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IlNlTRODUÇÂO

,

Nossa proposta
nas lutas sociais
Fluminense
mento

que se travam,

e o Movimento

da irrupção

que contribui

Amigos

da epidemia

Procuramos
ção das condições

e tentar compreender
tomando
de Bairro

do espaço

como base o espaço Baixada
de Nova Iguaçu

(MAB) no mo-

da dengue.

inicialmente

construir

para a mobilização

para a apreensão

o significado

popular

o quadro básico
em Nova Iguaçu,

das contradições

ai presentes

de gestamaterial
embora

nem sempre explicitadas.

A seguir buscamos
ziram favorecendo
algumas

práticas

especialmente

que ai se produ-

em movimento" via MAB, tentando avaliar
no
do movimento organizadõVChamado
contexto democrático,

aquelas

mento em que emerge

Assumimos

posterior

as articulações

o "por-se

relacionadas

tica e suas implicações

a contribuir

detectar

no processo

o coletivo

o alcance

iniciando

com a questão

de desmobilização

popular,

polino mo-

saúde.

parcelar

desta proposta

o debate numa tentativa

desenvolvimento

da diversidade

do tema.

e nos propomos

de abrir caminho

para

"Estamos
o território
ra perigosa
tropicais,

de volta

aos tempos nos quais

brasileiro

era olhado como ter

na qual proliferavam
e onde cobras

venenosas

vam pelas ruas das capitais.
que ronda nossas
dengue,
quitica,
noutros

fronteiras

irmã mais

jovem,

da terrivel
tempos

as doenças
passea-

Agora o perigo
tem o nome

de

e também mais ra-

febre amarela,

mal que

dizimou

muitos brasileiros

que forma com destaque

no grupo assassino

da malária,

da cólera

e

e da gripe espanhola

"
(Jornal

1986. Março.
regiao

devido

ao quadro

do Aedes Aegipty.
faz exames

Nova Iguaçu.
clinico

Departamento

Suspeita

apresentado
de Virologia

de epidemia
pelos

de dengue

doentes

da Fundação

e

à

na

presença

Osvaldo

Cruz

de sangue.

Abril.

A doença

SUCAM apresentavam
tra na Baixada

atinge

20.000.

focos do mosquito.

contaminando

75% das casas visitadas

A dengue

e atinge o Rio e Niterói.

de uma ameaça

de febre amarela.

pelo mosquito

chega. a 28,3% e nos bairros

Tropical

e Prata,

chega a Caxias

cerca de 50.000 pessoas

a se espalhar

Jardim

"O Dia", 8/5/86)

a possibilidade

o indice de infestação

Vila Nova,

para citar apenas

e se alas

. A doença continua

Não se descarta

Em Nova Iguaçu

pela

alguns

Jardim Ulisses,

exemplos,

70% da pop~

lação adoece.

Maio. Nossa equipe

çoes
de Moradores
dos.

de pesquisa

de Nova Iguaçu

juntamente

com algumas Associa

realiza uma amostragem.

Eis os resulta
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EPIDEMIA

DE DENGUE

- NOVA IGUAÇU

CASAS
PESQUISADAS

- AMOSTRA

NO lº DISTRITO

CASAS
C/DENGUE

TOTAL
DE
MORADORES

TOTAL DE DOENTES

128

119

640

404

114

73

584

137

76

30

348

, 41

21

7

110

17

5. B01:afogo

10

10

45

12

6. Ambai

33

16

158

382

255

1885

BAIRROS
Andrade

Araújo

(.~r-r-o da Cocada)
2.

.bai I

. Sta. Eugênia

L,.

'Três Corações

11

TOTAL
Fonte:

Trabalho

que tiveram

realizada,
ou estavam

cando que 34,4% dos moradores
nos de 30% dos doentes
ficiais

estão muito

ros ou medicou-se
to (5). Embora

a média

efetivas

haviam

atestando

o descaso

a epidemia,

Meo

casei

fosse entre 5 e 7 dias, pelo
até 1 mês. Em 15% dos

mais graves

apresentaram

(5) e na diarréia

como a principal

na denúncia

a matagais,

a doença.

casos de internamen

de boa parte da população

das autoridades

signif~

lançou mao de recursos

(12 casos) no escarro

se expressou

em meio

para combater

situações

havia

que as estatisticas

mas houve vários

da doença

Algumas

da pesquisa,

contraido

durou quase 15 dias e alguns

de indignação

que a afligia,

ções de moradia,

o médico,

de duração

nasal

A reaçao

blemas

pesquisados

procurou

reincidência.

que identificou

com dengue no momento

por conta própria,

nais de hemorragia

648

em 66,8% das 382 casas visitadas

aquém do real, a maioria

menos em 20% dos casos
casos houve

37

de Campo - Maio de 1986

Da amostra
pessoas

\

si-

(5).

pesquisada,
causa dos pro-

das suas precárias

condi-

valas e lixo, e da falta de medidas

como o não envio

do carro fumacê,

que

,

so passou

duas vezes

drade Araújo

eSta.

em algumas
Eugênia).

tos por parte do governo

ruas de 2 dos 6 bairros

Reclamaram

Finalmente

iniciativa

de Moradores

da Associações

Junho.

Levantamento

cia de 240 mil casos de dengue
Saúde atingiu

400 mil pessoas

locais que só os procu-

mostraram-se

muito

na realização

realizado

(An

ainda da falta de esclarecimen

e também dos politicos

ram na época de eleições.

pesquisados

da pesquisa.

pela SUCAM constatou

em Nova Iguaçu
nos últimos

e segundo

5 meses

-

a

receptivos

a existên-

o Ministro

da

em todo o Rio de Ja-

neiro.

"Roberto

Santos

mais importante
mento

considerou

a constatação,

de Virologia

da Fundação

como fato
pelo DepartaOswaldo

Cruz,

a cinco

dias

de que o surto é benigno:
A doença

dura de quatro

e não deixa sequelas

no individuo".

("O Globo" )

Para afirmarmos
mos antes situá-lo

num determinado

tentar fazer em rápidas
geral das condições
Baixada

contexto.

pinceladas,

de alguma

É exatamente

reconstituindo

de saúde vigentes

em Nova

coisa precis~
o que vamos

aspectos

Iguaçu

do

quadro

e no conjunto

da

Fluminense.

