por meio da opressão patriarcal no território, os homens afirmavam a cultura 

do machismo, que é reforçada quando a mulher assume as tarefas relacionadas ao 

cuidado das crianças e sua educação, dos idosos ou dos portadores de deficiências, 

sob a máscara de dona-de-casa, pois com isso naturalizam um modelo familiar, 

internalizam a opressão e mantêm a dominação de gênero, além de estereotipar a 

tarefa como sendo uma função feminina. Nesta comunidade, as lutas das lideranças 

femininas aconteceram dentro e fora de suas casas.  

As narrrativas mostram, no decorrer das transformações acontecidas no 

território, as diferentes ações das lideranças. Assim, Jandira – que com problemas de 

saúde, já não é mais ativa como antes - e Ubiratan têm maior área de atuação junto 

aos pescadores; Kauane é referência, em se tratando das crianças, suas mães e os 

adolescentes; Yara, por ter sido Agente de Saúde, tem uma inserção diferenciada na 

comunidade e uma ação mais ampla no território,  representando os movimentos 

sociais.  

Verificamos que as experiências dos anos de formação, de cada uma das 

lideranças, interferiram em suas ações, imprimindo uma forma de pensar e de ver a 

realidade e o mundo que os cerca, determinantes na escuta das demandas da 

comunidade, nas estratégias e ações. Os estilos também foram se configurando. As 

narrativas de Ubiratan revelam um estilo predominantemente racional e analítico, 

enquanto nas de Kauane e Yara predominam o afeto e tenacidade. Todos mostraram 

potência em suas ações,  seja instruindo, mobilizando ou colaborando na resolução 

dos problemas e conquistas, nas áreas onde atuam. As narrativas mostram relações 

e vínculos permeados, mobilizados e fortalecidos pelos afetos e gestos de 

solidariedade, compromisso, dedicação e amor pela comunidade.  

Observamos ainda, a produção de conhecimento a partir das afetações 

decorrentes das vivências no território, assim, há o conhecimento que provém: das 

lutas dos pescadores pelos seus direitos e contra a poluição do rio; do enfrentamento 

das condições de vida no mangue; do enfrentamento das adversidades do cotidiano 

e que produziu o sentimento de solidariedade. Conhecimentos únicos, pertencentes a 
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esta comunidade, e que revelam a potência de suas lideranças e de seus membros, 

sendo instrumentos construídos nas lutas e para as lutas. 

6.4. O cenário atual 

Segundo Chauí274, sofremos atualmente as principais consequências do 

desenvolvimento do projeto neoliberal periférico, tais como: a concentração dos 

centros econômico e jurídico-político no Banco Mundial e no FMI; a transformação do 

desemprego e a terceirização em fenômenos estruturais; a ciência e a tecnologia 

passaram a ser formas de acumulação; as novas tecnologias de informação passaram 

a ser ferramentas de vigilância e controle.    

A desregulação275 das relações de trabalho, seguida pela desestruturação de 

seu mercado, trouxeram como resultado o crescimento do desemprego e o 

agravamento da precarização das formas de contratação e do trabalho, 

enfraquecendo e tornando mais heterogênea a classe trabalhadora, portanto, com 

menor identidade na classe e a capacidade de negociação comprometida.  

Mecanismo explicitado por Filgueiras276, o projeto neoliberal periférico tem, 

como condição de reprodução do capital financeiro, a contínua manutenção das 

fragilidades e vulnerabilidades do Estado, ou seja, as reformas propostas pelas 

classes dominantes têm e terão os interesses voltados ao mercado, em prejuízo dos 

interesses democráticos. Estes mecanismos estão presentes nas periferias, desde a 

época da Colônia. 

Percebemos o fenômeno, descrito acima, na vida real, pois o desenvolvimento 

do município de Cubatão, uma das cidades mais ricas do país, com uma receita anual 

de mais de R$ 1 bilhão, mostra que as riquezas produzidas não se refletem em um 

reinvestimento na cidade ou em uma melhor distribuição, pois, paradoxalmente, 

54,02% de sua população vive e reside em condições precárias ou de risco277. 

Portanto, em consequência da adoção do projeto neoliberal periférico, o país 

sofre o aumento das desigualdades sociais, dos índices de pobreza, das catástrofes 

 
274 Cf. Marilena CHAUÍ. O totalitarismo neoliberal, pp. 312-315. 
275 Para Chauí, por meio do termo desregulação o capital rechaçou a presença do Estado nas políticas 
sociais e no mercado de maneira que a privatização das empresas públicas e dos serviços se tornou 
estrutural (Cf. Marilena CHAUÍ. O totalitarismo neoliberal, p. 312.).  
276 Cf. Luiz Antônio Mattos FILGUEIRAS, O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do 
modelo econômico, p. 196. 
277 Cf. Danilo de Miranda ANHAS. Construção e fortalecimento de redes de sociabilidade comunitária 
entre jovens moradores da periferia cubatense, p 50. 
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ambientais e das violências278, além da fragilização da classe trabalhadora e dos 

movimentos sociais; realidade sintetizada por uma anotação do diário de campo, 

“os bairros residenciais de Cubatão e seus habitantes, nós vivemos no quintal das 
indústrias, totalmente colonizados e não pertencidos. Em tese, Cubatão é uma 
colônia dentro de uma outra colônia maior que é o Brasil”. (D.C. 28.3.2018) 

A Vila dos Pescadores é, atualmente, a segunda maior favela do município, 

assentada sobre uma região de mangue nos anos 1960 e povoada, sobretudo, por 

migrantes nordestinos vindos em busca de trabalho, na época de sua industrialização. 

Narrativas apontam que, para o enfrentamento das injustiças e dos 

sofrimentos decorrentes da institucionalização – cujo mecanismo remonta ao 

colonialismo e ao patriarcalismo que marcaram as origens de nosso país – que 

colocou parte da população à margem, os atuais desafios são: a preocupação com a 

organização do tráfico de drogas e o futuro dos adolescentes; a questão crescente da 

saúde mental; as questões de saneamento básico e as ecológicas do mangue; fazer 

com que a população local se aproprie do território, criando e fomentando processos 

democráticos e participativos.  

Por outro lado, caberia ao Estado assumir a garantia dos direitos fundamentais 

e não o acompanhamento dos movimentos participativos. Porém o estudo de revisão 

Henao e Uribe279 revela que alguns autores tecem críticas a este tipo de intervenção 

estatal, pois isto iria institucionalizar os processos comunitários participativos e 

desvirtuar os propósitos emancipatórios e as reflexões, que questionam os valores do 

capitalismo, uma vez que o atual Estado mantém ações que perpetuam as políticas 

neoliberais. Ou seja, colocar os mantenedores da servidão nos processos de 

libertação, desencadeados pela participação social; potência de padecimento sobre a 

potência de ação.     

Ao colocarem à vista as desigualdades sociais, os processos participativos da 

comunidade podem fazer avançar políticas públicas e reencaminhar o Estado na 

direção de uma maior equidade social, sendo, portanto, um importante objeto de 

pesquisa e reflexão científicas.  

 
278 Cf. Rosenverck Estrela SANTOS, A pobreza e as desigualdades étnico raciais no Brasil: a questão 
racial como elemento de expressão da questão social nos pós abolição, p.23. 
279 Cf. Diana Marcela Àlvarez HENAO e Yubinza Eliana González URIBE. Presupuesto participativo, 
liderazgo comunitario y participación comunitaria, ejes articuladores para el desarrollo social: revisión 
documental, p. 114.  
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6.5. A relação com a revisão de escopo   

A revisão de escopo realizada no início desta investigação encontrou entre os 

resultados: que existem variações quanto às relações entre participação social e 

empoderamento e, que quando as experiências de participação são efetivas, há a 

aquisição de habilidades que reverberam de forma positiva na questão do 

empoderamento, e esta por sua vez incrementa a participação.  

Verificamos nas narrativas das lideranças desta comunidade a existência desta 

dinâmica entre as ações de participação e empoderamento, uma vez que a primeira 

contribuiu para o surgimento e incremento da segunda, que por sua vez estimulou a 

manutenção ou a produção de ações participativas, num ciclo de retroalimentação.    

“A jovem liderança destacou a importância de se retomar alguns objetivos do 
grupo, principalmente o de se apresentar em outros lugares, mas também de se 
fortalecerem enquanto família, enquanto grupo. Para ele, é esse o sentido do hip 
hop: unir pessoas.” (D.C. 12.05.2019) 

“Então a primeira entidade legalizada foi as mulheres que fizeram. Associação 
Comunitária da Vila dos Pescadores [...] e essas mulheres do Clube de mãe foi 
que mudou a história da Vila dos Pescadores.” (Yara)” 

6.6. Produções complementares   

No decorrer desta investigação confeccionamos os seguintes artigos: 

 “Social participation and empowerment in vulnerable communities: scoping 

review”, que se encontra no apêndice A e foi aceito com correções obrigatórias 

pela Revista Psicologia Política da Associação Brasileira de Psicologia Política 

(ISSN 1138-0853), indicador B1 entre as publicações da área interdisciplinar da 

Classificação Qualis de Periódicos do Quadriênio 2013 – 2016.  

 “Social participation and leadership: knowledge and experiences in vulnerable 

territory”, que se encontra no apêndice B e aguarda designação na Revista 

Psicologia Ciência e Profissão do Conselho Federal de Psicologia (ISSN: 1982-

3703), indicador A2 entre as publicações da área interdisciplinar da Classificação 

Qualis de Periódicos do Quadriênio 2013 – 2016. 

 “Social participation of community leaders in a context of social inequality and in 

the coping of the COVID-19 pandemic: a psychosocial approach”, que se encontra 

no apêndice C e foi publicada na revista Saúde de Sociedade (ISSN 1984-0470) 

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, indicador B1 entre 
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as publicações da área Interdisciplinar da Classificação Qualis de Periódicos do 

Quadriênio 2013 – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, 
levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. 
Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, 
esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram 
aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar 
estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do 
mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de 
beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, 
gaguejando, pediu ao pai: - Pai, me ajuda a olhar!280 

 

Nesta pesquisa, pretendi investigar qual a importância das lideranças 

comunitárias na luta por melhores condições de vida em um território de alta 

vulnerabilidade e, como na epígrafe, deparei-me frente a um mar. Narrativas muitas, 

de experiências, sofrimentos, pobrezas e dificuldades, também de desmotivações, 

lutas, comprometimentos, forças e esperanças. Espero, frente a tanta imensidão, ter 

conseguido contribuir para que uma parte destas lutas contra as desigualdades, de 

toda espécie, tenham ganho visibilidade. 

Em se tratando desta comunidade, localizada em território de alta 

vulnerabilidade, verificamos que o contexto é de extrema desigualdade e pobreza, 

com uma população despojada dos direitos sociais e invisibilizada, onde existem 

violências de todo tipo - desde as vulnerabilidades sócioambientais, passando pelas 

domésticas, das organizações do tráfico de drogas, até as de gênero – e a falta de 

perspectivas de futuro para os jovens; vários ingredientes que caracterizam o 

sofrimento ético-político, reunidos em um único território.  

 
280 Eduardo GALEANO. Ao livro dos abraços, p. 12. 
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Neste cenário, constatamos necessidades compartilhadas, objetivos comuns, 

uma afinidade e infinidade de histórias de sofrimento e luta, relações e vínculos de 

intenso afeto, redes de solidariedade, ou seja, aqui a linguagem é plural e não singular. 

Surge a importância do sentido de comunidade, pois a lógica deve estar na contramão 

dos ideais neoliberais.   

Nestas circunstâncias, verificamos que, para a consecução das necessárias e 

desejadas melhorias das condições de vida, foram necessárias: a escuta do 

sofrimento ético-político; um certo nível de afetação; ações coordenadas; organização 

de estratégias; mobilizações coletivas, parcerias, acordos e adaptações, 

paralelamente aos dilemas e conflitos da vida cotidiana.  

As ações dos movimentos participativos, ao aglutinarem os moradores 

mobilizados por intensos afetos, mostraram ser fontes de ações potentes, 

possibilitando conquistas importantes para a comunidade, tais como: a chegada de 

itens básicos de infraestrutura como luz, água e pavimentação; a implantação de um 

posto de atendimento médico e odontológico (PAMOS) e do Exército de Salvação; a 

criação do Clube de Mães, da Associação de Moradores e do Instituto Socio Ambiental 

e Cultural, cujo objetivo é a proteção ambiental e o combate à instalação da cava 

subaquática; a redução de violência das organizações do tráfico de drogas.   

Neste contexto, este estudo constata que, na comunidade investigada, a 

presença e o valor das lideranças residem em sua capacidade de transformação 

social, uma vez que as narrativas mostram que, apesar de algumas queixas de 

desunião entre elas, frente aos problemas, conflitos e dificuldades, despontaram como 

um pólo de iniciativas, ao aglutinar a coletividade, fomentar articulações e mobilizar 

as instituições em torno de uma causa.  

Verifica-se ainda que o trabalho de organização e mobilização coordenado 

pelas lideranças contribui para uma forma de reorganização da coletividade no 

território, constituindo-se, portanto, em potentes ações ético-políticas na busca de 

soluções para o desenvolvimento, fortalecimento e bem-estar da comunidade. Para 

tal, as lideranças fazem valer recursos como, as experiências de vida e das lutas 

pregressas, a criação de estratégias de ação e mobilização das capacidades 

individuais e/ou coletivas, para a consecução das almejadas transformações sociais. 
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O objetivo principal, que motivou este trabalho, foi compreender os sentidos e 

significados atribuídos à participação social, pelas lideranças comunitárias, na luta 

para o fortalecimento da cidadania.  

A abordagem, adotada nesta investigação, contribuiu para o aprofundamento 

nas narrativas, possibilitando a compreensão dos sentidos e significados atribuídos 

pelas lideranças à participação. Permitiu também entender as implicações desta em 

suas vidas, na construção de sentidos sobre a própria liderança e como eles se 

relacionam com esta atividade, no contexto da comunidade. Neste sentido, esta 

investigação encontrou: 

a) A presença marcante de valores neoliberais, como a autonomia, o 

individualismo, a competitividade, a eficiência e a igualdade, tanto para os modelos 

de subjetividade quanto para as atividades coletivas da comunidade.  

b) Que a participação é compreendida, segundo diferentes níveis, desde as mais 

concretas e visíveis até as mais abstratas, como a participação na construção das 

subjetividades, por meio dos exemplos pessoais ou de orientação pessoal.  

c) Que levando em conta as outras dimensões de suas vidas, que concorrem para 

a configuração do sentido e o significado da participação social, as lideranças 

consideram-na importante.  

d) Semelhanças nas narrativas quanto à participação social, sugerindo que as 

lideranças a experienciam através de sistemas de representações comuns, situados 

sócio-históricamente e que constituem a base para a construção dos sentidos e 

significados.   

e) Relações entre os moradores e com as lideranças, permeadas pela afetividade 

em forma de redes de solidariedade, reconhecimento, carinho, agradecimento, 

retribuição e amor pela comunidade. 

Três objetivos específicos mobilizaram esta investigação. O primeiro foi o de 

identificar os aspectos psicossociais, envolvidos na trajetória de vida das lideranças 

da comunidade. Para contemplarmos esta questão, foram levadas em consideração 

as informações colhidas da zona de sentido “aspectos psicossociais das lideranças”. 

Considerando que os aspectos psicossociais constituem uma maneira de 

aproximação das lideranças para conhecer seu modo de sentir, pensar e agir no 

cotidiano e na luta por melhores condições de vida na comunidade, esta pesquisa 

identificou, nas narrativas das lideranças, percursos marcados pela pobreza, ausência 
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de qualificação e luta pela sobrevivência própria e também da família, às vezes 

numerosa, e de um forte compromisso para a sua preservação, o que exigiu, muitas 

vezes, esforços e sacrifícios ainda quando crianças.  

As narrativas mostram também a presença de crenças, valores e visões de 

mundo, voltados para a solidariedade e para ajuda ao próximo, frutos da junção de 

conhecimentos adquiridos, sejam pelos exemplos recebidos na família ou pelas 

experiências de vida. Percebemos ainda que um aspecto em comum, no perfil destas 

lideranças, é a vontade de superação, uma conduta pautada por uma ética, uma certa 

racionalidade, valorizando a importância do grupo familiar e um certo protagonismo; 

valores que contribuem para a atuação de forma comprometida com as causas e na 

capacidade de intervenção, na defesa dos direitos. 

O segundo objetivo, que moveu esta investigação, foi o de descrever os 

sentidos atribuídos aos diferentes momentos dos históricos de luta, pelas melhorias 

das condições de vida e saúde, destacando potencialidades e fragilidades. Para 

examinarmos esta questão, foram levadas em consideração as informações contidas 

nas zonas de sentidos “primórdios e desenvolvimento da Vila dos Pescadores”, 

“transformações” e “cenário atual”. 

Esta investigação verificou que as narrativas, das lideranças da comunidade, 

mostram que a participação social foi um elemento fundamental nas conquistas das 

melhorias da condição de vida. No entanto, apesar de elencarem conquistas 

importantes em seu percurso de lutas, ainda enfrentam dificuldades como, por 

exemplo, a falta de infraestrutura do território, a fragilidade dos direitos fundamentais, 

a falta de mobilização dos moradores, a percepção desmotivadora da corrupção, a 

desarticulação entre as lideranças e as violências decorrentes da presença da 

organização do tráfico de drogas. 

A despeito da existência de potencialidades, como a presença do Exército de 

Salvação, os grupos de Hip Hop dos jovens, a motivação, o protagonismo e a 

capacidade das mulheres de articulação com as diferentes instituições, de 

organização e diálogo com a comunidade para a realização de melhorias – tais como 

a criação do Clube das Mães e do Instituto Sócio Ambiental e Cultural (ISAC) – estas 

ações não têm sido suficientes para a efetivação dos direitos e políticas públicas nas 

áreas da saúde, educação, assistência ou cultura. 

As narrativas revelam que um dos grandes desafios é o de fazer com que as 

pessoas se apropriem do território, fomentando aí os processos participativos para o 
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enfrentamento das injustiças e dos sofrimentos, decorrentes do fato de estarem 

colocados à margem por uma institucionalização herdeira do colonialismo e do 

patriarcalismo, presentes desde as origens de nosso país. 

Assim, cabe às lideranças seguir representando a comunidade frente às 

instituições, trabalhando para mobilizar e organizá-la, com o intuito de melhorar as 

condições de vida no local e, consequentemente, para o seu fortalecimento. 

O terceiro objetivo, que moveu esta investigação, foi examinar as principais 

formas de produção de conhecimento, construídas tanto para si como para o coletivo, 

por estas pessoas ao longo das histórias de luta. Para abordarmos esta questão, 

foram levadas em consideração as informações obtidas na zona de sentido 

“transformações”.  

Esta pesquisa constatou, nas narrativas de enfrentamento das dificuldades em 

favor da melhoria das condições de vida, que cada experiência individual ou coletiva, 

ao trazer as especificidades desta comunidade e deste território, produz um 

conhecimento único, que por isso representa uma conquista específica. Esta, por sua 

vez, legitima e sustenta as lutas, fomentando, ao mesmo tempo, a criação de uma 

coesão entre os moradores e mobilizando forças que podem impulsionar as 

transformações sociais. 

 Verificamos ainda que a produção de conhecimento não se limita apenas às 

lutas políticas, pois englobam também o campo das epistemologias, envolvendo os 

repertórios culturais e sociais, individuais ou coletivos, aliados aos métodos e 

estratégias de ação, que, por sua vez, são adaptados ou reinventados a cada luta, 

com o intuito de promover melhorias e transformações na comunidade.  

Portanto, cada movimento de participação social é produtor de um 

conhecimento, que é compartilhado pelos e entre seus participantes, num ciclo 

retroativo de ampliação de seus repertórios.  

Diante das análises, discussões e reflexões que realizamos sobre este tema 

dinâmico e complexo, é saudável termos a noção de que ele não se esgota, tampouco 

que compreendemos todas as suas perspectivas. Fizemos apenas o possível, dentro 

das limitações. Uma delas, senão a principal, foi a impossibilidade do trabalho de 

campo em decorrência do avanço da pandemia da COVID-19 no ano de 2020.  

Além disso, durante a realização deste trabalho, percebemos a existência de 

algumas questões que não conseguimos contemplar, que constituíram as lacunas 

desta investigação, enumeradas a seguir:  
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 a questão da superação das políticas sociais e do assistencialismo, uma vez que 

são mecanismos de controle e dominação;   

 a questão de gênero nas lideranças da comunidade, em razão da predominância 

das mulheres nesta função;   

 quais são os aspectos e as condições que fazem surgir uma liderança nesta 

comunidade; 

 como o Estado e seus representantes cumprem seu papel nesta comunidade; 

 quais são as características que marcam as diferenças entre as lideranças 

femininas e as masculinas nesta comunidade.  

