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E

ELEIÇÕES

DE 1985 SURPRESAS

Perplexidade,
siderados

esperança

os sentimentos

e temor talvez

mais significativos

ções para a Prefei tura de Fortaleza
que ficou conhecido
votos contrariou
terizou-se
popular

no momento

as pesquisas

ao plano local. Revistas,

nais de televisão
cie de símbolo

anunciavam

nacional

a vitória

da ruptura,

dos

IBOPE, carac-

com um carnaval
e carro aber

Tal expressividade

não

emissoras

ca-

de rádio e

da prefeita

enriquecido

como uma esp~-

pelas

d oin i nad a por pol ít icos,

uma c i dad

dades loc is d

do próprio

Foi coroado

em' acenos.

das elei

concreto

por bandeiras vermelhas

to tendo à frente a prefeita

ser con-

O "dia da virada",

em que o resultado
eleitorais

nas ruas, acompanhado

possam

do resultado

em 1985.

como um dia de celebrações.

restringiu-se

DE UM EVENTO

peculiari-

"coroné is" há

muitas décadas.
A euforia

que acompanhou

face à reversão

quedando-se,

esse evento

de expectativas

diante dos problemas

vigentes

estrutura,

a eclosão

de greves e ocupações

expressar,

não só na imprensa

provas concretas
je é possível

da falência

dizer qu

um tipo de lembrança
da esquerda

Fortaleza,

administrativa.

a ser exorcizada,

algum tempo após o término

outro, permite

porque

refletir

de uma dualidade
disputas

acadêmicos
reforçar

popular"

de sua gestão,

imagem

firmada sob

Tais dificuldades

em

se por um la

agora vistas à distância.

de ruptura

do poder local, as

silêncio

a

caracte-

e os "a favor". Trata-se

que não se restringe

da direita"

consideradas

da uma simbologia

como

dos anos de 1986 a 88

ao âmbito

experimentado

é também prova de um certo inc6modo,

cas políticas

ameaça da

de Maria Luiza tiveram

O relativo

as "críticas

de

funciona

de uma gestão

entre os "contraJ

de opiniões

políticas.

a

A tal ponto que, ho-

enquanto

melhor questões

sobre a administração

rística de polarização

de terra passaram

foge do "calor dos acontecimentos", por

Sendo marca de um período
opinloes

de infra-

popular.

sobre a prefeitura

do perde o impacto,

impuseram

como no senso comum, espécies

no poder ou impossibilidade

Escrever

que se

na. cidade. A insuficiência

a "administração

o signo da participação

loi gradutivamente

ou tornar-se

nos

configurado
cúmplice

das
meios
entre

de práti-

"incorretas".
são compreensíveis

que acompanha

a formação

se analisarmos

e exercício

to-

da referi-

2
da

pr f-itura.

da "esquerda"

Enqot3nto signatária

e do "feminino"

do que se poderia
de significações

considerar

um evento por excelência
da prefeitura

(Bourdieu,

dos eventos,

pOlítico-social
enquanto

de forma decisiva
sos freqüentes

a produção

constituem

desse período.

produtor

de opiniões

esse confrontar

de defesa

onde

por

interage

1989).

tos e suas regras de legitimação
jornalístico

~ perpassada

por campos de forças sociais

A ideologização
a tessitura

condensador

sociais.

impulsionadas

o poder simbólico

do "povo",

a gestão de Maria Luiza e promotora

Desse modo, a análise
versões

do "novo",

espaços

que conformam

Não por acaso,

o setor

e imagens vai

marcar

permanente

e acusação

dos acontecimen

de oposições,

discur

que evocam a imagem de um jul

gamento.
Por esses motivos,
querda"

atribuído

o mero epiteto

a esse período

de "populismo

administrativo

de

es-

é empobrecedor

p~

ra dar conta da amplitud
d ssa problemática.
l\jossas
r Ll.exões convergemno 5 nrido de 'recuperarurro t.cmpor
al.i-:
dade social e política,
e regras que dinamizam

que faz emergir
o próprio

Nesses termos,
senta uma espécie

o período

de caso exemplar

propósito

urna análise

dessa gestão

cronológica.
tão municipal
transição

que inscreve

nossa

ou digressões

e

por si só ten-

não seguem aqui uma perspectiva

dimensões

percursos

significativas

e atores

de uma ges-

no quadro

de

uma

política.

'fRAJE'l'O

Nascida

PESSOl\L

-

THI\VESSIl\S

em 1942, Maria Luiza,

rais, passou sua infância

no sertão.

DE UM./\ ÉPOCA

filha d~ proprietários

Estudou

em colégio

ras em regime de internato,

vindo posteriormente

onde concluiu

Antes de formar-se

seus estudos.

ço Social em 1965, militou
Presidente

à

Escapa entretanto

seus

comum.

portanto,

Serão retomadas

repre-

não do ponto de vista de

ter sido feito, aspectos

tadores no plano da observação

disputas

municipal

dos "êxitos e fracassos"

do que deveria
As reflexões,

sociais,

jogo do poder.

"feitos" mas até de seus "defeitos".
preocupação

atores

no movimento

da União Estadual

tório da Escola de Serviço

para

frei-

Fortaleza,

na Escola de Servi

estudantil,

dos Estudantes

de

r~

sendo Vice-

e Presidente

do Dire-

Social.