As pessimas
propicio
Estas,

sobre a "benignidade"

condições

ao desenvolvimento

sanitárias

das moléstias

entre 1968 e 1972, em Nova Iguaçu,

sa de morte,

da regiao constituem

logo após as doenças

ção de altas taxas de mortalidade

infecciosas
ocupavam

do coração,
infantil.

terreno

e parasitárias.

o 2º lugar como cau-

implicando

na manifesta-

TABELA. 5

EMPREGADOS

CLASSE DE RENDA

- NOVA IGUAÇU

C/CARTEIRA

(Cz$)

S/CARTEIRA

CONTA PRÓPRIA

TOTAL

até 804,00

16%

60%

37%

24%

de 804,00 até 1.608,00

53%

34%

35%

50%

de 1608,00 até 2412,00

19%

3%

16%

16%

mais de 2.412,00

12%

3%

22%

10%

100%

100%

~

100% .

100%
Fonte: IBASE

OBS:l Resultados

de uma amostragem

2 Taxa de Precariedade:

A partir

desses

da em que a população
renda, a maior parte
vo, resultam
constituem

balhadora

55%

dados o que se pode depreender

da Baixada

os aspectos

mais

melhor

importantes

entendidos

é que, na medi-

de trabalhadores

incluindo

de inserção

os do consumo

no mercado

coleti-

de trabalho

na determinação

no contexto

de baixa

que

de sua qualidade

mais geral da classe

tra

no Brasil.

Se essa imensa mancha
tos demográficos
ciais básicos,

expressivos,

esclarecer

sobre a extensão

municípios

da Baixada

ses serviços,

periférica

a criação

continua

quando

centes deduzindo-se,

que a nossa

tentativa
,

-

foi em vão, ja que os orgaos

portanto,

ormente não sofrem mudanças

alegavam

incremen-

e serviços

so-

tal crescimento.

da rede de água, esgo~o

procurados,

a receber

de infraestrutura

já de f'Lc.í.errt es , não acompanha

Convém
recentes

é constituída

dos seus problemas,

de suas condições

de vida, aspectos

de 1.000 pessoas

de obtenção
e coleta

de lixo dos
,

responsaveis

não dispor

que a situação

de dados

por

es-

de informações

re-

detectada

em 1970 posteri-

significativas.

No caso de Nova Iguaçu,

em 1970 90% dos domicílios

não possui-

..
TABELA 2
'"

INFORMATIVO

EPIDEMIOLÓGICO

- MUNICÍPIOS

(1983 a Maio de 1986) Valores

COQUELUCHE

~ AREAS

DIFTERIA

FEBRE
,
TIFOIDE

SARAMPO

DA BAIXADA

FLUMINENSE

Absolutos

TÉ1ANO

DOENÇA
MENINGOCÓCICA

MENII;jQITES

DE~QlJE

Caxias

829

79

5

1750

27

35

410

3514

Nilópolis

156

13

4

309

8

9

58

1450

Nova Iguaçu

562

112

17

1227

66

71

537

4734

Meriti

121

36

2

230

21

22

196

2832

Baixada

1668

240

28

3516

122

137

1201

12530

RMRJ

8047

615

340

12534

327

555

4375.

22884

Fonte:

Secretaria

*

de Estado

inclui o t~tano neonatal

** inclui a meningite
***

de Saúde e Higiene

dados coletados

tuberculosa

com dados de 1983 e 1984

este ano at~ 9/8/86

•
Na Tabela
os da Baixada

verificamos

Fluminense

gião Metropolitana
exceção

nas epidemias

do Rio de Janeiro

da febre tifóide

destaca,

com níveis

elevados

ocorridas

dessas

ção, a anemia,

e miningites

Nova Iguaçu

doenças,

14

Municípios.

epidemias

Com

a Baixada

se

39% na dif-

e mais de 50% na

sobressai

de difícil

em sua maioria

são muito

a diarréia,

ishmaniose

frequentes

a verminose,

entre outras. Embora
acesso,

índices

a permanente

com índices

den-

dos

mais

sem dados

é fato conhecido

nessa

(õepoimento

de morador)

baixo nível

de alimentação

sério de medicina
(Zuleika

Após

Rodrigues

comprobatórios

por

serem

e a lepra vem ati~

a sarna é uma epideml
assustadoramente.

começam

nas áreas pobres"

,

e da poluição,

sujas e mal cheirosas,

a inexistência

são causadores

do

de um trabalho

desse precário

do MAB - "O Globo"

esta breve constatação

resta verificar

a desidrata-

cresce

onde, alem das valas

preventiva

a pneumonia,

região,

de doentes mentais

11

por vacina

que a tuberculose

cada vez mais elevados
e o número

controláveis

a hepati te, a conjunti vi te e a le

"Não é por acaso que as epidemias

letária

com

acima de 20%, alcançando

28% no sarampo

prévia mas que aí matam,

saúde"

entre 1983 e 1986 na Re

(8%), em todas as outras

da Baixada,

de 4 Municípi-

em todos os tipos de epidemia.

Além

gindo

participação

que conta

de contribuição

teria, 37% no tétano,
gue. No conjunto

a expressiva

estado

de

- 11/5/86).

õa grave

a que tipo de recursos

situação

dessa massa pro-

essa população

tem acesso.
,

Dados obtidos

do Jornal do Brasil

são João de Meriti

apresenta

tes não tem hospital
je atinge
pessoas

1154 pessoas.

sem resistência.

até 2 anos, estando
A assistência
e 26 casas
mento.

público

pacidade

uma situação

O problema

da hansenia

25% das mortes

concentra-se

precisa

deste município

com o INAMPS

de 364 médicos

dos escassos

não funcionam.

de

com 450 mil habitan-

se agrava quando

serviços

que prestam

públicos

a semana

que possui

mas dispõe

atinge

são de crianças

fora do sistema

na rede privada,

da. Nos fins de semana ou durante
ca e privada

caótica:

O municipio

e a cada dia surge um caso de lepra que ho-

de saúde conveniadas

ociosa

denunciam:

cerca de 80% da população

médica

O Município

de 22/6/86,

de saúde.
1 hospital

péssimo

atendi-

apenas de 130. A ca

existentes

é muito eleva-

após as 19 horas

a rede públl

Em Caxias,

-

segundo

-

paI, 80% da populaçao
cariedade

do setor público,

2 hospitais

municipais,

s. A concentração

_alhaàos

~padrinhamento,

de, a f alt a ao serviço,
cos gratuitos,
instalações

os equipamentos

existentes,

fim,o caos, são algumas
em Caxias,
Movimento

extensivo
Popular

a cobrança

a carência

de

estaduais

e

do atendimento

para encampação

de

médidas

a falta de higiene,

da Baixada.

es-

da saú-

ilegal por serviços

da situação

4

no esquema

e a falta de conservação

aos demais municípios

deste município

das

apenas

e funcionários

de material,

das mazelas

dispõe

concursados

de médicos

quebrados

nas mãos

a falta de mini-postos

dos médicos

as filas,

\

devido a pre-

assistência

3 subpostos

em Caxias,

insuficiente

de saúde munici

medica

O Município

de saúde,

o sumiço

o nÚmero

90% dessa

com o INAMPS.

dos serviços

pelo município,

-.,

a assistencia

estando

1 centro

de programas

.•.

nao tem acesso

casas de saúde conveniadas

P

o Coordenador

en-

médico

Há proposta

dos serviços

do

médicos

privados.

"Na terra da Beija-Flor,
vacina"

(O Globo - 11/5/86).

há muitas

O município

crianças

campeão

que nunca

de muitos

tomaram

carnavais

também vai mal de saúde e conta apenas com 1 posto

do INAMPS,

2 da Se-

cretaria

municipais

que aten-

Estadual

dem até moradores
a ociosidade

conveniada,

em precária

e 7 subpostos,

públicos,

Na assistência

Nova Iguaçu,
médicos

1 hospital

de áreas adjacentes

dos serviços

via convênios.
particular

de Saúde,

e 3 postos

(Anchieta

sendo privilegiado

hospitalar,

atingindo

o 2º colégio

rede de saúde. O Estado

lar com o resto,

geralmente

os ambulatórios

e os recursos

humanos

61% o dos médicos

odontológico

1 posto

de saúde
de urgên-

e a rede particu-

com o INAMPS;

o setor ambulatorial
atendem

dos recursos

e de 47% o da capacidade

mais de 50% da capacidade

5 PAMs,

Só o hos

física ociosa.

cobre 46%

a apenas 36%. Se todos

em 3 turnos a cobertura

ria para 65%. É baixo o rendimento

tem apenas 600

por falta de profissionais.

do INAMPS,

funcionassem

do Estado,

na base de convênios

tem 90 leitos vazios

das necessidades

são da rede

entra com 1 centro

geral,

com 1 posto e um centro

técnicos

o setor privado

70% dos leitos

eleitoral

o INAMPS com 1 hospital

Segundo

É grande

100% na pediatria.

cia, o Município

pital da Posse

e Paracambi).

ambulatorial

existentes,

instalada,

subi-

em torno de

havendo,

portanto,

(Dados de O Globo - 11/5/86).

Se a rede pública
das necessidades
des em clínica
problemas
públicos

funcionasse

da população
cirúrgica

j~citados
situa-se

em cllnica

em torno de 2.113,

se 50% da assistência

O INAMPS mantém

médica

a tendência

do. Melhorias

xercidos

quando

Lúcia Souto,
10% da verba

saúde,

de políticas

se pratica

dos grandes

vai cortando

a privatização

a politica

mor principal

médi-

no serviço

adequadas,

que "o município

a população".

priva-

difíceis

de

de Saúde são e-

de Ações

não recebe nem

Integradas

relações

num

dos

-

de

,

e o

"Aqui na Baixada

Abbas,

a~

vai definh~

,

conveniadas.

diz Raslan

dispõe,

ja que a regiao

de saúde, mas uma política

é a corrupção"

Trata-se

o serviço público

com a população,

vai se ampliando,

particulares

presentes

na Baixada,

a

- 18/5/86).

de que o INAMPS

alguns médicos

de Saú

e 100 milhões

(Jornal do Brasil

recursos

de Saúde da FAMERJ. Assim,

das clinicas

de

dos exames

disso os mesmos

Com isso, dos 1 bilhão

em mais de 500%, segundo

do, enquanto

e 80%

qu.§:

Nova Igua-

do atendimento

das Secretarias

do MAB, revela

a mais contra

sucateado,

que abocanham

recebe do INAMPS pouco mais de 100 milhões.

Este dado é revelador

Conselhos

só em Nova Iguaçu

atendenfmelhor

a que tem direito no programa

que tem direito,

mentadas

Além

dos

da saúde.

de por pura incompetência.

de um crime

público

dos

de leitos

- 22/6/86).

privatização

até os cargos

por empresários

convênio

70% das consultas

no setor dependem

se desenvolverem

à

na red~ privada.

no serviço

o déficit

e 31 laboratórios

na Baixada

realizado

cos que trabalham

Além da ocorrência

para 954 em função

(Jornal do Brasil

com 89% das internações,

complementares

reduzido

48,2%

30,2% das necessida-

para os outros municípios,

com .11 hospi tais, 21 ambulatórios

saúde:

médica,

e 25,1% em pediatria.

1.159 da rede conveniada.

çu confirma

a pleno vapor atenderia

de doença,

do Conselho

cujo

nao
tu-

de Saúde

de Caxias.

A exaustiva
diagnosticando
fio condutor

a situação
a explosão

ada gama de problemas
te afirmar
nesse

e generalizada

espacial

ções apresentadas

da saúde na Baixada

que acabamos
Fluminense

da dengue, nos permitiu

que vêm se agudizando

com absoluta

contexto

exposiçao

precisao

que nenhuma

tão doente.

Importa,

espaço,e

doença
pois,

fazer

tendo como

identificar

nesse

neste espaço que possibilitam

de

uma varl

nos permi-

pode ser "benigna"
focalizar

a reprodução

as condi
em

tais

"

.,
.