Estas questões permanecem como tema de desejável investigação futura. 
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Demarcação Teórico Conceitual 

No interior do contexto sócio-político, da década de 1960 a 1970, a Psicologia 

Social Norte Americana começou a ser questionada por alguns países europeus, entre 

os quais destacamos a França e a Inglaterra281. Na mesma época, surgiram no Brasil, 

no interior das ciências humanas e sociais, os primeiros movimentos que faziam uma 

crítica aos saberes e práticas, em voga na época, e cujo paradigma era o modelo 

norte-americano de base biológico-positivista, que preconizava a neutralidade 

científica, propondo um modelo de ciência envolvido com a transformação social282.   

Em particular no programa de pós graduação em Psicologia Social da PUCSP, 

coordenado por Silvia Lane e Aniela Ginberg, tem início um movimento de oposição à 

colonização da práxis psicológica, fazendo referência à necessidade de uma revisão 

das teorias norte americanas e eurocêntricas, em favor do conhecimento da realidade 

sócio-histórica brasileira, onde as pessoas eram expostas à condições de exploração, 

opressão e injustiça, tendo como consequências o sofrimento e a humilhação283.  

Assim, objetos de estudo da psicologia social, como a pobreza, desigualdade 

e movimentos sociais, passaram a ser tratados como fenômenos psicossociais e não 

mais como variáveis isoladas do comportamento humano, deslocando, com isso, o 

foco para a leitura e compreensão das desigualdades das relações de poder e de uma 

reflexão sobre a própria Psicologia Social que era, na América Latina, uma herança 

da colonização284.  

Paralelamente a este movimento de descolonização dos saberes e das práticas 

das ciências sociais e humanas, apareciam na América Latina as diversas correntes, 

que propunham a libertação por meio do combate das desigualdades sociais, 

impostas pelo processo de colonização. Assim, surgiram as propostas da Teologia da 

 
281 Cf. Silvia Tatiana Mauer LANE. A Psicologia Social e uma nova concepção de homem para a 
Psicologia, p. 11. 
282 Cf. Ana Mercês Bahia BOCK & Odair FURTADO, A psicologia no Brasil e suas relações com o 
marxismo. 
283 Cf. Bader SAWAIA & Eugênia Bridget Gadelha FIGUEIREDO. Psicologia Social e o estudo da 
desigualdade: reflexões para o debate, p. 662-663. 
284 Cf. Bader SAWAIA & Eugênia Bridget Gadelha FIGUEIREDO. Psicologia Social e o estudo da 
desigualdade: reflexões para o debate, p. 662-663. 
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Libertação, por Leonardo Boff285; a Filosofia da Libertação, por Enrique Dussel286; a 

Pedagogia da Libertação, por Paulo Freire287;  a Psicologia da Libertação, por Inácio 

Martin-Baró288 289. 

No Brasil, o processo de colonização foi marcado por uma especificidade, nas 

palavras de Chauí, o processo se desenvolveu na intersecção do capitalismo liberal e 

da organização patriarcal escravocrata290, trazendo, como consequência, uma 

dinâmica que mantém uma lógica de dominação, marcada por uma acentuada 

desigualdade social, no interior da qual são produzidas as subjetividades e mantidas 

as suas inter-relações, e que interfere, desde o âmbito econômico-político até aos 

étnicos e de gênero, resultando em uma sociedade cujos indivíduos são marcados 

por uma intolerância, que se visibiliza no desprezo e desconsideração pelas classes 

mais vulneráveis291.  

É neste contexto e devido a ele que urge encontrarmos e trilharmos vias que 

nos afastem de uma compreensão reducionista ou fragmentada do fenômeno da 

desigualdade e da categorias, aí envolvidas, e que nos dirijam a um conhecimento 

comprometido, que ressalte os aspectos ético-políticos com uma visão interseccional, 

que considere os âmbitos econômico, jurídico e subjetivo e interprete a realidade em 

uma perspectiva de mudança, um enfoque onde a pesquisa, o saber e prática façam 

parte de uma práxis, ou seja, uma perspectiva da práxis, como proposta por Silvia 

Lane e sua equipe292.  

Esta seção tem como objetivo abordar as principais categorias, envolvidas 

neste trabalho, para explicitar seu sentido sócio-histórico e ético, muitas vezes 

ausente devido aos vieses ideológicos, pelos quais são compreendidos e utilizados, 

relembrando que um dos mecanismos, que enviesam a compreensão, é o 

esvaziamento pela despolitização.   

1. Cidadania 

 
285 Cf. Leonardo BOFF. Jesus Cristo libertador. 1972/2012. 
286 Cf. Enrique DUSSSEL. Política de la liberación: historia mundial y critica. 2007. 
287 Cf. Ana Maria Araújo FREIRE. A pedagogia da libertação em Paulo Freire. 2007. 
288 Cf. Inácio MARTIN-BARÓ. Hacia uma psicologia de la liberación. 1998. 
289 Cf. Bader SAWAIA & Eugênia Bridget Gadelha FIGUEIREDO. Psicologia Social e o estudo da 
desigualdade: reflexões para o debate, p. 663. 
290 Cf. Bader SAWAIA & Eugênia Bridget Gadelha FIGUEIREDO. Psicologia Social e o estudo da 
desigualdade: reflexões para o debate, p. 664. 
291 Cf. Bader SAWAIA & Eugênia Bridget Gadelha FIGUEIREDO. Psicologia Social e o estudo da 
desigualdade: reflexões para o debate, p. 665. 
292 Cf. Bader SAWAIA & Eugênia Bridget Gadelha FIGUEIREDO. Psicologia Social e o estudo da 
desigualdade: reflexões para o debate, p. 665. 
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Falar de cidadania não é tratar exclusivamente da igualdade de direitos, mas 

trazer a alteridade como um elemento fundamental, tornando possível uma 

abordagem do conceito como “fenômeno político, social, inter e intra-subjetivo”293, 

possibilitando a compreensão dos conflitos étnicos, não como produtos da diferença, 

mas como uma “demonstração de desrespeito pela alteridade e do desvirtuamento 

ideológico em diferença por comparação.”  

Com isto, pretende-se recolocar a individualidade no centro da reflexão, 

consequentemente a temática da identidade tendo como horizonte a ideia de 

humanidade, podendo desta forma resgatar a reprimida dialética 

subjetividade/objetividade, pois a cidadania, para além das necessidades e da ação 

política, se expressa também no desejo e nas paixões294.  

Cidadania não é um estatuto que se possui ou não; trata-se aqui da 

potencialização de ações individuais ou coletivas, com vistas a enfrentar os 

sofrimentos causados pelas formas de exclusão que a democracia neoliberal produz 

incessantemente, exclusão não entendida em oposição à inclusão, mas à inclusão 

“pela via da humilhação material e espiritual”, uma vez que não existe exclusão.  

É Forrester295 quem nos lembra que os miseráveis, longe de serem excluídos, 

estão completamente inseridos dentro dessa lógica perversa de nossa sociedade 

globalizada, personificando o incômodo; os chatos de quem devemos nos distanciar. 

A cidadania, tal como compreendida pela perspectiva da práxis, pressupõe a 

liberdade de escolha de uma comunidade, na qual o ser humano possa discutir, 

escolher e planejar formas plurais de vida296. Assim, uma educação para a cidadania 

deve dar fim aos mecanismos pelos quais o poder reforça e viabiliza a cegueira 

social297, resgatando o ser humano “rico em necessidades, imaginativo e com 

esperanças”. Para tal, espera-se que um educador seja especialista em 

“subjetividade, relações de poder, comunicação, tanto quanto em legislação e 

movimentos sociais”298.     

2. Comunidade 

 
293 Cf. Bader SAWAIA. Cidadania, diversidade e comunidade: uma reflexão psicossocial, p. 147. 
294 Cf. Bader SAWAIA. Cidadania, diversidade e comunidade: uma reflexão psicossocial, p. 147. 
295 Cf. Viviane FORRESTER. O horror econômico.  
296 Cf. Bader SAWAIA. Cidadania, diversidade e comunidade: uma reflexão psicossocial, p.153. 
297 Cf. Sérgio Paulo ROUANET apud Bader SAWAIA. Cidadania, diversidade e comunidade: uma 
reflexão psicossocial, p. 153. 
298 Cf. Bader SAWAIA. Cidadania, diversidade e comunidade: uma reflexão psicossocial, p.153. 
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A comunidade sempre foi um conceito impreciso, que engloba diferentes 

visões, desde as mais conservadoras até as libertadoras, tornando-se necessário para 

a Psicologia Social uma revisão crítica desta categoria no interior de seu corpus 

teórico, abordando-a com um olhar ético-político, para isso, tomando a identidade 

como categoria mediadora para a sua análise299.   

Quando combinada com a identidade, ou seja, ao se caracterizar uma 

comunidade por traços de identidade, é possível se lhe explicitar a ambiguidade que 

a caracteriza desde sempre, a de ser uma estratégia de luta, ao mesmo tempo em 

que agrega movimentos defensivos ou agressivos. Por exemplo, os movimentos de 

exclusão ou inclusão, os agrupamentos ou o não reconhecimento das diferenças, se 

fazem em nome de uma identidade300.   

Para a perspectiva da práxis, a comunidade deve evitar a legitimação de 

expressões individualistas e intimistas, que se afirmam através do ideal de um bem 

viver ou da busca da felicidade - movimento a que Sennet denomina “tirania da 

intimidade301” -, devendo portanto combater estas tiranias, que são impostas às 

necessidades, emoções e ações humanas, tornando-se assim um espaço privilegiado 

de circulação do universal ao particular e vice-versa, contemplando as necessidades 

da coletividade e a realização no cotidiano do princípio fundamental da cidadania, que 

é o direito de viver a própria vida302.   

 São espaços plurais, onde se aprendem a convivência e a decisão conjunta, 

onde são discutidas as possibilidades da melhoria das condições de vida, com isto 

instrumentalizando o ser humano para o enfrentamento das lógicas, que se opõem à 

manutenção da dignidade humana303.   

Ao compreendermos a comunidade através de sua identidade, orientados pela 

noção de cidadania, podemos vislumbrar um processo dinâmico, fruto do constante 

conflito entre as tentativas de homogeneização pela ordem social e a multiplicidade 

das formas de vida de seus integrantes, e sua aptidão à transformação, como 

consequência da relação entre as alteridades, escapando assim da visão dualista, que 

tende a enquadrá-la como boa ou má, libertadora ou aprisionadora. 

 
299 Cf. Bader SAWAIA. Comunidade como ética e estética da existência. Uma reflexão medida pelo 
conceito de identidade, p. 21. 
300 Cf. Bader SAWAIA. Comunidade como ética e estética da existência. Uma reflexão medida pelo 
conceito de identidade, p. 20. 
301 Cf, Richard SENNET apud Bader SAWAIA. Comunidade como ética e estética da existência, p.23.  
302 Cf. Bader SAWAIA. Cidadania, diversidade e comunidade: uma reflexão psicossocial, p. 153-155. 
303 Cf. Bader SAWAIA. Cidadania, diversidade e comunidade: uma reflexão psicossocial, p. 153-155. 
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3. Mediação 

Um dos pressupostos centrais da perspectiva sócio-histórica de Vigotski é o 

processo de mediação. Segundo este autor, o sujeito se constitui na inter-relação 

mediada com o outro, sendo que é este modelo que torna possível a análise dos 

sentidos e significados, construídos e reconstruídos em relação ao fenômeno em que 

estão envolvidos, como um processo social de produção coletiva, das relações 

cotidianas e dos aspectos intersubjetivos. Importante destacar que a mediação não 

está localizada entre os dois termos aos quais estabelece a relação, mas é ela própria 

a relação. 

4. Narrativa: o olhar narrativizante 

A palavra narrativa provém do latim narrare304 significando “contar, relatar, 

narrar” ou literalmente “tornar conhecido”, derivando de gnarus, “o que sabe”.  

As narrativas contam as experiências vividas pelos seres humanos em seu 

cotidiano, servindo para agrupá-los, distingui-los, marcar lugares e criar comunidades. 

As diversas utilizações da narrativa marcam “por um lado, sua amplitude e sua 

importância: por outro, marcam uma atitude epistemológica e a constituição de um 

objeto de pesquisa fundado no diálogo e no trânsito de saberes e realidades 

culturais”305. 

No entanto, a narrativa em si não constitui um dado, para tal necessitará da 

criação de uma abordagem denominada, por Leal, de um “olhar narrativizante que 

estabeleça as articulações entre os diversos fragmentos em circulação”306. A 

utilização de narrativas em uma pesquisa marca uma “perspectiva analítica que tenta 

compreender não só a complexidade dos vínculos sociais, tal como encenados, 

performados, no mundo contemporâneo, como também as diferenças que essa forma 

peculiar de organização do mundo apresenta, implica, desdobra, aos sujeitos a 

experiência aos saberes aos cotidianos”307.  

O “olhar narrativizante” do pesquisador irá fazer emergir as formas de 

articulação do cotidiano, a inserção dos sujeitos e a configuração das forças histórico-

sociais que se organizam sob a forma de narrativas. Para tal, exige-se um olhar amplo, 

 
304 Cf. verbete Narrar, in Origem da palavra: site de etimologia, disponível em: 
https://origemdapalavra.com.br/palavras/narrar/ acesso em set.2020. 
305 Cf. Bruno LEAL, Saber das narrativas: narrar, p.21. 
306 Bruno LEAL, Saber das narrativas: narrar, p.21. 

307 Bruno LEAL, Saber das narrativas: narrar, p.21. 
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em que a eleição de um aspecto não exclui os outros, que se constituem num 

horizonte a partir do qual a reflexão se dá.  

Com isso, mais que uma resposta, um “olhar narrativizante” constitui-se como 

um modo de se perguntar sobre experiências, saberes, mundos e forças presentes na 

mídia, na rua, na vida”308. Portanto, resgatando sua etimologia, trata-se, antes, de 

olhar e perguntar, para então saber, em seguida fazer saber. 

Em um artigo onde comenta a utilização de narrativas em pesquisas 

qualitativas do projeto HEN – Health Evidence Network – que aborda os critérios de 

qualidade das pesquisas no cuidado à saúde, Nunes309 aponta que o rigor das 

narrativas está mais na produção de uma interpretação convincente que nos 

procedimentos técnicos, destacando a confiabilidade, a plausibilidade e a criticidade 

como pontos fundamentais, marcando como aspectos éticos na coleta e uso das 

narrativas a honestidade, o consentimento e a confidencialidade. 

Nunes ainda aponta como aspectos positivos da utilização da narrativa: a 

construção não linear de sentidos; ser evocativa e memorável; ter a característica 

perspectiva; conseguir captar um saber tácito; ser retórica; ter uma dimensão ética; 

ser aberta; permitir acessar os sentimentos e o mundo da vida de uma pessoa, poder 

ser usada nos níveis individual e de uma comunidade e, segundo Jerome Bruner, ser 

subversiva310.  

Entre os aspectos potencialmente limitantes do uso das narrativas, encontra-

se o fato de terem um caráter ficcional, não poderem ser equipadas à verdade sob o 

risco de empobrecimento. A falta de preparação do pesquisador, para obter as 

narrativas, e os contextos institucionais podem ser limitadores das histórias 

contadas311. 

5. Participação Social 

A participação social é um conceito em voga, utilizado em discursos políticos, 

das empresas, no meio acadêmico e pelo senso comum, como sinônimo de 

democracia, inclusão social, cidadania ou sucesso profissional, tendo servido desde 

os discursos liberais aos ditatoriais, porém, um exame critico nos revela uma categoria 

 
308 Cf. Bruno LEAL, Saber das narrativas: narrar, p.27. 
309 Cf. Everardo Duarte NUNES, A pesquisa narrativa em saúde, p. 308. 
310 Cf. Everardo Duarte NUNES, A pesquisa narrativa em saúde, p. 309. 
311 Cf. Everardo Duarte NUNES, A pesquisa narrativa em saúde, p. 309. 
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polissêmica, pois as formas de participação são inúmeras, bem como os seus 

agentes, interesses e sentidos312. 

Num país como o nosso, onde a maior parte da população é privada dos direitos 

sociais, é necessário o cuidado de não adotarmos uma visão reducionista, que 

considera a população uma “massa disforme e que responde em uníssono aos apelos 

materiais”313. Para isto, é indispensável que adotemos uma perspectiva ético política, 

que implica em levar em conta várias outras categorias, que envolvem a dinâmica da 

participação, como, por exemplo, a de sociedade, cidadania, ética e justiça, 

movimentos sociais e desigualdade social.  

Para a perspectiva da práxis, na participação não se trata apenas de uma ação 

eficaz, mas de potência de ação, ou seja, de uma contínua capacidade de enfrentar 

os “novos sofrimentos gerados pelas formas criativas de exclusão; capacidade que a 

sociedade demonstra extrema habilidade”314. Portanto, participação e subjetividade 

são categorias que não podem se dissociar, apesar de não se reduzirem uma à 

outra315. Porém, não deve haver uma supremacia da eficiência da ação sobre a 

subjetividade, pois, neste caso, cair-se-á numa ditadura das necessidades, onde os 

avanços na participação e na cidadania acontecerão às custas da perda da 

subjetividade. Souza Santos aponta que a subjetividade sem cidadania conduz, no 

plano intersubjetivo, ao narcisismo316 e Sawaia complementa que, no plano coletivo, 

leva ao nazismo317.   

Ao unirmos a subjetividade à participação, temos como objetivo privilegiar as 

necessidades do ser humano, em detrimento dos interesses políticos e econômicos, 

nas análises e no planejamento da participação social, trabalhando assim com a 

hipótese de que a participação é imanente à condição humana318.  

6. Sentido e significado 

 
312 Cf. Bader SAWAIA. Participação social e subjetividade, p. 118. 
313 Cf. Bader SAWAIA. A legitimidade subjetiva no processo de participação social na era da 
globalização, p.155. 
314 Cf. Bader SAWAIA. A legitimidade subjetiva no processo de participação social na era da 
globalização, p. 155. 
315 Cf. Bader SAWAIA. A legitimidade subjetiva no processo de participação social na era da 
globalização, p. 157. 
316 Cf. B. SOUSA SANTOS apud Bader SAWAIA. A legitimidade subjetiva no processo de participação 
social na era da globalização, p.157. 
317 Cf. Bader SAWAIA. A legitimidade subjetiva no processo de participação social na era da 
globalização, p.157. 
318 Cf. Bader SAWAIA. Participação social e subjetividade, p. 118.  
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Por sentidos compreendemos as articulações psicológicas que o ser humano 

faz em sua relação com o mundo, sendo que a criação dos sentidos se dá através de 

um movimento dialético, complexo e constante, sendo impossível sua apreensão por 

completo. No entanto, elas podem ser compreendidas por meio do processo de 

análise e interpretação319. Seu par dialético é o significado que, segundo Vigotski320, 

podem ser as relações que a palavra encerra (campo semântico) ou o conteúdo 

instituído e compartilhado e, portanto, mais fixos que são apropriados pelos sujeitos 

(campo psicológico).     

Sentido e significado são produções históricas e sociais que possibilitam a 

comunicação e socialização das experiências, podendo sofrer transformações num 

determinado momento histórico.    

7. Ser humano  

Para a Psicologia Sócio-Histórica, o humano é um ser histórico e social que 

constrói suas relações com o mundo; sua vida material é produto de seu trabalho, 

mediado pelo uso de instrumentos. O ser humano modifica o meio em que vive e, por 

este, é também modificado. Segundo Marx321, a utilização de instrumentos para 

modificar a natureza, por meio das relações de trabalho e produção, é responsável 

pela gênese da consciência humana, ou seja, os instrumentos são os mediadores da 

transformação do mundo e do ser humano.  

Segundo a perspectiva da práxis, para a compreensão do ser humano, é 

necessária a compreensão da gênese social do aspecto individual. Para Vigotski,322 o 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas acontece, primeiramente, no 

âmbito social para depois surgirem no individual. Portanto, o ser humano se constitui 

na e pela atividade, revelando em seu modo de produção a sua historicidade, 

ideologia, relações sociais, expressando aí sua singularidade e criatividade, 

significados sociais e sentidos subjetivos323.   