A passag m da especialização

em Serviço

Social

para

o

3

exercício

do ensino de Sociologia

tir de uma opção pessoal

baseada

efetivou-se

inicialmente

em um autodidatismó

a par-

bastante

co-

mum à epoca.
É importante
so de Sociologia
formação

da Universidade

específica

como Filosofia,

nhecimento,

e Serviço

seus alunos,

e dinâmica".

já no momento
tinham

Sociologia

era exercida

de sua formatura,

complemento

de opções

ção no interior
dificuldade

pontos

e militância

possibilitou

política

Estudantil

poderia

Católica,

mocratização,
político

iniciais

cia de presos
a passagem

políticos,

de forma gradativa.
nista pela Anistia
meiro degrau

através

também

de uma atua-

conflitavam

uma base formadora

de "abertura

através

política"
práticas

de movimentos
feminista,

Maria Luiza ajudou

de

rede-

protesto

amplos de denún

entre outros.

a criar o

no Ceará, que representava

na sua trajetória

política

nhar de uma modificação

na esfera doméstica

fez-se

uma espécie

da Universidade

universi

fez-se

familiar.

gia e política

entretanto

uma certa visão teórica
libertária

da sociedade,

ficava a efetivação

a prática

não se opunham

do social.

pelo menos no

Identificada

a ação política

de princípios,

política.

Femi-

de pri-

acompaDesquitada

e com uma filha, ela passou a afirmar de forma mais clara
vocação:

Assim,

Movimento

fora do circuito

restrito

ser sua verdadeira

na

que

ou de

fora dos muros da universidade

tário. A saída do mundo

parecia

e

experiência.

movimento

para uma atuação

economia

de Maria Luiza na Juventu-

final da década de 70, outras

passam a acontecer

o desempe-

representavam

ora se

possibilitou-lhe

ser nomeada de primeira
Nos tempos

de vez que

de

diversificadas.

De todo modo, a participação
d

por uma profes-

fortes de comunicação.

universidade,

de unir práticas

nos Es-

com um professor

que ora se unificavam,

da própria

aEins

a opção por essa área do co-

O casamento

nessa momento

de cursos

em Sociologia

nho dessa atividade de forma mais integrada
sociologia

não pOSSUlam

Social entre outros.

Maria Luiza consolidou

que segundo

iniciais do cur

do ·Ceará,

do curso de Pós-Graduação

sora "interessada
economia,

Federal

na área, sendo originários

P dagogia

Através
tados Unidos,

lembrar que os professores

o

que

Socioloesteio de

com uma

teoria

em um âmbito geral signi

ou a própria

teoria

realizada

na prática.
Sua primeira
congregou

setores oposicionistas

não legalizados,
criadas.

candidatura

incluindo

como deputada

estadual

do MDB, grupos

Igreja e entidades

em

1978

de esquerda

ainda

profissionais

recem
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A atuação

de Maria Luiza no Movimento

leiro foi feita articulando-se
próprio

partido,

organizados

nhecida como "parlamentar
capital político
expulsão

combativa"

e na crítica

na defesa

lar com pap 1 significativo
de deputada
Durante
f

poderes

frente à situação

encaminharam-se

sair do PMDB, separando-se
torno desse partido,

críticas

no Partido

separações

de

Durant. o movimento

de

"os

projetos,
marca

de Maria Luiza
fizeram

aglutinados

em

dos Trabalhadores.
com movimentos

de

pontos de difere~

de moradores

da favela

parlamentar posicionouí.'l
um t.o rro ric <.lu, <10 [>(; l.o

tendo sido considerada

em torno do conjunto

e

redemocratiza-

que lhe

também

por outros grupos de apoio ao movimento,
substanciou

segundo
diferentes

partidárias

da articulação

Tal postura,

apoio popu-

passou a ser a nova

urbana, delinearam-se

do Estado.

favela

das formas de pensar

José Bastos em 1979, Maria Luiza enquanto
s _ contra ,1 tJ:.)n.3[~~J:011C
i D do mo rado ros p,
governo

da

entre as

de grupos de esquerda

e ingressar

ciação e divergªncias.

base d

a diversidade

as opções

Do 'ponto de vista
bairro da periferia

imobiliária.

de [rente única contra

política

posturas

contra

em 1985.

da ditadura",

por assumir

na atuação

do período

por uma espécie

Nesse contexto,

Coseu

futuras p~ra o

a r-speito

de abertura

do

popular".

de moradores

surgiram,

Se os primórdios

representativos

da oposição.

nas eleições

mudanças

ção caracterizavam-se

esquerda

à especulação

uma importante

esse percurso

atuar na política.

presentes

em 1982 e prefeita

cço s d- esquerda,

à

Brasi

Maria Luiza construiu

contra a expulsão

José Bastos que se cristalizou
mandato

situados

em torno da "tendªncia

à base de denúncias

de favelados

Foi sobretudo

a grupos

Democr~tico

radical

como PCdoB e PC,

amplo da entidade

de

con-

moradores,

nítidas.
A partir de então efetiva-se

ria Luiza"

com influªncias

tido Revolucionário
te no crescimento

o conhecido

"grupo da

do recém criado e não legalizado

Comunista

que irá desempenhar

MaPar-

papel importan-

de uma base de apoio para as e~eiç6es

munici-

pais.
A entrada
res não aconteceu

da Parlamentar

de [arma tranqüila.

do, com pouca penetração
capaz de se contrapor
do Partido

bases. Do ponto devista
no PT é afirmada

É que o recém

instituísse

às demais.

