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RESUMO

Este trabalho busca compreender como a pol tica  representada no cotidiano, mais especificamente
tendo por refer ncia as rela es estabelecidas entre uma ONG cat lica e os moradores de um bairro
da periferia de Curitiba. Foco o estudo nos seus micro-poderes, ou seja, a pol tica vivida no cotidiano
nativo. Trata-se de um esfor o no sentido de compreender as diversas interpreta es dadas  pol tica,
entendendo que ela  n o est  inscrita  num vazio cultural,  mas  faz parte desta teia de signos e significados
que chamamos cultura. Investigo os modos de intera o dos atores sociais, ou seja, a intera o entre
os moradores do bairro Sabar  e a ONG denominada Centro de Assist ncia Social Divina Miseric rdia. Discuto as
interpreta es  sobre  esta  rela o  confrontando  as  v rias  perspectivas  que  est o  em  jogo  neste  processo.
Este trabalho foi constru do dentro de uma perspectiva etnogr fica, privilegiando o ponto de vista nativo,
ou  seja,  procuro  entender  como  os  moradores  do  Sabar  e  os  membros  da  ONG  representam  suas
experi ncias  de  vida  e  como  podemos  comparar  estas  representa es  com  as  interpreta es
antropol gicas. A partir disso, concluo que a forma o estritamente religiosa da ONG marcou sua hist ria,
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podendo ser  percebida claramente nos dias de hoje.  Sua  orienta o cat lica foi  sendo reformulada e
adaptada conforme as necessidades e interpreta es locais,  sem,  no entanto,  deixar  de  estar  presente  no seu
cotidiano.  Percebo  que  os  significados  atribu dos   comunidade  variam  conforme  a  inten o  e  a
situa o  de  fala  do  informante.  Podendo  estar  ligados  tanto  ao  local  de  moradia  como   uma
comunidade de f . O incentivo da ONG ao desenvolvimento de uma postura cr tica acaba por privilegiar o
circulo interno da entidade pois, por ser uma institui o ligada a igreja vive na constante contradi o
entre  a  necessidade  de  manuten o  da  unidade  da  igreja  e  o  compromisso  com  pr ticas  de
transforma o  social.  J ,  os  moradores  do  Sabar ,  tem  concep es  de  mundo  que  podem  ou  n o
convergir  com as  da  entidade.  Isto  ir  depender  do  tema ou  da  situa o  em debate.  Assim,  a  ONG  e  os
moradores do Sabar  est o constantemente negociando em busca de representa es comuns sobre as
rela es estabelecidas dentro  e fora  do bairro.
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1. INTRODU O

O  presente  trabalho  pretende  estudar  como  a  pol tica   representada  no  cotidiano,  mais

especificamente  tendo  por  refer ncia  as  rela es  estabelecidas  entre  uma  ONG  cat lica  e  os

moradores de um bairro da periferia de Curitiba. Trata-se de um esfor o no sentido de compreender

as  diversas  interpreta es  dadas   pol tica  num  contexto  demarcado  geograficamente.  Entendendo

que a pol tica n o est  inscrita num vazio cultural, ela faz parte desta teia de signos e significados que

chamamos cultura. 
Procuro  compreender  como as  pr ticas  e  as  vis es  de  mundo  s o  constru dos  tendo  como

refer ncia  o  lugar  e  os  objetivos  colocados  na  fala  dos  informantes,  ou  seja,  como  a  ONG  e  os
moradores do bairro Sabar 1  variam suas concep es e consequentemente seu modo de representar a
pol tica conforme a inten o do informante e a situa o de fala.

A  partir  disso,  busco  entender  quais  s o  as  representa es  que  o  Centro  de  Assist ncia
Social Divina Miseric rdia produz sobre si mesma e sobre o Sabar , bairro onde atua. Por outro lado,
os pr prios moradores do Sabar  est o presentes no texto relatando suas experi ncias.

E, com isso, analisar em quais campos se d o os espa os de negocia o ou o confronto de
significados entre estes dois grupos.

  Apesar das dificuldades, este trabalho foi constru do dentro de uma perspectiva etnogr fica.
Quer dizer, ele privilegia o ponto de vista nativo, busca entender como os moradores do Sabar  e os
membros  da  ONG  representam  suas  experi ncias  de  vida  e  como  podemos  comparar  estas
representa es com as interpreta es antropol gicas.

1 

 Aqui  me  refiro  ao  bairro  como  um  todo,  pois   assim  que  ele   apresentada  pelos  meus  informantes.  Suas  falas

dificilmente  se  referem  s  especificidades  e  peculiaridades  do  bairro.  Acredito  que  esta  forma  gen rica  de  se  referir  
regi o pela denomina o de Sabar  foi constru da a partir da caracter stica comum de serem reas de ocupa o irregular.
Por m, como poderemos ver mais adiante, o Sabar   uma forma gen rica de se referir a um complexo de oito vilas: Bela
Vista  I,  Bela  Vista  II,  Eldorado,  Marisa,  Cruzeiro  do  Sul,  Nova  Conquista,  Esperan a  e  Vila  Marisa.
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A seq ncia estabelecida para a exposi o do texto  a seguinte:
Na primeira se o apresento a linha de pesquisa que servir  de referencial te rico, situando

brevemente sua hist ria, relatando brevemente suas principais preocupa es, bem como as  diferentes
fases do estudos antropol gicos sobre pol tica. Foco a discuss o para o estudo da pol tica atrav s dos
seus micro-poderes, ou seja, a pol tica vivida no cotidiano nativo. 

A segunda se o descreve como se deu a pesquisa de campo. Como foi sendo constru do o

objeto de pesquisa e quais as refer ncias metodol gicas utilizadas para o entendimento do campo e do

objeto. Al m disso, descrevo um pouco das experi ncias vivenciadas durante este processo.  

Na   terceira  se o  fa o  uma  discuss o  sobre  a  hist ria,  estrutura  e  organiza o  interna  do

Centro  de  Assist ncia  Social  Divina  Miseric rdia  e  enfatizo,  tamb m,  as  liga es  hist ricas  desta

entidade com a igreja. O objetivo  buscar compreender como sua hist ria, sua vis o de mundo e suas

pr ticas foram construindo um determinado modo de ver a realidade. 

Na  quarta  se o  apresento  com  mais  detalhes  as  interpreta es  dadas  pelos  membros  da

entidade quanto  sua pr tica,  quer dizer,  como eles avaliam seu pr prio trabalho no bairro Sabar .

Al m disso, busco compreender quais as representa es produzidas pela entidade a respeito do bairro

no qual atua. 

A  quinta  se o  se  prop em  a  contextualizar  a  discuss o  sobre  o  planejamento  urbano  da

cidade de Curitiba, inserindo a pr pria constitui o do bairro Sabar  como parte deste processo. Fa o

uma an lise geral do bairro e discuto quest es levantadas pelos moradores. 

 Na sexta e ultima se o proponho-me a investigar os modos de intera o dos atores sociais,

ou seja, a intera o entre os moradores e a organiza o n o-governamental, tentando a apartir de dois

casos espec ficos discutir as poss veis interpreta es sobre esta rela o. Nesta se o busco confrontar

as v rias perspectivas que est o em jogo nos processos de negocia o entre a ONG e os moradores.

2. A POL TICA: UMA VIS O ANTROPOL GICA
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A  antropologia  h  muito  se  interessa  pelo  estudo  da  pol tica  nos  mais  diferentes  tipos  de

sociedade.  Para  enfrentar  os  problemas  que  foram  surgindo  nos  anos  40  a  60  surge  o  projeto  da

antropologia pol tica. Pensada como uma sub-disciplina, com objeto e m todo pr prio e que procura

analisar um sub-sistema: o pol tico. As duas grandes teorias da antropologia pol tica, a sist mica e a

processualista,  operam  de  forma  dualista  apondo  indiv duos  e  sociedade  e  substancializaram  a

pol tica,  localizando-a  em  um  sub-sistema  social  espec fico  ou  fazendo  da  pol tica  uma  dimens o

sempre presente em qualquer rela o social (NuAP 1998:09) .

Ap s  este  per odo  passa-se  a  reconhecer  que  a  pol tica  est  entrela ada  no  tecido  social,

estendendo-se em princ pios que atravessam toda a sociedade, problematizando as fronteiras entre os

dom nios  sociais.  Questiona-se  a  veracidade  da  hierarquia  entre  macro  e  micro-pol tica.  Pensa-se  o

estado e a pol tica nos termos que s o pensados e vividos pelas popula es nativas. Reconhece-se que

os rituais constituem o centro da pol tica em muitos contextos sociais. Quer dizer, reintroduziram-se

as formas antropol gicas de construir objetos de an lise e os conceitos da antropologia para criar uma

antropologia  da  pol tica,  que  busca  compreender  o  nosso  mundo,  o  nosso  jeito  de  ver  e  de  fazer

pol tica. 

O  interesse  dos  antrop logos  brasileiros  pelas  quest es  relacionadas   pol tica  

relativamente  recente.  Parece  que  estas  preocupa es  emergem  a  partir  de  duas  vertentes  do

pensamento  antropol gico.  A  primeira   o  crescente  aumento  no  interesse  pelas  sociedades

complexas,  quer  dizer,  a  crescente  preocupa o  da  antropologia  em  estudar  a  sociedade  da  qual

fazemos parte. A segunda vertente se caracteriza pela preocupa o espec fica pelo estudo da pol tica,

sendo  que  esta  preocupa o  vem  de  rela es  extra-acad micas  e  tamb m  de  desafios  de  ordem

intelectual. 

A  perspectiva  da  antropologia  da  pol tica  busca  evitar  tratar  a  pol tica  como  um  sistema.

N o  se  trata  apenas  de  movimentos  partid rios  e  de  massa,  como a  ci ncia  pol tica  o  faz.  Trata-se

antes de tudo de entender a pol tica em sua densidade de escolha individual e agenciamento coletivo,

tentando  visualizar  o  conjunto  de  for as  e  processos  globais  que  fazem  com  que  tais  escolhas

pol ticas  sigam  determinada  dire o.  Os  planos  individuais  e  coletivos  se  fundem,  bem  como  o

conjunto de institui es sociais, apontando um car ter de totalidade para os fatos, ou ainda, tornando

a pol tica uma quest o antropol gica.  Um bom exemplo nos  dado por M rcio Goldman e Moacir

Palmeira:  mais  do  que  uma escolha  individual,  acertada  ou  n o,  o  voto  tem o  significado  de  uma

ades o. Numa elei o, o que est  em jogo, para o eleitor n o  escolher representantes, mas situar-se
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de um lado da sociedade que, como lembramos, n o  fixo  (Palmeira e Goldmam 1996:45).

As contribui es  das  an lises  antropol gicas  podem ajudar  a  superar  algumas dificuldades

que  parecem  rondar  os  trabalhos  mais  tradicionais  de  sociologia  e  ci ncia  pol tica  a  respeito  da

pol tica. Analisando criticamente os trabalhos sobre pol tica produzidos no Brasil percebemos que as

dificuldades  aparecem,  pois  os  trabalhos  adotam uma  postura  causalista.  Assim,  ficam obrigados  a

supor que as posi es pol ticas s o redut veis a uma nica vari vel  e a colocar elementos falseados

para dar conta das irregularidades, quer dizer, para explicar o que n o estava previsto no seu modelo

pr -  constru do.  Para  a  antropologia  da  pol tica,  ao  contr rio,  trata-se  n o  de  explicar  o  voto  ou  as

elei es,  mas  de  encontrar  uma  certa  inteligibilidade  para  os  fatos  que  envolvem  os  fen menos

pol ticos. 

As  abordagens  at  ent o  produzidas  tendiam,  em  primeiro  lugar,  a  ser  demasiadamente

negativas,  pois,  as  explica es  para  as  quest es  levantadas  s o  encontradas  na  falta  de  algum

elemento  dito  essencial  (racionalidade,  informa o,  etc.)  Al m  disso,  h  nestas  explica es  um

conte do  ideol gico,  pois  se  concentram  no  n vel  das  representa es  pr -estabelecidas,  n o

respondendo  aos  mecanismos  mais  fundamentais  que  as  sustentam.  Apenas  afirmar  que  o  eleitor  

manipulado  n o  acrescenta  em  nada  a  nossa  compreens o  dos  mecanismos  de  manipular  e  ser

manipulado. 

O  aparente  curto-circuito  l gico  apenas  esconde  um  processo  de  identifica o  e  distin o  muito  claro:
identifica o com um candidato que supostamente realiza valores ditos como superiores e aos quais a pr prio
informante  acredita  n o  ter  acesso  direito;  distin o  face  a  massa  de  iguais  representada  na  figura  do  outro
candidato. Mais que resultado de uma manipula o de informa o ou de uma desinforma o circunstanciais,
trata-se portanto de uma manifesta o de um processo constante e muito cotidiano de subjetiva o, envolvendo
rela es  sociais  e  posi es  sociais  -  processo que,  certamente,  passa  tamb m pelo  sistema de  informa es  e
pela  m dia,  desde  que  se  os  entenda  como  for as  produtoras  de  subjetividades  (Goldmam  e  Sant 'Anna
1996:27).

Outra  quest o  a  ser  discutida   o  fato  de  que  estas  interpreta es  limitam  o  alcance  da

pol tica ao dom nio institucionalizado do Estado e dos partidos pol ticos, perdendo do horizonte todas

as outras quest es micropol ticas que se desenvolvem na sociedade. 

(...) marchas, peregrina es, romarias n o se revestem exclusivamente de significado religioso, como a Marcha
Nacional dos sem-terra atesta. Elas est o presentes em diferentes partes do planeta, servindo aos mais diversos
fins: religiosos, pol ticos, pacifistas...  Como nos fatos sociais totais,  nelas muitas vezes essas delimita es se
embaralham.  Nas  romarias  da  terra  no  Brasil,  assim  como  nas  prociss es  que  demarcam  os  territ rios
protestante  e  cat lico  nas  cidades  irlandesas,  por  exemplo,  a  fronteira  entre  o  religioso  e  o  pol tico  perde
nitidez (Chaves 2000:143).
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 importante ressaltar que existem diversas concep es de poder e pol tica em jogo dentro

dos  processos  pol ticos,  sendo  necess rio  compreender  a  pol tica  como  um  todo.   Assim,  uma  das

possibilidades  da  antropologia   contribuir  para  o  mapeamento  deste  plano  microsc pico,  e  isto  se

deve ao fato de que a antropologia se especializou neste tipo de investiga o. Trata-se de um processo

de desvendamento de processos fundamentais  que est o atuando nos grandes e nos pequenos objetos.

Ou seja, partindo do voto, trata-se de reencontrar temas e quest es s cio-culturais mais amplas que

permitam n o apenas  decifrar  o  fen meno em quest o,  mas  tamb m,  e  principalmente,  atingir  uma

melhor compreens o do que est  em jogo nas estruturas pol ticas que articulam uma sociedade como

a nossa  (Goldman e Sant'Anna 1996). 

Desta forma percebe-se que a pol tica n o existe num vazio cultural,  ela est  inserida num

contexto  bem  mais  amplo.  As  estruturas  sociais  e  simb licas  n o  apenas  limitam  a es,  mas

atravessam diferentes unidades sociais e d o significados a elas. 

Outra quest o fundamental na distin o da antropologia da pol tica de outras an lises sobre a

pol tica  que o foco de an lise est  centrado no cruzamento entre o que, do ponto de vista nativo 

conceitualizado  como  pol tica,  e  o  que   tido  como  da  ordem  de  outros  dom nios  da  vida  social  e

cultural.  Busca-se  isto  por  meio  de  etnografias,  procurando  revelar  alguns  significados  sociais  e

culturais  da  pol tica.  A  antropologia  da  pol tica  dedica-se  a  abordagem  etnogr fica,  refina  a

compara o  como  enfoque  metodol gico,  refor a  o  interesse  em  determinado  dom nio  emp rico  e

acentua as categorias nativas. 

 
Este projeto se ap ia em uma perspectiva simultaneamente etnogr fica e comparativa. A etnografia garante o
estatuto privilegiado do ponto de vista nativo: como, para o nativo, a experi ncia de vida e a reflex o sobre ela
s o  coet neas,  a  compara o  surpreendida  entre  os  valores  da  ci ncia  social  e  os  valores  observados   uma
decorr ncia imediata (NuAP 1998).

Minha  preocupa o  ao  longo  deste  texto   tentar  estabelecer  uma  abordagem  que  se

aproxime destas elaboradas pelos principais te ricos da antropologia da pol tica, pensando nisto como

um processo que est  em constante constru o e transforma o. Ao me deter sobre as estrat gias de

inclus o,  representa o  e  participa o  na  pol tica,  viso  compreender  como  se  d  este  processo  no

cotidiano  de  uma  ONG  que  atua  na  periferia  urbana  de  Curitiba.  Busco  entender  como  s o

engendrados  espa os  de  negocia o  ou  confronto  de  significados  que  apontam  para  novos  fatores

constitutivos da subjetividade dos grupos sociais envolvidos, em fun o do lugar atribu do  pol tica

dentro da sociedade.

 Proponho-me  a  tentar  construir  uma  etnografia  destes  espa os  enquanto  campos  de
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interse o  de  v rias  rela es  sociais,  express o  que  nos  permite  enquadrar  a  pol tica  enquanto  um

fluxo  de  signos,  s mbolos  e  significados;  como  um  campo,  uma  arena  de  valores,  id ias  e

representa es em confronto.  

 101



3. A PESQUISA DE CAMPO

A porta de entrada para a pesquisa de campo deste trabalho  com certeza semelhante  de

muitos outros.  marcado, pelo que se convencionou chamar de desencontros etnogr ficos . 

O  primeiro  contato  com  o  bairro  Sabar  se  deu  atrav s  do  Minist rio  P blico,  mais

especificamente  pela  Promotoria  de  Garantias  Constitucionais.  L  fiquei  sabendo  da  exist ncia  do

Centro de Assist ncia Social Divina Miseric rdia e do seu trabalho desenvolvido no bairro. Pareceu

interessante buscar uma porta de entrada para conhecer os moradores do Sabar . No entanto, logo no

primeiro  dia  da  pesquisa  de  campo,  2  de  junho  de  2003,  me  deparei  com  uma  reuni o  entre  os

moradores do Sabar  e as coordenadoras da entidade em que se discutia a elabora o conjunta de um

projeto de gera o de renda. Nesta reuni o o que mais chamou a aten o foi exatamente como as duas

partes negociavam e moldavam seus discursos, tendo a periferia como lugar de fala. 