8. Subjetividade 

 
319 Cf. Wanda AGUIAR & Sérgio OZELLA, Apreensão dos sentidos: aprimorando a proposta dos 
núcleos de significação, p. 304.  
320 Cf. Lev VIGOTSKI apud Wanda AGUIAR & Sérgio OZELLA, Apreensão dos sentidos: aprimorando 
a proposta dos núcleos de significação, p. 301. 
321 Cf. KARL MARX, O capital: crítica da economia política, p. 149-150. 
322 Cf. Lev VIGOTSKI apud Wanda AGUIAR & Sérgio OZELLA. Apreensão dos sentidos: aprimorando 
a proposta dos núcleos de significação, p. 301. 
323 Cf. Wanda AGUIAR & Sérgio OZELLA, Apreensão dos sentidos: aprimorando a proposta dos 
núcleos de significação, p. 301. 
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Em uma lógica, como a do capitalismo neoliberal, que assujeita os homens e 

suas relações às leis do mercado e faz com que haja o predomínio da razão 

instrumental324, o perigo é o da utilização desta categoria “com finalidade utilitarista 

de transformá-la em força produtiva” ou seja, a serviço do lucro325. Por este motivo, é 

necessário que se faça uma análise crítica de sua utilização, para que não estejamos 

apenas reproduzindo mecanismos de exploração, utilizando a psicologia a favor da 

manutenção dos mecanismos de opressão. 

Outro detalhe, a ser ressaltado, é que ela é associada com termos como 

consciência e atividade, podendo ser coletiva ou social, porém dificilmente associada 

com a ideia de liberdade, ou seja, com uma dimensão transformadora326. 

Para a perspectiva sócio-histórica, desde Vigotski, a subjetividade é construída 

à medida em que o ser humano internaliza, na relação com os outros seres humanos, 

os conhecimentos produzidos historicamente327. Desta forma, o social participa de sua 

gênese, o sujeito se constitui a partir do outro, num contexto sócio-histórico-cultural. 

Portanto, o desenvolvimento não se dá a caminho da socialização, ao contrário, para 

a individualização das funções sociais328.  

Para Sawaia, este fator já contribui para uma definição de subjetividade 

revolucionária, “a subjetividade deve ser estudada como uma categoria que retém em 

forma pequena a propriedade do todo. E, esse todo é o psiquismo sócio-histórico.”329 

9. Sujeito 

Em conformidade com a perspectiva da práxis, aqui adotada, o sujeito é o 

produto de um processo de subjetivação em movimento e que se constitui por meio 

do reconhecimento do outro. Touraine postula que “se é pelo outro que se constitui, o 

respeito ao outro é condição primeira da sua existência e de sua liberdade”330, 

apontando para a noção constitutiva da relação com o outro.  

 
324 Conceito formulado pela escola de Frankfurt e que “se refere ao predomínio de um tipo de 
racionalidade instrumental, onde todo e qualquer objeto deve ser tratado como coisa, alheia aos 
objetivos comuns da vida humana, à possibilidade de sustentar verdades universais e, principalmente, 
de realizar a promessa de liberdade e de uma vida justa para os indivíduos” (Franciele Bete PETRY, O 
conceito de razão nos escritos de Max Horkheimer, p. 32.).  
325 Cf. Bader SAWAIA. Participação social e subjetividade, p.116. 
326 Cf. Bader SAWAIA. & Daniele Nunes Henrique SILVA. A subjetividade revolucionária: questões 
psicossociais em contexto de desigualdade social, p.25. 
327 Cf. Lev VIGOTSKI. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar, pp. 103-117. 
328 Cf. Lev VIGOTSKI, Educação e Sociedade, p. 28. 
329 Cf. Bader SAWAIA, A subjetividade revolucionária: questões psicossociais em contexto de 
desigualdade social, p. 27. 
330 Cf. Alain TOURAINE apud Bader SAWAIA, O oficio da psicologia social à luz da ideia reguladora 
de sujeito, p. 70. 
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Para Sawaia, ao falarmos de sujeito, estamos convocando a potência de ação, 

a capacidade de ser afetado nos bons ou maus encontros com o outro. Neste sentido, 

a emoção passa a ser a política da vida, pois as “necessidades emocionais, biológicas 

e sociais se entrelaçam, negando a cisão entre fenômenos objetivos e subjetivos”331. 

Ademais, “falar em sujeito é ampliar o conceito de cidadania para além do direito à 

sobrevivência, entendendo-a como questão ético relacional”332.    

Tornar o sujeito da ética e estética da experiência histórica o mediador da 

prática da Psicologia Social é, segundo Sawaia, adotá-lo como sendo a “ideia 

reguladora da teoria e prática, o que equivale a agir politicamente pelo re-

encantamento do mundo”333 estimulando bons encontros no sentido utilizado por 

Espinosa e/ou como propõe Heller, a criação de lugares com calor, ou seja, lugares 

“potencializadores da ação individual em prol do bem comum e da ação coletiva em 

prol da felicidade pessoal”334. 

Da perspectiva da existência do sujeito e apontando também para a 

importância da relação com o outro, Vigotski nos diz que o sujeito não existe em si 

mesmo, passando a existir “ a partir do momento em que entra em relação com outros 

e passa a construir sentidos e significados, constituintes e constituídos na 

intersubjetividade, anônima ou face a face” 335, com isso fazendo, segundo Sawaia, 

das intersubjetividades instâncias fundamentais contra as quais uma Psicologia que 

se diz Social deveria se voltar, pois nela estão contidas as forças de dominação e a 

causa do sofrimento psicossocial336. 

10. Território 

Apesar da psicologia ter se desenvolvido no sentido de superar a dicotomia 

objetividade-subjetividade no estudo do território, na prática o que ocorre é a 

manutenção do foco na análise de como o território influencia as pessoas e na 

capacitação para que elas possam desempenhar seus papéis na comunidade, 

objetivando a sua reinserção337. Com isto, corre-se o risco da despolitização em favor 

 
331 Cf. Bader SAWAIA, O oficio da psicologia social à luz da ideia reguladora de sujeito, p. 74. 
332 Cf. Bader SAWAIA, O oficio da psicologia social à luz da ideia reguladora de sujeito, p. 73. 
333 Cf. Bader SAWAIA, O oficio da psicologia social à luz da ideia reguladora de sujeito, p. 75. 
334 Cf. Bader SAWAIA, O oficio da psicologia social à luz da ideia reguladora de sujeito, p. 75. 
335 Cf. Lev VIGOTSKI apud Bader SAWAIA, O oficio da psicologia social à luz da ideia reguladora de 
sujeito, p. 73. 
336 Cf. Bader SAWAIA, O oficio da psicologia social à luz da ideia reguladora de sujeito, p. 73. 
337 Cf. Carina F. FRAZATTO & Bader SAWAIA. A critical view of the “social reinsertion” concept and 
its implications for the practice of psychologists in the area of mental health in the Brazilian Unified 
Health System. 
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do bem-estar individual apontado acima, ameaças estas extensivos à psicologia 

comunitária e, por consequência, o perigo de borrar as contradições da categoria de 

identidade territorial, igualando-as à da identidade, como se os moradores de uma 

comunidade fossem todos iguais e presos a esta identidade338.        

Devemos evitar este risco, trazendo à tona a preocupação em politizar os 

espaços da cidade, caracterizados pela pobreza e exclusão, com vistas a transformá-

los em espaços de convívio, que promovem e potencializam as ações coletivas e a 

participação da população,339 com o objetivo de combater as desigualdades, trazendo 

para a noção de território uma outra dinâmica que possa incluir as dialéticas 

identificação-desidentificação, poder e potência, político e o afeto340. 

 Portanto, estudar o território, segundo a perspectiva da práxis, é levar em conta 

a presença de teorias que englobem aspectos políticos, econômicos, culturais, 

estéticos, subjetivos, que contemplem a política e a convivência entre os sujeitos341, 

principalmente porque estamos submersos em um mundo individualista, onde a noção 

de bem comum está sendo superado pela de bem-estar individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
338 Cf. Bader SAWAIA. Em busca de uma concepção psicossocial de território na convergência entre 
política, comunalidade e afeto, p. 192. 
339 Cf. Bader SAWAIA. Em busca de uma concepção psicossocial de território na convergência entre 
política, comunalidade e afeto, p. 188. 
340 Cf. Bader SAWAIA. Em busca de uma concepção psicossocial de território na convergência entre 
política, comunalidade e afeto, p. 195. 
341 Cf. Nicolas BOURRIAUD apud Cf. Bader SAWAIA. Em busca de uma concepção psicossocial de 
território na convergência entre política, comunalidade e afeto, p. 184. 
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CAPÍTULO 11 -  APÊNDICES 

Apêndice A - Artigo de Revisão 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E EMPODERAMENTO EM COMUNIDADES 

VULNERÁVEIS: REVISÃO DE ESCOPO 

 

Resumo  

O objetivo desta pesquisa foi investigar o estado do conhecimento sobre a 

participação social e o empoderamento em contextos sociais vulneráveis. Método: 

revisão de escopo conforme Joanna Briggs Institute (JBI). Questão norteadora: Os 

processos participativos podem contribuir para o empoderamento e a promoção de 

cidadania nas comunidades vulneráveis? Os treze artigos analisados são de âmbito 

nacional e internacional, publicados entre 2001 e 2019. Os resultados apresentam as 

principais características desses estudos. A discussão aponta a complexidade da 

articulação entre participação e empoderamento, indicando seu potencial ao 

considerar os diferentes contextos históricos e sociais e os vínculos entre os sujeitos 

e a comunidade. Tendo como horizonte o fortalecimento de direitos e da cidadania, 

revela as dificuldades enfrentadas pelos movimentos participativos, a ausência de 

mecanismos para o exercício da condição de cidadão e as consequências da 

seletividade do Estado para as periferias urbanas.  

Palavras-Chave: Participação Social. Empoderamento. Vulnerabilidade social. 

Desigualdade social. Cidadania. 

 

Introdução 

Vivemos, atualmente, em cidades cuja territorialização, metropolização e 

utilização dos recursos naturais são determinadas por políticas econômicas regidas 

por uma lógica mercantilista e excludente. Essa lógica atinge grande parte da 

população, especialmente aquelas mais vulneráveis, alijando-as de seus direitos 

básicos (Santos, 1997).  

A desigualdade social representa uma ameaça constante para uma existência 

digna em diferentes dimensões. A dimensão subjetiva expressa a vivência concreta 

dessa condição de subcidadania (Souza, 2012), porque, ao restringir a experiência, a 

mobilidade, a vontade, desencadeia afetos tristes, como sentimento de impotência e 
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humilhação (Sawaia, 2011). Esse cenário revela a produção de um sofrimento que 

passa de geração a geração, principalmente em regiões com longo histórico de 

escravidão e exploração capitalista, como a América Latina, incluindo o Brasil, e 

países do continente africano (Dussel, 2005; Mbembe, 2014; Sawaia, 2002).  

Especificamente no Brasil, a questão das desigualdades sociais está atrelada 

a quase quatro séculos de exploração de escravos como força de trabalho nas 

diferentes áreas da economia (Moura, 2019). E, mesmo após a abolição da 

escravatura, esse contingente foi exposto ao desemprego e à marginalidade, uma vez 

que o Estado não criou políticas para incluí-los como cidadãos. 

A promoção de políticas públicas pelo Estado de enfrentamento e superação 

de diferentes faces da desigualdade social constitui-se em processos de suma 

importância na garantia dos direitos humanos e da cidadania. Entretanto, quando 

estas não conseguem dar conta da superação dos efeitos da violação dos direitos, 

então devemos dar mais relevância ao fortalecimento da participação social. Esta 

compreendida como uma força coletiva “[...] que cresce em potência tanto mais se 

molda aos diferentes relevos e contornos, valorizando os modos e os momentos das 

comunidades em que se produz” (Costa & Castro Silva, 2015, p. 288).  

Essa força coletiva e democrática, em que os sujeitos e as comunidades 

trabalham ativamente no enfrentamento das desigualdades, de suas consequências 

e na busca de uma sociedade mais justa, deve ser vista como um movimento que 

implica diferentes níveis de fortalecimento individual e comunitário. Entretanto, a 

expressão desses níveis se manifesta de acordo com diferentes contextos e 

singularidades, que, por sua vez, são balizados por estratégias e expectativas 

distintas (Montero, 2006; Castro-Silva, 2009).  

Para Romano e Antunes (2002), a ampliação das capacidades das pessoas 

pobres e excluídas socialmente, de forma que elas possam se livrar das principais 

causas das privações de sua liberdade e de sua vulnerabilidade, resulta em seu 

empoderamento. Entre as formas de empoderamento, os autores citaram a 

participação ativa em espaços de decisão, a conscientização e a luta pelos direitos 

sociais. Para os autores, a pobreza seria um estado de desempoderamento, por ser 

causada e mantida pelas relações de poder no interior do projeto neoliberal. 

Em revisão de literatura sobre a questão da vulnerabilidade, Carmo e Guizardi 

(2013) afirmaram que, no terreno da assistência, esse conceito passa a abarcar o 

campo social, tratando-se da compreensão das consequências provocadas pela 
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pobreza. Para as autoras, o ser humano vulnerável é aquele mais suscetível a sofrer 

danos em consequência das desvantagens em relação a mobilidade social, que o 

impede de atingir patamares melhores de qualidade de vida, em decorrência de uma 

cidadania fragilizada. No entanto, apontaram que esse ser humano pode criar 

capacidades necessárias para realizar uma mudança em sua condição. Para as 

autoras, o estado vulnerável está associado a contextos individuais ou coletivos. 

Ao analisar as vulnerabilidades socioeconômica e civis, Kowarick (2003) 

constatou existirem reflexões que destacam, na sociedade, o desenvolvimento de 

vários processos de vulnerabilização socioeconômica e civil, que levam ao que ele 

denominou “processo de descidadanização”. A vulnerabilidade socioeconômica 

caracteriza-se, para Kowarick (2009), pela condição de desproteção em que se 

encontra uma grande camada da população em relação aos direitos básicos de 

cidadania, tais como: a garantia de trabalho, moradia, transporte, educação, saúde e 

saneamento.  

Nesse contexto, adquire sentido a participação social como força coletiva e 

democrática, produto da reunião de sujeitos e de comunidades trabalhando 

ativamente para a construção de uma sociedade mais justa, tratando-se de 

movimentos que envolvem diferentes níveis de fortalecimento individual e comunitário.  

Em uma revisão de literatura sobre a participação social e política no Brasil, 

Delenogare e Araújo (2018) verificaram que a maior parte dos estudos encontrados 

buscava compreender os movimentos partindo das influências históricas, culturais e 

políticas; das suas diversas formas; dos espaços e participantes; e dos efeitos que 

elas produzem. Apontando como limites a falta de lugar nas agendas governamentais; 

a limitação das ações institucionais; a falta de engajamento da população. E, como 

necessidades, a ampliação da relação entre sociedade e os dirigentes; e o fomento 

de novas formas de participação para que a população possa se apropriar delas.  

Assim sendo, o objetivo deste estudo será o de investigar, por meio de uma 

revisão de escopo, os processos de participação social e de empoderamento em 

contextos de vulnerabilidade, uma vez que envolvem o papel de sujeitos e 

comunidades no enfrentamento das desigualdades sociais e na defesa dos direitos. 

Optamos pela revisão de escopo (scoping study ou scoping review), pois permite 

juntar pesquisas com diferentes desenhos e metodologias, explorar as principais 

categorias do tema em questão, verificar a dimensão, alcance e a natureza do estudo, 

resumindo, publicando os dados e apontando as lacunas das pesquisas existentes.  
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Método 

A busca bibliográfica orientou-se pela estratégia PCC, acrônimo de População, 

Conceito e Contexto. Essa estratégia possibilita localizar, de forma precisa, as 

informações científicas confiáveis, auxiliando o direcionamento da pesquisa. Adotou-

se para “P” – comunidades; “C” – participação social e empoderamento; “C” – locais 

vulneráveis, obtendo-se a pergunta norteadora: “Os processos participativos podem 

contribuir para o empoderamento e a promoção de cidadania nas comunidades 

vulneráveis?”. O objetivo foi explorar a literatura nacional e internacional relacionada 

à participação social e ao empoderamento em comunidades de alta vulnerabilidade.  

Para identificar a existência de protocolos e/ou artigos de revisão sobre a 

questão que orienta esta investigação, realizou-se, em setembro de 2019, por meio 

dos seguintes termos contidos nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “social 

participation” and “personal autonomy”, uma busca nas bases de dados Internacional 

Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) e The Cochrane Lybrarie, 

nas quais não se encontrou nenhum estudo em andamento. 

A partir disto, iniciou-se, no mês de setembro de 2019, uma coleta dos dados 

nas seguintes bases: Web of Science, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

Scopus, Sociological Abstracts e a Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) (Quadro 1). Utilizou-se os seguintes termos contidos no 

DeCS e combinações: “social participation” and “personal autonomy” or “social 

vulnerability” or “community participation” or “social planning” or “citizenship” or 

“subjectivity”. 

Quadro 1 – Resultado das buscas 

Base   Estratégia de busca  Data Encontrados  Selecionados 

Sociological 
Abstracts 

“social participation” AND 
“personal autonomy” OR “social 
vulnerability” OR “community 
participation” OR “social 
planning” OR “promotion of 
citizenship”  9/2/2019 206 5 

Web of 
Science 

“social participation” AND 
“personal autonomy” OR “social 
vulnerability” OR “community 
participation” OR “social 
planning” OR “citizenship” OR 
“subjectivity” 9/2/2019 269 12 



 
162 

 

 
 

Lilacs 

“social participation” AND 
“personal autonomy” OR “social 
vulnerability” OR “community 
participation” OR “social 
planning” OR “promotion of 
citizenship”  9/2/2019 37 1 

Scielo 

“social participation” AND 
“personal autonomy” OR “social 
vulnerability” OR “community 
participation” OR “social 
planning” OR “promotion of 
citizenship” 9/2/2019 794 27 

Scopus 

“social participation” AND 
“personal autonomy” OR “social 
vulnerability” OR “community 
participation” OR “social 
planning” OR “promotion of 
citizenship” OR “subjectivity” 9/2/2019 19 3 

 

Optou-se por não limitar o período da busca. Entre os artigos encontrados, 

incluíram-se os gratuitos, disponíveis integralmente online em publicação com revisão 

por pares; publicados em português, inglês ou espanhol; com abordagem quantitativa, 

qualitativa ou quanti-qualitativa; disponibilizados até setembro de 2019. Excluíram-se 

livros; guidelines; relatos de experiência; entrevistas; teses, dissertações, 

monografias, resumos e documentos.  

Esta revisão faz parte da pesquisa de mestrado de um dos autores intitulada 

“Participação social de lideranças comunitárias na busca de melhores condições de 

vida: experiências pela promoção de cidadania” em andamento no no Programa 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo – 

Baixada Santista. 

Resultados 

O processo de busca e seleção dos estudos desta revisão está apresentado na 

Figura 1, conforme as recomendações do JBI, segundo check-list adaptado do 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).  

As estratégias de busca recuperaram 1.325 títulos, após a utilização de filtros 

para um refinamento e aproximação aos temas pertinentes restaram 48 (Quadro 1). 

Em seguida, a partir da leitura dos títulos e resumos e considerando-se a questão 

norteadora, foram selecionados catorze artigos que preencheram os critérios de 

inclusão, dentre eles, um foi excluído por estar duplicado (Figura 1).  
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Os estudos incluídos nesta revisão foram publicados e/ou disponibilizados 

entre novembro de 2001 e junho de 2019, sendo a maioria no período entre 2014-

2018. Entre eles, sete foram publicados em língua portuguesa, cinco em língua 

espanhola e dois em língua inglesa, sendo duas revisões de literatura, uma pesquisa 

de doutorado e seis pesquisas de campo (Quadro 2). 

 
Figura 1 – Processo de seleção dos artigos 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web of Science 

 N = 12 

 Scopus 

 N = 3 

 Lilacs 

 N = 1 

 Scielo 

N = 27 

Sociological Abstracts 

N= 5 

Referências potencialmente relevantes N= 48 

Banco de dados final 
N = 13 

Referências potencialmente relevantes  
N = 14 

Removido por duplicidade 
N = 1 

Removido após leitura resumos 
N = 34 
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 Quadro 2 – Autor, ano e país; Objetivos; Descrição e método; e Resultados 

Autor, ano e país Objetivos Descrição e método Resultados 

1- Anhas e Castro 
Silva (2018) Brasil. 

Compreender e dar visibilidade a 
formas de participação social de 
jovens moradores de uma 
comunidade periférica do litoral de 
São Paulo, pensar a produção de 
saúde, revelar como os jovens 
enfrentam o contexto de 
desigualdade em que vivem. 

Pesquisa de doutorado com base 
em observações registradas, 
diários de campo e entrevistas 
semiestruturadas, analisados 
através da metodologia da 
Hermenêutica de Profundidade. 

A construção de vínculos comunitários 
expressa a participação dos jovens e 
contribuem no enfrentamento das 
desigualdades e exclusão. A 
participação nos grupos se mostra 
potente e capaz de configurar 
processos de autonomia, cuidado de si 
e do outro. 