Partido dos Trabalhadores

dos Trabalhado-

entre setores populares,

trada do "grupo da Maria Luiza"

integrantes

para o Partido

poderia
pessoal

Parti-

temia que a en-

uma força

Após uma tumultuada

consolidou-se

criado

hegemônica
convenção

o que para a maioria

r presentar

o crescimento

a justificativa

por Maria Luiza do seguinte

para o

modo:

de

do
dos

suas

ingresso

"Minha postura

5

tendia

logicamente

para o PT. Tanto e que ~uando

CUT eu, ao lado de poucos
à essa corrente
meu casamento

emedebistas

do movimento

mente contra os setores

nos posicionamos

sindicalista

com o PT é exatamente

da criação

conservadores".

favoráveis

que é mais

nessa proposta

da

avançada.

O

que é radical-

(Entrevista

concedida

a

rede Manchete).
A trajetória
percurso

política

de emergência

segmentos

de novos atores políticos,

que incluem antigos

intelectuais

militantes

e profissionais,

campo politico

de Maria Luiza circunscreve-se

"Eu comprei

assediados

pelo paradoxo

essa luta, comecei

sociedade

exposto

bem comportada.

de parlamentar

e não simplesmente

para reforçar

ter um mandato".

ante-

do jogo do poder.
que estavam vi-

políticos

bastante

e portan-

contraditórias

civil e

A minha candidatura

foi decidida

de transfor-

de uma prática

os presos

ao nível da sociedade

ao

x~erl ncia inaugu-

a lidar com pessoas

do tecido social com propostas

ao que estava

incorporam-se

e uma outra atual de integrantR

vendo no âmbito da clandestinidade,
to esferas

de uma

de

clandestinos,

com objetivos-variados

má-Io. São nesses termos participantes
rior de oposição

de partidos

que gradativamente

institucional,

ral, freqüentemente

provenientes

no

conjunto

desde o

mandato

esse projeto

(Entrevista

da

político

realizada

em

de Maria Luiza representa

o per-

1.8.91).

A experlencla

política

curso de uma época. A efetivação
ca, que deEin~m
cionais,
municipal
dentro

uma pnssag m de oposiç~o

onde a clandestinidade

de espaços

de quadros

[ora

a1S

institu-

para

ocupação

no interior do campo do poder. De certa
reatualiza

o confronto

dos princípios

desses

Ampliar
do candidato,

e regras que conformam

o grupo d

promover

ra, após o período
so da candidatura
lher desquitada,

de esquerda

sam essas condições.

e

o jogo do poder.

parecem

políticas

ser os

As eleições

não fogem a esse

vando em eons i d r ção os supostos

"fora"

amplo e uma imagem com a fina-

a uma boa campanha.

de Maria L~iza,

Estar

as propostas

do eleitorado

ditatorial,

forma a gestão

DIFERENTE

não adeptos

um discurso

lidade de captar os anseios
necessários

espaços.

na pOlíti-

m~rcos

é o maior exemplo,

UMA CAMPANHA

dientes

emergentes

ingre-

para prefeit~

imperativo.

essa e uma tarefa

No c~

complexa,

le-

"ncgati vo " ,) p rior i de uma mu-

e com todos os estigmas

que

perpas-

6

Traduzir
vergiam

o conjunto

para uma ruptura,

das expectati~as

ao mesmo tempo definir

rável no sentido de conduzir

a administração

ta a tarefa a que se lançou o conjunto
A utilização

partidárias

situadas

por um sentimento

portadora

freq~entemente

de uma verdade,
de denúncia,

favo-

represen-

de candidatos.

Esta, quase sempre movida
discurso

da cidade,

como suporte

não parece até a década

das propostas

que con

uma imagem

dos meios de comunic~ção

sencial de uma campanha
fundamental

eleitorais

es-

de 80 ser o
mais à

esquerda.

de que sua

atev~-se

dado

crítica

a idéia de

capaz por si só, de promover

é
um

adesão e credi

bilidade.
l\. c arnp

n ha

ra

pa

Fortaleza,

representa

utilização

da televis§o

assim,

ideológicas,

senvolvidas

uma quebra

na referida

que tem como suporte

po natural de eleitores.
diretrizes

pr

s d

çõ

Lo i t.u

ra de

por exc~l~ncia

campanha,

no sentido

A

da veicu-

ampliação

Uma imagem não nitidamente

pelo público

r.rn

uma espécie

a necessária

mas pensada

1985

nesse tipo de tradição.

como instrumento

lação da imagem constitui,
"modernização"

o Lo i

EIS

de

do gr~

associada

as

a partir das expectativas

de-

amplo,

constituiu

um dos obj~

tivos da campanha.
E possível

dizer que no primeiro

Maria Luiza tratou de desconstruir
das à sua candidatura,
de modo comparativo,

para depois,

por um seminário
a primeira

finir um perfil da candidata.

to de impacto
coordenador
campanha

com objetivos

da campanha

ir ao ar. Naquela

prensa,

um coquetel
cartaz.

mostrar

propostas
integrantes

campanha

decidiu

à noite,

visibilidade
a proposta

pública.