Assim,  em  vez  de  me  concentrar  apenas  nos  moradores  do  Sabar ,  optei  por  estudar  as

rela es que se constituem entre estes dois grupos. O objetivo passou a ser compreender como eles

negociam os significados dados a suas experi ncias num bairro da periferia de Curitiba e, al m disso,

como a pol tica  vivenciada neste cotidiano.

Para  concretizar  estes  objetivos  procurei  seguir  a  tradi o  antropol gica,  concentrando  os

esfor os  na  pesquisa  de  campo.  Tendo  como  principal  foco  de  an lise  o  discurso  nativo,  n o  com

ingenuidade,  mas  entendendo  que  a  partir  da  fala  e  das  a es  podemos  compreender  os  universos

sociais nos quais os grupos pesquisados se inserem.

Segundo  Geertz  (2001),  para  entendermos  o  mundo  do  ponto  de  vista  dos  nativos  n o  

necess rio  que  sejamos  um deles.  Cabe  ao  antrop logo  a  tarefa  de  relacionar  os  conceitos  nativos,

chamados  de  experi ncias-pr ximas,  com  os  conceitos  antropol gicos,  chamados  de

experi ncias-distantes.  As  pessoas  usam  conceitos  de  experi ncia-pr xima  espontaneamente,

naturalmente,  por  assim  dizer,  coloquialmente;  n o  reconhecem,  a  n o  ser  de  forma  passageira  e

ocasional,  que  o  que  disseram envolve  conceitos .  Isto   exatamente  o  que  a  experi ncia-pr xima

significa  -  as  id ias  e  as  realidades  que  elas  representam  est o  natural  e  indissoluvelmente

unidas (Geertz 2001: 88). 

Captar  os  conceitos  de  experi ncia-pr xima  e  estabelecer  uma  conex o  com  os  conceitos

experi ncia-distante criados pelos antrop logos para entender a vida social  uma tarefa muito dif cil,

no entanto, foi isto que tentei fazer.
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A pesquisa de campo aconteceu no per odo de junho de 2003 a junho de 2004. Durante estes

12  meses  pude  acompanhar  as  mudan as  e  reinterpreta es  dos  discursos  ocorridas  nas  diferentes

fases  da  pesquisa.  Acompanhei  quase  todos  os  tipos  de  atividades  do  Centro  de  Assist ncia  Social

Divina Miseric rdia. Al m disso, fiz entrevistas com as principais dirigentes da entidade, no intuito

de aprofundar quest es que considerei relevantes. O material produzido pela pr pria entidade tamb m

foi uma fonte preciosa, pois atrav s dele pude entender melhor como a forma o hist rica da entidade

influencia sua vis o do mundo atual.

Busquei participar de todas as reuni es ou projetos da entidade que estabeleciam algum tipo

de vincula o com os moradores do Sabar . Mais especificamente, concentrei a pesquisa no Centro

Educacional  Madre Cl lia  e  no projeto Ciranda,  locais  onde conheci  os  moradores que fazem parte

desta  pesquisa.  Com  eles  pude  compreender  algumas  quest es  particulares  do  bairro  e,  tamb m,

perceber como eles definem suas rela es com o Centro de Assist ncia Social Divina Miseric rdia.  

Por fim, optei por n o utilizar fielmente nenhum modelo te rico, entendendo que a pr pria

pesquisa  de  campo  apontaria  para  os  caminhos  a  serem  perseguidos.  Parto  da  orienta o

epistemol gica de que a utiliza o cega  de modelos te ricos constitui-se como um problema para a

pesquisa, bem como n o formulo hip teses apressadas. 
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4.CENTRO  DE  ASSIST NCIA  SOCIAL  DIVINA  MISERIC RDIA:  SUA  HIST RIA,

ESTRUTURA E ORGANIZA O INTERNA.

 UMA PEQUENA HIST RIA
A  consci ncia  comunit ria  da  popula o  do  bairro  Santa
Helena possibilitar   clientela participar na solu o de seus
problemas  por  meio  de  reivindica es  organizadas  (Silva
1984).

A  sede  do  Centro  de  Assist ncia  Social  Divina  Miseric rdia  est  situada  no  bairro

Fazendinha, foi fundada no dia 19 de mar o de 1983. Sua implanta o se deu atrav s de um projeto

piloto da PUC-Paran ,  criado pelas alunas Irm  Maria de Moraes Silva e Irm  Izabel  Honda.  Estas

irm s residiam no bairro e a partir  de discuss es conjuntas com os moradores resolveram montar  o

Centro de Assist ncia Social, que  hoje o objeto central de minha pesquisa. O Centro surgiu como

conseq ncia  deste  projeto  e  do  desenvolvimento  de  um  trabalho  monogr fico,  na  rea  de  servi o

social, realizado pela irm  Maria de Moraes Silva. Segundo a atual coordenadora, a situa o do bairro

Fazendinha  era  de  extrema  precariedade,  por  isso  a  ex-irm  e  outras  pessoas  ligadas   igreja  local

resolveram formar  este  centro  de  assist ncia  social.  Inicialmente  ele  atuava  ajudando os  moradores

nas quest es consideradas mais emergenciais, no caso doando cestas b sicas.
Aqui est o algumas das orienta es gerais descritas no projeto piloto que originou o  

CASDM2 .
Finalidades:
- Evangeliza o, - Administra o dos sacramentos, - Reger o povo de Deus.
Objetivos Gerais:
1.  Atender  assiduamente  o  povo  de  Deus  e  as  comunidades  locais  no  sentido  de  que  haja  unidade  e
responsabilidade.  2.  Celebrar  com  fervor  e  participa o  dos  fi is  as  festas  lit rgicas  especialmente  a  do
padroeiro. 3. Executar programas pastorais e de administra o temporal, observando as diretrizes da igreja e da
autoridade arquidiocesana.
Objetivos Espec ficos:
Prestar assist ncia espiritual, moral e psico-social integralmente aos paroquianos.
Contribuir para o aperfei oamento dos fi is.
Proporcionar queles que s o infi is a oportunidade de convers o e retorno ao redil de Cristo.
Promover a integra o e humaniza o do povo, atrav s de encontros, comemora es religiosas e festejos em
datas especiais.
Aprimorar a educa o da crian a por meio da evangeliza o e recrea o.
Zelar pela fam lia como c lula vital da sociedade.

Dar atendimento  popula o da rea no sentido de que haja unidade, corresponsabilidade e crescimento atrav s de uma
a o comunit ria3 .

Lendo os documentos da entidade e o  projeto piloto descrito e acima pude  perceber que o

CASDM  formou-se  tendo  como  principal  orienta o  o  catolicismo.  Todo  o  projeto   regido  por

valores  como  solidariedade,  participa o  dos  fi is,  zelo  pela  fam lia  e  evangeliza o.  Acredito  que

2  CASDM: Centro de Assist ncia Social Divina Miseric rdia.3  Retirado do projeto piloto, feito por Maria de Moraes Silva 1983. Ver mais em refer ncias bibliogr ficas. 
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todos estes valores podem ser condensados e expressados atrav s da no o crist  de caridade. Neste

sentido  a  caridade  d  for a  e  legitima  a  cria o  do  Centro,  fazendo  dele,  um  instrumento  de

evangeliza o.   Esta no o crist  de caridade marca sua forma o de forma t o expressiva que, at

nos dias de hoje, pude identificar sua heran a.

No entanto, quando irm  Anete (atual coordenadora) fala sobre a hist ria do CASDM opta

por refor ar as caracter sticas reivindicat rias de sua cria o, dando nfase a organiza o coletiva e

deixando de lado as motiva es religiosas.

Por que quem fundou essa entidade foi uma ex-irm  nossa, assistente social. Isso aqui foi fundado como uma
resposta  para  a  comunidade  da  monografia  que  ela  tem,,  ela  pesquisou  a  comunidade,  na   poca  aqui  n o
tinha creche, linha de nibus, anti-p , n o tinha escola, esgoto, n o tinha nada, ent o esse centro social ele foi
fundado  por  associa o  do  bairro  assim,  por  um  grupo  de  pessoas  que  se  reuniram para  reivindicar  esses
servi os, esses benef cios para a comunidade, ent o foi uma coisa bem interessante (Irm ).

A fala parece ligar a exist ncia da entidade com a necessidade de reivindicar melhorias para

o bairro. A partir da atua o na associa o de bairro, os moradores buscaram reinventar os modos de

fazer pol tica, criando o CASDM. 

Esta diferen a entre as orienta es gerais do projeto piloto e a interpreta o dada pela irm

na fala transcrita acima podem ser explicadas se analisadas conforme as orienta es dadas pela igreja

nos diferentes per odos hist ricos. Na poca de cria o do CASDM a igreja passava por um per odo

de intensas transforma es. Devido a forte repress o, caracter stica do regime militar, os setores mais

progressista  da  igreja  acolheram muitos  l deres  e  simpatizantes  dos  movimentos.  Isso  fez  com que

grande  parte  dos  movimentos  sociais  ligassem  sua  pr pria  exist ncia   igreja,  dando  nfase  aos

trabalhos  localizados  nas  comunidades  atendidas  pela  par quia  da  qual  faziam  parte.  Pelas

informa es  e  dados  colhidos  durante  a  pesquisa  acredito  que foi  em meio a  estes  processos  que o

CASDM foi criado.

 Com o in cio da abertura pol tica houve uma reformula o das pol ticas da igreja em rela o

aos movimentos sociais, buscaram impulsionar a autonomia dos movimentos e direcionar suas for as

para a evangeliza o.  

Segundo Doimo (1986), diante da conjuntura pol tica do final dos anos 70, que anunciava a

abertura pol tica e acenava com o projeto de reforma partid ria, a igreja redefine suas estrat gias de

a o em rela o aos movimentos sociais no sentido de impulsion -los a se constitu rem formalmente

fora  dela.  Assim,  a  igreja  deveria  recuperar  seu  papel  eclesial  e  situar  os  movimentos  em  seus

pr prios canais. Contudo, a igreja n o deveria deixar de se articular dialeticamente com associa es,
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sindicatos e partidos pol ticos.

No caso, a associa o de bairro e o pr prio Centro de Assist ncia foram constitu dos dentro

da igreja. Acredito que a igreja da par quia de Santa Helena impulsionou os membros da associa o a

criarem uma organiza o que fosse constitu da pelos moradores locais sem, no entanto, promover a

autonomia sugerida acima por Doimo (1986).  O CASDM acabou por se formar como um bra o da

igreja,  com  o  objetivo  de  prestar  assist ncia  tanto  espiritual  quanto  econ mica  e  organizar  os

moradores em torno de reivindica es localizadas. Com isso, o Centro se torna um meio de refor ar a

promover a no o de caridade pregada pela igreja.

Orientada  por  esses  princ pios  ligados  a  caridade,  os  membros  da  par quia  Santa  Helena

criaram,  junto  com  a  associa o  de  bairro,  um  centro  de  assist ncia  que  tem  como  objetivos

reivindicar melhores condi es de vida e fortalecer os la os crist os dessas pessoas. Nada mais, nada

menos,  essas  situa es  nos  revelam  uma  profunda  ambig idade  da  rela o  da  igreja  com  os

movimentos  sociais,  mas  que  pode,  no  entanto,  deixar  de  ser  t o  preocupante   medida  que  se

reconhe a e se admita que a religiosidade (como elemento cultural)  o principal elo a ser mantido e

preservado,  para garantia  de condi es b sicas de sustenta o dos movimentos  (Doimo 1986:  118

grifo da autora).

Se  por  um  lado,  a  partir  de  70  a  igreja  toma  como  princ pio  geral  a  independ ncia  dos

movimentos sociais, por outro, ela tamb m cria mecanismos de buscam preservar os elos de liga o

dela  com os  movimentos  sociais.  No  caso  espec fico  do  CASDM,  a  igreja  acabou  incorporando  as

reivindica es  espec ficas  dos  moradores,  colocando-as  no  mesmo  plano  que  as  propostas  de

expans o  da  evangeliza o.  Disso  resulta  a  caridade  como  uma  das  caracter sticas  centrais  de  sua

atua o.

 ESTRUTURA E ORGANIZA O INTERNA
No dia-a-dia, a entidade4  funciona como um centro de assist ncia social, por m, juridicamente  uma
organiza o  n o-governamental 5 .  No  cotidiano,  as  pessoas  que  participam  da  ONG  ainda  n o

4  No decorrer do texto os leitores ir o perceber que me refiro ao Centro de Assist ncia Social Divina Miseric rdia como
uma entidade. Optei por denomin -lo desta forma por ser uma nomea o nativa . As pessoas dificilmente referem-se ao
local  como ONG ou Centro de Assist ncia Social  Divina Miseric rdia,  a n o ser quando est o falando com pessoas de
fora .

5 
 A  sigla  ONG  corresponde  a  organiza o  n o-governamental   uma  express o  que  admite  muitas  interpreta es.  A

defini o textual (ou seja, aquilo que n o  do governo ou vinculada a ele)  t o ampla que abrange qualquer organiza ode natureza n o-estatal. Do ponto de  vista  jur dico,  o  termo ONG n o se  aplica.  Nossa  legisla o prev  apenas  2  (dois)  formatos  institucionaispara a constitui o de uma organiza o sem fins lucrativos; portanto, toda organiza o sem fins lucrativos da sociedadecivil  uma associa o civil ou uma funda o privada. Ou seja, toda ONG  uma organiza o privada n o-lucrativa. NoBrasil,  existem  apenas  2  (dois)  formatos  institucionais  para  a  constitui o  de  uma  organiza o  sem  fins  lucrativos:funda o privada e associa o civil. Uma funda o tem sua origem em um patrim nio ou conjunto de bens, enquanto umaassocia o se origina da vontade de um grupo de pessoas unidas por uma causa ou objetivos sociais comuns . No nosso

caso  a  ONG   uma  organiza o  de  associa o  civil.  Assim   Uma  associa o  civil   uma  pessoa  jur dica  de  direito

privado. O antigo C digo Civil de 1916 n o definia claramente suas caracter sticas, o que fez com que os juristas, o senso
comum e  outras  leis,  definissem uma  associa o  como  a  uni o  de  pessoas  em torno  de  uma  finalidade  n o-lucrativa .
(http://www.abong.org.br)
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Conselho Deliberativo - Conselho Diretor8 

incorporaram esta nomenclatura diferenciada. Tanto que o nome da entidade continua sendo Centro
de  Assist ncia  Social  e  na  maioria  das  vezes  suas  falas  se  remetem  ao  local  como  um  Centro  de
Assist ncia ou como entidade. 

At  o ano de 2002 a entidade estava diretamente ligada  Igreja Cat lica e, at  ent o, todas
as a es tinham que ser aprovadas pelo padre da par quia local (par quia Santa Helena). Pelo fato da
igreja coorden -la, algumas irm s da Congrega o Sagrado Cora o de Jesus foram realocadas para
prestar servi os no centro e, at  hoje, o vinculo com a congrega o  mantido. Segundo irm  Anete6 ,
atual coordenadora, os projetos da entidade cresceram e ficou dif cil conciliar os v rios interesses que
estavam em jogo. Para ela, o padre da par quia (Santa Helena) n o era uma pessoa muito acess vel.
Ele mantinha posturas autorit rias e competitivas com as irm s que trabalhavam na entidade, abusava
de  seu  poder  e  era  muito  conservador.  A  diretoria  tamb m se  sentia  amarrada  s  suas  orienta es.
Diante  disso,  a  diretoria  e  as  irm s  resolveram  separar-se  da  igreja  formalmente  e  montaram  uma
ONG7 . Tivemos que separar para poder caminhar por que tem algumas estruturas que travam um
pouco  o  processo,  ent o  a  gente  teve  que  tomar  uma  decis o  e  acabamos  decidindo  que  ir amos
caminhar sozinhas com essa entidade, sem o atestado de par quia, de igreja  (irm )

Esta separa o deu maior autonomia para as irm s que comandam a entidade, a dire o que
antes  era  do  padre  local,  passou  para  as  irm s.  Isso  deu  a  elas  maior  liberdade,  no  entanto,  o
funcionamento geral da entidade pouco foi modificado ap s este per odo.

Desde seu per odo inicial, at  os dias de hoje, o conselho diretor da entidade  basicamente o
mesmo, composto por um n cleo de pessoas que compartilham de valores semelhantes aos expostos
no item anterior. S o pessoas ligadas aos movimentos de bairro e  igreja cat lica e como eles dizem:

s o pessoas mais militantes, mais trabalhadoras no sentido assim social n ! .

At  junho de 2002 a entidade atuava apenas no bairro Fazendinha e j  era muito conhecida na

regi o.  Isto  fez  com  que  uma  antiga  associa o  assistencial  de  nome  Madre  Cl lia,  que  mantinha

trabalhos no Sabar , procurasse a entidade para que esta assumisse seus projetos no bairro. Com isso,

a entidade assumiu a coordena o de uma creche comunit ria denominada Centro Educacional Madre

Cl lia.  Desta  forma,  o  CASDM  come ou  a  atuar  no  Sabar  e,  como  poderemos  ver  adiante,  a

entidade tem hoje v rios projetos no bairro e tamb m no Fazendinha, os dois bairros em que atua. 

No  quadro  que  se  segue,  apresentarei  a  organiza o  da  entidade,  suas  respectivas

coordena es e projetos.

6  Quanto  ao  nome  dos  informantes  n o  achei  necess rio  modific -los.

7 

 Esta  separa o formal  n o significa que os la os e  influ ncias  foram quebrados,  apenas quero aqui  ressaltar  que esta

separa o  existiu.  O  meu  trabalho  busca  explicitar  exatamente  o  conflito  entre  participar  de  uma  comunidade  de  f  e
comandar  uma  ONG  que  tem  como  proposta  ser  independente  da  igreja.  Trabalho  com  a  id ia  de  que  as  liga es
religiosas  da  entidade  com  a  igreja  cat lica  t m  se  mantido  e  que  a  perspectiva  que  chamo  de  cat lica  progressista
presente  desde  a  sua  funda o  marca  toda  a  orienta o  pol tica  deste  grupo.

