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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi analisar o papel da associação de moradores para os 

habitantes de um bairro na cidade de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. 

Pretendendo responder em que medida tal associação atua como um canal de 

participação e colaboração entre os cidadãos e o poder público. Para isso, a pesquisa 

tem como objetivos específicos identificar os meios de comunicação existentes entre a 

associação de moradores, a comunidade e o setor público; descrever as ações de 

iniciativa da associação para melhoria da coletividade; e verificar a viabilidade da 

associação de moradores como exemplo de Gestão Social. Tais ações foram alcançadas 

segundo a metodologia estabelecida que consiste em uma pesquisa de natureza 

exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. O método de pesquisa adotado 

constitui em revisão bibliográfica, como também a pesquisa de campo que permite uma 

aproximação com o objeto investigado e a inserção do pesquisador na realidade social. 

Para a coleta de dados os instrumentos utilizados foram a observação participante e a 

entrevista semiestruturada, procurando obter informações para conclusão do trabalho, 

por meio da fala dos atores sociais. Os dados coletados foram analisados com base no 

conteúdo levantado e pela interpretação do discurso dos atores nas entrevistas que 

foram realizadas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou uma 

pesquisa sobre associativismo, participação e representação de interesses onde os dados 

obtidos apontaram que das 22,5 milhões de pessoas entrevistadas, apenas 31% tinham 

vínculo com algum tipo de associação. E 39% dessas pessoas estavam filiadas à um 

órgão comunitário. Também foi constatado pela pesquisa que apenas 18% dos 

entrevistados participam de atividades político-sociais. E destes participantes, 60% 

assinam listas e abaixo assinados como forma predominante de participação. Desta 

forma, este trabalho procurou também evidenciar a trajetória de participação social do 

Brasil, os processos de colaboração entre a sociedade civil e o poder público e as formas 

de gestão compartilhada, em que as questões coletivas são colocadas e discutidas em 

conjunto. Os resultados obtidos mostraram uma realidade de baixa participação social, 

falta de capacidade organizativa e uma Organização da Sociedade Civil (OSC) 

deficiente em termos de representação e gestão coletiva. 

Palavras-chave: Participação Social; Associações; Gestão Social. 
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ABSTRACT 

The purpose of this Project was to analyse the neighborhood association function for 

locals in a district of Volta Redonda; inner part of the state of Rio de Janeiro, Brasil. 

Pretending to respond in wich level this association acts as conduit for colaboration and 

participation between the citizens and public authority. In order that, the research have 

as specific objetive identify the existent methods for neighborhood association, comunity 

and public sector communication; describe the association’s iniciatives for improve the 

coletivety; verify the feasibility of neighborhood association as a social management 

exemple. Such actions will be achieve from the stablished methodology that consists in 

a exploratory e descriptive research with qualitative approach. The research method 

adopted constitutes a bibliographic review as well a field research, that allows an 

approach with the investigated object and inserts the researcher to the social reality. For 

the data collection, the used tools was the participant observation and the semistructured 

interview, looking for obtain information for the Project conclusion, by the speech of 

social actors. The collected data was analysed in basis of gathered content and actors 

discourse interpretation of preciding interview. The Brazilian Institute of Geography and 

Statistics (IBGE, in portuguese) carried out a research on associativismo, participation 

and interests representation in which the data pointed out that from the 22,5 millions 

people interviewed, only 31%  have bond with some type of association. And 39% of 

this people is afiliated to some communitary institution. Its proven either for the research 

that just 18% of the respondente participate in socio-political activities. Of those, 60% 

undersign as predominant participation way. Therefore, this Project pretends to 

evidentiate the couse of social participation of Brazil, the colaboration processes among 

the civil society, the public power and the communal management forms, in wich 

collective issues are bring and argue together. The results obteined show a low social 

participation reality, organizacional uncapability and a faulty Civil Society Organization 

(OSC, in portuguese) concerning representation and colective management. 

Keywords: Social-participation; Collective Associations; Social Management.
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Introdução 

O Brasil teve o início de sua história na implantação da colônia portuguesa. Por 

isso, a configuração da sociedade brasileira carrega traços das nações ibéricas que 

deram origem ao processo civilizatório no país. Portugal e Espanha possuem como 

característica marcante a cultura da personalidade, que valoriza a autonomia, a não 

dependência entre os indivíduos e assim, dificulta todas as formas de organização 

coletiva. (BUARQUE DE HOLANDA, 1995) 

Em uma sociedade que tem suas origens no individualismo radical, dificilmente 

há coesão social, pois, os indivíduos agem em função de seus próprios interesses.  Nas 

palavras de Buarque de Holanda (1995, p. 32) “em terra onde todos são barões não é 

possível acordo coletivo durável”.  

Desta forma, não há predisposição do indivíduo para dedicar-se à um objetivo 

externo, de interesse coletivo e, portanto, não é espantoso pensar que a sociedade civil 

no Brasil ao longo dos anos, foi pouco protagonista nos processos decisórios. 

Porém, os fenômenos políticos, econômicos e sociais que ocorreram a partir da 

década de 1970, impulsionaram a participação social no Brasil e a institucionalização 

dos movimentos sociais. As reformas administrativas, segundo Ferrarezi (2007), 

trouxeram uma lógica gerencial e juntamente com a Constituição de 1988, a influência 

dos conceitos de desburocratização, descentralização e democratização. Propiciando 

maior eficiência ao setor público e fomentando a participação e o controle social. 

Nesse contexto, de acordo com Beck (1997), surgem oportunidades para que 

agentes externos ao sistema político formal apareçam no espaço público e participem 

do processo de organização da sociedade. Esse grupo é composto, dentre outros atores, 

pelos cidadãos e por movimentos sociais que passam a fazer parte do planejamento 

social.  

Entretanto, para que esse processo de empoderamento social e participação 

ocorra efetivamente, é necessário entender como os indivíduos se organizam e o real 

interesse em ordenar-se coletivamente. Conforme Carlos e Silva (2006, p. 167), 

“conhecer o padrão de associação da população e dos atores locais presentes nas esferas 
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públicas de deliberação é fundamental ao reconhecimento das potenciais repercussões 

da cultura política para o processo participatório”. 

Assim, o presente trabalho busca analisar uma associação de moradores na 

cidade de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, em um bairro com população 

aproximada de 3992 habitantes, segundo o Censo feito pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2010. O trabalho pretende responder a seguinte 

questão: em que medida a associação de moradores atua como um canal de participação 

e colaboração entre os cidadãos e o poder público? 

Para isso, a pesquisa tem como objetivo geral analisar o papel da associação de 

moradores para os habitantes do bairro. E como objetivos específicos: 

1- Identificar os meios de comunicação existentes entre a associação de moradores, 

a comunidade e o setor público; 

2- Descrever as ações de iniciativa da associação para melhoria da coletividade; 

3- Verificar a viabilidade da associação de moradores como exemplo de Gestão 

Social. 