vez um

lançamento

bem

que a Maria tinha chance.
começando

da

de televisão

coisas de pobre

chamamos

O

de lançamento:

na cobertura

Foi um negócio

efetiva-

por um lançamen-

antes mesmo do programa

da campanha

foi de-

e

a

do Hotel Bei-

a imprensa

inteiri-

sofisticado

pois a

Aí foi toda

com um certo pique

im-

legal".

da campanha)

Algumas
A utilização

pelos

Simultaneamcnt~a

época o PT tinha aquelas

foi super badalado,

(coordenador

associa-

tarefa a ser realizada

de angariar

a lmprensa

nha e apresentamos
gente queria

solicitado

assim expressa

gente fez uma apresentação
ra Mar. Fizemos

de

ressaltando,

com as demais

por fazer pela primeira

chamando

negativas

lr gradativilm nt

em áreas de comunicação,

"A gente começou

a campanha

pelos opo s i tores.

do setor de comunicação,
da por técnicos

as imagens

as diferenciações

políticas veiculadas
Iniciada

momento

técnicas

de produção

da música Maria Maria,

nhava uma candidata

atuante

de imag m foram acionadas.

de Milton

em greves

Nascimento,

e mobilizaçõ

s de

acompasetores

7

populares

apres n t a rido

[orça, coragem

ter f~ na vida". A produção
teiro pr~vio,
t~cnica

recriado

hoje utilizada
. Explicitar

do p0blico

pela candidata
em campanhas

na ocasião

tivesse

definidoras

e considero

toda questão

modernidade

X atraso,

O que foi passado

d rnidade,

a candidata

coisa nova. Tanto

é

novo com o povo",

política,

e eleitores.

uma ~poca de transição
uma campanha,

parece

mobilizada

mente definido

por~ue

em

era muito
esquerda

a música

fez,

e

era
uma

"construir

da campanha)

da

modernidade

a expectativa

de proximidade

Buscar os símbolos

ter sido a principal

como autoritário,

estava

e representava

do advento

para criticar

cor-

foi uma imagem de mo

I?_gando". (coordenador

tem no espaço da política

entre representante

o que

do que a questão

falava com clareza

acabou

expectativas

e Maiia Luiza,

junto à população

Essa busca do novo, típica
(Lefebvre)

gravações,

da campanha.

que o sLoq an que ela mesmo

,

em ro-

hoje minha análise

porque a imagem era mais bonita,

legal, porque

das

dA

mais sofisticadas .

jogo em termos de imagem. Paz dê Andrade

direita.

bas~~va-se

um tipo de imagem segundo as

"Eu sempre entendi,

mais a questão

t ra nha mania

"r-s

do texto televisivo

foi uma das estrat~gias

reta, que embora

e uma

um passado

do novo

em

estrat~gia

de

político

por todos os candidatos

clara-

partici-

pantes do pleito eleitoral.
Esse
representava

"novo"

porem,

um perigo

sobretudo

mos, a figura do candidato
tituía o complemento
seu passado
entr

um outro,
vamente

positivo

calcado

institutos

m uma prática

denominar

ríodo uma proposta
proximidade

"produção

entre p0blico

com índice crescente
expectativas,

consolidada

que a campanha
superiores

de uma imagem",

inaugura-se

e g~upos

de eleitores
campanha

mas para os próprios

ssn

se

nesse peuma

e militantes.
publicitária

cresceu

no final do pleito,

~omo símbolo de rompim
a

ao que

"corpo a corpo" que viabilizou

de adesões, a candidata

O Jornal Brasil
bro, assim expres

gradati-

às previsões de

além

e
das

o que ficou conhe-

cido como "grande zebra eleitoral". De fato, a vitória

nha, constituiu-se

em

ntão na mediação

referentes

por uma criativa

constituindo

não só nas pesquisas

ter-

Barreira, con~

já mencionados,

de campanha

Assessorada

Nesses

nítida de contestação

segurança,
efeitos

Foi

radical,

como Ibope e Gallup.

Al~m dos aspectos
poderia

municipalista.

atingindo

de pesquisa

América

de uma experiência

capaz de transmitir

se consolidou

de forma

para a classe m'dia.

a vice-prefeito,

de administrador

um discurso

se interpretado

participantes

imprevista
da campa-

nto com o passado.

Extra, em sua edição especial
vp.nto in~sperado:

de dez_m-
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"Só uma vez na vida Fortaleza
aquela do dia 17 de novembro,
ção dos·votos desta eleição
peonato

mundial

quando

terminou

de futebol no México,
comemorar

a maior

em plena ditadura

zebra eleitoral

apurado

cam-

Médici.

praias

de

do país: a vitó-

na prefeitura

da quinta maior

brasileira".
Foi no clima de euforia

como "expressão
memorou

eleitoral.

popular"

Um cortejo

que a

carnavalesco

eleita
cidade

co-

seguido

ao

um festival de ace

vermelhas.

"Eu r presento
tiva da popularidade

o novo" frase proferida

como

justifica-

e êxito nas eleições para prefeitura

dessa emergente

uma ruptura.