5•

CO!'lSIQERAÇÕES

Neste
das pelo espaço

FINAIS

trabalho
Baixada

territorial

,

entanto,

sentir

para a reprodução

no tocante

como o caráter

e como esta última

os conflitos

as condições

tendo como fio condutor

e suas implicações

Pudemos

focalizar

Fluminense

lares que nele habitam,
de dengue

buscamos

das massas

a recente

-

popu

epidemia

às lutas populares.

social é explicativo

impulsiona

que ai eclodem

apresenta

da base

as lutas da primeira;

não se explicam

no

exclusivamente

pela mesma.

Vimos

como esse espaço

zação de processos
nante em oposição
das camadas

à radicalização

populares,

igreja,

os partidos

lidades

ainda que tenham

fins em diferentes

tentativa

vida

condensação
forças

como

de
a

essas potencia-

para várias

de colocar

de leitura

direções

de análise

articulados.

que este trabalho

desse espaço-movimento

e mais aprofundadas.

caminhos

estejam

de várias

de

e

politicos.

gostaríamos

leituras

posta e que se busquem
tural e o politico

- cristali-

pelas condições

o MAB que expressaram

sido capitalizadas

contextos

Para finalizar

de outras

para a atuação

politicos,

uma primeira

assumida

é um espaço reação, movimento,

e de potencialidades

necessita

resultado

mais amplos, mas um espaço que foge à lógica domi

energia

presenta

nao e somente

r~
Rue

Portanto,

nossa pr~

onde o espacial,

o conjun-

associações
preocupar

e grupos

a direção

criar um movimento
sequências

e refletiu

do MAB que acusou
paralelo.

textualização
em seguida

A composição

segue conviver

evidenciando

algum nível de unificação.

e só nos momentos

político,

não é tão

des se colocam

para os movimentos

na con -

para

logo

também não con
atinge

nos momentos

e mecanismos

o campo da atividade

chamado democráti-

corno faz crer, estas dificulda

populares,

do mesmo.

política

como

decisõrios.

urna vez que a luta poli

a luta é antes pelo poder, usando-se,

tica não está unificada,

duz-se

que qu~

de disputa

num contexto

democrático

ocorreu

con-

criar um movimento,

foram confrontações

co, que afinal

tanto, os recursos

não teve maiores

que a oposição

a

tentando

que se aproximava,

E não conseguiu

No atual cenário

de estar

forças políticas

eleitoral

com a diferença

O que ocorreu

a oposição

chegou

de uma chapa de oposição

dessas

de um processo

se fragmentar,

do movimento

Porém este evento

a não ser a apresentação

se foi eleita.

desejava.

a trajetória

No referido

diversa

por -

contexto

na dinâmica

re-

do movimen-

to (2).
E o movimento
mum da população,
de preservação

vai perdendo

lorizá-Ias,

cotidianas

e resgatar

desenvolvê-Ias

cia que já contêm,

própria,

dos elos estabelecidos

e as "virações"

mos que pressentir

vai se distanciando

a sua capacidade

da sua identidade

de em grande parte
ganizado

organizado

de auto-sustentação

entre o movimento
populares.

criativas

para que explicitem

é um desafio

coe

e esta a nosso ver, depen-

das camadas

essas forças

do senso

mais orEntende-

no cotidiano,v~

o sentido

de resistê~

que se coloca para os movimentos

mais

organizados.

(2 )

Bahiense, Paulo Roberto. Reflexões acerca dos movimentos reivindicatórios urbanos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro
na
fase atual. Mimeo.

e da propaganda,
pulação

numa tentat~va

de unificar

mais do que a unificação

dos bairros

interesses

de resolução

nifestaç~o

por parte da coordenação

tar adquirir

alguma

desmobilização.

comuns. No entanto

visibilidade

Por outro

tativa pode envolver
seguem amplos

espaços

colocou

alguns

o exército?

A grande

das autoridades

melhor

desenvolver

evidenciado

especialmente

a atenção

e

da ma

de

ten-

em tempos

eleitorais,

de

essa ten-

em eventos

para os interesses

Por que o governo

na rua? E o governo
cobertura

que co~

ao máximo

pela aparente

por que mobilizou

o "incidente

mútuas,

mobilização

preocupação

da Baixada,

no campo eleitoral,

acusacoes
~

por exemplo,

e a aparente

com os problemas

suas pretensões

motivadores

estadual,

federal,

jornalística

aproveitar

pelas disputas,

aI e federal,

a necessidade

ganhos, principalmente

nesse momento

do indica objetivaram

pública

de problemas

à proposta

a adesão

demonstra

da po

na imprensa.

públíco.

os estudantes

a partir

lado, em conjunturas

Cabe aqui chamar
das ações do poder

o descontentamento

ao que t~

dengue"

o que pode ser

entre o governo

e promessas

para

estadu-

amplamente

divul

gadas pela imprensa.
Passado

o momento

de maior

gravidade,

frutos por cada fração no terreno eleitoral,
promessas

logo são esquecidas,

saneamento

não são feitas.

a lenta agonia

comportamento

Essas

dificuldades

semelhante

mesmo

frequentemente

só tem se mostrado
maior

engendradas

pela diversidade

política.

mentos

populares"

quando

se elegeria

foi a realização

em 1985, alguns meses
a nova direção.

representadas

unificação

de um seminário

p~

nos mo

face

as

sobre "Movi -

antes do Congresso

O encontro

do

pelo po-

mais presentes

quando conseguem

disso

a direção

às desenvolvidas

disputa,

Prova

as

de saúde e

à rotina, até

das forças de oposição

forças políticas,

10 PT, PDT e não alinhados,
de maior

silencia,

dos programas

E tudo parece voltar

nas práticas

MAB identifica-se

mentos

a imprensa

os

que vem exterminando o povo da Baixada.

Também

der público.

as cobranças

apos colhidos

do

MAB

que reuniu cerca de 50

Devemos

esclarecer

realizando

não se vincula

movimentos

de se utilizarem

da direção

hegemônica

binetes
mento,

relaciona-se

que o questionamento

das chamadas

vias parlamentares.