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, em seu artigo 5º, garante a liberdade 

associativa e permite a associação entre pessoas que se organizem para fins de interesse 

público e sem fins econômicos. Tendo em vista as necessidades sociais e problemas 

coletivos existentes, a associação entre os indivíduos se faz necessária para exigir o 

atendimento à essas demandas sociais. Porém, uma publicação do IBGE, trouxe 

informações sobre associativismo, participação e representação de interesses com base 

na Pesquisa Mensal de Emprego, feita em abril de 1996, evidenciando um cenário de 

baixa participação social e associativismo. De acordo com a análise feita pela 

Instituição, dos 22,5 milhões de pessoas entrevistadas, apenas 31% tinham vínculo com 

algum tipo de associação. E 39% dessas pessoas estavam filiadas à um órgão 

comunitário (associações de bairro, associações religiosas, recreativas, filantrópicas, e 

"outras" não especificadas). Também foi constatado pela pesquisa que apenas 18% dos 

entrevistados participam de atividades político-sociais. E destes participantes, 60% 

assinam listas e abaixo assinados como forma predominante de participação. Assim, o 

presente artigo se justifica na medida que analisa uma associação local e busca 

identificar seu papel no processo de organização coletiva da sociedade, pretendendo 

desta forma, reforçar a importância da participação social. 
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O trabalho está estruturado, em três partes. A primeira trata do referencial 

teórico abordando historicamente no Brasil a questão da participação social, da 

cidadania, da colaboração entre a sociedade e o Estado e da Gestão Social. Para atingir 

os objetivos estabelecidos no presente artigo, fez-se necessária uma estruturação dos 

procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa, a fim de obter dados que 

possibilitassem efetuar o trabalho proposto. 

Segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2001, p. 16), “a metodologia inclui as 

concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 

construção da realidade”. Portanto, a pesquisa envolve além de conceitos teóricos, que 

permitem o conhecimento parcial do tema delimitado, outros instrumentos que 

possibilitem a inserção do pesquisador na realidade social. 

Desta forma, a metodologia empregada neste trabalho consiste em uma pesquisa 

de natureza exploratória e descritiva que, segundo Poupart et al. (2010), permite uma 

aproximação com o objeto investigado e também possibilita o levantamento de 

informações contextuais de uma realidade social.  Tendo em vista que o tema proposto 

abrange o campo das Ciências Sociais, adotou-se a abordagem qualitativa de pesquisa, 

que “aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado 

não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2001, p.22). 

O método de pesquisa adotado constitui em revisão bibliográfica, que consiste 

no levantamento e interpretação de teorias e o máximo de informações que embasarão 

todo desenvolvimento do trabalho. A pesquisa bibliográfica, segundo Marshall e 

Rossman (1989, p.41), “ajuda a formular uma explicação tanto durante a coleta de 

dados, como em sua análise, permitindo esclarecer e avaliar os dados coletados”. 

Adotou-se também como método, a pesquisa de campo, que segundo Minayo, 

Deslandes e Gomes (2001), consiste na aproximação e inserção do pesquisador na 

realidade empírica do objeto estudado. 

Considerando que o presente estudo utiliza a abordagem qualitativa de pesquisa, 

para analisar uma micro realidade social, o trabalho não se limita à dados e análises 

probabilísticas. A amostra do trabalho é constituída em função de características 

precisas que pretendeu-se analisar. Desta forma, esta pesquisa trata de amostragem por 

caso único, na medida que pretende analisar uma única organização, uma dentre várias 
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associações de moradores existentes na cidade de Volta Redonda. Segundo Poupart et 

al. (2010), a pesquisa por caso único tem como base um objeto representado no singular, 

o estudo de um único caso. 

Para a coleta de dados, os instrumentos adotados foram a entrevista e a 

observação participante. A primeira, busca informações por meio da fala dos atores 

sociais, para a compreensão da realidade do objeto estudado (POUPART, et al., 2010). 

Elas podem ser estruturadas, com questões previamente definidas; abertas, onde o tema 

é abordado livremente; ou semiestruturadas, articulando os dois modelos (MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2001). A segunda, refere-se ao contato direto do pesquisador 

com a realidade do seu objeto de estudo:  

“A importância dessa técnica reside no fato de podermos captar uma variedade 

de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma 

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

mais imponderável e evasivo na vida real”. (MINAYO; DESLANDES; 

GOMES, 2001, p. 59-60) 

 

Nesse caso, a presente pesquisa adotou o modelo de entrevista semiestruturada e, 

desta forma, necessita de um roteiro para tal.1 Esse roteiro encontra-se nos apêndices 1 e 

2 deste trabalho e contém questões que direcionaram as entrevistas.  

Tanto a entrevista, quanto a observação participante, requerem estratégias para o 

registro e anotação dos dados coletados. Assim, além desses instrumentos, foram 

utilizados também outros recursos, tais como gravadores de voz, na medida que se 

pretendeu registrar as percepções e posicionamentos dos atores envolvidos na associação 

de moradores; e o uso do diário de campo, que possibilitou anotar o máximo de 

informações, questionamentos e percepções sobre o objeto de estudo (MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2001). 

Por último, os procedimentos para análise dos dados foram por meio da análise 

de conteúdo, que consiste na interpretação dos dados obtidos e conceitos levantados ao 

longo da pesquisa. E também foi utilizada a análise de discurso para interpretação da fala 

dos atores sociais em seu contexto, obtida nas entrevistas. Na análise, portanto, 

                                                      
 

1 As entrevistas utilizadas neste trabalho foram realizadas com moradores frequentadores do CRAS, no 
bairro onde a Associação está inserida, no período de Abril a Julho de 2017 e Maio a Julho de 2018.  
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“procuramos estabelecer articulações entre os dados e os referenciais teóricos da 

pesquisa, respondendo às questões da pesquisa com base em seus objetivos” (MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2001, p. 78).  

A segunda parte deste trabalho, portanto, refere-se ao estudo de caso da 

Associação de Moradores em questão. E por último, as considerações finais do trabalho.
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Cidadania e Participação Social: A Trajetória do Brasil 

 

A questão da participação no Brasil ganhou força com o impulso da democracia, 

após o fim da ditadura militar, em 1985. Nesse período a euforia gerada pela 

redemocratização conduziu o pensamento otimista de que os direitos civis, sociais e 

políticos estariam garantidos com o fim da ditadura civil-militar. Porém, os problemas 

centrais da sociedade não foram solucionados. As desigualdades sociais e econômicas 

continuam, a má qualidade dos serviços públicos ofertados ao cidadão também. E 

apesar de haver liberdade de expressão, de pensamento e associação, a participação do 

cidadão no governo e na política, em geral, está contida apenas na escolha de seus 

representantes.  

Mas a cidadania não se limita ao exercício do voto. Um ideal de cidadania é, 

segundo Carvalho (2015, p. 15) aquele que “combine liberdade, participação e 

igualdade para todos”. E pode ser considerada como um fenômeno histórico. Assim, 

este capítulo dissertará sobre a construção da cidadania e a trajetória do processo de 

participação social no Brasil. Para isso, é primordial voltar a raiz do país, desde a sua 

colonização. 

Um importante aspecto da herança colonial, considerado por Buarque de 

Holanda (1995), para explicar a organização social e política do Brasil, é a cultura da 

personalidade, uma característica marcante das nações ibéricas. Para o autor, Portugal 

e Espanha são marcados pela valorização individual, uma espécie de “individualismo 

radical”, na qual o indivíduo não depende dos demais, ele se basta. Assim, as ações 

individuais são realizadas em função de seus próprios interesses e promovem um 

sentimento de superação e rivalidade constantes, dificultando a organização coletiva 

para objetivos externos, de interesse comum. O comportamento dos indivíduos, nesse 

caso, é orientado para a “prestância”, explicada por Buarque de Holanda (1995) – em 

que a solidariedade é baseada no interesse pessoal, nos benefícios e nas relações 

personalistas –, ao contrário da genuína cooperação, na qual a base é o objetivo comum 

entre os indivíduos. A cultura personalista “resulta largamente da singular tibieza das 

formas de organização, de todas as associações que impliquem solidariedade e 

ordenação entre os povos”. (BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p.32). Desta forma, 

como sugere o autor, a formação da sociedade brasileira orientou-se pela prestância. 
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Outro traço relevante da sociedade brasileira, marcada pela colonização 

portuguesa, é a escravidão, adotada como um valor entre nós. A estrutura econômica 

latifundiária e monocultora foi, segundo Carvalho (2015, p. 25), “o fator mais negativo 

para a cidadania” no país. Pois, os escravos não tinham direitos civis básicos e o restante 

da população, apesar de livres, também não gozavam de condições para o exercício dos 

seus direitos. O poder político do Brasil colônia estava concentrado numa elite de 

senhores de terra, em oligarquias locais que administravam os lucros e a colônia de 

exploração. Não havia uma separação clara entre poder político e poder econômico, 

portanto, a ordem social era regida conforme a dominação tradicional dos 

latifundiários. A população, em sua grande maioria, era excluída da vida política e sem 

um sentimento de nacionalidade. 