Exorciz~r

dimens~o

simbólica

~onstitui

de 1985,

e política

as marc::Jsde um p..,ssadoc

utopia de uma transformação
"governar

p~la recém

na Praça José de Alencar virou

nos e bandeiras

diz bastante

inte~pretado

de avanço do movimento

o veredito

grande comício

d

como

na cidade a

inundou praças

ria da petista Maria Luiza Fontenele
cidade

uma festa

85. Foi em 1970, na conquista

Agora o povo saiu às ruas,
Fortaleza·para

assistiu

o que

típica
:1

projetar

(ai nomeado

como:

o novo com o povo".

CARACTERÍS1'ICAS DE UM PROGRAMA

- CONSTRUIR

O NOVO COM O POVO

o slogan que mostra a diretriz básica do governo da pr~
feitura toma a perspectiva

de ruptura

como questão

Desde a campanha,

a projeção

contrário

às administrações

anteriores,

cuperação

de uma cidade devassada.

bitantes"

e governar

posto norteador

através

questões

popular"

do, aos trabalhadores

a cidade a seus

dos excluídos
do programa

ha-

seria o su-

merecem

ser

que presidiu o programa

da

de direitos
e demais

na categoria

sociais,

setores

sumiu um projeto

excluídos,

sobretu-

capazes

de

se

administração

as-

de "povo".

de identificação

com os grupos

excluídos· dos be-

do poder e do acesso aos bens fundamentais
termos,

mobilização"

referentes,

Fica desse modo claro, que a referida

nefícios

e

o que seria a re

objetivou "elevar o nível de

da consolidaç~o

enquadrarem

substanciais

O eixo básico discursivo

"administração

iluminou

diferente

da nova gestão municipal.

Algumas
destacadas.

de um governo

"Devolver

com a participaçã6

fundamental.

cidade.

Nesses

a mobilização

culação

entre o lugar específico

atuaria

de consumo

como fator de

do poder e demais

espaços

na

artinão
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institucionalizados.

Estes,

seriam

uma

e ao mesmo tempo reforço de grupos
po político.

com possibilidade

em oposição

de influir

histórico

namente

o urbano,

tervenção

físicas,

o civismo

a

que implica defesa

do

política.

"Den-

como viver/conviver

ple-

popular

de contar

de vida'~ (Programa da Administração
As finalidad~s

define

a sua

in-

considerando

com as condições

toda

mínimas

Municipal)

de ação do governo

encontram-se

implici-

itens:

- Intervir

no urbano de forma articulad

- Compatibilizar

o desenvolvimento

;

urbano com a

preseE

historico-cultural;

- Desenvolver
tucionais

a favor

urbana destacam-se

da cidade de Fortaleza,

como necessitada

vação do patrimônio

uma

sociedade,

p~blicas

e a participação

é que a administração

tadas nos seguintes

do cam

representa

políticas

ampla de habitar,

no território

sua população

popular

da política

e ecológico

tro dessa perspectiva

no interior

(Programa da Admi nis·tração Munic i pa L)

populares".

das condições

patrimônio

Jugar-controle

ao poder maior da

definir

Entre as diretrizes
melhoria

de oposição

"No limite, a administração

spécie de contrapod-r
das camadas

sp'ci~
d
r

um clima organizacional;

- Propiciar

a participação

ou conjunto

do movimento

através

de mecanismos

insti-

popular;

- Apoiar a luta por melhores

condições

de vida e traba-

- Apoiar o movimento

independente

lho;
- Valorizar

popular

o servidor

público

enquanto

e autônomo;
funcionário

a

serviço da coletividade;
- Buscar
sos proprlOS

com os recursos

e lutando

existentes,

pelos indispensáveis

ampliando

os reCUE

na conscientização

da

melhor ia das condições de v ida da população.
Em termos gerais,
ção Popular"

distingue-se

de prioridade

o plano governamental

de seus antecessores

à "pacticipação

tiva e fundamental

popular"

nas decisões

O plano global define-se,
desafiam

a constituição

das desigualdades
serviços.

do espaço

na apropriação

Ao reconhecimento

no interior

das organizações

populares

de um seminário

instância

consul-

desse modo, por medidas

urbano em uma cidade
dos espaços

contrapõe-se

capazes

e limites
o acúmulo

intitulado

que

com acirra

e distribuição

de consolidar

O "que fazer" após as eleições
realização

opção

a serem implementadas.

das contradições

do campo político,

pela clara

enquanto

políticas

da "Administra-

dos

vigentes
de

forças

o novo projeto.

tomou como pressuposto

"Fortaleza

da gente"

a
no
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qual t'cnicos,

int 1 ctu 1S r associRções

tos discutiram

diversas

Identificar
norteou o conjunto
mo saneamento,
planejamento

das discussões

transporte

expressas

coletivo,

e propor
em pontos

ressaltar

com tudo a construir
das desigualdades

em matéria

sociais

Fazer uma
expectativas

que as discussões

entre associa-

"das "pé ss i me s condições
mudança.

poderia

entr

o discurso

profun-

de

parecer

o caminho

camfanha,

os dilemas

populares"

expressa

com maior

renciada de forças sociais

com distintos

suportes

inicialmente

ntidadrs

bém o direcionamento

popular

fidedignida-

constituição

dife-

ideológicos.

constituídas,

diante

en

englobando

tam

de greves

e

das situações

s de terra. Além do mais, é importante

nismos de participação

acionados

ao modo de relacionamento

populares

efetivado

e as reali-

e problemas

pela

referem-se

as

óbvio de análise.

caracterizado

tre pr feitura

urbano e

o ponto de partida.

inaugural,

Tais dilemas

cidade

DO POPULAR

verificar

no trato das "questões

de vi.