8  Este quadro foi reelaborado por mim tendo como refer ncia o documento da entidade denominado
Fotos e Fatos.
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- Creche que atende
cerca de 220
crian as
- Servi os de
assist ncia social
- O espa o da
escola  utilizado
pela comunidade
para reuni es e
festas

- Panificadora
que fornece
produtos para
a comunidade
e tamb m o
alimento para
as refei es
servidas na
creche
comunit ria.
- F brica de
multimistura
para o
programa de
combate a
desnutri o
infantil.

-  Cursos:
artesanato  e
inform tica
-  Grupo  de  Hip
Hop
  -  Pastoral  da

terceira idade
  - voluntariado
-  Economia

Solid ria
(gera o de
renda)

- Projeto com
crian as de
adolescentes

- Futebol aos
S bados com
crian as e
adolescentes

-Sede administrativa da
ONG
-Cursos:artesanato corte
e costura, inform tica,
ingl s, tric , pedicuro e
manicura.
-Curso seq encial do
p s-m dio e
Secretariado executivo
- Voluntariado
- Eventos comunit rios
(bazares, feiras e festas)
- Grupo dos alco licos
an nimos
- Grupo da terceira
idade
- Pastoral da terceira
idade
- Grupo de gestantes
-Alfabetiza o de
adultos
- Pastoral da crian a
- Gera o de renda
- Parcerias e conv nios

Atividades
realizadas no

local

Irm  Anete
Giordani
Coordenadora
Pedag gica: Irm
Meri Terezinha

Irm  Adelinda
Maestrelli

Irm o Anete
Giordani
Assistente
social Maria
Aparecida

Irm  Adelinda
Maestrelli
Assistente social Maria
Aparecida

Coordena o

Sabar , vila MarisaSabar , vila
Marisa

Sabar , vila
Marisa

Sede da ONG no bairro
Fazendinha

Local

Centro
Educacional

Madre Cl lia 

Padaria
Comunit ria\
Panificadora

Sonho de
Crian a

Unidade
Madre Cl lia

Centro de Assist ncia
Social Divina
Miseric rdia

Nome daUnidade
Supervis o Geral

Conselho Deliberativo  Conselho Diretor

6  Quanto  ao  nome  dos  informantes  n o  achei  necess rio  modific -los.

7 

 Esta  separa o formal  n o significa que os la os e  influ ncias  foram quebrados,  apenas quero aqui  ressaltar  que esta

separa o  existiu.  O  meu  trabalho  busca  explicitar  exatamente  o  conflito  entre  participar  de  uma  comunidade  de  f  e
comandar  uma  ONG  que  tem  como  proposta  ser  independente  da  igreja.  Trabalho  com  a  id ia  de  que  as  liga es
religiosas  da  entidade  com  a  igreja  cat lica  t m  se  mantido  e  que  a  perspectiva  que  chamo  de  cat lica  progressista
presente  desde  a  sua  funda o  marca  toda  a  orienta o  pol tica  deste  grupo.

8  Este quadro foi reelaborado por mim tendo como refer ncia o documento da entidade denominado
Fotos e Fatos.
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Supervis o Geral
Irm  Anete Giordani9 

Quando comparo o estatuto com o organograma citado acima percebo que as rela es entre

o conselho diretor e o conselho deliberativo n o s o t o igualit rias como o organograma representa.
Conforme o artigo 9 do estatuto10  da entidade as respons veis diretas da administra o geral

e de cada unidade s o as Irm s Ap stolas do Sagrado Cora o de Jesus.  Sobre o conselho
deliberativo o estatuto diz: Artigo 45 - O Conselho Deliberativo  o org o Nato, representativo do
quadro social, e constitu do pelas Irm s Ap stolas do Sagrado Cora o de Jesus coordenadoras das
Unidades do CASDM . E ainda 1.o mandato dos membros do conselho deliberativo 
indeterminado . Segundo o estatuto compete inclusive ao conselho deliberativo cassar o mandato da
diretoria, do conselho fiscal ou de qualquer de seus membros. 

A pr pria estrutura do estatuto  formulada dando maiores poderes ao conselho deliberativo,
cabendo a ele gerir e administrar as quest es cotidianas da entidade.  interessante ressaltar que este
conselho  composto apenas pelas Irm s Ap stolas do Sagrado Cora o de Jesus e, isto significa que
o pr prio estatuto d  a elas plenos poderes dentro da entidade.

Outra quest o interessante  a invers o das fun es atribu das a cada conselho. Aqui o
conselho diretor delibera e administra as quest es gerais e burocr ticas da entidade, enquanto que, o
conselho deliberativo  respons vel por dirigir a entidade cotidianamente.

Os membros do conselho diretor s o indicados pelas comunidades cat licas atendidas pelo
CASDM, ou seja, os membros deste conselho devem necessariamente participar das par quias do
Santa Helena (Fazendinha) ou Caiua (Sabar ).  O Artigo 31 descreve suas fun es: A Diretoria  o

rg o incumbido da administra o do CASDM, constitu do pelos seguintes cargos: a) Presidente, b)
Vice-Presidente, c) Primeiro Secret rio, d) Segundo Secret rio, e) Primeiro Tesoureiro, f) Segundo
Tesoureiro .

Apesar de estatutariamente serem subordinados ao conselho deliberativo, os membros do
conselho diretor ocupam um lugar central na entidade. Por serem moradores atuantes das par quias
dos bairros Fazendinha e Caiua, possuem prest gio na regi o e atuam como os porta vozes da
entidade, legitimando a interven o desta nos bairros. Os membros do conselho diretor discutem e
ajudam a formular os projetos, no entanto, n o est o presentes no cotidiano do CASDM. Uma vez por
m s eles se re nem com as irm s11  para acompanhar o andamento dos trabalhos realizados.  

Sempre que os funcion rios se referem aos membros do conselho diretor o fazem de forma
muito respeitosa e com admira o. Isso se deve ao fato de que praticamente todo este conselho 
composto por moradores reconhecidos por seus trabalhos junto as par quias locais. S o um grupo de
pessoas que al m de fundarem a entidade, tamb m ajudaram a fundar a atual par quia da Vila Santa
Helena.  claro que o conselho diretor de hoje n o  formado pelas mesmas pessoas que fundaram a
entidade. O que quero dizer,  que as pessoas que ocupam lugar no conselho diretor formam um
grupo que se renova dentro de suas respectivas par quias, renovando nomes e mantendo vivas as
concep es de mundo trazidas de seus trabalhos paroquiais. Assim o CASDM renova sua diretoria a
cada dois anos, no entanto, mant m atrav s das par quias um grupo coeso de diretores que tem como
refer ncia os paroquianos fundadores da entidade.  

 Numa conversa com a assistente social ela me disse que antes as reuni es com a diretoria
eram realizadas a cada quinze dias. Por m, isso foi modificado pelo fato de que todos concordavam
que n o era necess rio se reunir com esta freq ncia, pois a demanda n o era t o grande. Esta

9  Este organograma foi retirado de um dos documentos da entidade denominado Fotos e Fatos.  10  Estatuto reformulado e registrado em cart rio no dia 14 de outubro de 2003.11  Irm  Anete, Irm  Adelinda, Irm  Meri Terezinha comp em o conselho deliberativo da entidade.
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mudan a tamb m ocorreu, segundo ela, pelo fato de todos os diretores disporem de pouco tempo livre
(todos possuem trabalho fixo). 

No organograma percebemos que logo ap s o conselho deliberativo e diretor est  o cargo de

supervis o  geral,  aquele  que  acredito  ser  o  de  maior  influ ncia  pol tica  dentro  da  entidade.  Irm

Anete  e  a  assistente  social  Maria  Aparecida  s o  respons veis  por  supervisionar  todos  os  projetos

realizados, inclusive aqueles referentes ao Sabar . Hoje, a primeira  respons vel pela coordena o da

creche  comunit ria  e  tamb m por  toda  a  parte  financeira  da  entidade.  A irm  Anete   formada  em

Servi o Social e est  no cargo de supervisora-geral desde 1999. 

Al m de ocupar uma posi o estrat gica dentro da entidade, irm  Anete  a pessoa que faz

todas as media es entre a entidade e o exterior . Promove contatos com o Estado, com empresas,

movimentos sociais, Ongs, etc. Freq enta todos os tipos de reuni es realizadas por tais organiza es

e  uma pessoa reconhecida publicamente pelo seu trabalho junto s comunidades carentes.  Apesar

desta  multiplicidade  de  atividades,  tanto  os  moradores  do  bairro,  como  os  demais  membros  da

entidade  depositam  uma  grande  confian a  no  trabalho  da  irm ,  acreditam  realmente  em  sua

capacidade de cumprir com xito todas estas obriga es. Al m disso, o fato de ser religiosa d  a ela

uma  legitimidade  que  extrapola  as  j  comuns  entre  as  pessoas  que  trabalham  com  moradores  de

classes populares. 

Al m de ser a organizadora pol tica da entidade, outra caracter stica que a difere das outras

irm s  que  com  ela  trabalham   o  fato  de  ser  formada  em  Servi o  Social  e  estar  fazendo  uma

p s-gradua o na rea. Isto, de certa forma, tamb m legitima seu status diferenciado perante as outras

irm s.

As irm s Meri Terezinha e Adelinda atuam organizando outros projetos importantes para a

entidade. A irm  Meri  coordenadora pedag gica do Centro Educacional (creche), trabalha na creche

no  per odo  da  tarde  e  cursa  a  faculdade  de  pedagogia  na  PUC-Paran  no  per odo  da  manh .  Meri

Terizinha  mais nova dentre as tr s irm s que est o na entidade.  Mais nova em idade e tamb m no

tempo de atua o junto  comunidade do Sabar . Ela chegou no come o de 2004 e veio transferida

para  substituir  a  Irm  Jasseir.  Irm  Adelinda   coordenadora  da  panificadora  comunit ria  e  de

algumas atividades da sede no Fazendinha. 

Maria Aparecida  a assistente social da entidade e l  trabalha desde de 2002. Sua fun o 

coordenar toda rea de servi o social. Neste sentido, ela acompanha quase todos os projetos, al m de

ser respons vel direta por alguns deles.  

 interessante  entender  as  rela es  que  se  constru ram  entre  as  pessoas  do  grupo  que
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coordena os projetos, pois a partir das mesmas podemos compreender melhor a din mica da entidade.

Irm  Anete, como j  foi dito,  a pessoa que orienta politicamente todas a es e promove a media o

com o exterior . 

Como vimos acima, o papel de lideran a exercido pela Irm  Anete  institucionalizado pela

pr pria organiza o do estatuto que confere aos membros do conselho deliberativo plenos poderes. A

partir disso posso concluir que para al m da postura de lideran a da irm  Anete, a pr pria estrutura da

entidade pressup e a exist ncia de lideres personalistas.

No  entanto,  o  estatuto  da  entidade  coloca  em  evid ncia  todos  os  membros  do  conselho

deliberativo,  no caso,  todas as irm s.  Cabe agora explicar por que  irm  Anete se destaca dentre as

outras irm s e  considerada dentro  e fora  da entidade sua legitima representante.

Acredito que uma das raz es desta legitimidade  o fato de irm  Anete ser reconhecida em

grande parte das comunidades cat licas, como uma pessoa que dedica sua vida aos mais necessitados.

Ela possui um prest gio muito grande dentro da comunidade cat lica no Brasil e tamb m no exterior

(trabalhou na It lia durante alguns poucos anos).   
Aqui a fun o de lideran a da irm  Anete pode nos remeter ao trabalho de J lia Miranda (1999), em
que  ela  descreve  com  muita  pertin ncia  o  papel  exercido  pelos  l deres  dentro  da  renova o
carism tica.  Segundo  a  autora,  os  l deres  t m  a  incondicional  admira o  dos  membros  da  sua
comunidade e uma das principais caracter sticas dos movimentos religiosos  o engajamento a partir
das palavras e atua es de um l der carism tico12 . 

Para  al m disso,  pude  perceber  durante  o  campo  que  fala-se  muito  em igualdade,  buscam

atrav s  disso  refor ar  o  car ter  igualit rio  das  rela es  dentro  da  ONG.  Esta  id ia  de  igualdade

prov m de uma tica crist  que ressalta a solidariedade e a comunh o com o outro. 

Se  as  pr ticas  nos  revelam  uma  forte  distin o  que  hierarquiza  as  posi es  conforme  o

trabalho  desenvolvido  por  cada  um,  existe  uma  representa o  que  enfatiza  o  car ter  igualit rio  das

rela es. Isto pode levar a crer que as id ias que refor am o car ter igualit rio das rela es convivem

com uma pr tica hier rquica.

No  entanto,  no  Centro  de  Assist ncia  Social  as  responsabilidades  s o  distribu das  conforme  as

aptid es  pessoais  de  cada  um.  Com  isso,  podemos  entender  que  segundo  as  representa es

produzidas  pela  entidade,  as  posi es  ocupadas  por  cada  um  foram  dadas  em  fun o  de  suas

12  Segundo Weber, a legitimidade do l der carism tico est  baseada na venera o extracotidiana da santidade, do poderher ico  ou  do  car ter  exemplar  de  uma  pessoa  e  das  ordens  por  estas  relevadas  ou  criadas  (...)  obedece-se  ao  l dercarismaticamente  qualificado  como  tal,  em  virtude  de  confian a  pessoal  em  revela o,  hero smo  ou  exemplariedade

dentro do mbito da cren a nesse carisma  (Weber 1991: 141). E ainda denominamos carisma' uma qualidade pessoal

considerada  extracotidiana  e  em  virtude  da  qual  se  atribuem  a  uma  pessoa  poderes  ou  qualidades  sobrenaturais,
sobre-humanos ou, pelo menos, extracotidianos espec ficos ou ent o se a toma como enviada por Deus, como exemplar e,
portanto, como l der'  (Weber 1991: 158 e 159).
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caracter sticas  pessoais  e  alguns  t m  o  perfil  de  l deres  e  outros  n o.  Isto  n o   visto  como  uma

quest o de hierarquia e sim de liberdade e respeito pelas aptid es e vontades do outro.  Esta seria  a

verdadeira pr tica cotidiana da igualdade. 

A irm  Adelinda resumiu bem o que quero dizer: A irm  Anete  que se d  bem com essas

coisas (ser l der). Ela sabe dar bronca no povo e sabe reconhecer quando as pessoas acertam. Ela

gosta  de  conversar,  discutir,  t  por  dentro  de  tudo  que  acontece  na  pol tica.  Ela   que  serve  para

isso, eu n o gosto dessas coisas .  Aqui irm  Adelinda revela quais s o as caracter sticas essenciais

de um l der: Gostar de discutir sobre pol tica e ter bom senso para saber reconhecer os momentos de

corrigir  os  erros  e  reconhecer  os  acertos  do  grupo.  Ela  admite  que  n o  possui  essas  caracter sticas,

n o possui afinidades com estas quest es e por isso n o  a pessoa indicada para esta fun o. Al m de

n o  possuir  o  perfil  adequado,  ela  tamb m  n o  pretende  ser  um  l der  e  dentro  desta  l gica  

perfeitamente compreens vel que uma pessoa que possui estas qualidades assuma este lugar. Segundo

a  l gica  vigente,  o  respeito  as  aptid es  e  vontades  do  outro  s o  as  maiores  demonstra es  de

igualdade e fraternidade.

No cotidiano da entidade s o in meros os momentos onde  ressaltada a figura l der de irm

Anete.  Todas  as  decis es  consideradas  importantes  tem  de  passar  pela  aprova o  dela,  bem  como

todos os problemas s  s o solucionados em sua presen a.    

A este respeito Miranda diz:

Muito  embora  todos  se  chamem  de  irm os ,  vivam  de  modo  semelhante  nas  comunidades  de  vida  e
destaquem  nos  seus  depoimentos  o  fato  de  que  as  diferen as  de  n vel  econ mico  e  sociocultural  em  nada
interferem nas rela es e no cotidiano, onde as responsabilidades e fun es distribu das segundo os carismas e,
consequentemente,  conforme  os  minist rios  abra ados  por  cada  um,  esse,  como  todos  os  ritos  carism ticos,
refor a a estrutura interna. A figura do l der - ou dos l deres -  posta em destaque (1999:56 grifos do original ).

Mesmo tendo em mente que a pr pria estrutura interna da entidade coloca em evid ncia uma
lideran a  e  que  esta  tem  de  se  dispor  a  representar  publicamente  a  entidade 13 ,  esta  representa o
p blica  negociada cotidianamente. Irm  Anete  a l der autorizada pelo seu grupo a falar em nome
da entidade. No entanto, esta autoriza o n o  expl cita. Ela precisa ser constantemente negociada,
para que n o ponha em cheque a ideologia igualit ria. Ao l der cabe representar publicamente todo o
grupo e  por isso que esta representa o  entendida como uma miss o. Ou seja, irm  Anete possui
aptid es pessoais que a caracterizam como um l der, no entanto, estas caracter sticas s o entendidas
como um dom e sua miss o enquanto religiosa  usar deste dom para o bem comum. Isto explica a
legitimidade  de  suas  a es  perante  seu  grupo.  .   A  sua   a  palavra  autorizada,  atrav s  da  qual  se

13  Comerford no cap tulo II do livro Fazendo A Luta nos remete  quest o das coordena es das reuni es. Vemos que osparticipantes de uma reuni o podem ser diferenciados entre os que t m a atribui o de coordenar a reuni o e os que n otem. Esta divis o  representada tamb m em termos espaciais. A coordena o tem seu espa o diferenciado, em oposi o 

plat ia.  No  entanto,  Comerford  percebe  que  nem  sempre  estes  espa os  s o  muito  demarcados,  principalmente  nas

reuni es que t m a pretens o de serem igualit rias. Nestes casos busca-se produzir um espa o onde n o existam divis es
entre os coordenadores e a plat ia. Comerford lembra que uma reuni o coordenada por um dirigente  sindical formado em
movimentos de igreja ter  um estilo de coordenar mais voltado para a m stica' e com mais espa os para discuss es. No
entanto,  isto  n o  descola  o  poder  concentrado  na  figura  do  coordenador.
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exerce um poder simb lico, cuja efic cia reside, exatamente, no seu disfarce  como minist rio  ou
servi o . Ou seja,  assim que ele aparece aos demais membros e  por eles reconhecido  (Miranda

1999:56). 

Assim,  a  lideran a  de  irm  Anete  est  nesta  constante  negocia o  entre  estar  a  servi o  da

comunidade e ao mesmo tempo represent -la, bem como, em sua posi o de media o com o mundo

externo. 