Da relação entre o latifúndio e a escravidão no país não resultou apenas a 

formação deficiente da cidadania para um segmento da população. Para Carvalho 

(20015, p. 53) 

“... a escravidão afetou tanto o escravo como o senhor. Se o escravo não 

desenvolvia a consciência de seus direitos civis, o senhor tampouco o fazia. 

O senhor não admitia os direitos dos escravos e exigia privilégios para si 

próprio. Se um estava abaixo da lei, o outro se considerava acima”. 

 

E não foi esse o único legado do período colonial. A falta de capacidade 

organizativa para projetos coletivos de médio e longo prazo também pode ser observada 

na estrutura econômica colonial do país. Considerando a pouca cooperação entre os 

latifundiários, a produtividade era baixa e sem progressos técnicos. As atividades de 

caráter coletivo, quando existentes, ocorriam não para atingir um objetivo comum, mas 

fundamentalmente em função de sentimentos, interesses e relações pessoais. 

“Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é 

compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e 

até exclusivos de qualquer tendência para cooperação autêntica entre os 

indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. [...] Quer dizer, 

exatamente o contrário do que parece convir a uma população em vias de 

organizar-se politicamente”. (BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p. 61). 

 

Esse contexto colonial não sofreu grandes modificações com a Independência 

do Brasil, em 1822. A participação da sociedade aos acontecimentos políticos não foi 

decisiva e, segundo Carvalho (2015, p. 32), “a principal característica política da 
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independência brasileira foi a negociação entre a elite nacional, a coroa portuguesa e a 

Inglaterra”. Desta forma, a influência inglesa no período, possibilitou o surgimento da 

monarquia constitucional e com ela, a regulação de direitos políticos limitados e um 

governo representativo com base no voto.  

Porém, considerando o contexto do período colonial, a exclusão política e social 

de grande parte da sociedade, o voto não possuía relevância. Pois, a maioria da 

população não tinha noção do que significava um sistema representativo e nem a prática 

do exercício do voto. Dada a condição de dependência dos indivíduos aos proprietários 

de terras, imposta no período colonial, e a expressiva taxa de analfabetismo, os votantes 

agiam de acordo com a vontade dos chefes locais, por obediência ou lealdade.2 

Com relação à escravidão, essa se estendeu até 1888 e sua abolição não 

significou transformação de negros em cidadãos. Pois, não foram dadas condições para 

que estes mudassem sua realidade. Não foi desenvolvida a consciência dos direitos civis 

nem pelos escravos, nem pelos senhores. 

Se na independência do Brasil, a participação popular foi escassa, na 

proclamação da república, em 1889, foi ainda menor. “O povo assistiu aos 

acontecimentos como algo alheio a seus interesses”. (CARVALHO, 2015, p. 86) A 

proclamação da república não foi fundamentada na sociedade, pois não envolveu a 

população. O regime republicano, manteve a mesma estrutura econômica e de poder da 

monarquia, centralizados nos governadores e nas oligarquias locais (BRESSER, 2001). 

Porém, o poder dos governadores aumentara tanto quanto sua dependência aos coronéis 

locais, gerando insatisfações que levaram a Revolução de 1930. 

“O movimento revolucionário, que desembocará na Revolução de 1930 e 

no governo Vargas, era intrinsecamente contraditório. De um lado, 

protestava contra a farsa das eleições, propondo ampliar-se o eleitorado e 

instituir-se o voto secreto, demandava anistia dos condenados por razões 

políticas, queria terminar com o poder das oligarquias locais, de coronéis e 

jagunços, e regionais, de presidentes de província. De outro, era um 

movimento conservador, na medida em que muitos dos seus aderentes 

constituíam as próprias oligarquias estaduais. De um terceiro lado, possuía 

um forte componente militar, tenentista, burocrático e autoritário. Seu 

                                                      
 

2 Não há dados precisos sobre a taxa de analfabetismo durante o período colonial. Mas segundo Carvalho 

(2015), se considerarmos que em 1872, apenas 16% da população era alfabetizada, poderemos ter uma 

ideia do período colonial. (CARVALHO, 2015, p. 28) 
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objetivo maior era centralizar o poder nacional, colocando sob controle os 

coronéis locais e dos estados federados”. (BRESSER, 2001, p. 9) 

 

Então, foi somente a partir de 1930 que mudanças sociais e políticas 

significativas ocorreram no Brasil. Foi nesse período que a primeira reforma 

administrativa foi estabelecida: a reforma burocrática. Essa, pode ser considerada a 

primeira tentativa de superação do patrimonialismo constituído historicamente. 

Segundo Weber (1971, p. 276-7 apud PRATES, 2007, p. 120), é a estrutura burocrática 

que permitirá minimamente a separação entre o público e o privado: 

“Somente com a burocratização do Estado e do Direito em geral, vemos a 

possibilidade definida de separar, clara e conceitualmente, uma ordem 

jurídica ‘objetiva’ dos ‘direitos subjetivos’ do indivíduo, que ela garante; de 

separar Direito ‘Público’ do Direito ‘Privado’ ”. (WEBER, 1971, p. 276-7 

apud PRATES, 2007, p. 120) 

 

A Reforma Burocrática, liderada por Getúlio Vargas na década de 1930, teve 

então como objetivo organizar a administração pública, a fim de promover a 

racionalização dos processos administrativos e a modernização e industrialização do 

país. Em 1936 foi institucionalizado o Conselho Federal do Serviço Público, que em 

1938 se tornaria o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 

considerado o instrumento mais eficaz de modernização da Administração Pública 

brasileira, caracterizado pela forte padronização de normas e regulamentos. Porém, essa 

reforma foi realizada num período em que o autoritarismo ganhava força. Em 1937 

entrou em vigor o primeiro regime ditatorial, marcado por repressão dos direitos 

políticos e civis, em que foram proibidas manifestações políticas e restringidas qualquer 

forma de organização e participação. Por outro lado, segundo Carvalho (2015), foi 

nesse período que ocorreu um avanço dos direitos sociais que resultou na Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), em 1943.  

“A CLT, introduzida em pleno Estado Novo, teve longa duração: resistiu à 

democratização de 1945 e ainda permanece até hoje em vigor com poucas 

modificações de fundo. O período entre 1930 a 1945 foi o grande momento 

da legislação social. Mas foi uma legislação introduzida em ambiente de 

baixa ou nula participação política e de precária vigência dos direitos civis”. 