Uma

em torno da gestão da prefeitura

Entretanto,

de esse espaço

d

de planejamento

tornou-se

omparação

geradas

zações efetivas

dcst"car

ou gestão de programas

os

meca

sociais

via

por órgãos públicos.
Se a opção pelo popular
de prioridades

trabalhadores

pode indicar uma

a respeito

da periferia

aos grupos
O aparecimento

ram-se cisões,

ocorre

de questões

perspectiva

que

atingem

urbana, as diferenciaçõe~

já de saída na própria configuração
~acionadas

co-

segurança,

das propostas

A GESTÃO

consensual

básicos

abastecimento,

por base a existência

da" como móvel."fundamental

bilizados

medidas

urbano e finanças.

tomaram

ocupaçõ

n "indic~-

propostas.

os pontos problemáticos

É importante

ções

de mor~dor0s

das entidades

integrantes

ressaltam-se

instituídas

da própria

prefeitura.

dessas diferenciações,

que depois

na propr1a

tentativa

os

de efetivação

re-

torna-

dos Con-

selhos Populares.
Uma das vertentes
Rocha, presidente
através

rismo" .

do PT, propunha

de conselhos

com caract

existentes

rísticas

fundamentada

a participação

que seriam articulados
de "representatividade,

por

da

Gilvan
comunidade

em um grande Conselho
autonomia

~ apartida-
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Outras
nalização

dos Conselhos,

na perspectiva

dif rlam quanta à forma de operacio-

proposições

o que revelava

claramente

de gerir difer ntes hegemonias

pos organizados.

Questões

passam o conjunto

a criação

fundamental

da Federação

vinculação

de bairro

ou "indep ndente"

e Favelas,
popular

Ja existentes.

prévia da prefeitura

ra essa entidad

representa-

a efetivação

de Bairros

de novas formas de organização

as associações

das

dos gr~
per-

das discussões.

A rigor, a oposição
lhos e originária

no interior

sobre a autenticidade

ções ou o que seria cons i.d
e rado "avançado"

dificuldades

dos Conse-

para

quem,

desrespeitava

Além do mais, a

com os conselhos

, uma forma de atrelamento

suposta

representava,

p~

e impossibilidade

de

independência.
A idéia de sobrepor outras formas de organização
existentes,
existia

reforçou

no interior

são completa

a diversidade
dos movimentos

e sem solução.

ticos" e "verdadeiros"

lhos populares

da

de outras

e tradicional".

Uma análise

Quais

"aut:n-

popular?
e

Favelas

respeitar

a

a auto-

c não criar Consequerendo

impô-los

(Jornal O Povo, 19.1.86)

mais profunda 'das divergências

do contexto

uma discus-

.onso I hos com base

deveria

culturas,

a

que

seriam os

de Bairros

ntidade de moradores

importados

de forma arbitrária

colocando

contra os

"A, prefeitura

j

e partidária

do movimento

pela Federação

argumentos:

nomia e a organização

universo

Por exemplo:

s n t i d do ~ronunciou-s.

pr sidente da

compreensão

sociais,

representantes

Em nota emitida
nos seguintes

ideológica

as

social anterior,

supõe

uma

no qual é formado

esse

conflitivo.
A Federaçãodos Bairros e Fav Ias, comlgegemoniado PCdoI3,não obs

tante suas razões'deoposição às possibilidadesde atrelamentodos

Conselhos

à administração municipal, mantém anteriormente uma po~
tura antagônica à gestão de uma prefeitura a qual ela não apolou
Populares

durante

o processo

eleitoral.

Nesses termos,

compreende-se

torno do qual se revestem
sob a linguagem

do tipo movimento

durante

ocultados

indiferenciado.

ou "atrasado",

de uma proposta

quais seriam as perspectivas
a administração

freq~entemente

em

ç

"avançado"

A Federação

polarizante

ssas d i f renças c orn base em c Lass i Lice oo s

lado" impediu a realização
apontar

tais embates,

de um "popular"

Compreender

o caráter

de Bairros

tentes entre as organizações

unificadora

de participação

e Favelas

municipal,

"autêntico"

capaz

antagonismos

criadas

de

popular.

foi oposição

acirrando

populares

ou "atre-

constante
já exis

anteriormente

sob
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a influência
criadas

de Maria Luiza

sob a hegemonia

(Uniãodas

Comunidades)

de outras propostas

Além das questões

de ~atureza

sobre o caráter

dos Conselhos

discussões

tona a temática

do as~cto

cipação

(Gondim, 1986).

popular

no interior

dos movim

partidá~ias.

prática

Antigas

fizeram

ou organizado

divergências

são assim

Vlr a

da parti

políticas,

reavidadas

desse espaço

zia p rt

xp ri ~nci<l dDS' nt i dad s po pu La res existentes.

GREVES E

o
salários,
quadro

li

INVASÕES

-

cus'ros

OS

trato da questão

condições

zação de recursos

urbana qu

DE UNA ADMINISTRAÇÃO

incluindo

e moradia

que não fa-

a problemática

de

está sempre presente

acompanha

no

a gestão das polítl

no Brasil.