2- Blanco, Fleury e 
Subirats (2012) 
México. 

Analisar e avaliar a natureza e o 
escopo da participação da 
comunidade em suas diferentes 
expressões, no contexto das 
periferias urbanas na Espanha e 
no México. 

Identifica e justifica a relevância 
teórica e empírica de três principais 
temas: periferias urbanas, 
participação comunitária e nova 
institucionalidade. 

Assinala a grande heterogeneidade 
das periferias, contextualiza a 
importância da participação no 
aprofundamento das relações entre 
sociedade e Estado, sublinha a 
diversidade ideologica e politica da 
participação e comprova as 
dificuldades praticas de consolidar 
uma nova institucionalidade. 

3- Banda-Castro e 
Morales Zamorano 
(2015) Peru. 

Identificar dois componentes da 
teoria do empoderamento e 
especificar qual a influencia 
predominante entre eles.  

Estudo empírico qualitativo, por 
meio de entrevistas, que propõe a 
interação sistémica de dois 
componentes do empoderamento: 
o intrapessoal e comportamental. 

Mensura e identifica um componente 
intrapessoal e um componente de 
comportamento do empoderamento, 
mostrando como o primeiro é afetado 
pelo segundo. (continua) 
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Autor, ano e país Objetivos Descrição e método Resultados 

 

4- Escorel e Arouca 
(2016) Brasil. 

 

Debruçar sobre as atuais formas 
de participação e sobre as 
mudanças na relação dos cidadãos 
com a política, observando suas 
potencialidade e fragilidades. 

 

Apresenta alguns elementos de 
análise para pensar a democracia e 
a participação para além das 
dicotomias tradicionais e do campo 
da saúde. 

(continuação) 

Para que a participação da população 
possa avançar, é necessário que os 
canais institucionais sejam 
complementares as outras formas de 
participação do cidadão nos assuntos 
públicos. 

5- Gohn (2019) Brasil. Focalizar o tema da participação 
social e política, teorizado na 
academia e presente na realidade 
brasileira tanto na sociedade civil, 
como no Estado. 

Trabalho teórico que resgata o 
conceito e das principais 
abordagens teóricas sobre a 
participação. Identificam-se dez 
abordagens, focalizando como elas 
têm sido aplicadas na análise de 
diferentes formas de participação 
sociopolítica e cultural. 

Observa-se que o tema da 
participação tem sido importante na 
explicação de processos de luta contra 
as injustiças, no reconhecimento de 
direitos, na explicação dos processos 
de inclusão social.  

6- Kauchajke (2008) 
Brasil. 

Discutir os movimentos sociais 
como matriz que contribui para 
melhorar a qualidade cívica das 
outras formas de participação 
social. 

Observação participante que 
apresenta parte da pesquisa sobre 
movimentos sociais no Brasil, 
debate sua centralidade, os 
aspectos conceituais, historicidade 
e a relação com a participação 
social. 

Compreende o significado dos 
movimentos sociais para a 
constituição da sociedade, 
considerando a consolidação da 
solidariedade política e a constituição 
de sujeitos sociais. (continua) 
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Autor, ano e país Objetivos Descrição e método Resultados 

 

7- Kleba e 
Wendausen (2009) 
Brasil. 

 

Abordar o processo de 
empoderamento, tomando-o como 
elemento relevante à compreensão 
das possibilidades e dos limites na 
promoção da participação social e 
política. 

 

Apresenta o processo de 
empoderamento a partir de 
dimensões da vida social em três 
níveis: psicológica ou individual; 
grupal ou organizacional; e 
estrutural ou política. 

(continuação) 

Permitiu maior aproximação do tema 
da participação social, um dos 
aspectos na busca pela democracia, 
sendo que o empoderamento é um 
elemento fundamental neste processo. 

8- Mergen, Zanetti e 
Reschilian (2018) 
Brasil. 

Refletir sobre o desenvolvimento 
da participação popular nos 
debates em torno da cidade, 
assegurada pelo estatuto e, 
identificar os espaços e 
mecanismos possíveis para o 
exercício da cidadania. 

Pesquisa exploratória e qualitativa 
por meio de observação 
participante, relacionada aos temas 
cidadania, patrimonialismo, 
participação popular, planejamento 
e gestão urbana. 

 

Verificou-se que há pouca participação 
da população nas decisões da cidade, 
talvez a esfera pública não crie 
mecanismos e instrumentos 
adequados de participação popular, 
estratégia que abre espaço para 
legitimar os interesses do capital. 

9- Milani (2008) Brasil. Verificar em que medida a 
participação representa inovação 
nos modos de formular, 
implementar e monitorar políticas 
públicas locais. 

Análise de pesquisas realizadas 
sobre dez experiências de 
participação na América Latina e na 
Europa. 

O governo e a sociedade têm função 
estratégica na renovação do processo 
de formulação de políticas públicas 
locais, gestores locais passam a 
garantir a articulação das ações 
coletivas onde atores governamentais 
e não governamentais tomam parte no 
processo político sobre um assunto de 
natureza pública. (continua) 
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Autor, ano e país Objetivos Descrição e método Resultados 

 

10- Ramos-Vidal e 
Maya-Jariego (2014) 
Espanha. 

 

Avaliar o sentido de comunidade, o 
empoderamento psicológico e a 
participação comunitária em 
trabalhadores de artes cênicas na 
região da Andaluzia – Espanha. 

 

Verifica, por meio de três modelos 
quantitativos, a relação entre o 
senso de comunidade, o 
empoderamento psicológico e a 
participação do cidadão. 

(continuação) 

Comprovou-se a capacidade das 
organizações culturais de influenciar o 
ambiente da comunidade, descreveu o 
papel modulador da dinâmica 
organizacional nos processos de 
identificação, empoderamento e, 
principalmente, participação da 
comunidade. 

11- Restrepo (2001) 
Colômbia. 

Analisar a partir da realidade 
colombiana as relações entre a 
participação social o Estado e a 
sociedade civil. 

Faz um histórico da participação, 
elenca seus objetivos, faz uma 
avaliação operatória, considera as 
relações entre o estado e a 
sociedade. 

Propõe diversos princípios para se 
atingir uma participação social 
eficiente e ajudar o processo de 
democratização.  

12-Vasilieva, 
Danilova, Poltavskaya 
e Strizoe (2018) 
Alemanha. 

Obter conhecimento sobre as 
formas de atividade social na 
Federação Russa, por meio do 
exemplo da região de Volgogrado. 

 

Estudo empírico que desenvolve 
ferramentas para avaliar a 
conscientização da população 
sobre os tipos de participação 
social e a prontidão dos atores para 
caridade e voluntariado.  

Identificam-se as áreas problemáticas, 
estruturam-se tecnologias de 
desenvolvimento, conclui que as 
condições objetivas não possibilitam o 
aumento da eficiência das 
organizações sociais sem fins 
lucrativos. (continua) 



 
168 

 

168 
 

Autor, ano e país Objetivos Descrição e método Resultados 

 

13- Banda-Castro, 
Varela e Morales 
Zamorano (2016) 
Colômbia. 

 

Identificar os vínculos do capital 
social com a participação social, os 
valores e o empoderamento. 

 

Revisão em diversas bases de 
dados por meio do método dedutivo 
interpretativo. 

(continuação) 

Os vínculos identificados entre capital 
social, valores, empoderamento e 
participação social mostram ser 
recursos potenciadores para o 
desenvolvimento humano. 
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Discussão 

O histórico da participação tem sido associado a busca por melhores 

condições de vida de pessoas, grupos e comunidades. Citando dados históricos, 

Gohn (2019) nos lembrou que modos de organização social foram utilizados pela 

incipiente burguesia desde o século XIII para dar conta da defesa de seus direitos 

fundamentais e pelas camadas populares que também tiveram que lutar pelos 

mesmos direitos. Somente no século XIX, os direitos seriam incorporados pelas 

Constituições de alguns países.  

Na perspectiva de luta pelos direitos básicos, Gohn (2019) mostrou que, na 

década de 1980, o tema da participação adquiriu sentido ao ser associada ao 

enfrentamento da exclusão social, passando a significar que ser excluído é sinônimo, 

em um primeiro momento, de não participação. A autora disse que, com a contribuição 

de outros investigadores, essa discussão se tornou mais complexa, ao incluir os 

argumentos de que a participação estaria relacionada à valorização da pessoa pela 

sociedade, pois ela precisa se sentir importante e útil, para tal devendo haver um 

ambiente consistente do ponto de vista dos relacionamentos e laços sociais.  

Dentro das diferentes concepções das Ciências Humanas e Sociais existem 

as que valorizam as organizações como articuladoras da participação, destacando os 

movimentos sociais; aquelas associadas com a gestão do poder público, passando 

por abordagens que valorizam aspectos identitários na articulação de interesses de 

gênero, raça/etnia e aquelas que valorizam a subjetividade/afetividade como elemento 

catalizador de engajamento em lutas coletivas (Gohn, 2019).  

A partir dessa contextualização, identificaremos os principais aportes teórico-

conceituais e estratégicos que expressam práticas de processos participativos 

orientadas por diferentes abordagens. Nessa linha, a interface com a noção de 

empoderamento se mostra um balizador importante; desse modo, analisaremos 

alguns artigos que abarcam seus diferentes aspectos, apontando a viabilização e o 

incremento da participação social.  

Em seu estudo, Banda-Castro e Morales Zamorano (2015) revelaram que os 

componentes de comportamento do empoderamento, tais como, ações comunitárias 

e as tomadas de decisão, afetam os componentes interpessoais, como autoestima, 

autoconceito e autodeterminação; os componentes externos, como comunidades e 

instituições, são capazes de promover o empoderamento; o empoderamento 

incrementa satisfação, confiança, criatividade e participação social, que, por sua vez, 
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é influenciada pela renda salarial; os processos de resiliência aumentam e consolidam 

o empoderamento. Este estudo considera a participação como um dos componentes 

do empoderamento. Já o trabalho de Kleba e Wendausen (2009) apontaram que o 

empoderamento pessoal possibilita a emancipação dos indivíduos, aumentando sua 

autonomia e liberdade.  

A relação entre os processos de empoderamento, participação e sentido de 

comunidade foi explorada pela pesquisa empírica com trabalhadores de organizações 

culturais realizada por Ramos-Vidal e Maya-Jariego (2014), mostrando que há uma 

relação significativa entre o empoderamento e o sentido de comunidade e que ambos 

desempenham um importante papel na relação dos indivíduos com as organizações. 

Segundo a referida pesquisa, as maiores taxas de empoderamento, sentido de 

comunidade e participação foram observadas nas organizações de melhor dinâmica 

interna, enquanto as organizações com menos de dez integrantes mostraram 

facilidade de implicação com o entorno comunitário.  

A pesquisa anterior revelou ainda que os processos de empoderamento, 

sentido de comunidade e participação não compõem uma tríade de potencialização 

mútua nos trabalhadores das organizações culturais. Além disso, que a participação 

não afeta, nem é afetada pelo empoderamento e pelo sentido de comunidade, fato 

que contraria alguns estudos (Chavis & Wandersman, 1990) citados por Ramos-Vidal 

e Maya-Jariego (2014) e que apontam que o sentido de comunidade antecede a 

participação social.  

Segundo outros autores (Edelstein & Wandersman, 1987; Ramos-Vidal & 

Maya-Jariego, 2014), as experiências efetivas de participação permitem a aquisição 

de algumas habilidades que irão repercutir positivamente nos processos de 

empoderamento e sentido de comunidade, enquanto experiências frustrantes de 

participação podem ter efeito desempoderador. 

Na perspectiva de aprofundamento entre as noções de empoderamento e a 

participação, alguns autores recorrem à noção de capital social, conceito cuja primeira 

análise sistemática foi realizada em 1980 por Pierre Bourdieu, ao postular que “[...] o 

capital social oferece uma opção para entender os mecanismos de união entre as 

sociedades e para a construção de vínculos entre seus membros” (Bourdieu, 1998, p. 

67). Para Bourdieu, o capital social forma, com o capital econômico, simbólico, 

histórico e cultural, o conjunto de recursos que possuem os indivíduos e os grupos 

para manter ou assegurar seu poder na sociedade (Milani, 2004).  
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Em seu estudo de revisão, Banda-Castro, Varela e Morales Zamorano (2016) 

afirmaram que, por definição, o capital social engloba três elementos: as redes sociais, 

as normas de reciprocidade e a confiança, sendo que as duas últimas são valores que 

regem as relações sociais. Os autores ainda apontaram que o capital social gera como 

resultado cooperação e civismo, facilitando a vida em comum, incrementando a 

produtividade, fortalecendo a identidade grupal, gerando solidariedade e fazendo que 

se criem elos com pessoas ou grupos exteriores ao nosso círculo social. No mesmo 

sentido, os resultados obtidos por Banda-Castro e Morales Zamorano (2015) 

permitem afirmar que o empoderamento incrementa a satisfação, a confiança, a 

criatividade, a participação social. 

As relações entre o capital social, o empoderamento e a participação mostram, 

segundo Banda-Castro, Varela e Morales Zamorano (2016), recursos que 

potencializam o desenvolvimento humano por incluírem o desenvolvimento afetivo, 

emocional, ético, familiar e comunitário, não se limitando aos aspectos de 

produtividade econômico-laboral. Os autores apontaram que, de acordo com alguns 

estudiosos (Helliwell & Putnam, 2004), associam-se ao capital social, a redução das 

taxas de criminalidade, a melhoria do bem-estar infantil e da saúde pública. 

Nas palavras de Gohn (2004), o território é o lugar onde surge o verdadeiro 

capital social, gerando “[...] coesão social, forças emancipatórias, fontes para 

mudanças e transformação social” (Gohn, 2004, p. 24), e também ocorrem as 

experiências de solidariedade e se localizam as forças sociais e a energia da 

comunidade.  

Com relação ao termo participação, alguns autores (Blanco, Fleury & Subirats, 

2012) assinalaram seu caráter polifônico ou multidimensional/polissêmico como 

denominado por Lavalle (2011) (xxxx), citado por Gohn (2019). Pesquisadores, como 

Vasilieva, Danilova, Poltavskaya & Strizoe (2018), indicaram que a atividade social é 

um fenômeno multidimensional, podendo se apresentar como participação social, 

participação comunitária e engajamento civil. 

Segundo Milani (2008), a participação social faz parte de uma realidade em que 

as relações sociais ainda não estão cristalizadas, sendo uma construção da e nas 

transformações sociais, tendo sua evolução condicionada aos contextos geo-sócio-

históricos (Milani, 2008). Para Blanco, Fleury e Subirats (2012), os processos 

participativos devem levar em consideração as especificidades do contexto em que 
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acontecem; nesse sentido, para Milani (2008) e Blanco, Fleury e Subirats (2012), não 

há um modelo único ou um padrão para a participação.  

Conforme Mergen, Zanetti e Reschilian (2018), a participação política está 

associada a formas de exercício da cidadania, apropriação e desenvolvimento do 

espaço público. A experiência de estabelecimento do Plano Diretor da Cidade de São 

José dos Campos, em São Paulo, traz indagações sobre o processo de organização 

desse tipo de ação que tem no Estado um órgão importante de mediação de 

interesses, destacando o equacionamento dos interesses de empresários e de outras 

classes sociais menos favorecidas/populares. Segundo os autores, a sociedade civil 

deveria sempre estar envolvida em todos os aspectos das decisões que envolvem a 

cidade, buscando uma participação efetiva, pois somente assim se garante a 

cidadania, afirmando que a participação política está associada a formas de exercício 

da cidadania, apropriação e desenvolvimento do espaço público.  

Conforme Milani (2008), após um período de expansão nos anos de 1990, os 

processos de participação encontraram problemas delicados tanto na Europa, como 

na América Latina, pois a participação era estimulada, mas nem sempre vivida de 

forma igualitária ou com garantias de legitimidade quanto aos interesses coletivos.  

Com relação ao enfraquecimento dos movimentos participativos (Gohn, 2005; 

2006), Mergen, Zanetti e Reschilian (2018) levantaram a hipótese de que possa estar 

relacionado à ausência de políticas públicas resolutivas que, ao reiterarem os 

interesses do capital, não favorecem a promoção da cidadania, nem a conscientização 

das pessoas para a importância da participação, afirmando que, na gestão 

democrática, a participação popular e o exercício da cidadania não se efetivaram e os 

parcos avanços aconteceram quando a sociedade civil conseguiu se organizar. 

Para outros autores, o legado deixado pela colonização de Portugal e a 

escravização dos povos africanos (Gohn, 2019), o patriarcalismo e o patrimonialismo 

(Mergen, Zanetti & Reschilian, 2018) também contribuem para enfraquecer a 

participação da sociedade civil, uma vez que administram de forma a privilegiar seus 

interesses, burlando a distinção entre público e privado (Aguiar, 2000), mantendo viva 

a lógica de exclusão que, historicamente, conduz as estruturas verticalizadas de poder 

no país.  

Conforme Lavalle, Houtzager e Castello (2006), na América Latina, a 

democracia e a administração pública sempre tiveram como referência os processos 

institucionais europeus e norte-americanos, mas, no caso da participação social, Gohn 
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(2015) apontou que, provavelmente, pela primeira vez na história, o hemisfério Norte 

passou a pensar a partir das experiências inovadoras surgidas no hemisfério Sul.  

Para Blanco, Fleury e Subirats (2012), houve na América Latina um processo 

de modernização sem a transformação das relações de poder oligárquicas e 

excludentes. Os autores apontaram que, segundo Fleury (1994), a modernização 

gerou processos de industrialização que os sistemas de garantia de cidadania não 

acompanharam, fazendo surgir os chamados Estados sem cidadãos, o que trouxe 

como consequências à apropriação particular dos recursos públicos e à manutenção 

das antigas formas de clientelismo. O efeito disso foi a presença de territórios e 

populações caracterizadas pela ausência do Estado, com efeitos trágicos nas 

periferias urbanas, reforçando a manutenção de um Estado apenas para os cidadãos 

incluídos.  

Refletindo sobre as formas de construção democrática na Colômbia, Restrepo 

(2001) lembrou que, a partir de 1958, as Juntas de Ação Comunal tiveram como 

função organizar as reivindicações dos bairros e, ao mesmo tempo, garantir um 

eleitorado fiel. A partir de 1986, houve uma reconfiguração da participação social, não 

se restringindo unicamente a reivindicações utilitaristas, politizando o envolvimento de 

organizações sociais na gestão pública, indicando uma nova fase dos movimentos 

sociais. Porém, em relação à democracia participativa, o autor apontou que as ações 

dos partidos políticos em face do Estado, com o intuito de representar a sociedade 

civil, não têm respondido às expectativas postas. Restrepo (2001) ainda apontou que 

houve muitos reveses e dificuldades provindos de uma tradição patrimonialista e 

patriarcal, dificultando a ampliação de fóruns deliberativos. 

Para Escorel e Arouca (2016), temos, no Brasil, a partir da Constituição de 

1988, uma luta para concretização de direitos básicos, todavia se observa que o 

exercício da cidadania se dá de maneira desigual na sociedade. Enquanto as classes 

mais abastadas acessam os direitos como consumidores, as menos favorecidas 

fazem um grande esforço para acessar os mesmos direitos, que são vistos como 

favores.  

O trabalho de Escorel e Arouca (2016) revelou novas formas de manifestação 

popular em diferentes países, inclusive do ponto de vista de críticas a formas mais 

institucionalizadas. Manifestações que não têm uma filiação partidária e/ou sindical; 

por exemplo, no Brasil, a manifestação de 2013 “pelo passe livre” expressa uma forma 

de engajamento balizado por motivações individuais e pela inserção da internet e das 



 
174 

 

  
 

redes sociais. As motivações individuais significam a valorização dos indivíduos 

buscando ser ouvidos na sociedade, numa cultura de valorização de selfies e direitos 

individuais.  

Ao se referir à questão de gênero na participação, Banda-Castro e Morales 

Zamorano (2015) afirmaram que alguns autores (Speer, Peterson, Armstead & Allen, 

2013) apontaram a existência de diferenças nos padrões de participação segundo os 

gêneros. Homens com alta pontuação, em uma escala para mensurar a agência 

pessoal e o empoderamento, tendem a participar em papéis onde são representantes 

dos outros, enquanto as mulheres com a mesma pontuação tendem a participar das 

organizações e são mais propensas ao envolvimento com outras pessoas nos 

processos de tomada de decisões.  