(CARVAHO, 2015, p. 114) 

 

Contudo, apesar dos avanços feitos na administração pública, a reforma 

burocrática apresentava limitações. A primeira delas, segundo Abrucio (2010), estava 
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relacionada ao seu aspecto autoritário que moldava a administração conforme os 

desígnios do governo vigente e não da sociedade. O outro limite estava na centralização 

do poder nacional e do controle das oligarquias locais, que ao invés de promover a 

transformação política e gerencial em todas as esferas de governo, aumentou a 

discrepância entre a qualidade da administração federal e a precariedade dos governos 

subnacionais: 

“(...) enquanto uma parte da administração pública brasileira era regida 

pelos princípios da meritocracia e profissionalismo, insulada das influências 

do clientelismo e da troca de cargos por favores políticos, outra parcela fora 

mantida sob a égide do patrimonialismo, sendo cooptada pelos diferentes 

grupos de interesse e atores que sustentariam politicamente Getúlio 

Vargas”. (ABRUCIO, 2010, p. 42) 

 

Segundo Edson Nunes (2010), para se manter no poder, Getúlio Vargas se 

apoiou nas bases locais e personalistas da República Velha, por meio de mecanismos 

institucionais que beneficiavam as oligarquias locais e intensificavam a prática do 

clientelismo: 

“(...)o clientelismo, foi exercido através de um intrincado conjunto de 

relações com grupos municipais e estaduais, baseado numa hierarquia de 

vínculos e favores que incluíam emprego no governo, participação em 

conselhos consultivos especiais, além de redes estabelecidas pelos 

interventores nomeados para substituir quase todos os governadores.” 

(EDSON NUNES, 2010. p. 76) 

 

Assim, a reforma burocrática estabeleceu a modernização administrativa 

baseada no formalismo, na padronização e na racionalização dos processos, sem 

necessariamente promover uma transformação na estrutura política e social do país. Na 

verdade, as medidas modernizadoras implantadas também significaram, segundo 

Edson Nunes (2010, p. 82), um “processo de ‘nacionalização’ dos recursos para o 

clientelismo, com o governo federal se transformando no único e todo poderoso 

“patron”.  

Foi após a queda de Vargas, com a democracia instalada em 1945, que a 

participação do povo ganhou força novamente e cresceu tanto pelas eleições, como pela 

organização coletiva em partidos, sindicatos e outras associações. Porém esse aumento 

participativo da sociedade na política levou, segundo Carvalho (2015), a uma reação 

defensiva, uma vez que o novo regime era controlado pelos mesmos atores que 
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apoiaram o regime da ditadura anterior. Dessa forma, entre 1964 e 1985 foi instaurado 

outro período ditatorial em que também foram restringidos direitos civis e políticos, 

mas simultaneamente ocorreu um ao aumento da expansão dos direitos sociais.  

Em 1974, durante o governo Geisel, decorreu a expansão dos movimentos 

sociais:  

“A ampliação dos mercados de consumo e de emprego e o grande 

crescimento das cidades durante o período militar criaram condições para a 

ampla mobilização e organização social que aconteceram após 1974. O 

movimento pelas eleições diretas em 1984 foi o ponto culminante de um 

movimento de mobilização política e dimensões inéditas na história do 

país”. (CARVALHO, 2015, p. 196)  

 

A crescente urbanização das cidades aumentou os problemas relacionados às 

condições de vida da população de tal forma, que o poder público municipal não 

conseguia expandir os serviços públicos na mesma proporção. Desta forma, os 

movimentos sociais juntamente com as associações de moradores, que se multiplicaram 

no período, reivindicavam por melhorias para a população. Além disso, a crise 

econômica intensificada na década de 1980 evidenciou o esgotamento do regime militar 

e do sistema burocrático brasileiro, mobilizando ainda mais a sociedade pela 

redemocratização e reformas administrativas.  

 

Globalização, Redemocratização e Reforma Gerencial: A Ascensão da 

Participação Social no Brasil 

A participação social no Brasil foi impulsionada a partir do esgotamento do 

sistema burocrático de gestão, combinado com outros fenômenos políticos, econômicos 

e sociais, entre as décadas de 1970 e 1990. 

Dentre esses fenômenos, o primeiro que merece destaque é a crise do sistema 

fordista-keynesiano de desenvolvimento e acumulação, caracterizado pela produção e 

consumo em massa e que propiciou um enorme crescimento da indústria 

automobilística, como também de outros setores industriais. Esse modelo estabeleceu 

uma dinâmica econômica que possibilitou a garantia de direitos sociais e redistribuição 

de renda, sustentando assim, a lógica do Welfare State, que se caracteriza “pela criação 

de instituições de bem-estar social como um meio para promover e reforçar a 
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solidariedade nacional, envolvendo assistência pública à saúde e previdência social” 

(FERRAREZI, 2007, p. 22). Nesse sentido, o modelo keynesiano se manteve por meio 

de uma estabilidade econômica e social, na medida em que provia serviços sociais e 

assegurava o trabalho assalariado, dada as condições simples de modernização do 

período. Embora o Brasil não se encaixe perfeitamente nesse modelo, como os países 

europeus, a dinâmica do Welfare State produziu reflexos também na realidade 

brasileira. 

Porém, a estabilidade gerada não pôde ser mantida, pois o regime de 

acumulação chega a exaustão na década de 1970, com o processo de globalização e 

flexibilização da produção que transforma os padrões de consumo e incorpora 

principalmente tecnologia e inovação nos setores produtivos, além de alterar 

significativamente a estrutura social.  

“O compromisso de classe das instituições previdenciais poderia 

permanecer estável apenas enquanto as condições de modernização simples 

fossem válidas. Enquanto o industrialismo e o trabalho assalariado 

permanecessem fundamentais para o sistema social; as relações de classe 

estavam ligadas às formas comunais; o risco era externo podendo ser tratado 

com programas ortodoxos de seguridade social. Nenhuma dessas condições 

se mantém da mesma forma em condições de globalização intensiva e de 

reflexividade social”. (GIDDENS, 1996, p. 169 apud FERRAREZI, 2007, 

p. 30) 

 

A globalização provocou transformações na estrutura econômica e social, 

enfraquecendo a capacidade de regulação dos Estados na sociedade e no mercado. Além 

disso, as alterações na dinâmica de desenvolvimento econômica, exigia um modelo de 

gestão que se adaptasse à nova realidade e fosse mais eficiente.  

“A crise do Estado, aguçada pela crise econômica mundial, tornou 

transparente a crise fiscal e abalou os conceitos de administração pública 

exigindo diversas reestruturações, principalmente quanto ao gasto com 

pessoal e à necessidade do aumento de eficiência e eficácia governamental. 

As dimensões da crise passavam pelo declínio do Keynesianismo, do 

Welfare State, da burocracia e pelas mudanças introduzidas com a 

globalização financeira”. (FERRAREZI, 2007, p. 35)  

 

Nesse contexto, o sistema burocrático no Brasil entra em declínio, uma vez que 

não consegue atender todas as demandas de uma sociedade pós-industrial e 
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globalizada.3 “Desde o início dos anos 60 formara-se a convicção de que a utilização 

dos princípios rígidos da administração pública burocrática constituía-se em um 

empecilho ao desenvolvimento do país”. (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 13) A partir 

de 1963 ações passaram a ser desenvolvidas pelo Estado visando a reestruturação da 

máquina pública que a tornasse mais eficiente. Após o golpe, em 1964, os militares 

estabeleceram o início de outra reforma administrativa em 1967, por meio do Decreto-

Lei 200: 

“(...) a reforma procurou substituir a administração pública burocrática por 

uma ‘administração para o desenvolvimento’: distinguiu com clareza a 

administração direta da administração indireta, garantiu-se às autarquias e 

fundações deste segundo setor, e também às empresas estatais, uma 

autonomia de gestão muito maior do que possuíam anteriormente, 

fortaleceu e flexibilizou o sistema do mérito, tornou menos burocrático o 

sistema de compras do Estado”. (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 14) 

 

Dentre as características principais dessa reforma, três se destacam. A primeira 

refere-se à descentralização administrativa que procurava tornar o Estado mais ágil e 

flexível, dando maior autonomia à administração indireta, para desenvolver e ampliar 

suas ações na área econômica e também social. O segundo ponto de destaque diz 

respeito ao fortalecimento dos órgãos de planejamento e controle, responsáveis pela 

fiscalização da administração indireta, mas que não obteve o resultado esperado por 

falta de mecanismos claros de controle de desempenho. E a terceira característica está 

relacionada ao paradoxo da reforma: ao mesmo tempo que conduzia à descentralização 

administrativa, no plano federativo o poder voltava a ser altamente centralizador. 