É possível

ciona mecanismos

SOCIAIS

social

de trabalho

típico de pobreza

cas administrativas

drade,

li

de partic~pação,

pela

possibilidade
d

inusitadQ

administrativa,as

Populares

mais espontâneo

ntos populares,

e as entidades

nesse sentido afirmar

de controle,

repressão

que conformam

que a pobreza

e tentativas

urbana

de racionali

a idéia de um Estado

Tutelar

(An-

1989).
Na situação

da administração

texto, essa problemática
ministração
segmentos

racional

de natureza

O problema
municipal

coloca,

(Jacobi,

da "questão

política

polilizaç50

social"

de

que se transmu-

e ideológica.

da participação

popular

não só em Fortaleza,

e, simultaneamente,

nesse

no âmbito da ad-

mas tambcim nD

a tensão entre a necessidade

eficiente

discutida

não simplesmente

de recursos,

sociais expressivos

da em questões

sociais,

aflora

municipal

traduzido

mas em outros
de implementar

promover

na

a pretendida

gestão

contextos
uma

prática

participação

1990).
As greves

praças pelos camelôs

por salários,
são exemplos

mecanismos

reguladores

justeza d

tais mecanismos,

"necessidades

ocupaçõ

s de turra e uso

das

nítidos de problemas que acionam

d~ um lado,

de outro, discussões

face ao que poderia

sobre a

ser nomeado

de

sociais".

Algumas

situações

promotoras

dessa questão

valem a pena

ser discutidas.
A greve de funcionários
ligados a saneamento

públicos

e infra-estrutura

mas, com o qual a prefeitura

incluindo

representou

teve que se defrontar

os

serviços

um dos problenos

primeiros
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meses.

Herdeira

de uma dívida orçamentária

gestão viu-se às voltas
to salarial

na

de um grande

gias desenvolvidas

contingente

falta de recursos,

tivar-se

de funcionários.

além da possibilidade

de situações

de abertura

O custo orçamentário

atra~(s

ociosos,

de resolução

era entretanto

vimentos

grevistas,

acenar

com demissões?

que no período

d.

a longo
impostos,
efe-

do problema.

acompanhado

de

um

representativo

Ou, como reprimir
à eleição,

anterior

de

de preceden-

não conseguiram

outro custo social. Como a gestão de um partido
poderia

A recorrªn

As estratégias

municipal

de funcionários

dívida

sob a justificativa

semelhantes.

tendo em vista a urgªncia

trabalhadores

As estraté-

insati~fatórias.

foi negada

prazo de aum nto da arr0cadaç~0
bem como dispensa

referida

entre a dívida" e o pagamen-

revelaram-se

à ajuda federal

tes, na hipótese

a

a curto prazo, com intuito de saldar a

a partir de empréstimos,
cia constante

defasagem

acumulada,

dos
mo-

represen-

tavam um espaço de apoio à prefeitura?
Apoiar
elminar

as greves,

a ociosidade

tratégia

da máquina

contraditória

primeiros

tempos.

inicia diante

solucionar

administrativa

De fato, o próprio

mandato

da greve de funcionários

médicos.

tico de formação

Por s

constituírem

tre "os que queriam

vam" criou no interior

nos

da preEeita

já

se

seguida de

gre-

no clima polí-

Os embates
f'.:.

no interior

trabalhadores

opunha-se

a proposta

ja vista o caos que ocasionava
básicos.

Realocar

tituiu-se

a questão

na proposta

justeza do movimento,
lo fundamental

viabilizar

de disciplinar

para a esfera

para por a máquina

da folha de pagamento

também

re-

de apoio dos

os conflitos,ha

do governo
que,

urbanos

federal con~

reconhecendo

a

a falta de verbas

como obstácu-

em funcionamento.

Dentre as di-

em greve,

da prefei ta, os argumentos
uma negociação

.n-

acirradas

de serviços

inicial da prefeitura

versas assembl 'ias de funcionários
da presença

Ao discurso

a paralisação

considerava

havidos

grevista, disputas

da administração.

to-

"os que a apo i a

sobre qual seria o alvo de greve. Tais cisões tiveram
percussões

de Servi-

elas imediatamente

a administração"

do movimento

I

se desfrontou

em grev's

a tal proposta.

atrapalhar

es-

da Secretaria

de uma "gestão popular",

maram a feição de oposição

pagamento
a

públicos,

funcionários

de

configuram

com a qual a prefeitura

ves dos garis da prefeitura,
ço Social

o problema

baseavam-se

com a

solicitação

dos quais ela dispunha
na apresentação

e as possibilidades

acionadas

do

para

deficit

para obtenção

do empréstimo.
As greves
de "calcanhar

passaram

de Aquiles"

nal O Estado de 3.4.78:

então a se constituir

que ironicamente

numa

foi comentado

especle
no

jor-
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"~ prefeita Maria Luiza está sentindo nos próprios'olhos
como incomodam as greves: quase todos os setores
de
serviços da Prefeitura de Fortaleza estão 'com suas atividades paralisadas.
É isso aí, pimenta

Essa nota evidentemente

emitida

a maré de antagonismos
As greves,
pr s nt

nos olhos dos outros

por um jornal de oposição,

criados
sobr

os Con

relação entre poder e oposição.
vice presidente
apoiava

a

antiga

lhos ropular~s

A esse respeito,

da União das Comunidades

a administração

revela

m torno dos ev ntos grevistas.