Com relação às dificuldades encontradas pelos representantes ou lideranças 

populares, em seu estudo, Mergen, Zanetti e Reschilian (2018) revelaram que uma 

das principais é mobilizar pessoas ao seu entorno, fato que mina a construção de 

redes mais fortes para os embates nas audiências. Outras vezes, o representante 

assume um caráter messiânico, enfraquecendo a politização e engajamento de 

outras/novas lideranças. Outro aspecto apontado é o privilégio de certas classes 

sociais que possuem mais experiência em negociações com o poder público, 

desfavorecendo aquelas representações populares com menos habilidades e 

inserção incipiente nesses espaços de disputa.  

Os processos participativos têm sido tematizados majoritariamente sob o 

aspecto das políticas públicas (Gohn, 2019; Escorel & Arouca, 2016; Milani, 2008; 

Mergen, Zanetti & Reschilian, 2018; Restrepo, 2001), a partir das quais os autores 

enfatizaram a necessidade de abertura de espaços pelo Estado para a participação 

da comunidade.  

Com relação à gestão, o estudo de Vasilieva, Danilova, Poltavskaya e Strizoe 

(2018) aponta que os administradores devem criar espaços onde os habitantes da 

comunidade, as autoridades e os especialistas possam discutir os problemas urgentes 

e a implementação de soluções. Destacando que o sentido desses encaminhamentos 

seja dado de “baixo para cima”, fazendo com que os habitantes se tornem seus 

parceiros. Além disso, é necessário um apoio às políticas de informação, pois esta 

permite atrair as pessoas para os processos de mudança das comunidades (Vasilieva, 

Danilova, Poltavskaya & Strizoe, 2018). O mesmo estudo indica que, segundo alguns 

autores (Belokurova & Vorob’ev, 2011), na Rússia, não existem mecanismos eficazes 
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para a participação da população na formulação de uma política pública e que os 

direitos e interesses de determinados grupos sociais são violados pelas decisões 

tomadas pelos regimes locais. 

Em uma pesquisa empírica que aponta para o desafio da promoção de políticas 

públicas que envolvam os jovens, Anhas e Castro-Silva (2018) refletiram sobre um 

exemplo exitoso de participação de jovens em situação de alta vulnerabilidade em 

periferia localizada na Baixada Santista, em São Paulo. Levando-se em consideração 

as adversidades, oriundas da desigualdade estrutural, os jovens enfrentaram as 

dificuldades em sua comunidade por meio da participação em ONGs e de grupos de 

hip-hop, promovendo processos de autonomia, cuidado de si e do outro.  

Nesse contexto, ao refletir sobre as periferias urbanas, o estudo de Blanco, 

Fleury e Subirats (2012) destaca que nas periferias estão os maiores obstáculos para 

a participação, como precariedade econômica, baixos níveis de educação, fragilidade 

de redes sociais, ameaça constante de violência e necessidade de gastar o tempo 

com os longos deslocamentos. Segundo o estudo, apesar da frágil presença das 

instituições políticas e econômicas, nas periferias, existe maior potencial para que 

surjam processos de participação inovadores e criativos, por meio de movimentos 

locais organizados em prol da inclusão social.  

Citando outros autores (Cano Garcia, 2012) Blanco, Fleury e Subirats (2012) 

apontaram que um dos paradoxos é que justamente ali onde a ação coletiva é mais 

necessária se verificam as piores condições para que esta seja produzida. 

Infelizmente, a ausência do Estado e dos direitos de cidadania tem feito com que 

esses espaços sejam ocupados por grupos e organizações do narcotráfico. 

Os artigos analisados a seguir trazem reflexões no sentido de contribuírem para 

o fortalecimento da sociedade, das participações e da democracia. 

O estudo de Restrepo (2001) ressaltou a necessidade do fortalecimento dos 

interlocutores sociais e do combate à fragmentação social, à fraca cultura cidadã e 

dos direitos sociais que se associam a uma mentalidade sindicalista e mendicante 

frente ao Estado e aos assuntos públicos. O autor enfatizou a necessidade de 

construção de redes sociocomunitárias que estimulem os encontros entre as 

estruturas administrativas e a comunidade. Isto com o objetivo de sistematizar as 

experiências, para que se possam qualificar as propostas da sociedade, as instâncias 

envolvidas e os mecanismos de participação. Nesse sentido, Blanco, Fleury e Subirats 

(2012) ressaltaram que tanto na Europa, como na América Latina, a ideia de trabalho 
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em rede tem se consolidado como uma abordagem predominante no enfrentamento 

dos problemas das periferias urbanas degradadas.  

O trabalho de Kauchakje (2008) mostrou que as participações em conselhos, 

fóruns e ONGs se aprimoram com a contribuição dos movimentos sociais, e a não 

legitimação destes pode acarretar a baixa qualidade das participações. Milani (2008) 

apontou a necessidade de um espaço de diálogo entre as práticas que tentam tornar 

efetivas as experiências de participação visando à renovação da democracia local, 

afirmando que o desafio atual dos gestores é o de conseguirem produzir intercâmbios 

e acordos entre os atores de diferentes espaços, criando regras institucionais e 

instrumentos adequados para promoverem a cidadania. Escorel e Arouca (2016) 

propuseram a observação da complexidade das mudanças sociais que estão 

acontecendo, verificando-se as fraquezas e potencialidades e a necessidade do 

diálogo com as diferentes formas de participação política. 

Com relação à democratização, Kauchakje (2008) indicou que, na atualidade, 

os movimentos sociais se constituem como uma de suas matrizes ao contribuírem 

para o processo de “[...] participação nos espaços de decisão e implementação de 

políticas públicas” (Kauchajke, 2008, p. 687). Para Milani (2008), a participação social 

se tornou, a partir dos anos 1990, um dos princípios organizativos de formulação de 

políticas públicas e de deliberação democrática. No entanto, o autor alertou que os 

instrumentos participativos devem ser questionados: “quem participa e que 

desigualdades subsistem na participação?” “Como se dá o processo de construção 

do interesse coletivo no âmbito dos dispositivos de participação?” (Milani, 2008, p. 

560). 

No que diz respeito à discriminação das diversas formas de participação, 

Blanco, Fleury e Subirats (2012) enfatizam que o parâmetro fundamental é a sua 

capacidade de transformar as relações de poder reproduzidas pelas sociedades 

excludentes. Nesse sentido, afirmam que a participação nem sempre é benéfica ou 

positiva, pois os processos participativos podem carregar incompatibilidades quanto 

aos seus interesses. 

Nesse contexto, consideramos que a participação social adquire força e sentido 

quando diferentes conhecimentos são balizados por propostas éticas e políticas 

pautadas pela democracia, pela cidadania e pelos direitos humanos e sociais (Santos, 

2013). 
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Nesta revisão, constatamos que o tema da cidadania aparece articulado à 

participação em quatro artigos (Gohn, 2019; Mergen, Zanetti & Reschilian, 2018; 

Kauchakje, 2008; Milani, 2008). Para Gohn (2019), desde o final da década de 1980, 

a participação tem adquirido o estatuto de uma medida de cidadania, estando 

associada à categoria de exclusão social. Segundo Milani (2008), a cidadania é que 

define os que pertencem (incluídos) ou não (excluídos) à determinada sociedade; para 

esse autor, “[...] a participação social deriva de uma concepção de cidadania ativa” 

(Milani, 2018, p. 560), pois supõe redes complexas de interação entre as pessoas, 

grupos e instituições com o Estado. 

O conceito de cidadania engloba um conjunto de deveres e direitos sociais, 

políticos e civis, e exercê-los implica utilizá-los como princípios para as ações e 

relações, estas referidas ao espaço onde se está inserido. No entanto, o Estado 

mantém uma política centralizadora que oferece aos seus cidadãos instrumentos de 

participação social sem os mecanismos para o seu exercício pleno, negando, dessa 

forma, o exercício à cidadania, que assim não tem se efetivado (Mergen, Zanetti e 

Reschilian et al., 2010). 

Em termos de recomendação sobre o fortalecimento dos direitos de cidadania, 

o trabalho de Kauchakje (2008) propôs articulações entre movimentos sociais e 

fóruns, audiências públicas, conselhos de políticas e ONGs e delas entre si, porque 

isto incrementaria o interesse e a participação política. Além disso, segundo a autora, 

é importante também que as pesquisas acadêmicas possam visibilizar o potencial 

dessas relações.  

Para encerrar este conjunto de proposições com diferentes abordagens sobre 

processos participativos e empoderamento, recorremos ao estudo de Kauchakje 

(2008), que destacou um aspecto importante sobre os movimentos sociais, ao apontar 

que estes possuem um enraizamento específico no tecido social e articulações 

próprias com os círculos institucionais, balizadores das potencialidades na construção 

da democracia.  

Baseando-nos no que já foi discutido até este ponto, podemos inferir que os 

processos participativos possibilitam a aquisição de determinadas habilidades que 

contribuem para a conformação do empoderamento e para o sentido de comunidade, 

fazendo surgir ações de cidadania, como solidariedade, cooperação e civismo, sendo, 

como força coletiva e democrática, uma forma potente de enfrentamento das 

desigualdades que afligem principalmente as comunidades vulneráveis.  
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Considerações finais 

Esta revisão constatou que os processos participativos, especialmente no 

Brasil, são marcados, atualmente, por uma contradição, pois, se de um lado, com 

abertura para o florescimento de inúmeros movimentos sociais politicamente 

organizados, houve a possibilidade de fortalecimento da democracia, com a 

Constituição de 1988, de outro, há ainda um grande desafio quanto à deslegitimação 

desses movimentos por parte dos setores hegemônicos tradicionais da sociedade.  

Observou que contribuem para isso a herança da colonização portuguesa, que, 

ao adotar em suas práticas administrativas o patriarcalismo e o patrimonialismo, 

governaram o Estado privilegiando seus interesses, com isso, enfraquecendo a 

participação da sociedade civil, e cooperando para a manutenção da lógica de 

exclusão que historicamente conduz as estruturas verticalizadas de poder no país.  

Verificou que, quando as experiências de participação são efetivas, há a 

aquisição de habilidades que reverberam de forma positiva na questão do 

empoderamento, esta, por sua vez, incrementa a participação. Ao considerar os 

aspectos afetivo, ético e familiar nas relações sociais, o capital social contribui para a 

compreensão dos vínculos entre os indivíduos e a comunidade, bem como dos 

processos de empoderamento e participação.  

Detectou que somente quando a sociedade se organizou aconteceram os 

poucos avanços em relação ao exercício da cidadania e à participação e que, na 

América Latina, os processos de industrialização provocados pela modernização não 

foram acompanhados pelos direitos sociais. A presença seletiva do Estado teve como 

consequências a apropriação particular dos recursos públicos e o clientelismo, 

trazendo consequências trágicas para os habitantes das periferias urbanas.  

Constatou que não existe um modelo ou um padrão para a participação, que o 

trabalho de rede tem se constituído como importante abordagem para o 

enfrentamento das desigualdades e que os gestores devem criar espaços onde possa 

haver maior integração com as demandas das comunidades, criando, assim, 

mecanismos para a promoção da cidadania.  

Por ter se limitado ao estudo da literatura reconhecida no campo científico, 

artigos revisados por pares, esta revisão não utilizou teses, dissertações, livros e 

relatórios que compõem a chamada “literatura cinzenta”. Os estudos sobre a 

participação social que levem em consideração a referida literatura permanecem 

como objetos de desejável investigação futura. 
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Apêndice B  

Artigo: Social participation and leadership: knowledge and experiences in 

vulnerable territory 

Abstract 

This article aims to study the role of community leaders in search of better living 

conditions in vulnerable territory and the collective production of knowledge, 

highlighting the experiences, difficulties and challenges. Empirical research, with a 

qualitative approach, referenced in Lane's Socio-Historical Psychology. It was 

analyzed from Thompson's Depth Hermeneutics, incremented by González-Rey's 

Qualitative Epistemology. Three main axes were discussed: 1) weaknesses in social 

participation: violence and poverty; 2) potential: female participation in community 

organization; and 3) the production of knowledge: valuing everyday experiences. 

Consequences of the current political and economic systems were verified, and the 

potential of the leaders whose experiences allowed the production of strategies and 

knowledge that sustain, legitimize and strengthen the struggles against social 

inequalities were verified. 

Keywords: Social participation; social marginalization; leaderships; social psychology; 

knowledge. 

Resumo 

Participação social e lideranças: conhecimento e vivências em território vulnerável 

Este artigo objetiva estudar o papel das lideranças comunitárias na busca de melhores 

condições de vida em território vulnerável e a produção coletiva de conhecimento 

destacando vivências, dificuldades e desafios. Pesquisa empírica, de abordagem 

qualitativa referenciada na Psicologia Sócio-Histórica, de Lane. Analisou-se a partir 

da Hermenêutica de Profundidade, de Thompson, incrementada pela Epistemologia 

Qualitativa, de González-Rey. Discutiu-se a partir de três principais eixos: 1) 

fragilidades da participação social: violência e pobreza; 2) potencialidades: 

participação feminina na organização comunitária; e 3) a produção de conhecimento: 

valorização das vivências do cotidiano. Verificaram-se consequências dos atuais 

sistemas políticos e econômicos, constataram-se potencialidades das lideranças 

cujas vivências permitiram a produção de estratégias e conhecimentos que 

sustentam, legitimam e fortalecem as lutas contra as desigualdades sociais.  

Palavras-Chave: Participação social; marginalização social; lideranças; psicologia 

social; conhecimento.  
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Resumen 

Participación social y liderazgo: conocimientos y experiencias en territorio vulnerable 

Este artículo tiene como objetivo estudiar el rol de los líderes comunitarios en la busca 

de mejores condiciones de vida en territorios vulnerables y la producción colectiva de 

conocimiento, destacando experiencias, dificultades y desafíos. Investigación 

empírica, con enfoque cualitativo, referenciada en la Psicología Sociohistórica de 

Lane. Se analizó a partir de la Hermenéutica Profunda de Thompson, incrementado 

por la Epistemología Cualitativa de González-Rey. Se discutieron tres ejes principales: 

1) debilidades en la participación social: violencia y pobreza; 2) potencial: participación 

femenina en la organización comunitaria; y 3) la producción de conocimiento: 

valoración de las experiencias cotidianas. Se verificaron las consecuencias de los 

sistemas políticos y económicos actuales, se verificó el potencial de los líderes cuyas 

experiencias permitieron la producción de estrategias y conocimientos que sustentan, 

legitiman y fortalecen las luchas contra las desigualdades sociales. 

Palabras clave: Participación social; marginación social; liderazgos; Psicología 

Social; conocimiento.  

Introduction 

In this article, we address the role of community leaders in the construction of 

participatory processes in search of better living conditions in the context of the impact 

of neoliberalism on collective rights and social policies, locating in Socio-Historical 

Psychology, proposed by Lane, the analysis of the challenges and potentialities in 

creating strategies to face social oppression.  

The global energy crisis, which began with the oil crisis in 1973, and the increase in 

inflation and unemployment in the 1980s, led to the search for a new way of ordering 

economic activities, giving rise to the current neoliberalism (Comparato, 2014). 

In this sense, neoliberalism is a system that gradually appeared, as a supposed 

solution to the transformations that capitalism underwent in the 1970s (Saad Filho, 

2018; Comparato 2014) and which expanded its sphere beyond a mode of existence 

of the capitalism, being an ideology and an economic policy that extended the influence 

of the logic of capital around the planet, reaching all spheres of life, creating institutions 

and norms that ended up oppressing societies (Dardot & Laval, 2016). 

According to Comparato (2014), the most serious consequences of the neoliberal 

policy that spread across the world in a short space of time were to accentuate 

economic inequality in the countries that implemented it, weaken the rights of the 
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working class and provoke exclusion of a large portion of the population, due to the 

lack of protection against social problems, putting the citizenship of these individuals 

and social groups at risk. 

Santos (2010) stated that the Latin American context is especially marked by the 

coexistence of two forms of social struggles, the advanced ones, in which the State is 

part of the solution, and the backward ones, in which the State is part of the problem. 

Among the latter, the author cites the existence of struggles against the criminalization 

of social movements and the legal processes that their leaders suffer; the legal 

arguments that seek to deconstitutionalize the social achievements guaranteed by the 

Constitution (taking Brazil as an example); the control of the media by oligarchies or 

economic groups, which are one of the biggest opponents of transformations towards 

a more equitable society. 

Regarding Brazil, the seventh most unequal country in the world (UNDP, 2019), where 

24.7% of the population lives in the poverty range and 6.5% in the extreme poverty 

range (Agência IBGE Notícias, 2019), the Continuous PNAD research – 2018 (IBGE, 

2019a) shows that talking about social inequality is also talking about racial inequality, 

corroborating Scherer-Warren, who reminded us that in the country “[...] the most 

extreme poverty tends to be black, female, very young or old and is located in the 

urban peripheries or in pockets of rural subsistence economy” (SCHERER-WARREN, 

2004, p. 58, our translation). 

In this context, participatory processes become fundamental, as they aim to “[...] 

strengthen civil society to build paths that point to a new social reality, without 

injustices, exclusions, inequalities, discriminations.” (GOHN, 2019a, p. 67, our 

translation). In this work, we understand that social participation “[. . .] is related to the 

social process itself: it is about the concrete actions engendered in struggles, 

movements and organizations to carry out some intent, or participate in 

institutionalized spaces in the public sphere, in public policies.” (GOHN, 2019b, p. 28, 

our translation). 

In Brazil, participatory processes have been fostered by the situation of vulnerable 

populations with the objective of improving their living conditions, such as, for example, 

community-based organizations, the third sector or more specific demands, such as 

the landless rural workers movement (Gohn, 2014). 

In a literature review on social participation in Brazil, Delenogare and Araújo (2018) 

showed that most of the productions on the subject analyze its development by raising 
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historical, cultural and political elements, and the ways in which they are developed, 

the spaces, the participants and what results are produced. With this, they concluded 

that it is necessary to deepen the relationship between public policy and service 

managers and society, so that it is possible to make the appropriation of social 

participation and its results feasible. 

The theoretical reference for reflecting on social participation will be Socio-Historical 

Psychology as conceived by Sílvia Lane at the São Paulo School of Socio-Historical 

Psychology (Sawaia, 2016), which sought to understand this theme as a psychosocial 

phenomenon, and not as a a watertight variable of human behavior, committed to 

overcoming the exploitation resulting from the inequality of classes in our society, thus 

laying the foundations of this psychology on the assumptions of historical and 

dialectical materialism. Following this same conception, Montero (1996) pointed to the 

dialectical process within social participation, as “[...] the participant builds and modifies 

the object or process in which he participates, and by the fact of doing this, he is also 

transformed” (MONTERO, 1996, p. 2, our translation). 

For Sawaia (2010b), inequalities place a large portion of the population on the 

sidelines, delegitimizing their efforts, turning them into victims of a specific type of 

suffering, ethical-political suffering (Sawaia, 2010b), which closes their horizons and 

perspectives for the future, creates injustices, individualism and blames people for the 

adversities they are victims of, revealing the perverse aspect of inclusion. Ethical-

political suffering is opposed to ethical-political happiness, an emotion perceived when 

there is “[...] achievement of citizenship and emancipation of oneself and the other [...] 

felt when one goes beyond the practice of individualism and corporatism to open up to 

humanity” (SAWAIA, 2010b, p. 107, our translation). 

Sawaia and Figueiredo (2019) stated that, at the origin of inequalities, is the “[...] search 

for profit and power determined by a project of a hierarchical society, which prioritizes 

the health of capital over the health of its people” (SAWAIA & FIGUEIREDO, 2019, p. 

666, our translation). 

In our view, it is essential not to restrict discussions of these themes to academic or 

scientific spaces, but to promote dialogue with communities, their practices and 

knowledge, so that we can reflect on the concreteness of social relations, overcoming 

the epistemological limits that in the name of scientific objectivity restrict the complexity 

of social phenomena. Furthermore, to contribute more effectively to social 
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emancipation, ratifying the proposal of this Socio-Historical Psychology of using 

research to benefit analysis and social transformation (Codo, 2018). 

In this sense, we highlight the proposal of the University's ethical-political commitment 

to social transformation based on citizenship and social rights, having as reference the 

Instituto Saúde e Sociedade's political-pedagogical project for teaching, research and 

extension actions. Since 2011, a research group from the Federal University of São 

Paulo (UNIFESP-BS) has been carrying out several studies and research in vulnerable 

territories in the Baixada Santista, having, for this purpose, constituted, in 2015, the 

Laboratory for the Study of Social Inequalities (LEDS), in order to organize and 

catalyze the different teaching, research and extension initiatives. 

Therefore, this work aims to investigate the role of community leaders in the 

construction of participatory processes, highlighting the experiences as producers of 

knowledge for the strengthening of struggles in search of better living conditions. 

Method 

Research Location 

The research that originated the database was carried out in Vila dos Pescadores, a 

community located in the city of Cubatão/SP, characterized by social inequality and 

built from the 1960s, when the municipality received a large migratory flow, especially 

from northeastern people who, attracted by the construction of the petrochemical 

industrial pole, settled in the suburbs. The choice fell on this community due to the 

existing insertion of the University in the place through extension projects carried out 

since 2011.  