(ABRUCIO, 2010) 

Apesar dos esforços realizados com o Decreto-Lei 200, a administração pública 

não chegou a concretizar efetivamente uma reforma administrativa que superasse os 

problemas da estrutura burocrática. Ao contrário, manteve seu caráter autoritário; 

fragmentou a administração sem estabelecer mecanismos efetivos de controle; e por 

fim, ampliou a centralização do poder da União. Dessa forma, as mudanças ocorridas, 

ainda que benéficas, não chegaram a transformar o aparato burocrático, nem torná-lo 

mais eficiente. 

                                                      
 

3 Autores como Harvey (2011) e Giddens (1996) caracterizam a sociedade pós-industrial como a 

sociedade do conhecimento, da produção de informação e do desenvolvimento tecnológico. 
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A necessidade de reforma do Estado e o esgotamento do regime militar ficou 

evidente na década de 1980 com o processo de redemocratização. A transição para um 

regime democrático em 1985 mostrou que para diversos grupos sociais a democracia 

não se limitava mais ao exercício do voto, mas estava relacionada com a ampliação da 

participação do indivíduo na vida pública, na relação dos indivíduos com o poder 

público. Considerando que o Estado é constituído para atender as necessidades da 

sociedade, sua atuação deve ampliar a participação dos cidadãos nos processos 

decisórios. Para isso, é necessária uma reestruturação da máquina pública, uma 

modificação administrativa que permite incorporar e aproximar os cidadãos do Estado. 

(FERRAREZI, 2007) 

Assim, na década de 1980, surgem reformas administrativas, definidas como 

reformas gerenciais, direcionadas à descentralização e flexibilidade da administração 

pública com base na lógica da produtividade e eficiência do setor privado, mas também 

da sociedade civil como peça importante no processo decisório. Segundo Ferrarezi e 

Oliveira (2013) a participação está associada à noção de democratização do Estado: 

“O que se entende comumente por participação é a abertura de espaços ao 

envolvimento da sociedade civil nas atividades de definição, formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Mais 

especificamente, quando se trata de participação, remete-se à abertura de 

canais de diálogo e de deliberação compartilhada entre o Poder Executivo e 

a sociedade, seja por meio de organizações ou de indivíduos” 

(FERRAREZI; OLIVEIRA, 2013, p. 126) 

 

A Constituição de 1988 estabeleceu e ampliou diversos direitos sociais e civis. 

Além disso, estabeleceu mecanismos de participação e controle da sociedade civil nas 

ações desenvolvidas pelo Estado. Entre os canais de diálogo, participação e controle, 

temos como exemplo os conselhos e conferências. Segundo Ferrarezi e Oliveira (2013), 

os conselhos podem desempenhar funções de fiscalização, mobilização, deliberação ou 

consultoria e funcionam como um espaço que propicia a participação direta dos 

cidadãos. Já as conferências, são formas de participação popular e diálogo entre a 

sociedade e o Estado, no processo de formulação de políticas públicas. 

Para além desses espaços dialógicos institucionalizados, a democracia 

participativa segundo Giddens (1996), pode ser mobilizada por meio de atividades 

desenvolvidas pelos movimentos sociais, associações civis e grupos de autoajuda que 
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mantêm as influências democratizadoras devido a sua forma de organização social. O 

crescimento e a proliferação dessas organizações é, segundo Ferrarezi (2007, p. 122) 

“uma resposta às necessidades da modernidade reflexiva, da globalização multifacetada 

e da democratização”.  

Desta forma, os fenômenos políticos, econômicos e sociais que ocorreram entre 

as décadas de 1970 e 1990 - a crise do sistema fordista-keynesiano, o processo de 

globalização mundial, a incapacidade do Estado em continuar provendo unicamente 

serviços sociais e a redemocratização do país –, impulsionaram a institucionalização dos 

movimentos sociais. Além disso, as reformas administrativas na década de 1990, no 

Brasil, trouxeram uma lógica gerencial e a influência dos conceitos de 

desburocratização e descentralização, como também a redefinição da relação entre a 

sociedade civil e o Estado. 

 

 

Colaboração e Cooperação: Novos Arranjos Institucionais 

 

Partindo do contexto anterior de redemocratização, reformas administrativas e 

mudança no papel do Estado, a sociedade civil passa a ter um papel relevante na esfera 

pública.  A atuação de novos atores é possibilitada em colaboração com o Estado no 

desenvolvimento de soluções para questões coletivas. 

Foi nesse contexto que as funções clássicas do Estado moderno foram 

modificadas ampliando formas multilaterais de colaboração, o que torna 

difícil imaginar atualmente um estado como unidade isolada capaz de 

resolver grandes problemas políticos ou gerir com eficiência uma gama de 

serviços públicos. (FERRAREZI, 2007, p. 28 

 

O processo de globalização trouxe consigo a intensificação e ampliação de 

informações, que dificultam a eficiência de uma gestão burocrática, uma vez que o 

Estado sozinho “não consegue lidar com o conjunto de informações complexas e 

diferenciadas para as mais diversas políticas públicas, dentre outros problemas” 

(FERRAREZI, 2007, p. 55). Nesse sentido, torna-se fundamental a inclusão de atores 

locais no desenvolvimento de soluções para os problemas de gestão e questões 

coletivas. 
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Porém, dada a rigidez do sistema burocrático, a participação da sociedade é 

dificultada devido à extrema racionalização imposta pelo Estado, limitando a 

incorporação desses atores na esfera pública. Como alternativa para essa questão, novas 

formas de participação foram estabelecidas pela sociedade civil em colaboração com o 

Estado. (FERRAREZI, 2007) 

A Constituição de 1988 introduziu mecanismos de participação nas esferas 

municipais, estaduais e federal – plebiscitos, conselhos e orçamento participativo, por 

exemplo –, além de permitir a livre associação entre os indivíduos que se organizem 

para objetivos comuns, sem fins econômicos. 

Desta forma, a atuação desses novos atores na esfera pública pode ser observada 

por organizações oriundas da própria sociedade, que não fazem parte do Estado, mas 

realizam atividades de interesse público. 

“Da colaboração entre elas e os governos municipais, estaduais e federal, 

têm resultado experiências inovadoras no encaminhamento e na solução de 

problemas sociais, sobretudo nas áreas de educação e direitos civis”. 

(CARVALHO, 2015, 227) 

 

Outra forma de colaboração, agora por parte do governo, pode ser constatada 

principalmente nas gestões municipais. Várias prefeituras utilizam formas de 

participação da população no desenvolvimento de políticas públicas. Para isso, 

estabelecem parcerias com atores locais, tais como as associações de moradores, na 

medida que esses atores se encontram mais próximos da comunidade e desta forma, 

têm mais conhecimento sobre as necessidades locais.  