5. O CASDM FALA SOBRE O SABAR  

Como  j  foi  dito,  em  junho  de  2002  o  Centro  de  Assist ncia  Social  come ou  a  atuar  no

Sabar . Hoje est   frente de tr s grandes projetos: o Centro Educacional, a Padaria Comunit ria e a

Unidade  Madre  Cl lia  (em  reforma).  A  partir  da  pesquisa  de  campo  nestes  locais  pretendo  fazer

algumas considera es sobre as representa es da ONG com rela o a este bairro. 

Uma  das  caracter sticas  do  trabalho  desta  entidade   a  valoriza o  de  seus  participantes

enquanto  crist os.  As  representa es  tentam  articular  f  com  a o  pol tica.  Pois,  segundo  eles,  

necess rio  participar  de  uma  comunidade  para  que  todos  juntos  possam  melhorar  as  condi es  de

vida no bairro. Assim, o sentido de comunidade est  ligado  viv ncia solid ria e  f , representado

pelas lutas conjuntas. Os valores como solidariedade, f , capacidade de cr tica e disposi o para lutar

pela comunidade s o uma esperan a no sentido de diminui o das desigualdades sociais.

Conforme  Mattos  (2004:  120):  Os  limites  e  significados  desta  entidade  algo  abstrato  -  a

comunidade - variam de acordo com a inten o do informante e a situa o da fala . Parece-me que

os sentidos de comunidade acionados pela entidade est o ligados tanto ao local  de moradia como 

uma comunidade de f .  Em geral,  costuma-se definir  o Sabar  como um bairro quando se fala dele
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para  fora  ou  quando  os  membros  da  entidade  est o  discutindo  quest es  entendidas  como  um

problema,  como  por  exemplo:  a  viol ncia  e  o  tr fico  no  bairro.  A  comunidade,  por  sua  vez,  

acionada quando se busca construir uma unidade em torno de interesses comuns. No caso, ligando-se

 constru o  de  uma comunidade  de  f ,  ou  seja,  a  comunidade  s o  as  pessoas  que  se  ligam com a

entidade  em  torno  de  valores  crist os.  Tamb m   comum  os  membros  da  entidade  referirem-se  

comunidade quando querem se diferenciar de outros grupos dentro do bairro, como por exemplo os

evang licos. 

Neste sentido, para a entidade, a comunidade refere-se apenas a uma parcela dos moradores

do  bairro.  S o  as  pessoas  que,  de  alguma  forma,  est o  ligadas   entidade  e  que  minimamente

compartilham dos valores crist os pregados por ela. 

Para a concretiza o destes ideais crist os busca promover a participa o dos moradores nas

mais diversas atividades. Desde pastorais at  grupos de economia solid ria. Numa reuni o na creche

comunit ria irm  Anete disse: O povo aqui da comunidade est  muito parado, temos que fazer esse

povo  se  mexer,  sair  de  casa,  ir  pra  rua,  temos  que  fazer  festa.  E  aos  poucos  n s  vamos  fazer  as

pessoas participarem mais, a comunidade tem que estar unida! . 

Nesta ocasi o, irm  Anete aciona a id ia de comunidade para caracterizar a uni o do grupo,

ou seja, aqui a comunidade s o as pessoas que est o presentes nesta reuni o e que se ligam a entidade

em  torno  de  valores  comuns  ao  cristianismo.  No  entanto,   preciso  tomar  cuidado  quando  nos

referirmos  a estes valores pois, sabe-se que eles est o presentes em grande parte de nossa sociedade.  

Segundo Doimo:

No universo cultural multifacetado e socialmente difuso dos bairros, a religiosidade tem-se apresentado como
um  fator  de  aglutina o  das  pessoas  e  como  elemento  mantenedor  de  identidades  grupais,   medida  que  se
sobrep e  a  pequenas  clivagens,  nivelando  interesses,  proporcionando  unidade  na  a o  e  mantendo  setores
populares  relativamente  mobilizados e  predispostos  a  participarem em movimentos  sociais  reivindicat rios  e
de  protesto.  N o  qualquer  religiosidade.  Mas  aquela  que,  j  arraigada  na  consci ncia  e  na  cultura  do  povo
brasileiro, passa a ser praticada atrav s de uma nova forma ritual criada e estimulada por determinados setores
da Igreja Cat lica. Uma nova forma ritual descentralizada e participativa que confere aos s mbolos religiosos
uma dimens o cr tica e identificada com os interesses dos setores populares (Doimo 1986: 123).

As falas ressaltam que n o   importante a religi o do morador e sim que ele participe dos

projetos  que  a  entidade  desenvolve.  No  entanto,  em  todas  as  reuni es  e,  em  praticamente  todas  as
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falas  existe  algum  tipo  de  manifesta o  explicitamente  religiosa.  A  t tulo  de  exemplo:  no  S bado

anterior ao dia das m es o pessoal que trabalha na creche realizou uma homenagem para as mesmas.

Primeiro uma das educadoras leu um poema, depois a irm  colocou uma m sica - ambos de cunho

religioso - e todos foram convidados a fazer um minuto de sil ncio para que pudessem refletir sobre

suas condutas e conversar um pouco com deus. Pude perceber que as dentro do universo social deste

bairro a maiorias dos moradores possuem algum tipo de vincula o com as religi es crist s.

 TRABALHO, VIOL NCIA E CIDADANIA.

Uma discuss o fundamental na elabora o e aplica o dos projetos  a quest o da viol ncia,

que, dentro da l gica da ONG, est  vinculada  falta de oportunidades de trabalho para os jovens e

adultos. Certo dia uma das irm s me disse:

Na  verdade  foi  assim.  Quando  eu  fui  morar  no  Sabar   porque  o  Sabar  ele  tem  um  r tulo  a  n vel  de
imprensa, como um dos bairros mais violentos da cidade, que na verdade . S  que assim, morar l  no meio eu
nunca tive medo de morar. S  que eu fui para comunidade meio que dividida. Ent o existe essa viol ncia que
ela  constatada. Agora  at  um pouco menos do que j  foi, porque as duas gangues que se confrontavam elas
acabaram se eliminando mutuamente. Porque um acabou matando o outro e acabou dizimando um pouco essa
quest o...  Ent o  o  povo  l   muito  bacana  e  de  dia  voc  anda  por  l  e  conversa  com  todos  e  j  a  noite  o
pessoal tem medo de sair, porque realmente tem tiroteios .

Esta  fala  reflete  com  muita  pertin ncia  a  ambig idade  das  representa es  produzidas  pela

ONG e a vida cotidiana no bairro. Se, por um lado, existe um grande r tulo que a m dia imp e sobre

o  Sabar ,  por  outro,  a  conviv ncia  das  irm s  com  os  moradores  mostra  que  as  rela es  se  d o  de

forma muito mais  amena.  No entanto,  parece que  fundamental  para a  entidade enfatizar  o  car ter

violento do bairro, pois, a pr pria legitimidade de sua presen a depende deste r tulo.  

A  viol ncia   um  destes  temas  da  ci ncia  social  que  nos  envolve  tanto  intelectual  como

politicamente.  Por  isso,  temos  que  redobrar  os  cuidados  quando  discutimos  este  tema

academicamente,  procurando  combinar  qualidade  cient fica  e  responsabilidade  social,  a  fim  de

chegarmos  a  resultados  que  ajudem  a  compreender  o  fen meno  da  viol ncia  e  contribuam  para  a

desmistifica o do tema. 

Para tanto,  necess rio definirmos como a antropologia tem tratado desta quest o. Escolhi

seguir os caminhos j  tra ados por Zaluar (1999), onde ela discute algumas formas como est o sendo

tratadas  a  viol ncia  nas  ci ncias  sociais.  Um  dos  modelos  apresentados  por  Zaluar,  acredito,   o

mesmo que a entidade utiliza para entender a viol ncia. Este modelo entende a viol ncia como uma
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mera  neglig ncia  dos  rg os  governamentais,  como  um  efeito  da  aus ncia  do  Estado.  Nesta

perspectiva, a viol ncia  vista como algo muito negativo, como um mal a ser combatido.  Os atos de

viol ncia s o estereotipados como um c ncer no interior de um corpo perfeito. 

A  condu o  l gica  deste  tipo  de  pensamento  est  no  conceito  de  que  o  crime  seria

conseq ncia  da injusti a,  da  desigualdade social.  Ou seja,  a priori  o  criminoso   definido como

pobre, preto, etc., e tamb m ao cometer o crime s  o faz porque  uma v tima da sociedade.  claro

que  a  tese  de  que  o  crime   uma  conseq ncia  da  desigualdade  social   muito  question vel,  pois

existe um fato concreto, a viol ncia se distribui por todas as camadas da popula o. A viol ncia pode

estar  presente  em  qualquer  meio  social.   algo  constitutivo  de  qualquer  sociedade,  de  qualquer

cultura e n o algo localizado numa classe social. 

A quest o levantada por Zaluar : o que s o na verdade os atos violentos numa sociedade? A

resposta n o parece muito f cil. O conceito de viol ncia muda de sociedade para sociedade, de grupos

para grupos, de sujeitos sociais para sujeitos sociais. O que parece ser violento para uns pode n o ser

para  outros.  Depende  muito  do  valor  moral  de  cada  um,  de  como  cada  grupo  compreende  a  sua

cultura.

Uma  vez  que  o  objeto  de  nossa  aten o  pertence  ao  reino  das  id ias  e  dos  discursos,

podemos dizer que as defini es dadas pela antropologia ao termo viol ncia s o sempre provis rias,

operacionais  e  inferidas  em casos  particulares.  Na perspectiva  antropol gica,  cada cultura  produz o

seu  conceito  de  viol ncia,  isto  o  torna  multifacetado.  Assim,  a  nomea o  de  um  determinado  ato

como violento remete-nos as constru es e normas sociais. 

O Sabar   um bairro que constantemente aparece na m dia (jornais e televis o) vinculado a

uma  imagem  de  viol ncia,  principalmente  com  rela o  aos  crimes  de  homic dio.  Isso  se  deve  em

parte a rivalidade existente entre duas gangues locais: os Anjos e os Arteiros. No entanto, as gangues

passam por um per odo de tr gua, segundo os moradores isso se deve ao fato de que quase todos os

integrantes foram assassinados. Segundo alguns moradores, a maioria dos homic dios no bairro est

relacionada s brigas destas gangues e ao tr fico de drogas. 
Segundo os moradores do Sabar  a regi o do Bela Vista II (uma das vilas que comp e o

Sabar ) o tr fico de drogas  intenso e a viol ncia parece ser maior. Devido ao fato de ser uma rea
de preserva o ambiental14  os moradores dessa regi o vivem constantemente preocupados com a
possibilidade de despejo. Os moradores das outras reas costumam chamar esta regi o (Bela Vista II)
de favela. Por m, n o tenho dados suficientes para desenvolver mais esta quest o.

Quando perguntei  assistente social se a viol ncia era maior entre os jovens ela me disse o
seguinte:

Eu acho que  geral, mas agente acaba sabendo mais com rela o aos jovens por conta do uso de drogas As
gangues que tem l . - tamb m tem muita coisa boa l  -mas n s n o podemos negar, porque a viol ncia  muito

14  Segundo o estatuto da cidade, as leis de preserva o ambiental precedem os direitos a regulariza o fundi ria.  
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grande  l .  Eu  fico  pensando  tamb m  que  n o  podemos  dizer  que  essa  viol ncia  seja  praticada  pelos
moradores  do  Sabar ,  n o  necessariamente,  porque  as  fam lias  que  moram l  acabam sendo  v timas  dessa
viol ncia, s o usu rios de drogas, ou s o utilizados como laranjas  (Assistente Social)

Esta fala reflete bem a discuss o que me proponho fazer. Segundo a l gica da entidade, os

moradores  do  Sabar  n o  s o  simplesmente  agentes  de  atos  de  viol ncia,  eles  s o  principalmente

v timas  da  viol ncia.  Os  jovens  e  adultos  estariam  ligados  ao  tr fico  de  drogas  por  depend ncia

qu mica ou por depend ncia financeira. 
Conforme os membros da entidade afirmam, as solu es para o problema da depend ncia

qu mica dos jovens estaria na inclus o destes jovens desde cedo em projetos que trabalhem as
quest es relacionadas  cidadania de uma forma mais alternativa . Segundo a assistente social, n o
adianta implementar modelos como o do Projeto Pi 15 , pois estes modelos n o se aplicam  realidade
das crian as. Voc  vai e aprisiona a crian a. Depois voc  quer ensinar uma habilidade que n o
entra na realidade dele. N o adianta voc  ir  escola ou no projeto Pi  e da  voc  ensina para eles
assim: olha, vamos lavar as m os antes do almo o com sabonete e tal, sendo que na casa deles eles
n o tem nem banheiro. N o d  para fazer igual.  (Assistente Social).

A proposta da entidade  buscar atrav s da realidade da crian a experi ncias comuns que
fa am com que elas discutam e reflitam sobre sua participa o no mundo. As pr prias crian as e
adolescentes discutem e programam suas atividades. Eles criam teatros, fazem m sicas, etc... A
assistente social acredita que a partir destas experi ncias e com o aux lio dos profissionais as crian as
e adolescentes podem construir uma nova vis o de mundo e com isso estariam menos vulner veis a
entrar  para o crime. No Sabar  existem dois projetos com estas caracter sticas. O primeiro  o

projeto Ciranda, desenvolvido h  quase tr s anos, que atua com crian as e adolescentes. O segundo
projeto  o chamado Futebol do S bado  criado h  cerca de sete meses.

A viol ncia tamb m est  associada s condi es financeiras desta popula o. A entidade
reproduz uma classifica o j  muito difundida na antropologia urbana: trabalhadores e bandidos
(Zaluar: 1985). Nela, a identidade do trabalhador  constru da em oposi o  do bandido. No entanto,
na pr tica percebo que esta oposi o, pelo menos entre os jovens,  muito menos r gida do que
parece. No Sabar  os jovens chamados trabalhadores  e os jovens bandidos  constr em regras de
conviv ncia que est o muito al m dessa dicotomia. Por m, esta classifica o  extremamente
operante para entendermos as representa es produzidas por esta organiza o sobre os moradores da
regi o Sabar .

Apesar destes pontos de identifica o e colabora o entre bandidos e trabalhadores, num aspecto a oposi o 
clara:  o que diz respeito ao trabalho. Para os trabalhadores, o bandido  a pessoa atra da pelo dinheiro f cil,
que n o quer trabalhar,  que tem maus v cios quando comparado ao trabalhador que fala  ou a algu m de sua
fam lia. Para o bandido, o trabalhador  um ot rio' que trabalha cada vez mais para ganhar cada vez menos
(Zaluar 1985:145).

A este respeito segue o coment rio:  aquilo que n s est vamos comentando no semin rio,

que como  que voc  pega um jovem que vive nessas condi es de ganhar dinheiro f cil com o tr fico

e da  voc  prop e para ele mudar de vida, emprega ele para ganhar R$ 200,00 por m s. Isso pra ele

n o  cativante, n o  prazeroso  (irm ). 

15 

 O Projeto P a  desenvolvido pela prefeitura da cidade de Curitiba nas reas de periferia da cidade. Neste projeto as
crian as passam meio per odo do dia, tendo aulas de higiene pessoal, artes, esportes etc...

261



As disputas nesta fala parecem ser entre a tica de trabalho, que gera satisfa o moral para o

trabalhador,  e   a  vis o  negativa  do  trabalho  que  est  associada   escravid o.  A  preocupa o  da

entidade   tentar,  atrav s  de  pol ticas  de  inclus o  social,  lidar  com  este  conflito.  Acreditam  que

podem amenizar  esta  situa o  criando  novos  espa os  de  sociabilidade  dentro  do  Sabar ,  como  por

exemplo, um espa o de cidadania para as crian as e jovens (em constru o). A irm  comenta:
E por isso que n s como entidade e diante desse fen meno, dessa situa o, a gente diz assim: - At  quando

n s vamos chorar na beira do caix o. Ent o n s como entidade trabalhamos o preventivo que  a crian a de 3
meses   6  anos  no  Centro  Educacional  e  esse  Centro  Juvenil  que  n s  queremos  pegar  de  7   13,  como

contraturno  e  outros  cursos  como  n s  temos  aqui,  como  inform tica,  espanhol.  Para  termos  o  jovem
conosco, para podermos trabalhar cidadania, que  o que n s mais queremos, inclusive a cria o dessa r dio
comunit ria e tem o pessoal do Hip Hop, esse  o nosso sonho . 

Neste caso, a proposta da entidade  qualificar os jovens atrav s de atividades diversas para

que eles possam se conscientizar de seus direitos e deveres perante a sociedade. Dentro desta l gica,

ter consci ncia significa que o jovem deve partilhar de valores crist o pr prios da entidade sem, no

entanto, deixar de perceber que ele possui direitos estabelecidos pela nossa constitui o.  Segundo a

entidade, a cidadania tem o objetivo de promover o fortalecimento da comunidade de f  (difundindo

os valores crist os) ao mesmo tempo em que promove a ascens o do indiv duo na sociedade. 

A  cidadania  neste  ltimo  caso  pode  distinguir  o  jovem  marginal  do  jovem  cidad o  ou  do

jovem trabalhador. A este respeito Mariza Peirano (1986) sugere ser interessante entender a carteira

profissional como um s mbolo de cidadania. A carteira profissional, sendo privil gio de uma parcela

espec fica da popula o, aponta para uma concep o de cidadania que mostra a face da distin o e a

marca do status  (Peirano 1986:53).

Podemos  ainda  ressaltar  que  esta  concep o  de   cidadania  inclui  sempre  valores  que  d o  

nfase  no  indiv duo,  no  bem  estar  de  cada  ser,  independente  de  seu  lugar  na  sociedade.  Sob  esta

perspectiva,  a  profissionaliza o   vista  pela  entidade  como  uma  possibilidade  de  ascender

socialmente, como uma possibilidade de participa o individual na sociedade civil. 
Para al m disso, a entidade tamb m trabalha com a id ia de que a cidadania  o

reconhecimento do direito que as pessoas t m de  ter direitos. Aqui o cidad o  o morador que se
organiza para defender seus direitos. A transforma o de necessidades e car ncias em direitos, que
se opera dentro dos movimentos sociais, pode ser vista como um amplo processo de revis o e
redefini o do espa o de cidadania (Jacobi; Duhram apud Mattos 2004: 21). Segundo a entidade, a
constru o deste tipo de cidadania se d  atrav s da cria o de uma identidade coletiva, um sentido de
perten a a uma comunidade. Podemos dizer que esta id ia est  ligada  participa o em grupos onde
hajam interesses comuns. Por isso, esta concep o de cidadania est  diretamente relacionada 
participa o na comunidade de f 16 , ou seja, s   poss vel desenvolver uma identidade coletiva
atrav s da comunh o de valores crist os (como solidariedade). 