O

do MAB privilegiar

hoje o encerramento

nos ga-

com as possibilidades

grupos

Portanto,

políticos

nessa

de maior

de rua aumentam

seja as ações não programadas

tiva de outros

naquilo

que os elos entre a direção

hegemônica

mais em conjunturas

uma vez que a população
nali

enfim,

questões,

manifestações

da maior

importância,

Sem realizar
das, sem uma avaliação
turas do movimento,
cerramento

posta da realização
go se diluiu

ra discutir
teresse

as lideranças

de

passa

e das perspectivas
do MAB retornam

mas logo esvaziadas.

a valorização
dos moradores
de saúde,

ao ensemaA pro-

Fluminense

de informações

perdendo

10
téc-

alí se encontrava
acabou

-

fu-

da Dutra as reuniões

de saúde na Baixada

do encontro

pa-

o

in

as reuniões.

No caso da dengue,
do MAB demonstraram

presente

são retomadas,

Como a maioria

e não voltou

institucio-

das experiências

hegemônicas

de um encontro

a realização

junto ao poder público,

nem para a politização

Após a passeata

já que se privilegiou

nicas da-Fiocruz.

de saúde ali, que ac~

não há lugar para propos

crítica

do desempenho

de Saúde

em

como a saúde.

uma reflexão

nos gabinetes.

nais do Conselho

públicas,

-

à ma

se limitam

do espaço político

desmobilizador

de benefí

e como bases de respaldo

como mediador

não participa

nesse contexto

tas de grandes

eleitorais

poli

em dificuldade;

e a população

aqui, de um postinho

funcionar

seja a inicia

que pode oferecer

acaba se constituindo

para que o MAB possa

pa-

em que a diversidade

cio para as lutas populares

bam servindo

do movi

as dificuldades

da população,

contextualização

de uma escolinha

controle

fato

concorrentes.

tica ao invés de ser resgatada

nutenção

'

ao fato, seja do MAB ou de quaisquer outros

pois que nas mobilizações

ra conter,

que aqui estamos

mais uma vez as lideranças

pelos encaminhamentos

dos, serem impulsionadas

a trabalhar

e desdobramentos

no urgente,

hegemônicas
realiza

-

em cima da denúncia

dos outros

municipios

des de classe
pessoas,

e politicos,

conseguindo

No momento

- apenas
nao

é demonstrativo

alguma

to, há cerca de dez anos,

em

Nova

tentando

se iniciou

a

e visibilidade

que vem sofrendo.

foi exatamente

tão da saúde que este movimento

500

local mas até mesmo

acentuado

-

da imprensa.

da saúde se agudiza

fraca mobilidade

do refluxo

de entida

aproximadamente

cobertura

a imprensa

pais, o fato do MAB conseguir

FAMERJ,

reunindo

em que a questão

Iguaçu, mobilizando

ca

da Baixada,da

do

públ~

Entretan

politizar

a ques-

e se desenvolveu

respal-

~

dado pela igreja católica,
pressiva,

que reunia

ao bloco monolitico

numa conjuntura

num único partido
instalado

Ao que tudo indica,
haviam

sofrido

contribuiu

dores que representavam
rando-se

de bairro

todas as forças

a repressão

uma alternativa
sindical

de respaldo

reção ao poder público.
te, contribuiu

re-

antagônicas

que os partidos

de acesso

para que o movimento

às bases,

ainda se encontrava

conside

nesse pr~

suas ações em di

de interesses

alcançasse

de mora

lado, os movimentos

que legitimasse

Essa reprocidade

politicos

das associações

-sob forte controle (1). Por outro

necessitavam

e

no poder.

para aproximá-los

que a via movimento

meiro momento

ainda autoritária

provavelmen-

repercussao

grande

nessa fase inicial.

o

coletivo

fracionamento
co do poder,

saúde emerge hoje numa conjuntura

partidário,

o que contribui

fronto com o Estado.
acirradas

resultando

tempo,

não acontece

num processo

o questionamento

Manuel.

o que

con
de

do esp~

de forte fracionamento

que

empobr~

espaço para a diferença,

e a auto-critica

das lutas populares.

de maior

partidário

de

no blo

no desenvolvimento

de forças politicas,

uma vez que, nao havendo

avanço da qualidade
(1) Castells,

implica

frações

tentativas

do MAB para controle

à monopolização/exclusão

ce o movimento

de várias

para frustrar

A mesmo

lutas no interior

ço do movimento,
conduz

tendo a presença

politica

indispensáveis

no

E no processo
ra práticas

manipuladoras,

dos onde as práticas

o

autoritárias

pelo menos

palpável

do movimento,

A exemplo

se afirmar

ou seja, não comporta

Nos grandes

momentos

para a população

outra via que não aquelas
ra as lideranças

diretamente

legitimidade

que se empenhassem
Desses
vimento,

para mobilizar
sibilidades
condução

a população

no

tornava

do atendimento

por

pelos moradores.

satisfação

e passava

P~

na dimensão
pública;

o

a se alimen

não desenvolvendo

em grande parte

-

práticas

as dificuldades

se enraizar

no cotidiano

que foram dispendidos

para fora dos bairros,

de ganho eram bastante

do movimento

a diferença

-

das questões.

não conseguiu

lação urna vez que os esforços

sem

atual monopó

corno visibilidade

em cima da denúncia

fatos derivam

pois o mesmo

utilizadas

institucional

na resolução

encontra-sepr~

é que o MAB se

representavam

movimento

Trabalhava

contendo

em função da expectativa

corno fato politico,

tar disso.

à esquerda do

a oposição_

de reconhecimento
ganhava

feu

consequentemente

da FAFERJ,

do movimento

esses momentos

livre p~

criam-se

de forças mais

do poder nacional,

no interior

lio do PDT, o MAB não consegue
seu interior,

é fortalecida,

hegemônico

aparente.

o campo fica mais

não são contestadas.

participantes

sem oposição

contestação

a segregaçao

MAB, hoje espaço

antigo PMDB, frações
ticamente

de monopolização

limitadas,

da pop~

dirigiram-se

mais

em lutas cujas po~

seja pelas

e/ou pelas caracteristicas

do m~

formas

de

dos adversários

com

que se defrontavam.
Consequentemente

isto acarreta

o refluxo

os desdobramentos

que se seguem às mobilizações

nuam se limitando

ao encaminhamento

vias burocráticas

oficiais,

através

tempo desenvolver

dar os laços de solidariedade,

via de regra

rior dos bairros

ampliar

dores.