“As associações são valorizadas por desempenharem um papel central na 

participação em estruturas estatais que foram desenhadas tendo em vista a 

incorporação da população em processos de discussão e de definição de 

políticas públicas e governamentais (...) Além disso, as associações 

contribuem para a qualidade da representação política ao apresentarem 

novas demandas, transmitirem propostas mais bem informadas e 

detalhadas, problematizarem interesses e políticas, e organizarem debates e 

interesses que transcendem limites territoriais. As associações oferecem 

canais adicionais aos mecanismos convencionais para indivíduos e grupos 

apresentarem suas demandas no campo político-institucional”. 

(ALMEIDA, 2012, p. 239-240) 

 



24 
 

Entretanto, para que esse processo de gestão participativa tenha efetividade, é 

preciso entender a estrutura organizacional dessas associações e a percepção dos atores 

sobre o significado da participação.  

“Conhecer o padrão de associação da população e dos atores locais 

presentes nas esferas públicas de deliberação é fundamental ao 

reconhecimento das potenciais repercussões da cultura política para o 

processo participatório”. (CARLOS; SILVA, 2006, p.167) 

 

As associações de moradores são organizações que fazem parte do universo 

conhecido como Terceiro Setor que, segundo Fernandes (1994), compreende um 

conjunto de organizações de iniciativa da sociedade civil, sem fins lucrativos e que 

atuam em prol das necessidades coletivas. Essas organizações são formadas por grupos 

de pessoas que se organizam com objetivos comuns; devem cumprir com regras 

estabelecidas pelo código civil, como por exemplo possuir um estatuto; e não podem 

ter fins econômicos. (ABONG, 2016) 

O aparecimento desses atores locais ocorreu no período da ditadura, na década 

de 1970, quando os direitos civis e políticos foram restringidos, bem como os meios de 

comunicação. Além de limitar a participação da sociedade, nesse período, os 

movimentos sociais e a organização da sociedade de forma coletiva, foram 

estrangulados. Desta forma, a alternativa para essa situação foi, segundo Fernandes 

(1994, p. 34) “olhar para baixo e para o plano local, justamente para as comunidades”. 

Assim, atuando em esferas menores e menos visíveis, as ações desses grupos 

voltavam para solução de problemas locais: falta d’água, luz, segurança, etc. Suas 

estruturas eram descentralizadoras, onde prevalecia a iniciativa e autonomia local.  

“É neste período que se multiplicam as associações de moradores, 

microinstituições de natureza propriamente civil. São criadas segundo 

normas legais e igualitárias, com diretorias eleitas e rotativas, com o 

mandato de zelar pelos interesses coletivos no bairro. Formam nas bases os 

rudimentos de uma institucionalidade democrática. Suas lideranças, eleitas, 

são legitimadas para negociar com terceiros, sobretudo os órgãos de 

governo de relevância local”. (FERNANDES, 1994, p. 45) 

 

Assim, as associações de moradores como organização da sociedade civil, 

adquire uma identidade por meio da construção coletiva que possibilita o 

reconhecimento do setor público de suas demandas e necessidades e, em colaboração 
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com este, fortalece o município tornando-o um ator coletivo que possa atuar como 

mediador dos interesses da comunidade em outras esferas de governo. Esse processo é 

denominado por Tenório (2005), como desenvolvimento local com cidadania: 

“(...) significa que pessoas individualmente ou por meio de grupos 

organizados da sociedade civil (...) em interação com o poder público 

municipal, decidem sob uma esfera pública, quanto ao bem-estar de uma 

comunidade”. (TENORIO, 2005, p. 119). 

 

Contudo, estudos mostram que apesar do grande crescimento de associações no 

Brasil nos últimos anos, o número de indivíduos que se filiam a tais associações é ainda 

muito pequeno. Segundo Ferreira (1999), a quantidade de indivíduos filiados e que 

participam efetivamente de associações é menor que 5%. Essa “alienação associativa”, 

nas palavras do autor, retrata a construção da cultura política e cívica brasileira e a 

desconfiança da população com relação a representação de seus interesses ao poder 

público. Além disso, segundo Teixeira (2002) muitas associações são fundadas não por 

inciativa da sociedade civil, mas por políticos – geralmente vereadores – e funcionam 

como meio para práticas clientelistas, “comunitarizando” os favores, para assim tornar 

mais eficiente a pressão sobre os prefeitos no atendimento às necessidades de algumas 

pessoas, e, obviamente, obter melhor resposta eleitoral”. (TEIXEIRA, 2002, p. 175) 

 

Governabilidade Ampliada: A Gestão Social 

 

Considerando as disfunções burocráticas do Estado – excesso de rigidez, 

racionalização e inflexibilidade – e a mutação da realidade social que demanda, a todo 

momento, por respostas à novas necessidades, a colaboração da sociedade se torna 

fundamental na identificação de problemas e principalmente no desenvolvimento de 

soluções para as questões coletivas. 

Nesse sentido, surge um modelo de gestão compartilhada que considera o 

cidadão um ator essencial no processo de políticas públicas. A gestão social, 

denominada por Tenório (2008) é um modelo de gestão em que a sociedade passa de 

espectadora do processo de desenvolvimento de políticas públicas, para participante do 

mesmo. 
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“A gestão social se efetiva quando os governos institucionalizam modos de 

elaboração de políticas públicas que não se refiram ao cidadão como ‘alvo’, 

‘meta’, ‘cliente’, de suas ações ou, quando muito, avaliador de resultados, mas 

sim como participante ativo no processo dessas políticas. Este processo deve 

ocorrer desde a identificação do problema, o planejamento de sua solução e o 

acompanhamento da execução até a avaliação do impacto social efetivamente 

alcançado” (TENORIO, 1998, p. 22). 

 

Assim, a gestão social sugere que as demandas e necessidades sociais podem e 

devem se dar via própria sociedade. Para isso, faz-se necessário a construção de espaços 

dialógicos que permitam a discussão entre diferentes atores sobre questões de interesse 

comum, possibilitando a tomada de decisão coletiva, estabelecida pelo entendimento 

entre os atores envolvidos. (CANÇADO; PINHEIRO, 2014) 

Contudo, para que se estabeleça esse processo dialógico é necessário que todos 

os participantes tenham condições de expor suas opiniões e que essas, sejam ouvidas 

pelos demais. A comunicação entre os atores deve acontecer de forma integrativa, 

possibilitando alcançar um acordo racional, um consenso entre todos, a partir da 

argumentação de cada um (TENORIO, 1998). Desta forma, a gestão social relaciona-

se com a questão da liberdade individual e da responsabilidade social de cada pessoa 

no exercício da cidadania: 

“(...) cidadania tem relação com o conceito de gestão social por nós desejado, 

na medida em que ela é entendida como uma ação política deliberativa, na 

qual o indivíduo deve participar de um procedimento democrático, decidindo, 

nas diferentes instâncias de uma sociedade e em diferentes papéis, seu destino 

social como pessoa, quer como eleitor, quer como trabalhador ou como 

consumidor, ou seja, sua autodeterminação não se dá sob a lógica do mercado, 

mas da democracia social: igualdade política e decisória”. (TENORIO, 1998, 

p. 19) 

 

Nesse sentido, para que a gestão social aconteça efetivamente é essencial que se 

tenha participação social e que os cidadãos tenham consciência do seu papel na 

construção e organização da sociedade. Partindo desse pressuposto e considerando o 

contexto histórico da sociedade brasileira, o engajamento da sociedade civil e a 

participação social são grandes desafios para a institucionalidade da gestão social, pois: 

“A participação social se dá quando permite que as diferentes camadas sociais 

façam parte dos movimentos históricos nos aspectos políticos, econômicos, 

sociais e culturais permitindo que todos construam, gerenciem e façam parte 

do processo”. (TENORIO, 2005, p. 115-116)  
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Desta forma, tendo em vista o histórico de cidadania da sociedade civil, no 

Brasil, discutido anteriormente, a participação social efetiva – assim como a própria 

gestão social – é dificultada pela ausência de uma cultura política associativa e pela 

baixa capacidade organizativa, limitada desde a colonização; e pelo personalismo 

enraizado na sociedade civil brasileira. 