As duas concep es de cidadania apresentadas n o s o sobrepostas umas s outras. Seus
16 

 Quando falo em comunidade de f  refiro-me ao grupo que compartilha uma vis o de mundo comum, orientada por
valores crist os. Valores que est o ligados aos setores  progressistas da igreja cat lica.
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limites e significados apenas variam conforme a inten o ou a situa o de fala do informante. Posso
dizer que o que une estas duas concep es  a pr pria entidade. Independente das varia es,
percebe-se atrav s das representa es que, a entidade v  maiores possibilidade de acesso  cidadania
inserindo os moradores de sua l gica. Seja atrav s dos cursos de qualifica o profissional, ou das
reuni es que buscam melhorias para o bairro,  a cidadania se torna mais acess vel aos moradores que
participam da entidade. Assim, a conquista da cidadania  entendida como uma miss o que a entidade
tem de concretizar.   

 DISCUTINDO A PARTICIPA O

A  rela o  da  entidade  com  o  bairro   objeto  de  constante  discuss o.   A  fala   dos

coordenadores  sempre  se  remete   participa o  da  comunidade  como  sendo  essencial  para  o

desenvolvimento dos projetos l  implementados. A participa o ou como eles dizem o retorno  que

a  comunidade  d  para  seus  trabalhos   um  dos  alicerces  de  sustenta o  de  sua  perman ncia  no

Sabar . Ressaltar a participa o  uma das formas de legitimar a presen a da entidade no bairro. Pois

se  de  alguma  forma  n o  houvesse  o  retorno ,  n o  haveria  por  que  continuar  os  projetos.  Neste

sentido,  a  pr pria  legitima o  da  entidade  depende  da  constante  nfase  dada  a  receptividade  das

pessoas. 

Esta  legitimidade   constru da  atrav s  de  diferentes  formas.  Uma  das  caracter sticas

fundamentais  destas  id ias   a  nfase  dada   participa o  e  o  respeito  adquirido  nestes  anos  de

conviv ncia m tua. Buscam ressaltar as iniciativas da entidade que deram certo .

(...)  a  inser o  e  receptividade  da  comunidade  a  gente  capta  em tudo,  no  retorno  que  os  pais  d o  para  o
nosso  trabalho,  no  respeito  que  a  comunidade  tem  com  os  pr dios  de  centro  educacional,  porque  antes
estavam  pichados,  mas  agora  n o  tem  mais  problemas  como  antes,  embora  n s  colocamos  vigilantes.  A
juventude, as crian as, os adolescentes, eles d o retorno para n s,  muito importante . (irm )

A creche comunit ria  um dos exemplos de projetos que foram bem sucedidos. Hoje atende

cerca  de  220  crian as  que  ficam  em  per odo  integral.  Existem  mais  de  vinte  funcion rios  entre

educadoras, pedagogas, cozinheiras e seguran as. A infra-estrutura da creche  realmente muito boa,

foi reformada pela entidade h  pouco tempo e j  existe previs o de novas mudan as para a melhoria

da  seguran a  das  crian as.  O  pr dio  da  creche  comunit ria   com  certeza  a  rea  p blica  melhor

conservada  de  todo  o  Sabar .  Os  pais  dos  alunos  que  estudam  na  creche  sentem  orgulho  por  seus

filhos  poderem estudar  num local  onde  existe  uma infra-estrutura   muito  melhor  do  que  das  outras

escolas ou creches da regi o. A Assistente Social ressalta a confian a que a comunidade deposita no
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trabalho  feito  na  creche:  No  centro  educacional  se  um  dia  os  professores  faltassem  e  n o  tivesse

cozinheiro, n o tivesse diretor, eu sou capaz de apostar que os pais e m es ainda deixariam os seus

filhos l , se tivesse s  o guarda ainda assim, os pais deixariam l .  

Vale  dizer  que  cada  aluno  paga  40  reais  por  m s  para  a  creche.  Apesar  deste  valor  ser

considerado baixo, - a creche possui um conv nio com a prefeitura da cidade - a inadimpl ncia  alta,

cerca de 35%. Acredito que mesmo com uma inadimpl ncia considerada alta, os alunos que est o na

creche, pelo menos em sua maioria, prov m de fam lias que possuem trabalho fixo (isto n o significa

que t m carteira assinada). 

Existe uma lista de mais de 200 nomes de crian as que esperam uma vaga. Os
coordenadores institu ram a norma de que os pais s o obrigados a participar das reuni es promovidas
uma vez por m s pela creche. Estas reuni es s o coordenadas pela irm  Anete e as educadoras.
Primeiro s o dados informes gerais sobre o andamento da creche, depois s o discutidos os problemas
como atraso das crian as, piolhos etc... Nesta primeira parte da reuni o irm  Anete sempre discute
alguma quest o relacionada  comunidade como, por exemplo, numa das reuni es em que participei,
foi discutida a festa junina que a entidade est  preparando para o m s de junho. A irm  enfatizou que
 muito importante a participa o da comunidade nesta festa, pois a comunidade tem que se divertir,

porque a comunidade n o  s  aquilo que eles escrevem na Tribuna17 . Na segunda parte da reuni o
os pais se dirigem  sala de seus filhos para conversar com as educadoras. 

Na fala acima irm  Anete aciona um sentido de comunidade espec fico. Aqui comunidade
pode ser interpretado como igual ao sentido de bairro. Ela busca ressaltar as qualidades do bairro e de
seus moradores e por isso, se refere ao bairro como comunidade.  

As crian as e os adolescentes s o, segundo os coordenadores, o term metro que mede a
efic cia das atua es junto  comunidade. Pois as crian as s o mais receptivas e, al m disso, elas
podem transmitir o que aprendem para os seus pais. Quando perguntei como tem sido o
desenvolvimento dos projetos junto s crian as a assistente social me respondeu o seguinte:    

 Para as crian as e adolescentes com certeza foi muito importante e est  sendo muito importante pra eles l
e,  nesse  sentido,  eu  digo  pra  voc  que  teve  mudan as,  que  est  diferente  a  comunidade,  porque  pra  eles  
importante pegar e dizer que uma vez por semana tem duas profissionais que v o l  e  um grupo deles que se
pensa neles, que eles podem falar com a gente que ningu m censura, as piores broncas que eles arrumam l , a
gente  resolve  de  um  outro  jeito,  conversando,  ningu m  altera  a  voz  com  ningu m  l ,  por  mais  que  eles  se
alterem, a gente n o perde a calma de forma alguma. Quando tem algum assunto pol mico, consegue chegar e
votar, ent o vamos votar! Isso  uma pr tica que n o se tinha antes e eles se pegavam mesmo! .

Segundo a assistente social, a participa o dos moradores n o  constru da de um dia para o

outro.  E  essa  constru o  n o  pode  ser  feita  atrav s  dos  m todos  tradicionais  como,  por  exemplo,

palestras.   discutido,  mas  atrav s  de   atividades  variadas,  atrav s  de  din micas.  N o  d  para

tentar com palestras ou edital que n s sabemos que n o funciona (Assistente Social).  Segundo ela,

os moradores n o se identificam com as din micas tradicionais da pol tica. A entidade, a partir desta

constata o,  prop e  construir  a  conscientiza o  dos  moradores  atrav s  de  din micas  alternativas,

17 

 Referindo-se a uma mat ria que foi escrita no jornal Tribuna do Paran . Nesta mat ria o jornalista enfatiza o car ter
violento do bairro.
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em que as pessoas possam relacionar as quest es discutidas com os seus problemas do cotidiano, para

que, a partir dessa conscientiza o , possa haver uma luta conjunta pela melhoria das condi es de

vida no bairro. 

Est o  presentes  nestas  id ias  a  oposi o  entre  pol tica  tradicional  e  pol tica  comunit ria.

Conforme  percebo  a  op o  que  a  entidade  faz  pela  chamada  pol tica  comunit ria  est  diretamente

ligada s  concep es de cidadania constru da atrav s da participa o coletiva e  ascens o individual

descrita no sub-item anterior. A conscientiza o  s  pode ser constru da a partir do momento em que

os  moradores  compreenderem  que  seus  problemas  s o  comuns.  No  entanto,  a  conscientiza o

proposta pela entidade  regida por uma s rie de normas e pr -supostos que me parecem estar ligados

s formas tradicionais  de pol tica.  A conscientiza o  o resultado de uma pol tica comunit ria.  No

entanto, na pr tica, a entidade s  consegue realiz -la atrav s de a es que focam o indiv duo. Tentarei

explicar melhor. 

A entidade busca construir um discurso positivo sobre o bairro. Enfatizando os avan os que

teve em rela o ao in cio do seu trabalho. No entanto, se a participa o e o respeito da comunidade

s o  bases  que  legitimam  sua  atua o,  tamb m   importante  para  a  entidade  refletir  sobre  a

n o-participa o ou a falta de participa o. 

O  desemprego   um  dos  maiores  problemas  apontados  pela  entidade  e  pelos  pr prios

moradores do Sabar . Os moradores em sua maioria n o t m emprego fixo, trabalham fazendo bicos.

Os  homens  trabalham  como  pedreiros,  pintores  etc.,  as  mulheres  costumam  trabalhar  como

empregada dom stica ou fazendo pequenos trabalhos artesanais. Nos ltimos anos, devido ao grande

aumento do desemprego, tem crescido o n mero de pessoas que trabalham como catadores de papel. 

Defrontada  com  este  problema,  a  entidade  acabou  por  incorporar  a  id ia  de  que  o

desemprego   um  dos  fatores  que  contribuem  para  a  falta  de  interesse  de  alguns  moradores  pelos

projetos  da  entidade.  Conforme esta  l gica,  o  morador  precisa  preocupar-se  com suas  necessidades

mais b sicas, ou seja, ele precisa comer. Isso faz com que ele n o consiga refletir sobre a necessidade

de se engajar em projetos maiores, onde se possa discutir uma constru o coletiva para a solu o dos

problemas.

 Quando se fala assim de aceita o, eu diria pra voc  que eles n o se v em em condi o

de refletir sobre a nossa presen a l , ent o eles n o chegam a pensar ainda se  bom, se n o, eles
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n o  conseguem   ter  essa  no o,  isso  falando  dos  adultos (Assistente  Social).  Esta  fala  reflete  a

imagem que a entidade tem em rela o as suas pr prias pol ticas assist nciais.  A falta de reflex o dos

moradores  prov m  da  necessidade  imediata  de  suprir  suas  necessidades  vitais.  Se  os  adultos  n o

participam,  n o   por  que  eles  n o  querem  e  sim  porque  eles  ainda  n o  t m  consci ncia  da

import ncia da entidade para as suas vidas. E esta falta de consci ncia s  poder  ser suprida a partir

do momento em que os moradores do Sabar  tiverem melhores condi o de vida. 

Nesta perspectiva, o trabalho  visto como algo que precede a pr pria sociabilidade. Sendo

que   o  nico  meio  de  garantir  a  participa o,  reflex o  e  sociabilidade  dos  moradores  do  Sabar .

Neste aspecto, a entidade busca justificar, tanto a falta de reflex o  dos moradores, como sua pr pria

pol tica assistencial de doa o de cestas b sicas.

No sub-item anterior afirmo que as concep es de cidadania produzidas pela entidade n o se

sobrep em, apenas variam de acordo com a inten o e situa o de fala do informante. Nesta situa o

espec fica  (a  discuss o  sobre  o  desemprego)  o  significado  de  cidadania  acionado   o  relacionado  

participa o  individual  na  sociedade  civil.  Sob  esta  perspectiva,  o  trabalho   visto  como  uma

possibilidade de  criar  sociabilidade.  Como uma etapa que precede a  pr pria  tomada de consci ncia

dos moradores. 

Tendo isso como verdade,  a entidade v m realizando projetos com os adultos que visam a

gera o de renda atrav s de meios alternativos como o grupo de economia solid ria, clube de trocas

(ainda em implementa o) e o grupo de artes os, formado por mulheres que buscam complementar a

renda  familiar  atrav s  da  confec o  de  produtos  artesanais  que  s o  vendidos  nas  feiras  da  cidade.

Desta  forma,  a  entidade  acredita  poder  contribuir  para  a  melhoria  do  problema  do  desemprego  e

consequentemente  fazer  com  que  estas  pessoas  participem  mais  dos  projetos  implementados  no

bairro. 

Outro  problema  menos  freq ente,  por m,  apontado  pela  coordena o  da  entidade,   a

atua o das igrejas evang licas do bairro. Segundo as coordenadoras, a grande maioria dos pastores

n o  entende  qual   o  trabalho  da  entidade  e  por  isso  acaba  havendo  um  distanciamento  dos

evang licos. A entidade ressalta a import ncia da participa o de todos independente da religi o, no

entanto, percebo que os evang licos n o participam ativamente de nenhuma atividade proposta, com

exce o  da  creche  comunit ria.   Na  creche  existem muitas  crian as  filhas  de  pais  evang licos  e  os

pais participam normalmente das reuni es.  Durante a pesquisa tive poucos contatos com estes pais,

no entanto, acredito que est  participa o  entendida mais como um acompanhamento das atividades
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escolares dos filhos do que propriamente uma  forma de vincula o com a entidade. 

A  NOSSA  POL TICA  E  A  POL TICA  DOS  OUTROS:  A  ENTIDADE  E  A  POL TICA  NO

SABAR .

Valores como capacidade de doa o, solidariedade e capacidade cr tica s o o pano de fundo

das  representa es  produzidas  sobre  a  pol tica  no  CASDM.  Esta  orienta o  n o   expl cita,

entretanto,  atrav s  dos  discursos  e  de  suas  pr ticas  fui  aos  poucos  me  dando  conta  deste  fato.  No

cotidiano a entidade discute pouco o que se convencionou chamar de pol tica partid ria. At  porque,

segundo eles, este n o  o objetivo da entidade. A pol tica partid ria tem de ser uma conseq ncia de

uma conscientiza o de base. E cabe  entidade dar suporte para que os moradores do Sabar  possam

tomar posi es cr ticas em rela o ao seu voto ou a sua filia o partid ria. N o existe explicitamente

nenhum  tipo  de  vincula o  pol tica  da  entidade  com  qualquer  partido.  O  prop sito   que  os

moradores possam, a partir de suas experi ncias com a entidade, desenvolver uma postura cr tica em

rela o  pol tica implementada no Sabar .

O  compromisso  da  entidade  estaria  em  valorizar  o  processo  de  conscientiza o .  Sendo

que,  os  limites  impostos  pela  entidade  nas  rela es  com  a  pol tica  s o  dados  pela  pr pria  id ia  de

comunidade. Sobre isso, Mattos nos diz que:

Enquanto  mantida  dentro  de  bases  comunit rias  a  id ia  de  pol tica  do  cristianismo  de  liberta o  parece
funcionar  sem  conflitos  de  valores,  uma  vez  que  tem  como  meta,  em  ltima  an lise,  a  evangeliza o,  o
desenvolvimento de valores morais crist os (solidariedade, uni o, justi a). um envolvimento com a pol tica
que extrapole a dimens o religiosa da comunidade  n o  desej vel (Mattos 2004: 158).

Ir  al m  da  chamada  pol tica  comunit ria  significa  ultrapassar  os  limites  impostos  pela

doutrina. A pol tica deve ser mantida dentro da entidade enquanto pertencente aos problemas sociais,

enquanto  fonte  de  discuss o  e  avalia o  dos  problemas  que  fazem  parte  da  comunidade.  Sem,  no

entanto, se envolver com a pol tica partid ria. A entidade deve se manter fora da pol tica eleitoral.

Uma  das  propostas  da  entidade  para  promover  uma  discuss o  sobre  pol tica  do  cotidiano

(como  eles  denominam)   o  chamado  Caf  Comunit rio.   A  proposta   que  uma  vez  por  m s  os

321



funcion rios, as coordenadoras e o pessoal da comunidade venham tomar um caf  da manh  juntos,

para que neste caf  possam ser discutidos temas do cotidiano que se relacionam  pol tica.

Ent o qual  a nossa inten o? A partir da discuss o de alguns temas simples vamos discutir pol tica. N o
partid ria,  mas  pol tica  assim,  pol tica  no  cotidiano.  Para  estar  entendendo  melhor  e  para  podermos  estar
sentindo um pouco essa comunidade. Para ver como est  refletindo sobre isso (pol tica). Por enquanto temos
discutido  sobre  temas  assim  bem  comuns.  O  meu  papel   estar  tamb m  instigando  a  participa o  pol tica

(Assistente social). 

 claro que individualmente os coordenadores da entidade nunca deixaram de se posicionar
sobre suas prefer ncias partid rias. Eles se identificam com os partidos de esquerda, sendo que o
Partido dos Trabalhadores  a maior refer ncia. A vincula o com a esquerda se d  atrav s da
conviv ncia e discuss o nos f runs18  amplos de que participam. Existe um sentimento de frustra o
em rela o ao governo Lula. Estas pessoas esperavam que o governo fizesse mais pelas popula es
carentes, trabalhasse mais para melhorar a vida da popula o. No entanto, a vincula o com o PT
est o mantidas, pois, para eles ainda existe esperan as de o governo fazer mudan as que melhorem a
vida das classes populares.

De uns dez anos pra c , mais precisamente depois da faculdade eu passei a ter uma simpatia maior pelo PT,
que  um partido assim que eu n o sou vinculada assim, oficialmente falando,  mas  um partido que eu voto.
Eu ultimamente t  tendo minhas cr ticas n ! N s lutamos tanto para o PT chegar no governo federal...  Hoje
eu  me  pergunto  n ,  ser  que  n s  conseguimos?  Ser  que  essa  foi  uma  conquista  nossa?  Mas   quem  se
favoreceu  com  nossa  conquista?  Estou  um  pouco  frustrada,  mas  acho  que  ainda  sou  petista (Assistente
Social). 