de maior porte

das reivindicações

sem ao mesmo

no sentido.de

do movimento pois,

já existentes

e sedimentar

conti
das

e aprofun
no

a união

intedos mora

4.
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~ neste

contexto

gue irrompe em Nova
dos agentes

Iguaçu,

interessados

dem ser resumidas

do MAB em recesso
estimulando

o desenvolvimento

e/ou responsáveis

de den-

açoes

de

pela situação,

que

po-

no seguinte:

- na área federal:

o Ministério

com as pesquisas

o Hospital

da Saúde entra oorn a ~,

da Fiocruz,

ros para a contratação
para

que a epidemia

com os recursos

de mais pessoal

da Posse,

para vistoriar

caso do governo

estadual

surgimento

go" em conjunto

e

e com os soldaao des

para com a area social

o governo

com órgãos

define

verizações;

envia os estudantes
contrata

cia energicamente

ores

a omissão

ção do mosquito
setor pouco

- na area municipal:

~ população

para o combate

e denun-

do governo

deveria

a limpeza de terrenos

lizado;

responsabiliza

"pois as

a prolifera-

(Secretário

pelo

de Esta-

26/4/86);
pelo menos

baldios,

o governo

"Dia

responsáveis

O Globo,

denciar

federal

favorecem

federais

o governo

e pul-

no

fazem para combatê-Io"
e Meio Ambiente,

ataque

para colaborar

da região

e os órgãos

"apaga f~

que inclui

informações

funcionários

áreas alagadas

a operação

federais

transmissor,

do e Obras

SUCAM

as casas. Atribui

ao mosquito

grandes

-

do mosquito;

na área estadual:

da Luta",

para a

entre outros,

dos do Exército

financei

provi

-

o que não foi re~

estadual

e federal

pe-

do Conselho

Co-

Ia situação;
- o MAB:

além da participação

nos debates

munitário

de Saúde da Baixada,

senvolveu

e que obteve

ção de uma passeata

a única

certa expressao

fechando

teve o apoio das Federações

atividade

que d~

foi a organiza

a Outra, manifestação
de Associações

de

-

que

Bairros

ga a se estabelecer
das reivindicações

-

porque

ambos nao tinham

via MAB, continuando

interesse

no atendimento

o não atendimento

às reivindica

ções sendo a tônica por parte do poder público.

Em dezembro
Associações
marcante

de Moradores

ordenação

foi o acirramento

que afloraram

mais em função

do que em decorrência

que vinha

acirramento

ral de pluripartidarismo,

ao contrário

inseria numa conjuntura

associações

locais

e de assessoria

de resultados

Enfim,
demos constatar
-se mais

à

e urgentes,

no nosso entender,

unificar

mais

de disputa

quando

o

eleito-

o movimento

das expansões

se

à

e descrédito

ante

falta

de

mas principal

em virtude

da

imediatos.

do MAB até os dias atuais p~
numérico

as insatisfações,

da população

já

obtido

que revertes-

e fortalecimento
existentes

-

e quase nao teve ganhos.
a partir

dos di-

em cada bair

em cima de reivindicações

para o seu refluxo

deve-

de denunciar,

uma linha de trabalho

o movimento

contribuiram

este quadro

do movimento,

de desenvolvimento

burocratizou-se

acerca da ori-

em parte devido

e o crescimento

de polarizar

de organização

ro. Não conseguiu
comuns

Permeia

na c~

politico.

a trajetória

desenvolver

possiblidades

niveis

de desânimo

que a notoriedade

mas não de se conseguir

ferentes

diferentes

do inicio,

por parte

concretos

sintetizando

sua capacidade

se em maiores

pela hegemonia

num contexto

se desligaram,

mente por causa do sentimento
não obtenção

no interior

1980 não se observa mais a reprodução

riores e muitas
lideranças

das divergências

da disputa

de bipartidarismo

de

O fato mais

ao movimento.

partidárias

Municipal

corno federação.

da concepções

sendo imprimida

das diferenças

Após

o 22 Congresso

e o MAB efetiva-se

deste congresso

da direção

entação

de 1981 realiza-se

mais

Tais fatos,
de 1979.

bases

das camadas

remeter
do

à

populares

aos primórdios

reprodução

que ali vivem.

da sua história

de parcelas

Para tanto, procuraremop

mais recente,

do proletariado

urbano.

de espaço

nos

destina-

2.
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A Baixada

Fluminense

(MAPA 1) é formada

à

"cidades-dormi tório " destinadas

reprodução

proletariado

citadino,

espaços

estruturação

da Região

Metropolitana

mal equipadas
brusca

de infraestrutura

transformação

de assentamento
grandes

elaborados

do rural em urbano

do

do processo

de

são cidades

urbanos,

já que ai

se dá unicamente

"urbana"

de

a

sob a forma

que foi sendo depositada
o minimo

de equipamentos

em
re-

para suas funções.

Deve-se

assinalar,

ainda, que os gigantescos

manos que para ai foram trazidos,
damente

parcelas

do Rio de Janeiro.

levas em um sitio que não recebeu

queridos

de vastas

no contexto

e de serviços

de uma população

por um conjunto

marcados

para a cidade,
nação destas
marcantes
sofrendo

por processos

duas situações.

de individuos

de expoliação-expulsão,

seja das áreas centrais

desse espaço
f'o

constituiam-se

contingentes

h~

profun-

seja do campo

para a periferia,

seja da combl

Consequentemente,

uma das caracteristicas

à

numérica

diz respeito

sua importância

que vem

r t ssLmos acréscimos.
Í

TABELA 3

POPULAÇÃO

MUNICíPIO

E CRESC~

POPULAÇÃO RESIDENTE
1980

POPOLACIONAL

CRESCIMENTO PERCENTUAL
70/80

POPULAÇÃO ESPERADA
86

Caxias

575.814

33,5

659.531

Nilópolis

151. 588

18,4

165.797

N. Iguaçu

1.094.805

50,6

1.307.083

398.826

31,9

455.121

Meriti
Baixada

2.221.033

39,8

2.587.532

RMRJ

9.014.274

27,3

10.157.992

Fonte:

FUNDREM

O porte numérico

da população

concentrada

nas 4 cidades

da

'"
Baixada
atinge

Fluminense,
grandes

.

que detém 25% da população" da RMRJ

proporções,

importando

destacar

ra quase um milhão

e meio de habitantes

cimento

em torno de 50% entre 70/80

percentual

ressalvar

que poucas

Assim
o crescimento
altamente
mentos.
xada,
RMRJ

acumulado

expressivo,

Considerando

do número

o gráfico

Nova Iguaçu

representa

um forte cres
devendo-se

essas cifras.

l,percebe-se

de lotes e de familias

o conjunto,observa-se

que aglome-

(TABELA 3).

atingem

melhor

confirmando-se

em todas as décadas,

Nova Iguaçu,

em 1986, mantendo

cidades brasileiras

sendo, observando-se

(14 municipios),

aproximadamente

,

por década

entre os maiores

que o número

que
e

incre

de lotes da Bai

50% do total

da

(TABELA 4).