Design and procedures 

We analyzed a database composed of information collected in a project developed 

between 07/01/2017 and 12/01/2018 and which produced five thematic workshops; 

four in-depth interviews with community leaders aged between 30 and 65 years, three 

women and one man; a workshop for the feedback and continuation of the project; and 

24 field diaries. We opted for the qualitative approach (Minayo, 2014), as it is the most 

appropriate method for the quality of information and allows extracting and 

systematizing the knowledge of how subjects live, feel and think. 

Instruments 

We collect information through the use of the following techniques: participant 

observation, interviews, workshops and field diaries.  

Data analysis 
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We organize and manage the database information through Atlas.ti software, created 

and developed in 1989, in Germany, by Thomas Muhr (1991). The software only 

helped in the organization and monitoring of the notes taken, it was up to the 

researchers to categorize, analyze and interpret the data according to the theoretical 

reference adopted, so the software was just an interface between the researchers and 

the organization of the data (Hwang, 2008). 

We analyzed the information through Depth Hermeneutics (Thompson, 2000), 

consisting of three interrelated stages for the construction of the analysis: 1) socio-

historical analysis, which considers the socio-historical and cultural context of the 

participants; 2) formal analysis, whose objective is to analyze the symbolic forms and 

narratives of the subjects, a stage in which we use the method of Qualitative 

Epistemology, by González Rey, consisting of three steps: a) selection of qualitative 

indicators; b) the construction of hypotheses based on indicators that will help in the 

construction of meaning zones; and c) the production of meaning zones, which are the 

theoretical models built throughout the entire investigation (Rossato & Martínez, 2013); 

3) interpretation/reinterpretation, which was explained here by the zones of meaning, 

and which aims to reinterpret the narratives based on concepts and theories, dealing 

with a new interpretation for the interpretations already obtained throughout the 

process. 

We recorded and transcribed all collected material in order to maintain the fidelity of 

the narratives and contents obtained, in accordance with the provisions of Law No. 

196/96 (Brasil, 1996), which regulates research with human beings. The Informed 

Consent Term (TCLE) approved by the Research Ethics Committee of the Federal 

University of São Paulo (CEP-UNIFESP) under the rubric 66235417.3.0000.5505 was 

used. 

Analysis and discussion of results 

We begin by presenting the first stage of the analysis proposed by the method of Depth 

Hermeneutics, called socio-historical contextualization, which aims to “[. . .] reconstruct 

the social and historical conditions of production, circulation and reception of symbolic 

forms” (THOMPSON, 2000, p. 366, our translation). 

We then present the three zones of meaning, which express the stage of 

interpretation/reinterpretation we have reached, resulting from a process of analysis of 

information according to the proposal of Qualitative Epistemology, by González-Rey 

(2011), which unfolded in the following stages: 1) attentive and careful reading, 
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highlighting within the narratives the significant excerpts for understanding the 

research objective and that illustrate the range of possibilities for the composition of 

qualitative indicators; 2) grouping of significant excerpts according to criteria of 

similarity, complementarity or contradiction, outlining what González-Rey calls 

qualitative indicators; 3) from the indicators, production of meaning zones that present 

and aim, in a synthetic way, the contents expressed by the subjects. 

Contextualization and socio-historical characterization of Vila dos Pescadores, 

Cubatão-SP 

In 2020, the city of Cubatão had an estimated population of 131,626 inhabitants, 

occupying an area of 142.8 km², resulting in a demographic density of 830.91 

inhab./km² (IBGE, 2020), being the only non-coastal municipality Baixada Santista, 

which has an economic profile predominantly focused on industry, unlike the state and 

national plans, which present services as the main economic activity (IBGE, 2018). 

According to data from the São Paulo Social Vulnerability Index (Ferreira, Dini & 

Ferreira, 2006), Cubatão has 21.2% of the population in the High Vulnerability group 

and 21.0% in the Very High Vulnerability group, that is, 42.2 % of its population has 

low socioeconomic status, with the heads of households having, on average, low 

income and low education. It is noteworthy that the difference between the two groups 

suggests that the first group includes older families with a reduced number of young 

children and the second, heads of young families, in general lonely mothers, and a 

significant presence of young children. 

Regarding the epidemiological aspect, recent mortality data show that Baixada 

Santista is the region of the state with the highest infant mortality rates (14 deaths per 

thousand living births), and in this region the highest rate is found in the municipality 

of Mongaguá (20 .3) and the lowest in Santos (12), while the municipality of Cubatão 

indicates the value of 13 (IBGE, 2019b). 

Vila dos Pescadores is one of the largest communities and currently the second largest 

favela in the municipality. According to New Millennium (2015), in a census carried out 

in 2006, the population in the neighborhood totaled 10,520 inhabitants, gathered in 

2,797 families. Most of the houses are made up of stilts built close to each other and 

their inhabitants suffer from the lack of leisure and socialization options, the violence 

of crime caused by the lack of income options, leading young people to drug trafficking 

organizations and high rate of juvenile pregnancy (Anhas & Castro-Silva, 2017). 
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In terms of basic sanitation, only 19% of the houses had a sewage system and 44.5% 

of the houses were on stilts; in terms of education, 58% of adults had not completed 

elementary school, 5.3% were illiterate, and only 17.8% had completed high school. 

The State's presence in this location has its main role in the Health Unit, as it is a mixed 

unit, with actions from the Basic Health Unit (UBS) and the Family Health Unit (USF), 

which currently houses two health teams of the family, complete minimum teams with 

ten Community Health Agents (CHA).  

The weaknesses of social participation: violence and poverty 

We cannot ignore that the emergence of favelas is directly related to real estate 

interests in the city's spaces, government decisions and an exclusive urbanization 

project. Furthermore, it is reinforced by the media, which creates a social imaginary, 

the image of a dangerous place, where there is only violence, trafficking and crime 

(Valladares, 2000). For Bauman (2001), currently, public space is fragmented into four 

parts: 1) emic places; 2) the phagic; 3) the non-places; and 4) the empty spaces, where 

there is a concentration of excluded people, therefore lacking in meaning and 

dangerous for the neoliberal logic – they are the spaces situated on the margins of the 

metropolises, repelled and made invisible and which become visible only when related 

to violence, to crime or misery. 

According to Faria and Barros (2011), processes of exclusion caused by neoliberal 

ideals and the impoverishment of excluded people are one of the strong reasons for 

the high adherence to drug trafficking, by causing the exclusion of citizenship. 

Weakened and unprepared for the job market, it remains for the subjects to seek 

economic inclusion through drugs. For Dowdney (2004), the adhesion to the drug trade 

is due to the absence of the State. This, in turn, should provide, through public 

institutions, the dignified conditions of health, education and justice.  

[. . .] getting close to the election, then they started doing improvements here. That's 
how the neighborhood developed. Just close to the election. It's still like that. Then 
when it gets close to the election, they [. . .] start to give that attention, then 
everything starts to be improved. Passed the election, it's all over. Everyone forgets. 
(Petra ). 

The processes of perverse inclusion (Sawaia, 2010a) caused and maintained 

economically and politically make drug trafficking organizations grow (Sawaya, 

Albuquerque & Domene, 2018), expanding the domain of space, shifting some borders 

in the territory and creating their own dynamics, such as the law of silence, thereby 

fragmenting the borders of the territory.  



 
191 

 

  
 

The fishermen told us that there, at night, it needs to be dark, due to the activities of 

drug trafficking. The boys themselves often [shoot] at the lamppost to keep their light 

off, but also as a way to test their weapons (Field diary, 12/04/2017). 

There is a lot of pedophilia in this neighborhood! But I cannot do anything! And I'm 
like: "Tell your mom, tell your mom!" And she [the victim] says, “But she won't 
believe it! First, this is a favela, man! You can't report it to the police and say come 
here! There's no way to do this! (Amy). 

The PCC [First Capital Command] is responsible for organizing the neighborhood. 
The community cannot exceed itself in solving any type of problem, so as not to 
draw the attention of the police. Although situations of street fights and random 
deaths do not happen anymore, other types of violence were brought to the 
neighborhood... (Barreto). 

In a scope review, part of an investigation on social participation, it was found that, in 

Brazil, participatory processes are marked by a contrast, if, on the one hand, the 1988 

Constitution enabled the growth of organized social movements, on the other hand, 

these movements are delegitimized by traditional hegemonic sectors of society. It is 

also observed that the weakening of civil society participation is due to the legacy left 

by the colonization of Portugal, such as patriarchy and patrimonialism (Mergen, Zanetti 

& Reschilian, 2018), which put into practice a type of administration which privileges 

self-interest, circumventing the distinction between public and private (Aguiar, 2000), 

and keep alive the logic of exclusion that historically drives vertical structures of power 

in the country (Mergen, Zanetti & Reschilian, 2018). 

Side by side with this reality, we see in the community a disunity between the leaders, 

making each one work in isolation, causing a fragmentation of forces and the 

demobilization of the social aspect as they end up meeting specific demands.  

Have you seen how leadership works here? Do you understand how Tereza and 
Martina work? If they worked together [. . .] with each other [. . .] they would get 
stronger. Because that's what we need, union [. . .] leaderships are too split here. 
(Barreto). 

We have been facing for a long time with the lack of communication between the 
leaders of the neighborhood and their union. Each one only takes care of his own 
affairs. (Field diary, 10/26/2017). 

The community goes through many difficulties because of all the leaders [. . .] 
Leaders compete with each other to prove who does the most and forget their social 
place in the community. (Field diary, 10/26/2017). 

The effects of the current neoliberal ideology accentuated by the legacies of 

colonization ended up directly affecting the population made vulnerable by poverty, 
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causing one of the biggest factors of perverse inclusion, bringing trafficking 

organizations to peripheral communities and causing the weakening of participatory 

movements. These characteristics were considered weaknesses, as they contribute to 

the maintenance and aggravation of the precariousness of living conditions by 

hindering a convergence of forces around the fight against inequalities. 

The potential: female participation in community organization 

In recent decades, in Latin America, an articulation of struggles to oppose the current 

economic-political system and poverty has had women as the main protagonists, 

especially those living in the peripheries. Whether in the fight for day care centers in 

their neighborhoods, in the inclusion of children and adolescents, or in the fight for their 

own causes, the women's movement (Gohn, 2014), despite being numerous, is made 

invisible as a women's movement, which becomes visible only the causes they fight 

for, causes that benefit the entire population (Gohn, 2007; 2014).  

Two years ago we struggled for us to have the menor aprendiz. If there were 
younger apprentices, because they get to that age of 15, they're crazy to get into 
CAMP [Centre for Methodical and Practical Learning]. (Petra) 

I have been facing this enormous potential for a long time, especially in women. It 
was women who fought to open a PAMOS [Medical and Dental Care Post]. It was 
women who founded the Salvation Army. It was women who founded the Residents' 
Association. Women were the ones who founded the ISAC [Socio-Environmental 
and Cultural Institute of Vila dos Pescadores], an association to defend the interests 
of fishermen and the future of artisanal fishing. (Field diary, 04/19/2018). 

However, in this territory, women encountered the difficulties already pointed out by 

Saffioti (2015) when he says that violence against women ignores the boundaries of 

social classes and that its association with poverty has significant weight. 

The female leaders of the neighborhood had to overcome the control exercised by their 

partners regarding leaving the house for meetings related to the creation of the 

neighborhood residents' association. This leadership reports the strategies they had to 

create in order to escape the authoritarianism and machismo of their peers to organize 

their activities.  

Then [...] what we did: we set up a slate just for women [...] Then I went to talk to 
my husband: “If you run [for candidate] we'll split up, I'll leave”, very short and blunt, 
“You choose either me or whatever you want”. (Martina). 

The husbands didn't know we made the moves we made. Then when we started to 
show up to meetings with them, chairs would fly in the meeting, because we did not 
accept ... and if only they did not know we had one ... you know... a team formed 
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there, had already discussed the ideas a lot, it was already well matured. So it was 
war between men and women’s view ... we wanted to make our point because they 
did not ... they wanted to do it but it was only them, they would not listen to us and 
we wanted to be heard (Martina). 

For Touraine (2006), in addition to participating in social movements, a historical 

struggle to constitute themselves as subjects in society is part of women's lives; 

therefore, because women have lived the male domination in their lives, they may have 

more general actions for the recomposition of life. Here, awareness of the difficulties 

led this group of women to organize themselves to create solutions, mobilizing to 

demand better living conditions. To gain effectiveness, the need for institutionalization 

arose; at that time, they had the help of people linked to local public bodies.  

[...] your [...] social worker, he also helped us a lot in terms of organization. [...] I 
was also a social worker. He helped the organization part, [...] how we orient 
ourselves to organize ourselves so that we can register, so that we can actually 
exist. Because the society there already had statute, but it was not registered, 
because there was no money, because of the difficulties we did not know the ways 
to register, we were going to register, but it was not legalized, so we were somewhat 
clandestine, we had an internal organization, but it was not legalized. So, the first 
legal entity was made by women. It was us. (Martina). 

According to Gohn (2004), it is in the territory where experiences of solidarity take 

place and where the social forces and energy of the community are located, where the 

true social capital appears, generating “[. . .] social cohesion, emancipatory forces, 

sources for change and social transformation” (GOHN, 2004, p. 24). 

For Banda-Castro, Varela and Morales Zamorano (2016), relationships between social 

capital and participation show resources that enhance human development, by 

including affective, emotional, ethical, family and community aspects, not limited to 

aspects of productivity economic-labor, reinforcing the value of affections as a 

mediator of experiences. From the perspective of socio-historical psychology, 

affectivity, in addition to bringing us closer to the concrete experience of people, makes 

it possible to understand the production of subjectivity, dialectically articulated with the 

affectations produced in the interaction with the social environment (Sawaia, 2014). 

[. . .] even if you have nothing, but you always find a way to help. And there's always 
a way to help, it's not always financially that you help your family, right. There are 
other ways to help too. (Barreto) 

I've already asked myself this question: “What am I here for?”. But then when one 
or two arrive and say: “Auntie, I did it”. Then, this, you say: “If you didn't manage to 
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save them all, at least one or two you managed to help”. So at least one or two 
you're saving. (Petra). 

The neoliberal ideology hides the economic and political causes of social inequalities, 

makes access to social rights impossible due to the fragility of the notion of equality 

and has also made the participation of women invisible and depoliticised. In these and 

other cases, awareness of the political nature of the situation of vulnerability and 

perverse inclusion, allied to the strength of social capital and the capacity for collective 

and political articulation, have proved to be fundamental and necessary elements to 

face oppression.  

Knowledge production: valuing everyday experience 

Santos (2019) highlighted that scientific and academic knowledge are no longer able 

to explain the inequalities and suffering of a large part of the population, suggesting an 

epistemological rupture that calls into question the sciences as the only valid 

knowledge. The author points to the repression of the knowledge of native peoples, 

considered by science as irrelevant. For this author, there is a lot of other knowledge: 

that which comes from the periphery, from the quilombolas, from the riverside, from 

the indigenous people and from social struggles.  

Everything interferes with health, like living conditions, right. That person who lives 

there on the stilt, when the tide is high, sometimes it fills the shack where the person 

is living. There are some places that when the tide is high, mouses goes indoors, on 

stilts, shacks, especially in the woods. So it interferes with diseases as well. (Field 

journal, 07/06/2018) 

The creation of strategies to influence coexistence through the construction of 

citizenship and defense of rights, especially the concern for youth, is something 

present in the community, as reported by this leader.  

Then I told them, I showed them a movie, I explained to them that Brazil was, who 
was running it were the kings and queens. Then I explained everything to them, 
right. Then I started to tell them “That’s why now we can vote, we can choose our 
presidents. So if they do bad things who are to blame?”; (the children replied): “It's 
us, aunt”. Then he started: “look at Temer, aunt, what's he doing”, then the other 
one “look at Cleber do Cavaco (Cubatão councilor elected by Vila dos Pescadores) 
who doesn't do anything here”, right? Then they started talking. Then I told them 
“that's why Auntie is teaching you, because another election is coming. And you 
can tell mom and dad 'look, see who you're going to pick, because otherwise it's 
our fault. If he's doing what he’s doing now, we were the ones who put him there, 
right?” (Petra). 
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For Lage (2008), it is not only about political struggles, but also about the reinvention 

of methods and action strategies, such as marches, strikes and/or occupations, whose 

objectives are always to promote improvements and transformations. 

[. . .] when we had the Mothers Club, one of the things we developed together [. . .] 
was a program to take the children to get to know outside the [. . .] the limits, right. 
Here we go... It was a cheap program because there wasn’t money, as I had had 
that experience with theater I took the children and selected them backwards [. . .] 
I didn't get the nicest ones anymore, the ones that were all pretty all right, I got the 
most rebellious ones, who didn’t respect their mothers. (Martina). 

Will I need a strategy, will I need time, will I need to study, will I need to prepare, 
will I need to do a lot of things? Yes, in order to get where I want, but I can get there, 
I just have to do it, follow the path that has to be done. [. . .] to get there there's a 
price you have to pay, to do what you want. So just study, and studying is the best 
way. (Martina). 

Thus, leaders play an important role in a context that suffers from the exacerbation of 

social inequality, insofar as they express the capacity to mobilize for the joint creation 

of coping strategies based on the production and enhancement of knowledge of living 

in this territory. Knowledge that even contributes to legitimacy in the community.  

Final considerations 

We emphasize that the current conception of democracy, referenced by neoliberalism 

and welfare, contributes to the depoliticization of work and social issues, covering up 

differences, structural prejudices and the roots of perverse inclusion processes. In this 

sense, it ignores the principle of equality and weakens the struggle for social rights, 

resulting in a growing increase in unemployment, violence and the dismantling of the 

public health system. 

From this perspective, we note that the current political and economic systems are 

consistent with the creation of spaces that enable drug trafficking organizations to 

establish themselves, expanding and asserting themselves as a parallel power, as well 

as the rise of neo-Pentecostal movements. 

However, by giving visibility to social inequalities, participatory processes are the only 

way that can advance public policies towards social equity, being, therefore, an 

important object of reflection and research. 

We can infer that, to face the difficulties and challenges in favor of improving living 

conditions, the community can count on leaders capable of making use of resources, 

such as: their life experiences and past struggles, the creation of individual strategies 

or collective and the mobilization of the components of social capital. With this, they 



 
196 

 

  
 

can turn each of the struggles into a specific achievement, producing unique 

knowledge that legitimizes and sustains it, while fostering the creation of cohesion 

among residents and the mobilization of forces that can drive social transformations. 

During this work, we observed some gaps that deserve further investigation, such as 

the specificities of the leaders of this community and the consequent issue of gender 

given the role of women, the participation of affectivity in participatory processes and 

the role played by the State in this territory.   
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Resumo 

Pesquisa realizada no âmbito de um amplo projeto de pesquisa-participante em 

contextos de vulnerabilidade da Baixada Santista/SP, que objetiva compreender 

elementos psicossociais da participação social e do envolvimento das lideranças 

comunitárias de uma comunidade periférica local, apontando suas potencialidades e 

fragilidades. Atualiza as reflexões baseando-se nas ações de enfrentamento à 

pandemia da covid-19 que tem acirrado as consequências da desigualdade social. 

Sistematiza as informações por meio do software Atlas TI e analisa com base na 

perspectiva da Epistemologia Qualitativa e da Hermenêutica de Profundidade (HP) de 

Thompson. Resultados indicam que, de modo geral, a participação social se efetiva 

por meio de organizações sociais. Por um lado, a fragmentação das forças locais e 

esgarçamento de laços sociais dificultam o fortalecimento da participação social, por 

outro, os processos de conscientização estão presentes na busca do bem comum.  

Palavras-chave: Desigualdade Social; Vulnerabilidade; Participação Social; 

Liderança; Covid-19. 

Abstract 

Our study was conducted within the scope of a broad research-participant project in 

vulnerable contexts of Baixada Santista, in the coastal region of the state of São Paulo, 

Brazil, which aims at understanding the psychosocial elements of social participation 

and the involvement of community leaders in a local peripheral village, by pointing their 

strengths and weaknesses. Our article updates the reflections based on the actions to 

confront the COVID-19 pandemic, which has aggravated the consequences of social 

inequality. It also systematizes information using Atlas IT software and analyzes them 

based on the perspective of Qualitative Epistemology and Thompson’s Depth 

Hermeneutics (DP). The results indicate that social participation happens by social 

organizations. On one side, the fragmentation of local forces and the strengthening of 

social bonds make it difficult to strengthen social participation; on the other side, 

awareness processes are present in the search for a common good.  
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Keywords: Social Inequality; Social Vulnerability; Social Participation; Leadership; 

Covid-19. 