Considerando que a participação social é a forma pela qual os indivíduos 

manifestam suas necessidades, opiniões e interesses na esfera pública, não se limitando 

ao exercício do voto, essa participação está relacionada ao percebimento da sociedade 

civil como cidadã e é considerada por Ganança (2006, p. 19-20) como um processo 

educativo: 

Expressar desejos e necessidades, construir argumentos, formular propostas, 

ouvir outros pontos de vista, reagir, debater e chegar ao consenso são atitudes 

que transformam todos/as aqueles/as que integram processos participativos. É 

uma verdadeira educação republicana para o exercício da cidadania, 

ampliando o espaço público real, em que a construção dialogada do interesse 

público passa a ser o objetivo de todos. (GANANÇA, 2006, p. 19-20) 

 

Assim, para que a gestão social se consolide é necessário fomentar organizações 

da sociedade civil, mas também fortificar a ideia de que “é fator importante para o 

fortalecimento da democracia desenvolver a capacidade de as pessoas se envolverem 

com (e se responsabilizarem pelo) desenvolvimento social” (FERRAREZI, 2007, p. 

56). Pois, a configuração de uma organização coletiva, de uma associação, seja ela qual 

for, será ajustada conforme as características individuais dos atores sociais que a 

compõem. (GANANÇA, 2006) 

Portanto, a gestão social requer um aprendizado de solidariedade e cooperação 

entre os cidadãos e o poder público no desenvolvimento de soluções coletivas. E esse 

talvez seja o grande desafio no Brasil para a efetiva institucionalização dessa gestão 

compartilhada. Cooperação, ao contrário de prestância, estabelece comportamentos 

orientados para um objetivo comum e é esse objetivo que mantém a união entre os 
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indivíduos.4 Nesse sentido, a participação social demanda a conscientização dos 

indivíduos sobre sua responsabilidade e seu papel no meio em que está inserido, assim 

como a voluntariedade dos mesmos para estar ativo na comunidade em que vive. 

 

                                                      
 

4 Para Buarque de Holanda (1995, p. 60), na prestância o objetivo comum tem significação secundária, 

o que importa é o dano ou benefício que um indivíduo pode fazer ao outro. Ou seja, sua utilidade e 

serventia. 
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O Estudo de Caso 

No contexto de redemocratização do país, em que atores locais surgiram como 

colaboradores junto ao Estado, foi instituída a associação de moradores analisada no 

presente trabalho. Fundada em 1º de outubro de 1988, constitui uma entidade de direito 

privado, sem fins lucrativos e sem distinção de raça, política ou região, congregando 

proprietários, moradores e amigos do bairro. Está localizada na cidade de Volta 

Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro, em um bairro com população 

aproximada de 3992 habitantes, segundo o último Censo feito pelo IBGE, em 2010.  

De acordo com seu estatuto, tem por finalidade: 1- promover a união dos 

moradores do bairro; 2- Representar os associados em seus interesses coletivos perante 

as autoridades constituídas a toda e qualquer entidade que se relacionem; 3- Zelar pelo 

bem-estar coletivo dos moradores do bairro; 4- Promover atividades culturais, 

recreativas e esportivas; e 5- Participar com outras associações de atividades afins. 

Desta forma, a associação de moradores em questão, como exemplo de Organização da 

Sociedade Civil (OSC), se propõe, segundo seu estatuto, à promoção dos interesses 

coletivos e a unidade da comunidade. 

As primeiras informações, com relação à Associação de Moradores, foram 

levantadas junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado no 

mesmo bairro que a Associação. Primeiramente, tentou-se localizar o endereço da sede 

da Associação de Moradores, bem como o contato de algum de seus membros com um 

dos funcionários do CRAS. Ao questioná-lo, a informação obtida foi que na realidade, 

“a Associação de Moradores não existia” e, portanto, não tinha uma sede própria. 

Segundo o mesmo, as poucas atividades que ela promovia, eram desenvolvidas no 

próprio CRAS ou nas praças do bairro, por iniciativa do Presidente da Associação. Com 

relação a seus membros, o informante afirmou que teria somente o contato do 

Presidente e que desconhecia a existência de outros membros. 

Na mesma ocasião, uma moradora do bairro que estava aguardando atendimento 

validou tal informação e enfatizou que a associação se restringia apenas ao Presidente. 

Ao questioná-la sobre os motivos dessa situação, a mesma respondeu que “os 

moradores não têm o menor interesse em participar da Associação” e que na realidade, 

somente o presidente respondia por ela. 
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Por meio das informações recolhidas no CRAS, foi feito o contato com o 

Presidente da Associação. Ao questioná-lo sobre o seu funcionamento o mesmo 

informou que a Associação não possuía uma sede própria, mas era registrada no cartório 

e possuía um estatuto, o qual ele poderia disponibilizar para pesquisa. Além disso, as 

poucas ações que eram desenvolvidas – especificamente palestras sobre drogas, festas 

de natal e dia das crianças – eram realizadas com a ajuda de alguns “amigos” que, 

segundo o mesmo, são comerciantes e alguns vereadores, próximos do bairro. 

Com relação a participação dos moradores, o Presidente informou que os 

mesmos não participam e não têm interesse pela Associação. Inclusive durante a eleição 

para Presidente, foi necessário “implorar para que os moradores participassem da 

assembleia e votassem, explicando a importância de se ter um representante e uma 

Associação no bairro”. Segundo ele, os moradores só procuram quando precisam de 

algo, quando existe algum problema: “aí eles me ligam, me param na rua e pedem ajuda 

e eu enquanto Associação, tento resolver”. 

A partir dessas informações, questionou-se então quais eram as principais 

demandas dos moradores do bairro e como elas eram atendidas e encaminhadas até o 

poder público. Segundo o Presidente, as solicitações eram normalmente a respeito da 

limpeza e retirada de entulho das ruas, troca de lâmpadas dos postes, problemas com o 

esgoto e falta de água. Além de demandas específicas, como cestas básicas e 

oportunidades de emprego. As demandas relacionadas a problemas coletivos, eram 

encaminhadas até o poder público por meio de ofício, feito e entregue nos órgãos 

competentes por ele mesmo. E as demandas particulares o mesmo tentava resolver e 

ajudar por conta própria. 

Nesse contexto, alguns moradores foram entrevistados. Quando questionados 

sobre a existência da Associação e o interesse em participar da mesma, as respostas 

corroboraram com as informações sobre a ausência de participação dos indivíduos, 

obtidas anteriormente:   

“Que Associação? Nunca existiu”.5 

                                                      
 

5 As falas citadas no texto, retratam as perspectivas dos moradores do bairro com relação a participação 

e existência da Associação. 
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O não reconhecimento da Associação enquanto Organização da Sociedade 

Civil, nesse caso, uma organização coletiva do bairro, foi percebida pela fala da maioria 

dos entrevistados. Segundo os mesmos, “não existe Associação”, alguns disseram 

“conheço só o ‘fulano’, o presidente”. Desta forma, ao contrário do que elucida Tenório 

(2005), a Associação não adquiriu uma identidade coletiva no bairro que possibilite o 

reconhecimento da mesma, por parte dos moradores, como instância de participação, 

colaboração e mediadora dos interesses coletivos.  