NÚMERO

DE LOTES ACUMULADOS

REGIÃO

ATÉ 1950

POR DÉCADA

- BAIXADA

1951/1960

1961/1970

FLUMINENSE

1971/1980

Baixada

158.943

349.143

133.784

83.694

RMRJ

253.063

705.552

246.836

194.080

Em termos qualitativos,

de acordo

Fonte:

FIBGE,

ca de 50% da PEA rendimento

coletada

705.614,
1.420.243

FUNDREM

temos uma distribuição

tretanto,

TOTAL ATÉ 1980

metodologia

generalizada

médio mensal

diferente

utilizada

com os dados de 1980,
de pobreza

percebendo

de até 2 salários

minimos.

(TABELA 5). Ao mesmo
cançando
Caxias,

um crescimento
segundo

com o nosso

assinada nas faixas

tempo o processo

ele-

salariais mais baixas

de favelização

se Lnt ensLfLca , al

entre 70/80 de 104% em Nova Iguaçu e de 180% em

dados fornecidos

pelo Censo Demográfico

conhecimento. da região, não expressam

to do processo

En-

24% dos entrevista

dos na faixa de até lSM, 74% até 2SM e 90% até 3SM, sendo bastante
dos sem ca~teira

cer-

pelo IBASE em recente amostra

em Nova Iguaçu, mostra resul tados que situam

vado o número

do

de favelização

na Baixada

que, de acordo

o real desenvol vimen-

Fluminense.

à

am ligação
sépticas,

rede geral de esgotos

° 255

ocupando

ta de Munic1pios

Demográfico

lugar em relação

2

atua muito

precariamente

à

de água se assemelha
denunciam

que na Baixada

se destacava

por apresentar

rede pública

de abastecimento

lizados,

o problema

colhido.

com fossas

básico

coleta não chega

(Revis-

Fluminense,

condições

dé falta de saneamento

Dados

baldios,

rando um foco de poluição,

mais municipios

da Baixada

ral, que inclui

água, esgoto

básico

os poços uti

é agravado

com a fal

80% do lixo produzido

não é re-

diárias

espalhadas

e valões,
e invadem

e doenças".

(Relatório

no que se refere

à

a

diari~
os

as casas, g~
do MAB no

a situação

dotação

e

obstruindo

transbordam

- 1980). Sem dúvida,

e coleta

à

ligados

de salubridade.

jogados nas valas

Populares

do Censo

de domicílios

sendo 500 toneladas

mosquitos

de

em 1970, Nova Iguaçu

deve estar por volta de 600 toneladas

que na época das chuvas

12 ciclo de Debates

do sistema

de água, em torno de 35%, e

a 100 toneladas,

mente pelos terrenos

e a situação

da rede de esgotos.

do lixo em em Nova Iguaçu,

"A produção

desaguadores

ao saneamento

o mais baixo índice

em geral não apresentavam

ta de coleta

de 23% contavam

Brasileiros).

A CEDAE
abastecimento

e menos

dos

de-

de saneamento

de lixo, não difere muito

ge-

d~

de

Jova Iguaçu.

A agudização
sõesna
nizando

do processo

atual conjuntura,
a cidade. Assim,

lação imobiliária,
expressiva

da maneira
devido

ou conjuntos

tuidos de infraestrutura

dos a céu aberto,
proliferação

Portanto,

do processo

em loteamentos

implicando

a receber-maior

tifo, difteria,
que motivou

progressivo

continuam

de esgotos

vazios,

d~sti-

sobre

a

e surtos perió
meningite

deste trabalho.

das densidades

o

improvisa-

o que facilita

de epidemias

a realização

a desem
favelas

acampamentos

lepra, hepatite,

incremento

de especu-

com a concorrência

em forte pressão
carga

vao org~

irregulares,

constftuindo verdadeiros

e o desenvolvimento

-a dengue,

e a economia

carioca,

de lixo nas valas e terrenos

dicos de febre amarela,

é uma das expres-

incrementados

do proletariado

básica,

que passa

de insetos

mais recentemente

intensificação

ai se amontoando

habitacionais,

uso desse espaço

à

como o Estado

fluxos migratórios,

do empobrecimento

bocar na Baixada,

de periferização

demográficas

e

em bases

territoriais

sumo coletivos,

j~ deprimidas

acarretaram

nesse

mana que se iguala por estar
das suas condições
tir da viv~ncia

gem os movimentos
nizados.

de bairros,

espaço

submetida

de reprodução

comum desses

pela insufici~ncia

à

de con

a concentração

de uma massa hu

mesma

de agravamento

em termos

problemas

dos meios

situação

de consumo

na esfera

coletivo.

da reprodução

seja os mais espontâneos

É a par
que sur-

ou os mais orga-

Ainda

que a radicalizaçã6

sa fração do espaço,

especialmente

condições

coletivo,

de consumo

deflagração

do "por-se

porte

significativo

ção de interesses

se manifesta,

sociais

da população

11

grande

favorecido

Amigos

extensão

contraditórios,
salários,

de Bairro

como a igreja
liberal
fV'

que se propoe

existentes

do espaço

os moradores

a realizar

~

só pod~

mais segura
em No-

de um grupo

"

na area de saude que

procurando

às condições

O processo

de

de saúde e saneamenas

de vida e de insalubridade

reflexão

de se organizarem

correlacionar

acaba colocando

para transformar

um grupo que aspira

para

aquele e~
cada

vez

para a prática.