Introduction  

The dominant ideology has ignored the scenario of poverty and the social inequalities 

produced by capitalism by propagating the bourgeois individualistic way of life as a 

parameter of the notion of success or failure, measured by the rule of meritocracy. 

However, the reality shows that the gap between the rich and the poor has become 

increasingly evident in neoliberalism – especially in Brazil, one of the champions of 

income inequality (WSR, 2020), at a time when social conditions deteriorate with the 

precariousness of social rights and disrespect for human rights. 

Patriarchy and patrimonialism (Mergen; Zanetti; Reschilian, 2018), the enslavement of 

Africans (Gohn, 2019) and their exploitation for almost four centuries contributed to 

keeping the issue of social inequalities (Moura, 2019), including the fact that, even after 

the abolition of slavery, this group of people could not enter the labor market due to 

the lack of state policies that included them as citizens. 

In Brazil, participatory processes are marked by a contradiction. If the 1988 

Constitution allowed the strengthening of democracy by the emergence of social 

movements, there is still a great challenge as for the delegitimization of these through 

traditional hegemonic sectors of society.  

However, the social struggles touch the wounds of social inequalities that update and 

advance public policies. Thus, social participation becomes an important object of 

scientific reflection. 

In our article, we propose a discussion on the aspects of social participation and 

political involvement of community leaders of a peripheral community of the Baixada 

Santista, coastal area of the state of São Paulo, by observing psychosocial elements 

that concern the role of socialization processes in the potentiation of collective actions. 

In this perspective, we will point out some of the weaknesses and potentialities 

expressed in the forms of community organization and socialization, by observing the 

participatory processes that mark the history of struggles and practices of the current 

leaders, and then illustrate how the potentialities contributed to face the arrival of the 

pandemic of covid-19, since it has intensified social inequalities in vulnerable 

communities due to the impossibility of observing some important aspects for the 

control of the pandemic (Rodrigues et al., 2020), due to the lack of hygiene conditions, 
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and the difficulty of social isolation due to housing conditions and the necessary 

displacement for work and living activities. 

We understand that social participation is defined as an action that occurs in the 

institutional sphere and in social movements in a parallel or simultaneous way; 

develops, according to its formation and character, the social and historical context, 

logics of internal deliberation and representation and before society and/or the State; 

one of its dimensions is psychosocial, and this is the focus of the concept of awareness 

proposed by Martín-Baró (1997), supported by Paulo Freire (1979), which we will 

resume later. 

Awareness, for this author, is a process characterized by different degrees of 

participation and political involvement, which concern the various ways of generating 

approximation and/or distancing between personal and collective identities that are 

produced in the relations of political subjects with a group, movement, collectivity or 

entity (Martin-Baró, 2017; Vieira; Ximenes, 2008). The leaders’ figures emerge from 

these relationships, being either more or less democratic, fostering different degrees 

of social participation, strengthening a certain way of reporting collective history. 

The contradictions of what the Constitution founded under the aegis of Social Welfare 

and its operationalization become more explicit in the peripheries of capitalism, 

especially in countries whose origins come from colonization and patriarchalism and 

that have institutionalized political violence as a method of confronting movements of 

resistance and defense of social rights.  

Recent literature review on social and political participation in Brazil (Delenogare; 

Araújo, 2018) observed that most studies seek to understand its development based 

on historical-cultural and political influences; different shapes, spaces and actors; of 

the effects produced in collective needs, emphasizing as limitations the lack of space 

in government agendas, the restricted institutional actions and lack of engagement of 

the subjects and pointing to the need to expand the relationship between society and 

managers, creation of forms of promotion of social participation and ways that subjects 

appropriate them. 

According to Aguiar (2000), one of the factors that favored the weakening of social 

participation movements was the legacy of Portuguese colonization, in which its 

leaders administered the country favoring their own interests, thus circumventing the 

separation between the public and the private. 



 
203 

 

  
 

These perspectives point to the need to examine and deepen the understanding of 

participatory processes based on the quality of bonds and intersubjective relationships. 

The possibility that we find in the theorizations of socio-historical psychology regarding 

the valorization of the concept of affectivity approximates us to concrete experiences, 

makes the coexistence and life histories of subjects and groups indicators of a potential 

to change reality. This allows the understanding of the production of subjectivity 

dialectically articulated with the experiences in its social environment and emphasizes 

the political aspect of social participation (Sawaia, 2014). 

According to Sawaia (2003), socio-historical psychology understands the construction 

of social bonds as a phenomenon that cannot be separated from the political relations 

established in a society that is structured around poverty and violence, in which power 

relations and asymmetry appear as a social pattern – even producing affections, 

promoting approximations and dissents at the ethical and political level. 

The choice of socio-historical psychology also involves a political conception, because 

it has questioned and fought the colonization of social psychology by North American 

and European theories since its emergence in the country, showing that we can 

understand the singularities of our reality based on theoretical frameworks formulated 

in the Latin American context. 

Methods 

Studies conducted in vulnerable territories of Baixada Santista focused on the 

relationship between the health unit and the community, thus contributing to an 

expanded conception of health. Its social determinations have become an important 

reference for understanding the complexity of health-disease processes and care in 

these territories. 

This methodological perspective guides our activities since 2009 and the questions 

that motivated the research arose from the diversified insertion of researchers in 

teaching, extension and research developed in line with the Pedagogical Political 

Project of the Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista 

(Unifesp/BS), in the search for meanings and shared meanings about the 

understanding of health, care and participatory processes in territories of social 

vulnerability (Anhas; Pink, pink. Castro-Silva, 2018).  

These projects allowed the emergence of others, including the master’s thesis of one 

of the authors, from which it was possible to update the information on the 

consequences of the covid-19 pandemic in this territory. 



 
204 

 

  
 

Since it is a study of social relations, representations and perceptions of subjects and 

our source is constituted by a database, we determinated the qualitative approach as 

the most appropriate method for understanding the object of study, because it allows 

systematizing the knowledge of how human beings live, feel and think. The 

documentary model was also adopted due to the use of primary sources and the quality 

of information that this method allows to be extracted from the documents, thus 

contributing to the understanding of the object studied. 

Theoretically and methodologically, this investigation is supported by socio-historical 

psychology based on Marxism, with historical materialism and dialectical logic as 

philosophy and method, understanding the human being as a social and historical 

being and society as a product of the relationship between them (Bock, 2011). 

 

Construction of qualitative information: location, participants and collection of 

information 

The community where the study was conducted is located between the Casqueiro 

River and the Anchieta Highway, is the second largest favela in a municipality of 

Baixada Santista and is built on mangroves, which shows the complexity of its 

urbanization, considering the preservation of the environment and living conditions. 

Regarding the state’s presence in the territory, it has only one mixed-model Health Unit 

composed of three family health teams. There is also a day care center, a church and 

community-based organizations. 

Most of the houses are made up of stilts built close to each other and residents live 

with poor basic sanitation, lack of leisure and socialization options, violence of drug 

trafficking crime and a high rate of juvenile pregnancy (Anhas; Castro-Silva, 2017). 

The most recent references of the São Paulo Social Vulnerability Index place it in the 

very high vulnerability group – subnormal clusters (IPVS, 2018). 

According to data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE, 2010), 

its estimated population is 128,748 inhabitants, and of these, 57.9.1% are brown and 

8% black; its main economic activity is the petrochemical industries installed in the 

1950s, which place it, according to the survey by the Municipal Information 

Observatory (Bremaeker, 2019), among the richest municipalities in the country with 

an annual budget revenue of more than R$ 1 billion (Carro, 2020). However, according 

to Anhas (2019), 54.02% of its population lives and resides in precarious or risky 

conditions. 
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For this study, we analyzed a database composed of information collected between 

June 2017 and October 2019 in five workshops, twenty-four field diaries, and in-depth 

interviews with four leaders (three women and one man). One of them works in a 

philanthropic institution in the community, another is retired and supplements her 

income with an on-site grocery store, one is retired and the other works in fishing and 

other occasional works. All have incomplete basic level of schooling and age between 

30 and 65 years. 

The techniques used were: research of official data and document analysis; thematic 

workshops; formation of research groups for in-depth interviews; participant 

observation and field diaries. The formation of research groups occurred in four stages 

from the meetings for the presentation of the project, by the formation of the research 

group to the development of research and discussions of the results. 

The interviews and workshops were recorded and transcribed according to the 

Informed Consent Form approved by the Research Ethics Committee of the Federal 

University of São Paulo – CEP/Unifesp no. 66235417.3.0000.5505, no. 

68720217.8.0000.5505 and CEP no. 2,108,711 and no. 2,198,202. 

In a later stage of updating the reflections due to the consequences of the covid-19 

pandemic, semi-structured distance interviews were conducted with community 

leaders via cross-platform messaging applications (WhatsApp, Telegram) or 

communication software (Skype, Zoom). The interviews were recorded according to 

the Informed Consent Form approved by the Research Ethics Committee of the 

Universidade Federal de São Paulo – CEP/UNIFESP no. 4,530,562 and stored in 

digital files for study and analysis. Audio transcription was not necessary, since the 

management software allows the inclusion of audio files. 

Information management and analysis  

Information were organized and managed by the researcher himself using the Atlas TI 

software and analyzed according to Depth Hermeneutics methodology (Demo, 2012; 

Thompson, 2000). 

In the data analysis, we understood Epistemology Qualitative (González-Rey, 2011), 

which comprises the guiding references of the analyses, as part of a continuous 

process of deepening the information, valuing the implication and the creativity of the 

researcher and favoring the emergence of new theorizations. 

Results and discussion  
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We analyzed the narratives of community leaders in participatory processes that mark 

the history of struggles for the improvement of living conditions, pointing out some 

potentialities and weaknesses expressed in the forms of community organization and 

socialization, and presented some issues contextualized by the consequences of the 

pandemic of covid-19. 

Weaknesses expressed in the forms of organization and socialization and in the 

participatory processes of community leaders  

Social participation is materialized as a collective force “that grows in power as it is 

shaped by the different reliefs and contours, valuing the modes and moments of the 

communities in which it is produced” (Costa; Castro-Silva, 2015, p. 288), whose quality 

is associated with the possibility of forming bonds with the objective of claiming or 

creating affirmative forms of overcoming the violation of rights (Costa; Castro-Silva, 

2015: Gohn, 2019; Lavalle, 2011). However, the lack of connection and mobilization 

of people represents one of the great difficulties. 

Martina’s speech was very exciting. She said people need to worry, so it’s 
challenging the issue of participation. For Martina, people don’t feel like it’s their 
city. It’s like city’s not ours. She said that we need to feel we belong to the city to 
start fighting for these environmental and health issues, which are so important. 
(Field Diary, March 28, 2018) 

Benkos comments on the difficulty in organizing politically in the community. He 
always refers to leaders as “those who call themselves leaders.” These people 
would agree to sell themselves in exchange for some position in the office of 
councils, mayor and deputy mayor. Moreover, “those who call themselves leaders” 
spread hatred and envy among themselves, by spreading rumors, gossip, causing 
discord. (Field Diary, April 4, 2018) 

In this line, gossip has a prominent role. For Elias and Scotson (2000), gossip is 

phenomena whose dynamics explain norms, beliefs and relationships of a community, 

whether derogatory or complimentary; they are faces of the same coin, serving to affirm 

a dominant opinion, consolidate or undo relationships, move away or bring people 

together, being, therefore, a powerful tool in communication and instrument of social 

control. In this case, gossip plays a rather negative role in the bonds between the 

people of the community. 

Gossip is a source of discord and many fights among the residents of the 
community. The internet, via social networks, appears as something that intensifies 
the situation. (Field Diary, November 14, 2017) 
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One paper cited gossip and the whole [research group] emphatically confirmed its 
existence everywhere and in the community. (Field Diary, September 14, 2018) 

In the process of socialization and community organization, violence has contributed 

to the blurring of the social fabric. Among these, the organization of drug trafficking has 

interfered in the daily dynamics by dictating rules of conduct and coexistence 

(Medeiros; Sapori, 2010). In this territory, the leaders note the influence of trafficking 

in the organization of community dynamics.  

At the time of the gangs and during the period when the Terceiro Comando was at 
the conducting the trafficking in the neighborhood, there were many robberies and 
the community was much more violent. It was common, for example, to see corpses 
and heads floating in the river, bodies of people probably murdered by gangs. That 
doesn’t happen anymore. Conflicts are resolved by trafficking [...] although 
situations of street fighting and deaths no longer happen, we recognize that other 
types of violence were brought to the neighborhood. (Field Diary, December 4, 
2017) 

The minimization of the presence of the State causing situations of social helplessness 

(Dimenstein; Cyril Neto, 2020) favors the installation and growth of drug trafficking 

organizations and the consequent violence, which is a problem difficult to solve in 

practical and ideological terms, according to Zaluar (1997).  

The aforementioned weaknesses are part of a context of extreme poverty and lack of 

basic sanitation that daily endanger the physical and mental health of the inhabitants, 

a condition that generates a feeling of humiliation and aggravates suffering, since the 

place where people live reflects in their own dignity, as described in the book Quarto 

de despejo (Jesus, 2007). 

Potentialities expressed in the forms of organization and socialization and in the 

participatory processes of community leaders  

According to Martin-Baró (2017), the perception of social injustices triggers a process 

of awareness, which, combined with subjective and intersubjective resources can 

awaken different forms of confrontation. Also according to Martin-Baró (1997), as it 

gradually decodes the world around, the subject captures the oppression and 

dehumanization mechanisms, thus transforming the consciousness that perceives the 

situation as natural and opening the horizons to new possibilities. 

[Barreto] told about his role together with Martina in the fight of ISAC [Instituto 
Socioambiental e Cultural], because the pit also brings damage to the class of 
anglers, who have their work product contaminated and therefore no possibility of 
being marketed or consumed. He stressed the importance of raising awareness 
among the population about the risks to which they are exposed due to the 
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presence of pits for the disposal of heavy metal waste by companies that claim to 
seek progress, but by misinformation and disrespect. (Field Diary, March 1, 2018) 

The critical awareness that arises in the face of the reality that surrounds it provides a 

new praxis that, in turn, opens to new forms of consciousness. According to Martin-

Baró (1997), the awareness process results in strengthening the subjects and the 

community, because people realize that the situations of oppression they live in are 

shared by other people in the community. 

that’s why I tell the fisherman, it’s not by speaking that we’re going to [...] we’ll only 
be able to change something when we have information and then we work on that 
information then see which one is better for everyone. Did you understand? And 
that’s not a simple thing, that happen overnight, we have to see, legislation, law, 
rule, what is up to us to do, for this common. (Barreto)  

The human being is transformed as he modifies the reality, being a dialectical process 

that, according to the author, can only happen with dialogue between the subjects 

(Martin-Baró, 1997; Montero, 2010).  

Oh, yesterday I was talking to some women here on our street, we’re forming a 
commission for us to go to the trap house to talk to them about the funk party they’re 
doing here. (Petra)  

then we started to organize ourselves in the Mothers Club to see how we could 
claim [...] then the big obstacle was the railway network, and Father Antonio helped 
a lot in this construction [...] he formed a team, bring people [...] financially support 
a bus to take us to the legislative assembly to press deputy, to press the Union 
Heritage Service/SPU, because there was no ambulance, it wouldn’t enter in if 
someone died. (Martina) 

The awareness of a situation of deprivation leads a group of people to organize 

themselves to claim their rights or to create solutions, a group that mobilizes begins to 

demand better living conditions. As pointed out by Touraine (2007), since they have 

lived male domination in their lives, women may take more general actions for the 

recomposition of life. 

And I saw that here the children lived in a very high risk situation, besides poverty, 
right, the health, everything: the situation was precarious, much more than we see 
now, right? There were children walking around naked because they lacked clothes 
[...] And then as I already knew the Salvation Army in Santos, I invited them, and 
Margareth Ingrid was there. I invited her to come and do this work here in the 
community. (Petra) 

[A social worker] helped in the organization, as guidance [...] how could guide 
ourselves, to organize ourselves so that we can register, so that we can actually 
exist. Because the society had the statute, but it was not registered due to the lack 
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of money, [...] we did not know the way to register it, we would register it but it was 
not legalized so we kind of existed clandestinely, we had an internal organization 
but it was not legalized. So the first legal entity was made by women. We did it. [...] 
it is the Community Association [...] which still exists. (Marina) 

The active presence of female leaders from the beginning, based on awareness 

processes, has opened possibilities for a new praxis, including by effectively 

participating in the organization and collective mobilization in the current context of the 

covid-19 pandemic. 

The covid-19 pandemic and the intensifying effects of social inequalities  

A large part of the population that had already suffered from the lack of fundamental 

rights had the situation aggravated by the investment cuts proposed by PEC 241, 

which justified the containment of social programs that had been fighting enormous 

social inequalities by assuming that the country’s economic problems are caused by 

public spending, directly putting social rights at risk (Fiocruz, 2016). 

In this context, the pandemic of covid-19 arrived in Brazil in 2020 , whose advance 

explained the consequences of social inequality by affecting more directly the 

populations with greater difficulties of putting into practice isolation and social 

distancing due to the need to fight for survival and the housing precariousness (Caponi, 

2020; Santos, 2020). In this case, as explained by Nakamura e Silva (2020, p. 156),  

the bodies are distinctly vulnerable to infection, access to health services, illness and, 

therefore, death resulting, among other things, from the absence of public policies that 

require health strategies linked to other initiatives to respond to the various aspects 

involved in the necessary confrontation of the pandemic.  

On the other hand, we see the “establishment of networks of solidarity, community 

initiatives and responses that, as in other health challenges already experienced, are 

fundamental links in the construction of answers that have required us to have 

uninterrupted reflections” (Nakamura; Silva, 2020, p. 157), as happened in this 

community, which, despite all the stress, counted on the solidarity of the residents, 

which is a necessary cooperation to face the minimization of the presence of 

democratic institutions. 

the stress level of people increased, we saw that people got more impatient, I 
myself witnessed like about three assaults against women. (Martina) 

unemployment has also increased, the difficulty increased a lot, because this is a 
very needy community, the abundance here is very large, abundant of everything, 
right, but at the same time solidarity [...] solidarity has increased a lot. (Martina) 
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The leaders were also able to organize themselves to fight the spread of the virus by 

raising awareness among residents, by using technological resources offered, and 

partnering with companies and organizations to obtain the necessary items for 

protection.  

we organized an internet group called good people, formed mostly by young 
people, because we are very supportive to each other here, so depending on the 
need, what is happening, it’s like an alarm is triggered, you know, in each one, so 
everyone mobilizes. (Martina) 

I decided to do this awareness work, we partnered with some organizations, we 
received donations of alcohol gel, mask, liquid soap, we filled bottles and put in 
strategic points, we made posters, we started to do this work so that people would 
become aware [...] then we started to partner with other organizations, we got 
market baskets, donations to collaborate with other people that had no food ... this 
at the boom of the pandemic. (Martina) 

Aggregating social participation and collective work has allowed leaders to make 

themselves subjects of history and assume the role that the neoliberal capitalist state 

is failing to fulfill. They know that, as Scaramboni reminds us (2020, p. 14), “the 

importance of lives lies in the actions built by the collectivisms, which insist on living 

and fostering society projects that imply not in the extermination of people, but in the 

end of inequalities”. They face adversities as they can, despite the set of affections that 

the pandemic is triggering and intensifying, especially the negative ones, generating 

psychic suffering, such as fear, anger, envy, and longing. However, they also trigger 

hope, “a constant partner (fear nourishes hope and hope allows us to live in spite of 

fear)” (Sawaia, 2020, p. 4). 

In this regard, Scaramboni (2020, p. 11) emphasizes that: 

In these deadly paths, staying alive maintaining the relation with the possibility of living 

is the first challenge. Weaving a production of care and coping practices to the refusal 

of death, with information, masks, water, soap, harm reduction strategies and what 

else possible.  

The pandemic of covid-19 has brought more than just medical and epidemiological 

consequences, for example: the social, political and economic effects, causing an 

intensification of existing precariousness such as poverty, vulnerability by the absence 

of fundamental rights, the unhealthiness of housing, besides the lack of either state 

interventions or private investments, bringing numerous challenges for leaders in a 

moment when the emergency aid ends in the country. 

Final considerations  
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We found that community leaders have a history of achievements related to 

improvements in living conditions despite the existence of what are considered 

weaknesses, such as the current lack of mobilization existing in the community, the 

demotivating perception of corruption and the disarticulation between the leaders and 

violence of the drug trafficking organization. 

Despite the existence of potentialities such as the processes of awareness, 

organization and dialogue with the community to achieve some objectives – such as 

the creation of the Mothers’ Club and the organization of an institute against the pit 

(ISAC) – most actions have not yet resulted in an implementation of public rights and 

policies of health, education, assistance or culture. 