A entidade busca manter um bom relacionamento com os vereadores da cidade. Por m, este

bom relacionamento n o  revertido em benef cios  diretos  para  a  entidade.  Existe  uma pol tica  que

nega  qualquer  tipo  de  troca  de  favores.  Segundo  irm  Anete,  v rios  vereadores  j  ofereceram seus

servi os para a entidade e sua resposta  sempre a mesma. Ah! A gente t  precisando de mais creche,

a  gente  fala  isso,  que  precisa  de  creche,  de  mais  rea  para  esporte,  para  lazer,  Mas  agente  fala:

venha conhecer a comunidade! Voc  sabe do que a gente precisa?  s  ver as estat sticas, d  para

saber.  N s  n o  precisamos  de  nada.  S  precisamos  que  voc s  fa am isto  para  comunidade.  Ent o

da , eles n o gostam muito da gente n ! .   

Neste caso, ser membro da entidade significa ter autonomia, n o se envolver com a pol tica

partid ria.  Pois  estar  vinculado  diretamente  ou  receber  favores  de  um  pol tico  representa  ser

dependente.  Os  verdadeiros  l deres  comunit rios  trabalham  por  justi a,  se  posicionam  em  causas

amplas. Ou seja, trabalham para a comunidade. 

A pol tica partid ria pertence ao mundo profano. Ela n o pode ocupar o mesmo espa o que

uma entidade com forte orienta o cat lica. O espa o da entidade deve ser preservado deste tipo de

disputa. Mas, fora deste espa o, entre os moradores e membros da entidade,  perfeitamente poss vel

assumir posi es pol tico partid rias.    
18 

 F runs; Conselhos de sa de, Conselhos de educa o; Reuni es na C mara dos Vereadores; Reuni es das Pastorais;
Reuni es com outras entidades assist nciais; Reuni es com Ongs etc.

331



Na regi o do Sabar  existem cinco associa es de moradores: Associa o de moradores da

Vila  Marisa,  Associa o  de  moradores  da  Vila  Esperan a,  Associa o  de  moradores  da  Vila

Conquista,  Associa o de moradores  da Vila  Bela  Vista  I  e  Associa o de moradores  da Vila  Bela

Vista II. Todas as associa es possuem diretoria e est o localizadas muito pr ximas umas das outras.

As lideran as da ONG n o mant m bons relacionamentos com os diretores das associa es,

 agora pergunte o que essas Associa es fazem. S  fazem alguma coisa em poca de elei o. Eles

v o nas casas, entregam aqueles santinhos, mais algumas coisinhas  (irm ). As lideran as acreditam

que  os  diretores  das  associa es  s o  todos  cooptados  politicamente.  A associa o  dos  moradores

que  deveria  fazer  um  trabalho  nessa  rea  de  resgate,  s o  todas  cooptadas  politicamente,  ent o

aquela associa o dos moradores tem um pol tico que apadrinha (coordenadora). 

Segundo  irm  Anete  cada  associa o  existe  um  respectivo  padrinho  pol tico.   Diz  ela:

Cada associa o tem o seu padrinho pol tico e tem uns que nunca mais aparecem, que s  querem

fazer nome. Alguns como F bio Camargo, Alexandre Curi, Mauro Moraes e Osmar Bertolde s o os

que transitam bem por aqueles lugares .

As  reclama es  sobre  a  conduta  das  associa es  v o  muito  mais  longe.  Acreditam  que  o

bairro   usado  constantemente  para  fins  pol ticos.  Quando  uma  associa o  promove  algum evento,

todos da entidade ficam preocupados,  pois acreditam que os pol ticos vir o depois cobrar o retorno

pedindo  votos.  Que  eu  saiba,   tem  uma  associa o  que  come ou  agora  com  uma  escolinha  de

futebol,  mas tamb m devem ser apadrinhados e na pr xima elei o aquela escolinha vai ser usada

que fulano est  trabalhando na comunidade (irm ).

Quando perguntei para uma das irm s se ela achava que todos da comunidade eram usados

politicamente, ela me respondeu o seguinte:

Existe os dois lados, existe as pessoas que s o mais acordadas para a realidade, que j  se deram conta que 
uma comunidade facilmente manipulada n , haja vista o resultado das ltimas elei es, que teve l  o Mauro
Moraes que em todas as casas que voc  vai, veja l  se n o tem o rel gio dele, ent o n o  mais a cesta b sica

 um  rel gio,  uma  dentadura  e  ainda  continua....  Agente  tem  pensado  e  falado  nas  reuni es  de  pais  em
denunciar por corrup o eleitoral .

 comum na fala dos informantes fazer esta refer ncia a corrup o eleitoral. Segundo eles,

os moradores do Sabar  n o refletem sobre o valor do seu voto e acabam vendendo-o por qualquer

coisa  que  v  trazer  algum  benef cio  imediato.  O  discurso  de  que  os  moradores  n o  entendem  a

pol tica como algo que vai al m do per odo eleitoral  muito freq ente. 

A  entidade  busca  justificar  a  conduta  dos  moradores  e  a  inefici ncia  do  seu  discurso
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acionando a pobreza como fonte maior do problema.
Uma pessoa que est  com fome e ele fala: eu te dou uma cesta b sica, n o s  em troca do seu voto mais de

mais cinco. Imagina! S  da fam lia dele ele j  consegue isso e  claro que ele faz, ele vai dizer que  desonesto
da parte dele? Ele n o faz isso.  Porque  uma quest o de sobreviv ncia. Ent o por isso que  dif cil. Que de
barriga cheia  muito f cil fazer discurso, ser tico e ter moral, mas de barriga vazia n o. N o d  para ser,
n o  poss vel, n o h  liberdade de escolha, n o d  para garantir o seu direito de ir  e vir, j  que n o tem nem
o VT, nem para se deslocar at  o centro (Assistente Social ). 

A  quest o  mais  uma  vez  gira  em  torno  da  luta  para  a  melhoria  das  condi es  de  vida  da

popula o  do  Sabar .  Nesta  fala  podemos  perceber  que  a  sobreviv ncia  precede  a  pol tica.  Assim,

acreditam que  primeiro   necess rio  que  estas  pessoas  percebam que  o  Estado  n o  garante  os  seus

direitos. A partir disso  poss vel haver uma maior conscientiza o pol tica dentro da comunidade e

esta mudan a de pensamento pode levar a uma a o pol tica coletiva. 

A  interpreta o  da  entidade  sobre  a  pol tica  no  bairro  Sabar   extremamente  negativa.

Buscam  explicar  esta  negatividade  atrav s  da  falta  de  racionalidade  dos  moradores.  Pois  a

comunidade deveria pensar em longo prazo e n o se vender por uma cesta b sica. 

 Tudo  isso  nos  faz  pensar  que  existem  muitas  l gicas  distintas  que  pensam  a  pol tica  no

bairro Sabar . Neste caso espec fico, podemos perceber que a entidade e as associa es de moradores

est o em disputa. De um lado, a entidade com uma orienta o cat lica que de alguma forma quer que

os  moradores  do  Sabar  atuem politicamente  sob  esta  mesma  orienta o  e,  do  outro  lado,  est o  as

associa es que constru ram uma l gica pr pria e atuam conforme seus pr prios princ pios. 

   claro  que  o  bairro  n o   homog neo,  nem  todos  pensam  e  agem  da  mesma  forma.  A

grande maioria das pessoas n o faz parte das associa es de moradores e nem participa dos projetos

da entidade. No entanto, o que interessa explicitar  que existe uma disputa acerca das representa es

oficiais sobre a pol tica. Acredito que o que est  sendo disputado s o as representa es sobre o que 

a pol tica e sobre como se faz pol tica. Quer dizer, disputa-se sobre quem est  autorizado a falar sobre

pol tica para o bairro e tamb m quem est  autorizado a representar politicamente o bairro para fora .

A despeito  das  diferen as  com que  o  significado de  pol tica   utilizado,   poss vel  indicar

que  a  disputa  pela  face  p blica  do  bairro   dividida  em dois  momentos  bem definidos.  O primeiro

momento   o  do  per odo  eleitoral,  onde  as  associa es  de  moradores  aparecem  como  os  leg timos

representantes do bairro. O segundo, pode ser definido como o per odo n o-eleitoral, onde quem est

 frente da representa o do bairro  o CASDM.     
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6. CURITIBA E O SABAR  
 de bom tamanho, nem largo nem fundo,
 a parte que te cabe deste latif ndio. 

(Melo Neto, 1994: 42)

A  regi o  do  Sabar   formalmente  denominada  Bols o  Sabar ",  terminologia  usual  na

d cada  de  noventa.   formada  por  um  conglomerado  de  vilas  espec ficas,  com  particularidades

pr prias.  Por m,  acredito  que  esta  denomina o  se  refere  pejorativamente  aos  bols es  de  pobreza

comuns  nas  grandes  cidades.  Esta  terminologia   utilizada  pelos  rg os  governamentais  e  n o

governamentais.  No  entanto,  n o   comum  entre  os  moradores  o  uso  corrente  da  terminologia

Bols o . 

Por  isso,  optei  por  denominar  o  local  como  bairro  Sabar ,  compreendendo  as  diferen as

internas  no  processo  de  sua  forma o  e  as  diverg ncias  que  perpassam  suas  rela es  pol ticas  e

sociais.  Neste  sentido,  me  refiro   rea  como  bairro  por  ser  pass vel  aos  seus  moradores,  mesmo

considerando  que,  dependendo  do  lugar  de  fala  do  informantes  as  denomina es  agregam  valores

diferenciados. Uma das caracter sticas que demarcam uma identidade coletiva no bairro  a situa o

de  irregularidade  do  uso  do  solo.  Que  me  parece  n o  ter  solu o,  a  n o  ser  que  a  administra o

municipal mude de postura em rela o a esses moradores. 

A regi o do Sabar  est  localizada na Regional Port o, especificamente nos Bairros CIC e

S o  Miguel,  segundo  informa es  da  Companhia  de  Habita o  Popular  de  Curitiba  (COHAB).  

composta  por  oito  vilas,  entre  as  quais:  Vila  Bela  Vista  I,  Vila  Bela  Vista  II,  Vila  Eldorado,  Vila

Marisa,  Cruzeiro  do  Sul,  Vila  Nova  Conquista,  Esperan a  e  Vila  Sabar .  Grande  parte  da  rea  
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caracterizada  pela  prefeitura  como  sendo  de  ocupa o  irregular,  ou  seja,  os  moradores  n o  t m  o

t tulo de propriedade do seu lote. Foi ocupada h  cerca de 20 anos e grande parte de seus moradores 

oriunda da regi o norte do Paran . 

As Vilas Bela Vista I, Bela Vista II e Vila Esperan a est o situadas no Bairro S o Miguel,
na Regional Port o. As demais vilas acima mencionadas est o situadas no Bairro CIC, tamb m na
Regional Port o19 . E segundo informa es da Secretaria Municipal de Sa de a densidade
populacional do Sabar   de 12.035 (doze mil e trinta e cinco) habitantes. Tais vilas s o consideradas
ocupa es pela administra o municipal. Entende-se por ocupa es irregulares todos os
assentamentos urbanos efetuados sobre reas de propriedade de terceiros, sejam elas p blicas ou
privadas, bem como aqueles promovidos pelos leg timos propriet rios das reas sem necess ria
observ ncia dos par metros urban sticos e procedimentos legais estabelecidos pelas leis de
parcelamento 6766/70 (Federal) e 2460/66  (Municipal)20 .

Acredito que esta regi o  resultado de um tipo de pol tica implementada pelos urbanistas na

d cada  de  70.  A  reorganiza o  do  espa o  urbano  nesta  d cada  criou  in meros  conglomerados  de

favelas nas regi es perif ricas da cidade e o Sabar   uma delas. Para entender melhor a constitui o

do Sabar   necess rio conhecer alguns momentos da hist ria do planejamento urbano da cidade de

Curitiba e avaliar suas implica es no sentido de incrementar as formas de segrega o social. 

Um  dos  fatores  que  contribuem  para  a  segrega o  s cio-espacial  s o  as  interven es

urban sticas  que  atuam  valorizando  o  solo  e  contendo  os  efeitos  da  ocupa o  no  interior  do

munic pio. A ocupa o do espa o metropolitano vem se dando seletivamente. O valor da terra e da

moradia e o custo das melhorias urbanas reservam para Curitiba um morador de melhores condi es

de  renda  e  direcionam  aqueles  moradores  empobrecidos  e  os  migrantes  de  menor  poder  aquisitivo

para  suas  reas  perif ricas  internas  e  especialmente  externas,  em outros  munic pios  (Moura  1999:

02). 

As  desigualdades  no  interior  do  munic pio  s o  enormes.  Os  bairros  centrais  apresentam  bons
indicadores sociais. J  os perif ricos apontam indicadores sociais de baixa qualidade semelhantes aos
apresentados  pelos  munic pios  mais  pobres  da  regi o  metropolitana.  Vale  lembrar  que  na  leitura
oficial  da  prefeitura  de  Curitiba  os  indicadores  selecionados  para   legitimar  seu  discurso  sempre
ignoram seu entorno (regi es perif ricas de ocupa o irregular), abstraindo os problemas estruturais
da popula o de baixa renda que vive nessas regi es. Podemos, tamb m, perceber que o modelo de
planejamento urbano de Curitiba  constru do a partir das desigualdades s cio-espaciais internas21 .   

Curitiba viveu dois momentos de grande expans o populacional. O primeiro aconteceu com
o fluxo migrat rio de europeus na virada do s culo. O segundo fluxo ocorreu entre as d cadas de 70 e

19  IPPUC 200220  IPPUC/2002

21  Os ndices apontados s o entendidos como um discurso produzidos pela prefeitura para legitimar sua atua o. SegundoFoucault   em  toda  sociedade  a  produ o  do  discurso   ao  mesmo  tempo  controlada,  selecionada,  organizada  e

redistribu da  por  certo  n mero  de  procedimentos  que  t m  por  fun o  conjugar  poderes  e  perigos,  dominar  seus

acontecimentos aleat rios, esquivar sua passada e tem vel materialidade. O discurso n o  simplesmente aquilo que traduz
as lutas ou os sistemas de domina o, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar (1996:
09 e 10).
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80,  com  um  grande  n mero  de  migrantes  vindos  do  interior  e  tamb m  de  outras  regi es  do  Brasil
(resultado  da  industrializa o  e  moderniza o  agr cola).  Ap s  este  per odo  diminuiu  seu  ritmo  de
crescimento  populacional  devido  ao  grande  avan o  demogr fico  dos  munic pios  que  formam  sua
regi o  metropolitana.  Tal  diminui o  est  intrinsecamente  ligada  s  profundas  transforma es
urbanas ocorridas na d cada de 70.  
Os  recursos  utilizados  pelos  urbanistas  e  arquitetos  da  poca  est o  baseados  no  chamado  Plano
Preliminar  de  Urbanismo 22  (PPU)  cujo  objetivo  era  a  reordena o  e  moderniza o  da  cidade.  Os
chamados  eixos  estruturais  (os  eixos  das  linhas  biarticulados)  combinariam  o  sistema  vi rio,
transporte de massa e o uso do solo. A implementa o deste projeto foi favorecida por condi es de
ordem pol tica e institucional externas ao munic pio. Curitiba representou o milagre brasileiro  em
sua vers o urbana.

A  pr tica  do  planejamento  tecnocr tico  do  estado  centralista  e  autorit rio  que  incorporou  agudamente  a
ideologia  da  racionalidade,  do  discurso  competente '  e  da  neutralidade  da  a o  planejadora  encontrava,  no
projeto  de  moderniza o  urbana  curitibano,  a  mais  concreta  express o  dos  projetos  de  desenvolvimento
capitalista  pretendidos  para  o  pa s.  Assim  sendo,  observamos  que  o  quadro  pol tico  nacional  foi,  naquele
momento, extremamente favor vel  instala o e agiliza o da interven o planejadora (S nchez 1997: 28).

Internamente,  o  planejamento  urbano  de  Curitiba  se  firmou  como  um  modelo  de  efic cia

devido   continuidade  administrativa  de  sua  implementa o.  Jaime  Lerner  (arquiteto  e  um  dos

idealizadores  do  projeto)  esteve  na  prefeitura  da  cidade  por  tr s  gest es  (em apenas  uma  foi  eleito

diretamente).  Sendo  que  elegeu  continuamente  dois  sucessores.  Isso  segundo  alguns  pesquisadores

dificultou mudan as reais no projeto.

   A implementa o  do  PPU (Plano  preliminar  de  Urbanismo)  come ou a  ser  formulada  a

partir  de  algumas  an lises  um  tanto  duvidosas.  O  PPU  nota  que  o  desequil brio  de  Curitiba

come ou ap s a segunda guerra quando as migra es foram intensas. Tal fato seria respons vel pela

ocupa o indisciplinada  da cidade, causando desvios  inorg nicos  no desenvolvimento urbano.

Segundo o PPU este perfil inorg nico  teria sido gerado pela indisciplina administrativa e pelo perfil

negativo  da  popula o.   claro  que  para  este  grupo  existe  uma  determina o  entre  espa o  e

popula o, visto que a valoriza o do espa o p blico est  associada ao perfil da popula o. 

Outro  aspecto  importante  que  justifica  este  plano   o  pressuposto  de  que  a  dispers o  da

popula o deve ser encarada como algo negativo, algo a ser corrigido. N o parece surpresa ver que as

regi es  onde  se  caracterizou  a  ocupa o  extensiva  tenham  sido  exatamente  as  reas  ocupadas  por

migrantes. Assim, a partir dessa racionalidade espa os e indiv duos tornam-se anomalias  da cidade.