Além do não reconhecimento da Associação, pôde-se perceber, por meio das 

entrevistas, a descrença com relação ao associativismo como prática cidadã:  

“O que adianta participar? Não acho que vá mudar ou melhorar algo por aqui só por 

causa de uma Associação”.  

“Desde quando reivindicar alguma coisa resolve? As pessoas não participam da 

Associação porque não acreditam que vá fazer diferença. É mais fácil tentar resolver 

por conta própria do que tentar todo mundo junto ou esperar da prefeitura”. 

Assim, foi possível constatar a “alienação associativa” descrita por Ferreira 

(1999), que retrata a desconfiança da população com relação a representação de seus 

interesses na esfera pública e do Estado como responsável na promoção dos interesses 

sociais, além de retratar a cultura política e cívica construída ao longo dos anos no 

Brasil. A junção desses fatores faz com que os indivíduos desconsiderem ou nem 

reflitam sobre os benefícios de organizar-se coletivamente em prol de interesses 

comuns. 

Outro ponto que pôde ser constatado na realidade social apresentada, foi a 

cultura da personalidade explicada por Buarque de Holanda (1995): 

“Quando existe algum problema, eu procuro ‘fulano’, às vezes resolve”. 

Por meio da fala de alguns moradores foi possível identificar o individualismo 

descrito por Buarque de Holanda (1995) na promoção de interesses individuais. A 

procura pela Associação, quando acontece, é feita de forma individual pelos moradores 

para solucionar problemas ou atender a demandas particulares. Mesmo em ocasiões em 

que há problemas coletivos – como troca de lâmpadas em alguns pontos do bairro – a 

reivindicação é feita não por interesse comum dos moradores, mas pelo transtorno (ou 
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dano) sofrido individualmente e o interesse particular em obter uma solução 

(benefício). Ou seja, a participação e procura pela associação, só ocorre quando a 

mesma possui alguma utilidade ou serventia para os indivíduos, o que nos faz recordar 

das lições sobre a prestância apresentadas por Buarque de Holanda (1995). 

Diante desse cenário, foi possível verificar que a realidade apresentada – de 

desinteresse, pouca ou nenhuma participação e baixa capacidade organizativa – reflete 

o histórico de exclusão política e social do Brasil, apresentado anteriormente. Por meio 

de algumas falas é possível também constatar o individualismo enraizado nos sujeitos 

entrevistados para resolução de problemas, mesmo quando eles afetam os moradores 

coletivamente. 

A baixa participação associativa corrobora com as pesquisas que mostram o 

ínfimo número de pessoas filiadas a tais organizações apesar do enorme crescimento 

dessas Associações nos últimos anos no Brasil e também reflete a descrença dos 

indivíduos com relação a representação de seus interesses. 

Foi possível, portanto, constatar que a Associação de Moradores em questão 

apesar de existir legalmente, possuir um estatuto e se propor à promoção dos interesses 

coletivos da comunidade, não corresponde genuinamente à ideia de Organização da 

Sociedade Civil (OSC), pois não é constituída efetivamente por indivíduos com 

interesses comuns que cooperam para melhoria e resolução dos problemas do bairro.  

Além disso, a insatisfatória participação dos moradores no funcionamento da 

Associação abre espaço para que práticas clientelistas aconteçam por meio das 

atividades desenvolvidas (principalmente as festas de natal e dia das crianças) que 

necessitam de “apoio” para serem realizadas, como também por meio da troca de 

favores – como oportunidades de emprego – uma vez que grande parte das demandas 

são feitas e solucionadas individualmente.  
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Conclusão 

O presente trabalho procurou analisar uma Associação de Moradores na cidade 

de Volta Redonda, pretendendo responder em que medida tal Associação atua como 

um canal de participação e colaboração entre os cidadãos e o poder público. O objetivo 

geral da pesquisa foi analisar o papel da Associação de Moradores para os habitantes 

do bairro. Além disso, a pesquisa se propôs a identificar os meios de comunicação 

existentes entre a Associação de Moradores, a comunidade e o setor público; descrever 

as ações de iniciativa da Associação para melhoria da coletividade; e verificar a 

viabilidade da associação de moradores como exemplo de Gestão Social. 

Por meio da pesquisa de campo, constatou-se que a Associação de Moradores 

se propõe, segundo seu estatuto, à promoção social e a representação dos interesses 

coletivos da comunidade. Porém, a realidade apresentada é um grande dilema: a 

Associação é representada por um único indivíduo – o Presidente – e não há 

participação dos moradores. 

Foi identificada uma “alienação associativa” conforme Ferreira (2009) 

descreve, que retrata a falta de capacidade organizativa de uma sociedade com o 

histórico de exclusão política e social de grande parte da população ao longo de muitos 

anos. Também foi possível identificar a cultura personalista apresentada por Buarque 

de Holanda (1995), no comportamento individualista dos moradores com relação aos 

problemas enfrentados e na busca por soluções, além do desinteresse na organização 

coletiva para projetos de médio e longo prazo. 

O único meio de comunicação existente entre a Associação de Moradores, a 

comunidade e o setor público se restringe ao Presidente da Associação. Ele é o canal 

por onde as demandas, levadas de forma individual pelos moradores, são encaminhadas 

até o poder público. As ações desenvolvidas pela Associação também são de iniciativa 

do Presidente e de forma geral, não contribuem para melhorias efetivas no bairro, uma 

vez que se limitam a palestras e eventos festivos como natal e dia das crianças. 

Sendo assim, a Associação de Moradores não corresponde a um exemplo de 

Gestão Social, pois não constitui de fato um espaço dialógico para tomada de decisão 

coletiva sobre interesses comuns. Para que isso aconteça, é necessário que os indivíduos 

tomem consciência do seu papel social enquanto cidadãos, requer um aprendizado de 
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solidariedade e cooperação para conseguir organizar-se coletivamente e atuar como 

protagonista no meio em que está inserido. 

Deste modo, constatou-se que a Associação de Moradores atua de forma muito 

incipiente, como um canal de participação e colaboração entre os cidadãos e o poder 

público. Pois representa os moradores por meio de um único indivíduo e é caracterizada 

pela ausência de uma organização coletiva que impossibilita a discussão entre os 

indivíduos sobre interesses comuns, bem como a tomada de decisão em conjunto. 

Assim, a colaboração efetiva com o Estado também é impossibilitada porque não 

incorpora de fato a população na resolução de problemas e no desenvolvimento de 

melhorias para a comunidade.   
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Apêndice I - Roteiro de entrevista semiestruturado para o presidente da associação 

1- Há quanto tempo você está como presidente e como se deu o processo de escolha 

para esse cargo? 

2- Os moradores participam ativamente da associação? 

3- Quais ações são realizadas para a melhoria da comunidade? 

4- Essas ações são desenvolvidas de acordo com a demanda da comunidade?  

5- Como a associação identifica as necessidades coletivas (do bairro)? 

6- As demandas da comunidade são levadas ao poder público? 

7- Como é a comunicação da associação com os moradores do bairro? 

8- Como é a comunicação da associação com o poder público local? 



39 
 

Apêndice II - Roteiro de entrevista semiestruturado para os habitantes do bairro 

1- Você conhece a associação de moradores? 

2- Você é informado sobre as atividades e reuniões desenvolvidas?  

3- Você participa das atividades e reuniões desenvolvidas pela associação? Como? 

4- De que forma a associação auxilia e ajuda você, a sua família ou vizinhos/amigos 

da comunidade?  

5- As necessidades/ dificuldades / problemas da comunidade são levadas à 

associação pelos moradores?  

6- Você acredita que a associação contribui para melhorias coletivas? 

7- Através da associação você observa alguma resposta do poder público no 

atendimento das demandas da comunidade? 

 