The precariousness of living conditions in the community, accentuated by the presence 

of the pandemic, triggers social participation, since this becomes a concrete need 

today. The question is: how to foster social participation beyond voluntarism? 

The selective presence of the State in this and other communities has given rise to 

new movements of social participation, actors and leaders. The church and trafficking 

emerged, both fulfilling different functions, but often acting in a common field: 

assistance. 

We found that making people appropriate the territory is one of the great challenges, 

thus boosting democratic and participatory processes aimed at combating the 

injustices and sufferings of populations put on the sidelines by an institutionalization, 

whose origins date back to colonialism and patriarchy that mark the origins of our 

country. 

These processes can advance public policies and lead the State to a path of greater 

social equity by denouncing social inequalities, being, therefore, an important object of 

scientific research and reflection. 

Our study has the gap related to the development of other themes related to the 

phenomenon of social participation, such as: overcoming assistance and voluntarism; 

gender issues, considering the leading role of women in this community; the aspects 

that lead to leadership in this community and the role that the State plays in vulnerable 

communities. 

These issues remain as themes of desirable future investigation with the purpose of 

contributing to the necessary confrontation of inequalities. 
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Apêndice D – Lista de códigos elencados  

Código Magnitude 
2- H.L - @: Carteiro: laço dentro e fora 1 
2- H.L - @: Cenário sócio politico 3 
2- H.L - @: Comunidade: história 5 
2- H.L - @: Exército da Salvação 2 
2- H.L - @: Família: importância 2 
2- H.L - @: Lideranças 3 
2- H.L - @: Lideranças: busca 3 
2- H.L - @: Lideranças: conflitos 3 
2- H.L - @: Pier: palco de contradições 1 
2- H.L - @: Politicas públicas 1 
2- H.L - @: Território: vulnerabilidade 3 
2- H.L - A: adolescência e drogas 4 
2- H.L - A: adolescência manipulada 2 
2- H.L - A: adolescência: o que os move 4 
2- H.L - A: característica pessoal - busca de direitos 1 
2- H.L - A: característica Pessoal - check noticias 2 
2- H.L - A: comunidade: enfraquecimento 1 
2- H.L - A: comunidade: não participação (F) 1 
2- H.L - A: conquistas saúde - pessoas empenhadas 1 
2- H.L - A: descrença politica (F) 1 
2- H.L - A: dificuldades - cultura do café 2 
2- H.L - A: dificuldades - discurso de ódio mobiliza 1 
2- H.L - A: dificuldades - pouca participação 2 
2- H.L - A: dificuldades - reforma politica 3 
2- H.L - A: dificuldades: falta mobilização 1 
2- H.L - A: falsas promessas (F) 1 
2- H.L - A: fatores de adoecimento 1 
2- H.L - A: história de vida 18 
2- H.L - A: informação - problemas 3 
2- H.L - A: informação: não tem acesso 1 
2- H.L - A: informação: provoca mudanças 1 
2- H.L - A: informações - como checar? 1 
2- H.L - A: iniciativas: idosos 1 
2- H.L - A: iniciativas: via politica 3 
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2- H.L - A: lideranças: visão 5 
2- H.L - A: pescadores situação atual 1 
2- H.L - A: pobreza: preconceitos e denominações 1 
2- H.L - A: propostas melhoria 2 
2- H.L - A: relação com o tráfico 2 
2- H.L - A: transformações - causas 1 
2- H.L - A: valores pessoais-familiares 8 
2- H.L - A: Vila dos Pescadores 1 
2- H.L - A: visão adolescência e a informação 1 
2- H.L - A: visão da adolescência 20 
2- H.L - A: visão da infância como futuro 1 
2- H.L - A: visão da politica 5 
2- H.L - M: agente de saúde das antiga 1 
2- H.L - M: anos de formação 3 
2- H.L - M: comunidade e poder publico 1 
2- H.L - M: comunidade: criminalidade e poder 1 
2- H.L - M: comunidade: discernimento e responsabilidade 15 
2- H.L - M: comunidade: divisão interna 1 
2- H.L - M: comunidade: divisão tarefas 5 
2- H.L - M: comunidade: estratégias pessoais 7 
2- H.L - M: comunidade: história 26 
2- H.L - M: comunidade: história - mulheres 3 
2- H.L - M: comunidade: história dos afetos 4 
2- H.L - M: comunidade: inércia 2 
2- H.L - M: comunidade: iniciativas próprias 1 
2- H.L - M: comunidade: jogo de interesses 1 
2- H.L - M: comunidade: legalização 1 
2- H.L - M: comunidade: mentiras institucionais 1 
2- H.L - M: comunidade: mudança valores 3 
2- H.L - M: comunidade: mulheres em busca proteção 2 
2- H.L - M: comunidade: papel igreja 5 
2- H.L - M: comunidade: participação política 1 
2- H.L - M: comunidade: perda dos objetivos 2 
2- H.L - M: comunidade: perspectiva jovens 1 
2- H.L - M: comunidade: politicas  publicas 1 
2- H.L - M: comunidade: políticas publicas inadequadas 2 
2- H.L - M: comunidade: principios e valores 1 
2- H.L - M: comunidade: programas educativos 3 
2- H.L - M: comunidade: tráfico como poder 1 
2- H.L - M: história de vida 44 
2- H.L - M: história de vida - busca ativa 3 
2- H.L - M: história de vida - organização moradores 5 
2- H.L - M: história de vida - preconceitos e valores 1 
2- H.L - M: historia de vida: forças 3 
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2- H.L - M: história de vida: machismos 1 
2- H.L - M: história de vida: motivação 1 
2- H.L - M: impressões dos outros 1 
2- H.L - M: juventude: ausência de valores 1 
2- H.L - M: lugar de fala 1 
2- H.L - M: participação raízes 3 
2- H.L - M: pesquisas pessoais 1 
2- H.L - M: profissionais e profissionais 1 
2- H.L - M: relações institucionais 2 
2- H.L - M: valores pessoais 28 
2- H.L - S: comunicação entre lideranças 1 
2- H.L - S: historia de vida 14 
2- H.L - S: o trabalho 1 
2- H.L - S: opinião s/saúde 4 
2- H.L - S: probl. saúde - ajuda de politicos 2 
2- H.L - S: saidas p/problemas 2 
2- H.L - S: seu marido 2 
2- H.L - S: trabalho na comunidade 1 
2- H.L - S: valores pessoais 10 
2- H.L - S: Visão de mundo 1 
2- H.L - TC: adolescencia e tráfico 4 
2- H.L - TC: adolescentes e futuro 8 
2- H.L - TC: comunidade acolhimento 4 
2- H.L - TC: comunidade e relações de confiança 5 
2- H.L - TC: comunidade e sofrimento 3 
2- H.L - TC: comunidade história 1 
2- H.L - TC: força interior (Danilo) 1 
2- H.L - TC: história de vida 1 
2- H.L - TC: histórias do poder 4 
2- H.L - TC: impotência lei do silêncio 2 
2- H.L - TC: melhorias e políticagem 2 
2- H.L - TC: meninas e a prostituição 1 
2- H.L - TC: mobilização 1 
2- H.L - TC: o exército da salvação 1 
2- H.L - TC: participação comunidade 2 
2- H.L - TC: participações politicas publicas 3 
2- H.L - TC: realidade e midia 1 
2- H.L - TC: sentido do trabalho na comunidade 1 
2- H.L - TC: seu trabalho e válvulas de escape 1 
2- H.L - TC: sugestões 3 
2- H.L - TC: valores pessoais 4 
2- H.L - V: demolições 2 
2- H.L - V: documentário 3 
2- H.L - V: politicos e a comunidade 1 
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2- H.L - V: visão da situação atual 3 

Apêndice E – Grupo dos códigos e códigos 
 

Grupo de Códigos Código 

comunidade 2- H.L - @: Carteiro: laço dentro e fora 
2- H.L - @: Comunidade: história 
2- H.L - @: Exército da Salvação 
2- H.L - @: Território: vulnerabilidade 
2- H.L - A: comunidade: enfraquecimento 
2- H.L - A: comunidade: não participação (F) 
2- H.L - M: comunidade e poder público 
2- H.L - M: comunidade: criminalidade e poder 
2- H.L - M: comunidade: discernimento e 
responsabilidade 
2- H.L - M: comunidade: divisão interna 
2- H.L - M: comunidade: divisão tarefas 
2- H.L - M: comunidade: estratégias pessoais 
2- H.L - M: comunidade: história 
2- H.L - M: comunidade: história - mulheres 
2- H.L - M: comunidade: história dos afetos 
2- H.L - M: comunidade: inércia 
2- H.L - M: comunidade: iniciativas próprias 
2- H.L - M: comunidade: jogo de interesses 
2- H.L - M: comunidade: legalização 
2- H.L - M: comunidade: mentiras institucionais 
2- H.L - M: comunidade: mudança valores 
2- H.L - M: comunidade: mulheres em busca proteção 
2- H.L - M: comunidade: papel igreja 
2- H.L - M: comunidade: participação política 
2- H.L - M: comunidade: perda dos objetivos 
2- H.L - M: comunidade: políticas  públicas 
2- H.L - M: comunidade: políticas públicas 
inadequadas 
2- H.L - M: comunidade: princípios e valores 
2- H.L - M: comunidade: programas educativos 
2- H.L - M: comunidade: tráfico como poder 
2- H.L - S: trabalho na comunidade 
2- H.L - TC: comunidade acolhimento 
2- H.L - TC: comunidade e relações de confiança 
2- H.L - TC: comunidade e sofrimento 
2- H.L - TC: comunidade história 
2- H.L - TC: participação comunidade 
2- H.L - V: políticos e a comunidade 
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dificuldades 2- H.L - @: Território: vulnerabilidade 
2- H.L - A: descrença política (F) 
2- H.L - A: dificuldades - cultura do café 
2- H.L - A: dificuldades - discurso de ódio mobiliza 
2- H.L - A: dificuldades - pouca participação 
2- H.L - A: dificuldades - reforma política 
2- H.L - A: dificuldades: falta mobilização 
2- H.L - A: falsas promessas (F) 
2- H.L - A: informação: não tem acesso 
2- H.L - A: pescadores situação atual 
2- H.L - A: pobreza: preconceitos e denominações 
2- H.L - M: relações institucionais 
2- H.L - TC: impotência lei do silêncio 

história de vida 2- H.L - A: história de vida 
2- H.L - M: história de vida 
2- H.L - M: história de vida - busca ativa 
2- H.L - M: história de vida - organização moradores 
2- H.L - M: história de vida - preconceitos e valores 
2- H.L - M: história de vida: forças 
2- H.L - M: história de vida: machismos 
2- H.L - M: história de vida: motivação 
2- H.L - S: história de vida 
2- H.L - TC: história de vida 

adolescência 2- H.L - A: adolescência e drogas 
2- H.L - A: adolescência manipulada 
2- H.L - A: adolescência: o que os move 
2- H.L - A: visão adolescência e a informação 
2- H.L - A: visão da adolescência 
2- H.L - A: visão da infância como futuro 
2- H.L - M: juventude: ausência de valores 
2- H.L - TC: adolescência e tráfico 
2- H.L - TC: adolescentes e futuro 
2- H.L - TC: meninas e a prostituição 

cenário atual 2- H.L - A: comunidade: enfraquecimento 
2- H.L - A: comunidade: não participação (F) 
2- H.L - A: conquistas saúde - pessoas empenhadas 
2- H.L - A: descrença política (F) 
2- H.L - A: dificuldades - pouca participação 
2- H.L - A: dificuldades - reforma política 
2- H.L - A: dificuldades: falta mobilização 
2- H.L - A: falsas promessas (F) 
2- H.L - A: informação: não tem acesso 
2- H.L - A: lideranças: visão 
2- H.L - A: pescadores situação atual 
2- H.L - A: relação com o tráfico 
2- H.L - A: Vila dos Pescadores 
2- H.L - A: visão da adolescência 
2- H.L - A: visão da política 
2- H.L - M: comunidade: divisão interna 
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2- H.L - M: comunidade: divisão tarefas 
2- H.L - M: comunidade: inércia 
2- H.L - M: comunidade: jogo de interesses 
2- H.L - M: comunidade: legalização 
2- H.L - M: comunidade: mentiras institucionais 
2- H.L - M: comunidade: mulheres em busca proteção 
2- H.L - M: comunidade: papel igreja 
2- H.L - M: comunidade: participação política 
2- H.L - M: comunidade: perda dos objetivos 
2- H.L - M: comunidade: políticas  públicas 
2- H.L - M: comunidade: políticas públicas 
inadequadas 
2- H.L - M: comunidade: programas educativos 
2- H.L - M: comunidade: tráfico como poder 
2- H.L - M: juventude: ausência de valores 
2- H.L - S: comunicação entre lideranças 
2- H.L - S: opinião s/saúde 
2- H.L - TC: adolescência e tráfico 
2- H.L - TC: comunidade e sofrimento 
2- H.L - TC: impotência lei do silêncio 
2- H.L - TC: mobilização 
2- H.L - TC: participação comunidade 
2- H.L - TC: participações políticas públicas 
2- H.L - TC: realidade e mídia 
2- H.L - V: documentário 
2- H.L - V: políticos e a comunidade 
2- H.L - V: visão da situação atual 

futuro 2- H.L - A: adolescência: o que os move 
2- H.L - A: propostas melhoria 
2- H.L - A: transformações - causas 
2- H.L - A: visão da infância como futuro 
2- H.L - M: comunidade: perspectiva jovens 
2- H.L - TC: adolescentes e futuro 
2- H.L - TC: sugestões 

valores pessoais 2- H.L - @: Família: importância 
2- H.L - A: valores pessoais-familiares 
2- H.L - M: valores pessoais 
2- H.L - S: valores pessoais 
2- H.L - TC: valores pessoais 

estratégias 2- H.L - A: informação: provoca mudanças 
2- H.L - A: propostas melhoria 
2- H.L - M: comunidade: discernimento e 
responsabilidade 
2- H.L - M: comunidade: estratégias pessoais 
2- H.L - M: história de vida - organização moradores 
2- H.L - S: saídas p/problemas 
2- H.L - TC: melhorias e politicagem 
2- H.L - TC: sugestões 
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gênero 2- H.L - M: comunidade: divisão tarefas 
2- H.L - M: comunidade: história - mulheres 
2- H.L - M: comunidade: mulheres em busca proteção 
2- H.L - M: história de vida: machismos 
2- H.L - TC: adolescência e tráfico 
2- H.L - TC: meninas e a prostituição 

tráfico 2- H.L - A: adolescência e drogas 
2- H.L - A: adolescência: o que os move 
2- H.L - A: relação com o tráfico 
2- H.L - M: comunidade: criminalidade e poder 
2- H.L - M: comunidade: tráfico como poder 
2- H.L - TC: adolescência e tráfico 
2- H.L - TC: impotência lei do silêncio 

valores coletividade 2- H.L - @: Família: importância 
2- H.L - A: conquistas saúde - pessoas empenhadas 
2- H.L - M: comunidade: jogo de interesses 
2- H.L - M: comunidade: mudança valores 
2- H.L - M: comunidade: princípios e valores 
2- H.L - M: comunidade: tráfico como poder 
2- H.L - TC: comunidade e relações de confiança 
2- H.L - TC: sentido do trabalho na comunidade 

mobilização 2- H.L - A: adolescência: o que os move 
2- H.L - A: comunidade: não participação (F) 
2- H.L - A: dificuldades - discurso de ódio mobiliza 
2- H.L - A: dificuldades - pouca participação 
2- H.L - A: dificuldades: falta mobilização 
2- H.L - A: falsas promessas (F) 
2- H.L - A: iniciativas: idosos 
2- H.L - A: iniciativas: via politica 
2- H.L - A: propostas melhoria 
2- H.L - M: comunidade: história - mulheres 
2- H.L - M: comunidade: história dos afetos 
2- H.L - M: comunidade: iniciativas próprias 
2- H.L - M: comunidade: legalização 
2- H.L - M: comunidade: programas educativos 
2- H.L - M: história de vida - organização moradores 
2- H.L - M: história de vida: motivação 
2- H.L - TC: mobilização 
2- H.L - TC: participação comunidade 
2- H.L - TC: participações politicas publicas 

histórico de lutas 2- H.L - M: comunidade: divisão tarefas 
2- H.L - M: comunidade: papel igreja 
2- H.L - M: história de vida - organização moradores 

 

Apêndice F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Pesquisador Responsável: Carlos Roberto de Castro-Silva 

Pesquisa: “PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS NA BUSCA 
DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA: EXPERIÊNCIAS PELA PROMOÇÃO DE 
CIDADANIA” 

Gostaríamos de contar com a sua participação no grupo focal que faz parte da 

pesquisa acima, e que tem como objetivo aprofundar as questões surgidas das 

análises feitas nos bancos de dados dos projetos de pesquisa; “Desigualdade social 

e subjetividade: trajetórias de vida e lutas por melhores condições de vida e saúde em 

território vulnerável da Baixada Santista” e “Ética do cuidado e construção de direitos: 

acolhimento psicossocial em práticas da saúde da família em situações de exclusão 

social” realizados pela UNIFESP na Vila dos Pescadores em 2017 e 2018, com o 

intuito de promover o fortalecimento da cidadania em pessoas marcadas pela 

exclusão social. 

O grupo focal tem a finalidade de criar um espaço de diálogo e troca de 

experiências sobre temas relativos à cidadania, as discussões serão gravadas e 

anotadas em um diário de campo. 

As informações obtidas são de interesse para enriquecer a discussão sobre os 

meios de promoção da cidadania, ajudando a desenvolver novas estratégias de 

promoção da participação social. 

O seu nome e endereço jamais serão divulgados nos resultados da pesquisa. 

Os resultados gerais desta pesquisa serão divulgados para as instituições que 

colaboram para a pesquisa, para que eles tenham subsídios para elaborar cursos e 

planos de ação, que possam fortalecer a promoção da cidadania especialmente na 

Vila dos Pescadores, onde o grupo focal será realizado. 

A sua participação é voluntária e a qualquer momento você pode fazer 

solicitação de esclarecimento e/ou desistência da participação. 

No nosso estudo, os possíveis riscos ou desconfortos decorrentes da 

participação na pesquisa são: a quebra de sigilo e confidencialidade, e que 

determinados tópicos das conversas possam despertar emoções ou sentimentos 

como intimidação, vergonha, constrangimento, medo, discriminação, invasão de 

privacidade, exposição ou ainda despertar questões morais ou de valores, porém as 

devidas providências foram tomadas para evitar e/ou reduzir estes riscos de forma a 

garantir o bem-estar dos participantes. 
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Mas, esta pesquisa também poderá trazer benefícios. Os benefícios resultantes 

da participação na pesquisa não serão diretamente aos participantes, porém, 

contribuirão para destacar a importância da utilização dos espaços públicos para: a 

promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades. 

Não haverá nenhum custo ou prejuízo moral, caso o(a) senhor(a) não concorde 

com a participação, como também não haverá nenhum tipo de remuneração. 

O termo deverá ser assinado em duas vias originais, para que uma via fique 

com você e a outra fique com o pesquisador. 

 
 

Declaração de Consentimento 

 

Eu,________________________________________________________ concordo 

em participar do grupo focal da pesquisa “Participação social de lideranças 

comunitárias na busca de melhorias de condições de vida: experiências pela 

promoção de cidadania”, após leitura e entendimento das informações deste termo de 

consentimento. 

 

 

_____________________________                    _________________________  
                  Assinatura e RG                                             Testemunha/RG 
 

 

Eu, Hailton Yagiu, declaro cumprir as exigências contidas nos itens IV.3 e IV.4, da 

Resolução nº 466/2012 MS. 

 

_____________________________ 
Hailton Yagiu 

 
Santos, _____/______________/20___. 

  

Caso você tenha qualquer dúvida ou consideração sobre a pesquisa, entre em contato 

com o pesquisador responsável: 

Hailton Yagiu – Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde  

Av. Ana Costa, 95 – 2º andar – Vila Mathias - Santos/SP - CEP: 11060-001 - Fone: 

(11) 9 5606.7276. e-mail: hyagiu@unifesp.com 
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Caso você tenha qualquer dúvida ou consideração sobre os aspectos éticos da 

pesquisa, entre em contato com:  

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP  

Rua Botucatu, n°740, sala 557 – São Paulo – SP. CEP: 04023-900  

E-mail: CEP@unifesp.br  

Telefones: 011-5571-1062 ou 011-5539-7162  

Horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, 

das 09:00 às 12:00hs. 
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CAPÍTULO 12 -  ANEXOS 
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CAPÍTULO 13 -   
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CAPÍTULO 14 -   
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