Os  urbanistas  tiveram  xito.  Conseguiram  preservar  o  centro  das  grandes  ocupa es

22  Ver mais especificamente em ROS RIO DE SOUZA, Nelson (2000).  
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populares  e  garantiram  a  chamada  expans o  da  sua  ordem.  A  hierarquia  entre  fun es  e  grupos

sociais foi garantida pela configura o urbana, representada pelos chamados eixos estruturais.  Estes

garantiram expans o e valoriza o dos espa os nobres e contiveram os pobres nos locais distantes da

cidade. O centro desenvolveu-se ao mesmo tempo em que agilizou o transporte dos trabalhadores que

v m das periferias trabalhar nos p los de desenvolvimento. Assim, Curitiba construiu ao longo de tr s

d cadas um projeto urban stico que marca a apropria o social da cidade

Apenas  em  alguns  momentos  hist ricos  os  segmentos  populares  estiveram  presentes  na

discuss o  do  planejamento  da  cidade.  N o  havia  canais  democr ticos  que  tornassem a  participa o

poss vel.  A  sociedade  civil  encontrava  dificuldades  em  colocar  seus  problemas  em  discuss o,  uma

vez  que  a  administra o  impunha  um  discurso  que  ressalta  a  cidade  onde  tudo  d  certo,  tamb m

apelando  para  discursos  ufanistas.  No  entanto,  os  movimentos  sociais  atuaram  reivindicando  a

legaliza o da posse da terra, obten o de infra-estrutura, equipamentos sociais e servi os, for ados

pelas p ssimas condi es de algumas reas que foram ocupadas pelas popula es mais pobres. 

A partir disso, acredito que a forma o hist rica do planejamento urbano de Curitiba acima

descrito reflete-se na constitui o do Sabar . Os primeiros ocupantes da rea vieram para o Sabar  em

1987  e  na  verdade  como  me  disse  um  informante  o  Sabar  n o  nasceu  no  Sabar ,  mas  sim  no

Campo Cumprido, porque foi  os moradores dessa invas o do Campo Cumprido que vieram pra c

quando foi designada essa rea para recolocar aquele pessoal .Quer dizer, as ocupa es um pouco

mais  centrais  foram  relocadas  para  regi es  totalmente  perif ricas,  garantindo  assim  a  efici ncia  do

planejamento estrat gico de Curitiba. 

Uma  das  quest es  que  mobiliza  o  bairro  com  um  todo  s o  os  problemas  fundi rios  e  de

habita o. H  anos os moradores v m tentando resolver esta quest o, no entanto, a prefeitura nada fez

para modificar esta situa o. 
As reas ocupadas possuem especificidades quanto  quest o da situa o fundi ria. A Vila Sabar  era
para ser uma rea da COHAB e j  teria um projeto de regulariza o fundi ria em aprova o junto a
Prefeitura Municipal de Curitiba, com breve entrega do t tulo de propriedade aos ocupantes. No
entanto, o Minist rio P blico Estadual atrav s da Promotoria de Garantias Constitucionais23 

descobriu que a COHAB est  cobrando uma taxa referente  ocupa o do solo sem sequer ter o t tulo
de propriedade da terra24 . Ali s, esta  uma pr tica corrente da COHAB em Curitiba. 

23  Ocorreu uma mudan a do Procurador Geral de Justi a e v rias das Promotorias foram reformuladas. O Promotor
Marcos Bittencourt Fouler que coordenava o trabalho de regulariza o desta rea foi transferido e n o atua mais no caso.

24  Estas informa es foram obtidas atrav s da Promotoria de Garantias Constitucionais. Durante a pesquisa de campo

pude perceber que poucos dos informantes t m conhecimento deste fato. Acreditam j  ter pago ou estar pagando a casa

pr pria. Isso me causou um imenso constrangimento, pois muitas vezes os moradores afirmavam j  ter pago sua casa e
estarem apenas esperando o t tulo de propriedade. Nestas situa es acabei por me calar, n o revelando o que sabia sobre a
situa o da regulariza o fundi ria. Pensando sobre o assunto, acredito que n o tive coragem de falar nada por medo da
rea o dos moradores ou por n o querer ser a portadora de uma not cia t o ruim.   
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O caso da Vila Bela Vista II  o mais complicado, pois a rea  um manancial de
abastecimento de gua da cidade de Curitiba, por isso n o existe hip tese de regulariza o. A
prefeitura imp e a reloca o dos moradores que estava para acontecer at  final de 2002, no entanto,
at  os dias de hoje isto n o ocorreu.  A Vila Bela Vista I  uma rea de propriedade particular e
segundo os moradores os propriet rios n o querem fazer nenhum acordo. Por isso, a quest o depende
de negocia es. .Destas reas, a Vila Sabar , Vila Marisa e Cruzeiro do Sul s o reas permitidas 
regulariza o e entrega de titula o aos moradores. A Vila Eldorado, por se tratar de loteamento
aprovado e com lotes comercializados, requer obter concord ncia de todos os propriet rios e com
uma proposta de urbaniza o, que atenda aos interesses dos envolvidos. 

O Sabar  representa o anti-modelo da dita  cidade -modelo,  pois  ali  se  encontram todos os

elementos  considerados  desviantes  pela  administra o  municipal.   uma  regi o  ocupada  em  sua

maioria  por  imigrantes  vindos  do  norte  do  Paran  em  meados  de  85,  que  vieram  para  Curitiba

procurando trabalho e melhores condi es de vida. Por m, encontraram uma cidade preparada  para

exclu -los ainda mais.

O  bairro  n o  pode  ser  caracterizado  como  uma  favela.  As  casas  s o  simples  e  d o  a

impress o  de  estarem  sempre  em  reforma.  J   comum  nas  regi es  de  periferia  da  cidade

encontrarmos casas constru das com estruturas de lage, para que possa ser constru da nova casa em

cima.  Isto  d  a  impress o  de  que  as  casas  est o  sempre  em  constru o.  O  estado  inacabado  das

resid ncias reflete a transforma o que caracteriza a vida no lugar. H  uma expans o de um centro de

casas melhoradas, criando no seu entorno novas reas favelizadas (periferia da periferia).

Os  moradores  que  estiveram  presentes  na  poca  da  ocupa o  da  rea  ressaltam  as

dificuldades por que passaram. Na poca a prefeitura da cidade n o ofereceu nenhuma infra-estrutura

para o bairro, um morador lembra que quando ele chegou l , em 89, s  havia uma torneira p blica. 

Aos poucos foram sendo instaladas a rede de esgoto e manilhamento (a regi o de Bela Vista II n o

possui at  hoje este direito). Ressalta tamb m que tudo o que eles conquistaram foi com muita luta e

com muito dinheiro, pois os moradores tiveram de pagar para obter esses benef cios.

Os moradores mais velhos v em as dificuldades impostas pelo lugar onde foram instalados

como  uma  forma  de  vit ria,  pois,  apesar  das  adversidades,  eles  conseguiram  construir  sua  vida  no

bairro.  Compreende-se  que  na  mem ria  dos  moradores,  eles  superaram  v rios  obst culos  e

transformaram a favela em bairro. Isso adquire um significado de vit ria sobre a discrimina o a que

foram submetidos.

 ASSOCIA ES DE MORADORES E A POL TICA NO BAIRRO  
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Existem sete  associa es  de moradores  formadas nas  respectivas  vilas  entre  as  quais:  Alto

Bela  Vista,  Jardim  Eldorado,  Nova  Conquista,  Sabar  I,  Sabar  (Vila  Marisa),  S o  Nicolau  e  Vila

Esperan a,  segundo  dados  do  Centro  de  Assist ncia  Social  Divina  Miseric rdia.  As  associa es

atuam  tentando  organizar  os  moradores  para  reivindicar  a  propriedade  dos  seus  lotes.  No  entanto,

parecem n o ter forte influ ncia sobre os moradores nas demais quest es do bairro.
Durante a pesquisa de campo, tive a oportunidade de conhecer apenas alguns dos membros

da associa o Sabar  (Vila Marisa). Segundo eles, a associa o procura melhorar a comunidade25 ,
tentar que a prefeitura olhe mais para o bairro. Dizem que j  fizeram in meros pedidos  prefeitura e
que v o l  quase toda a semana para cobrar as melhorias prometidas na poca da elei o. 

Um caso relatado por Dona Marlene pareceu ilustrar algumas posi es desta associa o.
Segundo ela, h  anos a associa o reivindicava a vitaliza o de uma pra a. Mandou in meros
documentos para a prefeitura pedindo este benef cio.  H  cerca de um ano, a prefeitura finalmente
revitalizou a pra a (n o ficou como os moradores queriam). Ent o veio um pol tico qualquer (n o
quis dizer quem era) e inaugurou a pra a como se fosse uma obra sua. Os membros da associa o
ficaram indignados pois, afinal, acreditam que foram eles que fizeram todo o trabalho e de repente
surge um pol tico e diz que a pra a s  foi feita por causa dele. 

Por m, tanto os membros da associa o como os moradores com quem tive contato n o
v em a atua o, ou, como eles falam, a ajuda  de pol ticos, como algo negativo. Acreditam que 
v lido a ajuda  para melhorar as condi es do bairro. Mas, neste caso espec fico, os membros desta
associa o se ofenderam porque o pol tico ficou com o m rito do trabalho que eles tinham
desempenhado. Disto concluo que se a ajuda  dos pol ticos  sempre bem vinda, temos que atentar
para o fato de que esta ajuda  tem de ser mediada pelos representantes do bairro, no caso a
associa o de moradores.

S o conhecidos os casos das chamadas pol ticas clientelistas  no bairro . No entanto, n o 
essa a posi o que pude perceber entre os moradores. Eles costumam dizer que N o importa o
partido. O importante  que ele ajude a comunidade (Maria). Esta  uma frase comum e que reflete
com pertin ncia a quest o. O que importa  que o pol tico preste servi os para todo o bairro, que 
ajude a comunidade. Se o pol tico est  fazendo algo pelo bairro, ele n o est  vinculado diretamente a
nenhuma pessoa, sua responsabilidade  com o bairro  (kuschnir 2000).

Enquanto os moradores entenderem que o pol tico est  prestando um servi o para a
comunidade   permitido que as associa es estejam ligadas a ele, fazendo a media o entre o

pol tico e o bairro. Por m, se os moradores entenderem que se trata de um troca de interesses
pessoais, quer dizer, que a associa o usa o nome da comunidade , automaticamente a associa o ou
estas pessoas v o estar queimadas  dentro do bairro.

Durante a pesquisa n o presenciei nenhuma destas rela es comunidade/pol ticos. No
entanto, notei atrav s das entrevistas que o fazer  pela comunidade adquire significados m ltiplos na
fala dos moradores. Atrav s das falas percebo que o fazer  pela comunidade pode ser desde doar
doces para as crian as at  viabilizar o manilhamento de uma rua. A defini o dos moradores de quem
faz ou n o pela comunidade depende do contexto das falas. Quando os moradores est o falando para
fora  geralmente costumam dizer que os pol ticos nunca fizeram nada para o bairro, agora, dentro

do bairro os moradores se referenciam em pol ticos como Mauro Moraes e Osmar Bertolde (pol ticos
muito conhecidos nas regi es de perifera). Devido aos trabalhos assist nciais que prestam ao bairro.

Como os leitores perceberam, estou me referindo aos pol ticos enquanto seres atomizados,
independentes de seus partidos, pois  assim que os moradores os concebem.  comum que se fale
25 

  comum os moradores mais velhos, os membros da associa o e as pessoas mais pr ximas a igreja cat lica se
referirem ao bairro como uma comunidade. Buscam com isso ressaltar a id ia de uni o e homogeneidade.  
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sobre as pessoas e n o nos partidos que elas representam.  

 preciso demonstrar que a condi o fundamental para que se vote em um candidato  o fato

de ele ser reconhecido pessoalmente. O candidato n o deve apenas oferecer programas, mas tamb m

a si mesmo com um passado reconhecido e com uma biografia que permita situ -lo socialmente. 

 O termo reconhecido  empregado aqui para sintetizar dois sentidos diferentes da palavra: o

reconhecimento  como  (re)  conhecimento,  isto  ,  como  identifica o  concreta  de  uma  pessoa

conhecida;  a  id ia  do  reconhecimento  de  algu m ou  de  alguma  como boa,  verdadeira  ou  leg tima

(Scotto  1996:166). Portanto, n o basta ser conhecido,  preciso ser bem visto aos olhos do eleitores.

Os  candidatos  disputam  n o  apenas  o  reconhecimento  do  eleitor,  mas  tamb m  a  interpreta o  do

significado  dos  contatos  por  eles  firmados.  Um  aperto  de  m o,  um  abra o  ou  um  beijo  s o

express es  da  vida  cotidiana  que,  no  contexto  da  campanha,  passam  a  ser  ressemantizadas

politicamente  em  termos  de  proximidade,  dist ncia,  hierarquia,  popularidade  e  disputa  (Scotto

1996:169). 

Ainda  segundo  Scotto  (1996),  o  movimento  ideal   de  um candidato   ser  reconhecido  como um

igual  ao  mesmo  tempo  que  tamb m  ocupa  um  lugar  diferenciado,  hierarquizado.  Os  com cios  por

exemplo  s o  parte  fundamental  das  campanhas  eleitorais,  pois  fazem o  movimento  de  aproximar  o

eleitor do candidato,  por m, colocando-o num lugar diferenciado. Neste mesmo aspecto a categoria

compromisso  tamb m  assume  valor  fundamental,  pois  nas  rela es  pol ticas,  nos  per odos  de

campanha  e  mesmo  durante  as  atividades  de  gabinete,   um  la o  estabelecido  entre  o  eleitor  e  o

candidato  e  mesmo entre  os  pr prios  pol ticos.  Assim  penso que o  compromisso esta  intimamente

relacionado  a  promessa  ou  ent o  a  um  pedido  ou  favor.   importante  pensar  que  existe  uma

indissociabilidade muito grande entre estas categorias.  S o fios de significados que s  t m validade

quando analisados conjuntamente. 

Estes  v nculos  estabelecidos  s o  mantidos  e  em  alguns  casos  at  refor ados  durante  o

mandato do pol tico eleito.  Lembrando que este  um circuito de trocas,  tanto de palavras como de

atos,  em  que   o  pol tico  assume  um  papel  de  media o.  Assim  quando  se  busca  compreender  os

mecanismos  de  representa o   necess rio  ter  em  mente  que  os  aparelhos  de  poder  bem  como  os

s mbolos por eles produzidos est o  entrela ados em v rias outras rela es sociais.  Neste sentido, o

que  se  tem  procurado   visualizar  como  estes  s mbolos  e  estas  rela es  est o  sendo  constru dos

segundo uma certa dial tica, e, al m disso, formam-se enquanto demarcadores de uma pol tica.

 A VIOL NCIA E O ESTIGMA
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Os  informantes  sempre  foram  muito  receptivos,  sempre  estiveram  dispostos  a  conversar,

discutir  e  por  a  prova  meus  dados  de  campo.  No  entanto,  quando  eu  tocava  no  assunto

tr fico/viol ncia,  os  moradores  buscavam  formas  de  mudar  de  assunto.  Numa  conversa  com  uma

moradora  ela  disse:  Olha,  aqui  existe  tr fico  sim,  mais  eu  fico  na  minha,  eu  n o  me  meto  com

ningu m e eles n o se metem comigo. Eu fico na minha e n o tenho problemas. Eu n o me meto com

estas quest es (Maria de F tima).   A moradora busca se distinguir  dos traficantes e  logo muda de

assunto. 

Foi lendo a disserta o de Ozanam A. de Souza que me dei conta de que, para os moradores

do Sabar ,  o tema viol ncia e  tr fico de drogas  como o autor  chama um tema tabu .  As minhas

quest es  relacionadas   viol ncia  acabavam  trazendo   tona  um  estigma  que  eles  preferem  n o

lembrar. 

Notei, assim como Souza (2002), que os moradores procuram enfatizar que o problema das

drogas n o  um fen meno s  do Sabar , mas de todos os bairros de periferia das grandes cidades. Ou

quando se disp em a falar sobre o tr fico na Sabar , ele  remetido s reas mais pobres do bairro,

como no caso a vila Bela Vista II. Tem tr fico na favela (se referindo a Bela Vista II), aqui  bem

menos (Maria de F tima). A moradora refor a diferen as internas do bairro, buscando diferenciar a

regi o onde mora. Isso nos faz compreender que os estigmas n o v m apenas de fora , mas tamb m

operam como fator interno de diferencia o social/cultural  (Souza 2002: 28). 

Segundo  Souza  (2002),  no  Tatuguara  as  origens  do  estigma  estariam  ligadas   pr pria

forma o  do  bairro,  descrita  pelos  moradores  como  um  tempo  dif cil,  onde  a  mis ria  e  a

criminalidade conviviam sendo que, com o passar do tempo, o bairro foi se civilizando . No Sabar

as explica es s o parecidas. Os moradores ressaltam as dificuldades sofridas no in cio da constru o

do  bairro,  no  entanto,  suas  falas  atribuem  o  estigma  como  sendo  resultado  da  ocupa o  das  reas

ainda inabitadas do bairro. Segundo eles, no in cio os moradores antigos formavam uma comunidade,

todos se conheciam, mas com a ocupa o intensiva do bairro a viol ncia come ou a aparecer.    

Segundo a prefeitura, o Sabar   um dos bairros mais violentos da cidade, destacando-se os

homic dios e o tr fico de drogas.  interessante perceber a duplicidade do discurso dos moradores do

Sabar  em rela o  viol ncia. Quando falam sobre ela para fora , quer dizer, para representantes do

governo, a viol ncia  realmente apontada pelos moradores com um dos maiores problemas do bairro.
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Neste caso, ressaltar os atributos negativos do bairro significa utilizar deste instrumento para negociar

melhorias  para  o  bairro.  No  entanto,  dentro  do  bairro  estes  atributos  negativos  significam  uma

desonra  para  todos  os  moradores.  Eles  reclamam  que  o  pessoal  n o  sabe  diferenciar  os

trabalhadores que moram no Sabar  e os bandidos.  A  quem paga o pato  agente que  honesto

(moradora).

No  confronto  entre  uma  cidade  ideal  (mesmo  que  s  imaginada)  e  uma  periferia  pobre

resultam  in meros  processos  de  estigmatiza o  que  sofrem  os  moradores  do  Sabar .  Costuma-se

dizer  entre  os  moradores  que  quando  voc  for  procurar  emprego,  jamais  fale  que  voc  mora  no

Sabar , porque se voc  falar, com certeza v o achar que voc   ladr o ou traficante . 