Essas
bairros,

para a atuação

sobre as condições

paço, e pouco a pouco vai se conformando
mais partir

do consumo

que em 1976 tinha à frente

um trabalho

que

(MAB) , num contexto

de uma instituição

com os moradores

a necessidade

política.

assistencialistas.

nos bairros

em que viviam.

-

mas nao com

que o conflito

conjuntura

na esfera

que abre espaço

pesquisas

to em geral e discutiram

tradu-

de vida são

desemprego,

de Nova Iguaçu

católica,

às práticas

Organizaram

doenças

de

de dar uma direção ~ essas reações

com o respaldo

não se limitasse

e

de formas espaciais,

por uma determinada

riam surgir se contassem

,

mais estruturado

subemprego,

e tais movimentos

de medicos

pela

espontâneo

onde as condições

inda de forte repressão,

va Iguaçu um bispo

das

local, .este agravame!2

dessa massa populacional

E vai ser na tentativa

e reconhecida

responsável

seja o movimento

reivindicatório

de exist~ncia

surge o Movimento

ser considerado

para explicar,

nessa

com os baixos

as necessidades

de vida nes

como O MAB.

É portanto

compatíveis

possa

seja o movimento

condições

no que se refere ao agravamento

em movimento

to por si só e insuficiente
da população,

das precarias

experi~ncias

inicialmente

iniciais vão transbordando

na esteira

da igreja, uma vez que

para outros

já

se colocava

para os participantes
para ganhar

força

recia a difusão

preocupação
dades,

suficiente

espacial

Nestes

de se unificarem

para enfrentar

momentos

porcionada

pela

de alternativas

reorientação

resistam
começara

o que reflete

conduzindo

Tudo isto se constitui

mento popular

o que favo

numa retaguarda

a se expandir,

das dificu!

dos problemas

muito

a um maior

às dificuldades

havia uma

com a socialização

que, nessa fase, se encontrava

de sua atuação,

sas lideranças

de Bairro"

para enfrentamento

dos moradores,

igreja

o poder público,

dos "Amigos

com a troca de experiências,

à organização

com outros bairros

do movimento.

primeiros

com a busca

relação

.,

a necessidade

a formação

pro

num processo

engajamento

pro~etora

numa conjuntura

mas sofrendo

em

de

social.

para que es-

em que o movi-

ainda o peso da

re-

-

pressao.
,

Nesse momento
ciais no sentido
autônomo,

ja se explicitavam

de criação

que se mantivesse

pre procurando
em movimento"

canalizar,

mais elaborado,
poder público,

mais

de um movimento
independente

reforçar

da população.

direcionado

especialmente

acontece

bairros,

cações

junto à Prefeitura.

juntura

polltica

e orientado

de moradores

e

e da igreja,

o já existente

para

reivindicar

de 800 moradQres,
divulgada

de imediato

O movimento

em 34 bairros

sem-

"por-se
a ser
junto

organizativa

a primeira

ao

torna-se

popular,

grande

e preparada

um canal direto

e consegue

local e no movimento

danças na estrutura

so-

à Prefeitura.

conquistando-se

-se territorialmente

de politicos

e articular

depois de amplamente

quinze

federativo

dos agentes

O dado novo é que agora ele passa

Em 1978, com a presença
assembléia

os objetivos

pelos

de reivindi

mais conhecido,

expand~

forte repercussão

na con-

e tudo isto demandava

que fosse menos

amadora

mu

para fazer

,

frente

as novas

tarefas

que se colocavam.

Como as reivindicações
exercer

uma pressão

cause maior

impacto.

bléia para exigir
dos bairros.

pública

continuavam

sem atendimento,

de forma mais ampliada

Surge a decisão

dó prefeito

de se realizar

um efetivo

atendimento

tenta-se

e contundente
uma grande

que

assem-

às reivindicações

I

Do ponto
3.000

à

pessoas,

população,

de vista

da adesão popular

foi um sucesso,

acenava

Assim,

com bandeiras

se apresentando

que iam de encontro

aos seus anse-

decorrente

que o movimento

ção de uma conjuntura
~ação de um trabalho

política

que reuniu

estava

e nao tinha uma imagem

o sucesso

mais com o pique

pois o MAB ainda

-

ios mais imediatos

a assembléia,

desgastada

da adesão

popular

de organização

massiva

em geral

mais favorável

por derrotas.

coincide

experimentava

muito
em fu~

do que fruto da sedimen-

dos moradores

no interior

dos bair

ros.

o fato do MAB sempre buscar pressionar
em cima da unificação
ção se expressa
apenas

na inexistência

a insatisfação

solução

da denúncia

de prioridade

o MAB perdeu

e acabou

ficando

à mercê

Prefeitura

-se defasagem

da importância

a oportunidade

os bairros

a coordenação

assumia

entre esses contatos

deu fracas respostas

volta-se

para se rearrumar

assumidas.

Agora

muito

à

ais

lar bairros

conta com 100 bairros

sua inegável

que a pressao

- ser o desgaste
a nao

para reivindicar

a

e da visi

uma ofensiva

à rotina

a negociação,

às investidas

em função

estabelecendo-

das novas

de estabelecer

aos bai~

do MAB e este

e tal crescimento

iniciativas

das idas à

de informações

dimensões

se vincula

contatos

de organização,

entre poder municipal

em 1980, uma caravana

Guanabara.

Essa porposta

constituindo

sobre a Prefeitura

e articunuma con-

O conflito

(pp X PDS), or-

com cerca de 700 pessoas

alternativa

entre as instâncias

mais

redirecionar

tendo como estra-

e estadual

foi gerada e assumida

uma proposta

-

nao surtia efeitos,

o MAB procura

junto ao poder estadual,

ganizando,

movimento.

voltam

da imagem do prefeito,

tégia as contradições

nação,

e

bem capitalizada.

Sentindo

os bairros

capacidade

que já apresentavam

juntura propicia

numérica

de legitimar

e a chegada

ros. O poder público
para dentro

mais urgentes

não

do poder público.

da assembléia

e apenas

de um plano de luta que unificasse

comuns. Apesar

pública

mais

do que da sua resolu-

geral mas as reivindicações

bilidade

Depois

dos problemas

o poder público

ao Palácio

a nível da coorde-

face ao esvaziamento

municipal

e estadual

do

não che