A imprensa  uma das principais fontes que contribuem para a estigmatiza o do Sabar . O
bairro  um dos mais visados pela imprensa sensacionalista de Curitiba. O jornal Tribuna do Paran
que bem representa este segmento, j  apareceram desde a sua cria o (ano de 2002) mais de 110
reportagens sobre o Sabar . As reportagens em sua maioria esmagadora ressaltam o car ter violento
da regi o e a desordem  estabelecida. Numa das ltimas reportagens publicadas o rep rter come a
assim: Enquanto a popula o est  voltada para as cenas de viol ncia no Rio de Janeiro, um projeto
de favela carioca cresce nas imedia es de Curitiba26 . Para fora (a cidade em geral), este discurso
constr i uma imagem de viol ncia generalizada do bairro e, tamb m, faz com que os moradores se
sintam inferiores frente a um discurso oficial de perfei o e ordem. 

 Desta forma, percebe-se que o estigma opera tanto dentro do bairro, diferenciando os
moradores conforme a regi o onde moram, quando fora dele, na imagem que a prefeitura e a
imprensa divulgam sobre o bairro.

7. OLHARES SOBRE A POLIT CA E A COMUNIDADE

Neste  ltimo  cap tulo  pretendo  colocar  em  confronto  as  duas  perspectivas  expostas

anteriormente,  comparando  o  que  pensa  o  CASDM  sobre  o  Sabar  com  a  vis o  dos  pr prios

moradores.  Para  isso,  escolhi  dois  momentos  que  representam  poss veis  interpreta es  sobre  as

rela es estabelecidas entre eles. 

Em um primeiro momento, tenho como objeto de an lise um ritual, em que as diverg ncias

existentes entre os moradores do Sabar  e o CASDM s o superadas em prol da id ia de comunidade.  

J  em  uma  segunda  parte,  confronto  duas  interpreta es  sobre  a  pol tica  e  os  conflitos

resultantes  destas.  Destaco  tamb m  que  em  virtude  destas  interpreta es  diferenciadas  acaba  n o

havendo di logo entre as duas partes, visto que, neste caso, apesar de possu rem um plano comum, as

diferen as n o conseguem ser transpostas.  

26  Gangues comandam tr fico na vila Sabar  (22/04/2004). http://www.parana-online.com.br
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 A FESTA COMO UM RITUAL QUE CONSAGRA A COMUNIDADE

Durante a ltima etapa da pesquisa de campo, tive a oportunidade de participar de uma festa

junina  no  Sabar ,  realizada  pelo  CASDM,  atrav s  do  Centro  Educacional  Madre  Cl lia.  Depois  de

pensar  muito  sobre  como a  festa  foi  sendo  constru da  e  como se  deram as  rela es  dos  moradores

com a entidade, acabei por entender que esta festa pode ser analisada como um ritual que consagra a

id ia  de  comunidade  do  CASDM.  Desta  forma,  posso  compreender  o  sentido  de  comunidade

constru do na pr tica,  ou melhor,  sendo constru do e reconstru do desde a prepara o at  o final  da

festa junina. 

Os  rituais  s o  complexos  e  elaborados,  neles  podemos  perceber  quais  os  jogos  de

sentimentos  est o  envolvidos,  quais  s o  as  id ias  coletivas  que  est o  presentes,  ou  seja,  os  ritos

d o-nos  a  vantagem  de  compreender  o  grupo  representando  a  si  mesmo.  Seu  car ter  coletivo  

marcado por cerimonias p blicas bem regulamentadas ficando claro o papel de cada indiv duo dentro

desta dramatiza o social. Enfim, s o ao mesmo tempo sentimentos e id ias, num espa o onde tudo

se mistura.

A  prepara o  para  a  festa  junina  j  havia  come ado  a  cerca  de  um  m s.  No  dia  marcado

cheguei  ao  Sabar  cerca  de  9:30  da  manh .  Havia  combinado  com  a  irm  Anete  de  ajudar  na

organiza o e por isso, logo me dirigi ao campo de futebol onde seria realizada a festa (localizado ao

lado do Centro Educacional). Todo o pessoal da organiza o j  estava l . As irm s Anete, Adelinda e

Meri Terezinha, bem como os membros da diretoria do CASDM, as professoras, eu (a pesquisadora

da universidade) e os volunt rios do bairro.

A miss o de organizar o espa o, decorar, montar as mesas, enfim, deixar tudo pronto at  as

13:00 horas foi conclu da com sucesso. Este per odo de prepara o foi importante para que as pessoas

fossem aos poucos se conhecendo, conversando. Por mais pesados que fossem os trabalhos, o clima

era de total descontra o. As risadas e piadas eram muito freq entes. Tendo terminado esta primeira

parte  do  trabalho,  irm  Anete  reuniu  todos  os  organizadores  para  dar  algumas  orienta es  gerais

sobre como seria o andamento da festa. Concluiu a pequena reuni o dizendo que queria agradecer a

todos  pela  ajuda  volunt ria  e  ressaltou  a  import ncia  do  trabalho  de  cada  um  para  a  realiza o  do

evento  dizendo:   com  a  ajuda  de  todos  que  agente  consegue  construir  coisas  bonitas  na

comunidade .

A festa ia come ar. Foi feita uma divis o de tarefas e de locais de trabalho. Fiquei junto com

451



outros  volunt rios  na  barraca  do  cachorro-quente,  posicionada  estrategicamente.  Do  meu  lado

esquerdo  estavam  os  diretores  da  entidade  que  comandavam  o  refrigerante,  o  quent o  e  o  

churrasquinho. Do meu lado direito estavam alguns moradores do Sabar , professoras da creche e a

irm  Adelinda que comandavam o pinh o e todos os tipos de bolos e doces. E a festa come a!

Os moradores  aos  poucos  v o chegando.  Os pais  trazem seus  filhos  vestidos   car ter.  Os

jovens sempre em turmas e algumas crian as em pequenos grupos desacompanhadas dos pais (cena

comum no  Sabar ).  As  barracas  mais  disputadas  foram as  da  pescaria,  do  palha o  e  a  derruba  lata

(nomes dado pelos pr prios organizadores). O movimento das demais barracas variava entre grandes

fluxos  de  pessoas  e  per odos  de  calmaria.  Nestes  intervalos  de  pouco  movimento  o  pessoal  das

barracas  aproveitava  para  dan ar  (m sica  sertaneja  que  tocou  sem  parar  at  o  fim  da  festa),

conversar e tamb m comer um pouco (visto que praticamente n o houve tempo para o almo o). Eu

aproveitava  este  tempo  para  conversar  com  meus  vizinhos .  Pude,  a  partir  destas  conversas,

entender que a solidariedade e o compromisso com a f  cat lica davam sentido  a o deste grupo de

volunt rios.

A m sica era interrompida em alguns momentos estrat gicos. O respons vel por animar  a

festa era Valdecir (Presidente do conselho diretor do CASDM). Ele passava recados gerais e tamb m

fazia gra a  no microfone assumindo um jeito t pico de falar do interior. Entre um recado e outro,

Valdecir  falava  coisas  como:  N s temos  que  cuidar  de  nossas  crian as,  pois  elas  s o  o  futuro;  

bom  ver  esta  comunidade  toda  unida  fazendo  esta  festa  linda;  A  comunidade  do  Sabar  

maravilhosa .

 claro que n o estiveram presentes na festa todos os moradores do bairro. Pelo que percebi,

os moradores que estavam l  em sua maioria t m ou tiveram algum tipo de contato com o CASDM.

Seja tendo seus filhos estudando na creche, seja participando de algum projeto da entidade, ou mesmo

por  conhecerem  e  admirarem  o  trabalho  que  as  irm s  fazem  no  bairro.  Al m  disso,  a  maioria  dos

participantes compartilha uma vis o de mundo orientada pelo cristianismo.

Os alunos da creche foram os primeiros a dan arem quadrilha. Depois vieram as professoras

e, por fim, os pais e av s dos alunos tamb m improvisaram uma dan a. Ap s, foi realizado o sorteio

de uma rifa que teve como pr mio um sof  e uma bicicleta doados por comerciantes da regi o.

A  festa  ia  se  encaminhando  para  o  fim  quando  irm  Anete  pegou  o  microfone  (ela

praticamente  n o  havia  falado  neste  dia)  e  disse  o  seguinte:  Olha  pessoal  eu  s  quero  falar  uma

coisa para voc s. Olhando para esta festa, eu quero que todos me respondam se o Sabar   s  aquilo
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que eles falam no jornal . O p blico respondeu negativamente. O Sabar  n o  s  aquilo que eles

falam. N s aqui somos uma comunidade muito bonita e esta festa mostra isso. Nossa comunidade tem

gente muito boa e honesta e esta festa mostra isso . 

Aos  poucos  os  moradores  foram  embora  e  n s  come amos  a  desmontar  tudo.  J  estava

quase anoitecendo, todos estavam muito cansados,  mas os rostos eram de felicidade e o sentimento

era de dever cumprido. As conversas e risadas acompanharam a festa do come o ao fim. Os ltimos

volunt rios  ainda  estavam  na  cozinha  do  Centro  Educacional  lavando  panelas.  Eu  e  um  grupo  nos

sentamos na varanda para esticarmos as pernas. A irm  Anete passou por n s e disse: Foi boa a festa

n o foi?  nas festas a gente tamb m une a comunidade . 

Tomando  esta  festa  como  um  ritual,  podemos  interpreta-la  de  v rias  formas  e  sob  v rias

faces.  No  entanto,  n o  devemos  cometer  o  erro  de  tom -la  enquanto  um processo  simplificador  da

realidade,  enquanto encena es de um devir  ser.  Chaves (2002)  ao analisar  a  Marcha Nacional  dos

Sem Terra nos diz que: A efic cia da marcha pode ser melhor compreendida se tomada como uma

a o  coletiva  expressiva,  cuja  import ncia  teve  por  suposto  a  capacidade  de  comunicar  os

fundamentos  ideol gicos   e  os  prop sitos  pol ticos  do  MST  e,  ao  evocar  refer ncias  simb licas

consagradas, angariar-lhe a conformidade e solidariedade da sociedade mais abrangente  (...) (Chaves

2000:135). 

Assim,  podemos  concluir  que   a  festa  junina  foi  um  ritual  que  fez  emergir  as  experi ncias

coletivas. Mais especificamente, trouxe  tona os fundamentos da id ia de comunidade como sendo

solidariedade e viv ncia partilhada. No entanto, tal ritual s  p de ser plenamente realizado porque os

participantes  compartilham  ou  pelos  menos  se  identificam  com  os  fundamentos  ideol gicos  que  a

id ia de comunidade transmite neste contexto espec fico. 

Esta  festa  representou  um  momento  de  converg ncia  entre  o  CASDM  e  os  moradores  do

Sabar .  Por  um  instante  as  diferentes  vis es  sobre  o  mundo  encontraram  um  ponto  em  comum.  A

id ia  de  comunidade  realizou-se  com  todo  o  vigor,  sendo  que  a  uni o  em  torno  da  tica  crist

(solidariedade, ajuda m tua, esp rito de grupo) superou as diverg ncias existentes.

 OS SENTIDOS DA POL TICA

Quando  confrontamos  os  discursos  sobre  pol tica  dos  moradores  com  os  do  CASDM  

percebemos  que,  por  mais  que  os  temas  sejam  os  mesmos,  os  significados  atribu dos  a  eles  s o

diferentes.  Com isso,  podemos entender  porque  o  CASDM reclama haver  dificuldades  de  construir

uma  a o  conjunta  no  Sabar .   As  id ias  de  comunidade  e  compromisso  est o  presentes  nos  dois
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discursos.  No  entanto,  quando  acionadas  no  campo  da  pol tica,  adquirem  significados  que  diferem

conforme a interpreta o de cada grupo. 

Para  o  CASDM  o  compromisso  com  a  comunidade  est  ligado   solidariedade  e  

capacidade cr tica, orientada por valores cat licos. A comunidade se relaciona a um universo de f  e

os limites impostos na pol tica s o dados pela pr pria id ia de comunidade. Prop e o que chama de

pol tica  do  cotidiano,  ou  seja,  a  discuss o  de  problemas  relacionados   comunidade.  Com  isso,

mant m-se  longe  da  pol tica  partid ria,  pois  a  pol tica  s  tem  sentido  se  realizada  em  bases

comunit rias, o que torna o envolvimento direto com pol ticos uma pr tica considerada negativa, que

contamina a pol tica comunit ria.

J  os moradores do Sabar  entendem a comunidade como o local de moradia e acionam est

denomina o em momentos espec ficos. O pol tico que trabalha  pela comunidade adquire prest gio

perante  os  moradores.  No  entanto,  diferente  do  CASDM,  trabalhar  para  a  comunidade  pode

adquirir  muitos  significados.  Seja  doando  cestas  b sicas  ou  usando  de  sua  influ ncia  pol tica  para

agilizar a constru o da rede de esgotos. Os significados dados dependeram da posi o e situa o da

fala  dos  informantes.  O  compromisso  liga-se  s  promessas,  ou  ent o,  aos  favores  que  o  pol tico

presta para os moradores do bairro.  Estes favores  n o s o vistos como algo negativo e sim como

uma presta o de servi os.

O  voto  e  a  pol tica  partid ria  tamb m  s o  alvos  de  cr ticas  m tuas  entre  o  CASDM  e  os

moradores.  Estes  concebem  a  pol tica  estritamente  vinculada  s  pessoas,  independente  de  seus

partidos. O fundamental para que se vote em um candidato  ele ser reconhecido como boa pessoa. 

Aqueles,  apesar  de  buscarem  manter-se  longe  da  pol tica  partid ria,  recusando  qualquer  benef cio

direto para a entidade, acusam os moradores do Sabar  de venderem seus votos por qualquer coisa e

n o se preocuparem com o partido dos candidatos. 

O que para o CASDM  um sinal de ingenuidade (votar em pessoas e n o em partidos), para

os moradores  exatamente o oposto. Votar em pessoas significa estabelecer v nculos mais pr ximos

com o candidato e com isso, quem sabe, conseguir melhorias para a comunidade. Inclusive uma das

cr ticas que os moradores fazem  entidade  exatamente o fato dela n o aceitar nenhuma ajuda  dos

pol ticos que atuam na regi o. Aqui o discurso se inverte. O que  motivo de orgulho para a entidade,

n o  aceitar  nenhum  dinheiro  de  pol ticos,   visto  pelos  moradores  como  sendo  ingenuidade.  Pois,

segundo eles, este dinheiro poderia ser usado para ajudar  a comunidade.

A princ pio  poderia  dizer  que  as  id ias  presentes  acima s o  completamente  diferentes.  No
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entanto, se que a maior cr tica que o CASDM faz sobre a pol tica no Sabar   o fato de os moradores

e as associa es fazerem pol ticas assistencialistas, aceitando pequenos benef cios em troca de apoio

pol tico,  a  pr pria  pol tica  implementada  dentre  da  entidade   baseada  na  assist ncia.  Como vimos

nas se es  anteriores,  o  CASDM justifica  sua pol tica  assistencialista  atrav s  de uma representa o

sobre  os  moradores  que  enfatiza  as  condi es  de   sobreviv ncia  como  precedentes  a  pr pria

socializa o. Assim, a entidade cr tica os moradores por um postura que ela pr pria possui. O plano

comum entre as duas vis es apresentadas  a pol tica baseada na assist ncia.

O que diferencia a pol tica da entidade dos pol ticos partid rios  o fato de que sua pol tica

est  baseada  na  assist ncia  ligada   religi o,  quer  dizer,   a  no o  crist  de  caridade.  Isso,  de  certa

forma lhes  garante  um status  diferenciado frente  a  pol tica  partid ria.  No entanto,  a  necessidade de

implementar  pol ticas  assistencialistas,  ajudar  ou a  pr pria  caridade  o  pano de fundo das v rias

interpreta es apresentadas sobre pol tica.    

8. CONSIDERA ES FINAIS

A forma o estritamente religiosa do CASDM marcou sua hist ria,  podendo ser percebida

claramente  nos  dias  de  hoje.  Por  mais  que  esteja  separada  formalmente  da  igreja,  seus  la os  nunca

foram quebrados. A orienta o cat lica progressista imposta na sua forma o foi sendo reformulada e
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adaptada conforme as necessidades e interpreta es locais. 

Conceitos como cidadania e solidariedade s o apropriados e reformulados segundo a l gica

nativa.  Um  bom  exemplo  disso  pode  ser  visto  quando  analisamos  o  significado  de  igualdade,  que

segundo o CASDM est  relacionado s caracter sticas pessoais e ao respeito pelas aptid es e vontades

do outro. 

Percebemos  ao  longo  do  texto  que  os  significados  de  comunidade  variam  conforme  a

inten o e a situa o de fala do informante. Podendo estar ligados tanto ao local de moradia como 

uma comunidade de f  (comunidade que compartilha valores crist os).

Na  pr tica,  a  entidade  incentiva  a  participa o  dos  seus  membros  na  esfera  pol tica,

promovendo o que eles chamam de capacidade cr tica, ao mesmo tempo em que privilegia os servi os

religiosos,  mantendo,  portanto,  esses  membros  em seu interior.  O desenvolvimento  de  uma postura

cr tica  acaba  por  se  restringir  ao  c rculo  interno  da  entidade  pois,  por  ser  uma  institui o  ligada  

igreja,  vive  na  constante  contradi o  entre  a  necessidade  de  manuten o  da  unidade  da  igreja  e  o

compromisso com pr ticas de transforma o social.

Independente  das  varia es,  percebe-se  que  a  entidade  tem  como  objetivo  inserir  os

moradores do Sabar  dentro de sua l gica. Seja atrav s dos cursos de qualifica o profissional, ou das

reuni es que buscam melhorias para o bairro.

J  os moradores do Sabar  t m concep es de mundo que podem ou n o convergir com as

da entidade. As converg ncias ou diverg ncias v o depender do tema ou da situa o em debate. 

As  interpreta es  sobre  a  pol tica  de  dentro  e  de  fora  do  bairro  possuem a  assist ncia

como  uma  caracter stica  comum.  No  entanto,  quero  ressaltar  que  est   uma  conclus o  do

pesquisador, os nativos dificilmente concordariam comigo.  

Pude  perceber  que  a  entidade  disputa  com  as  associa es  de  moradores  as  representa es

oficiais  sobre  pol tica  no  bairro.  As  disputas  giram em torno de  quem est  autorizado a  falar  sobre

pol tica dentro  e fora  do bairro e tamb m quais s o as representa es legitimas sobre o que  a

pol tica e sobre como se faz pol tica. 

Assim, o CASDM e os moradores do Sabar  est o constantemente negociando em busca de

representa es comuns sobre as rela es estabelecidas dentro  e fora  do bairro.
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