por outro lado, repunham

na discuss50

é refresco".

municipal

polêmica

a propósito

da

a opinião

d~ Grande

do

Fortaleza,

que

é significativa:

"As greves eram oportunistas porque a gente via. No caso da Fundação de Serviço Social, nós acompanhamos
o
processo da Fundação. Essa fundação passou grande parte
do tempo, mais em greve do que trabalhando.
As greves
eram puxadas oportunamente por algumas lideranças
do
PCdoB e até d dir.ità, que não acreditava e não acr di
ta até hoje que a Prefeitura de Fortaleza caiu nas mão~
de uma pessoa progressista, honesta e inteligente
que
tem um trabalho nesta cidade desde a sua época de deputada" .
Além dos efeitos
cussões

óbvios de natureza

sobre a of rta de s~iviços

leza, sob fortes chuvas,
radas e projetos

ou os mec~nismos

legitimadores

eram questionados

no confronto

as

e simultaneamente

reconhecer

vindicações
cessário

das categorias

acionar

-

As

Se o problema
permanentemente
cos, durante
questões

em greve. Antes,

os recursos

"INVASÕES"

DIFICULDADES

pa-

da adminis-

entre disciplinar

a justeza das

rei-

porem, tornava-se

DE UMA POLÍ'l'ICA

ne-

URBANA

das ocup ções de terra na cidade tem sido
entre

a gestão da prefeitura

no âmbito da esfera

àquela que foi identificada

como

emitido

favelados

ele ocasiona

política.

urbana constituem

Em documento

escolas

financeiros.

palco de conflitos

dores da periferia

Forta-

de s rem acionados.

tração municipal
mobilizações

as reper-

eram evidentes.

tinha suas ruas danificadas,

à espera

A autoridade

básicos

política,

Como

e órgãos

púb1l

uma série

de

já foi dito, os mora-

uam espécie

"representante

pela prefeitura

de base de apoio
dos favelados":

que trata especiEl
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camente das ocupações

de terra

"A administração
transigente

encontra-se

popular

para garantir

o seguinte

tem se pautado

o direito

enunciado:

numa luta

in-

de terra a essa população

ca-

rente".
"E a dificuldade
resses populares"
ver conflitos
análise

e disciplina

conflitos

veram um número elevado
res também
d

foram alvo de ocupações

alojamento,

abrangendo

"inte-

Antes de passar

discutir

alguns

em ár as p~blicas,

de pessoas,

entre

urbanos que vai promo-

administração.

é importanté

Predominantemente

uma adequação

dos espaços

à pr6pria

internos

desses

de encontrar

dados.

as ocupações

60 mil. Os terrenos
por moradores

a

envol

particul~

com dificuldades

37,5% do número total das ocupações

de

1987.
Quadro

I - OCUPAÇÕES

Total de Lotes
Ocupados

DE TERRA EM FORTALEZA/1987

nº de Ocupações

Pessoas
Envolvidas

13.896

P~blicos

Particulares

40

24

60.000

Fonte: PMF, Caderno
1987.

d

D bates - Ocupações

A problemática

das ocupaçóes

em proporções críticas

tornou-se

explícita

do campo político.

tre as dimensões

que constituíram

za, a defesa
cativo.

contra a expulsão

Apoiar as ocupações

que se elaborava
samento

cessidade

que culminou

o capital

lembrar,

político

que den-

de Maria Lui

teve um papel signifi

aspectos

de um

discurso

Não sendo este um pe~

de Urbanismo,

com sua renúncia

criou-se

justificada

de áreas de uso social.

Assim,

as ocupações

de desapropriação

representavam

um

organizações

populares~

a concepção

o uso dos espaços,

cidade a longo prazo.

Em carta de renúncia

demissionário

na

necom

"avanço
sobre a neces

argumentava

diz o seguinte:

um cli-

se para o

à prefeitura,

sidade de disciplinar
o Secretário

níti-

articulado

grupo organicamente
das

com r percussões

de moradores

pelo Secretário

de preservação

perspectivas

70,

É importante

representava

longo do
de

desde a época da campanha.

partilhado

ma de oposições

desde a década

nessa gestão,

das no interior

l,'orta
Le za ,

de Terra,

de terra, que ao

tempo se constitui
bastante

em Terrenos

endereçada

o pensar

a

à prefeita,

,-
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"Cria-se um falso conflito onde de um lado pensa-se nos
sem teto" e de outro na preservação das áreas de domínio público e de proteção ambiental. Trata-se a questão
como se houvesse dicotomia, contradições ou dupla abordagem quando ela é unica/inteira".
Mais adiante:
"Podemo s p rru i t i r o uso _. a ti·tulo prccar i o
das
áreas invadidas pelos ef8tivamente sem teto até que encontremos a solução para o deslocamento definitivo desses ocupantes para outros locais indicados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. O que não podemos permitir,
sob nenhum motivo, é que esta ocupação de áreas
públicas ou de preservação ambiental seja realizada de modo
definitivo (promovendo o loteamento de praças
e
vias
públicas de Fortaleza ou destruindo nosso patrimônio am
biental". (Jornal Folha do Ceará, de 5 a 11 de junho de
1987)
A polêmica
e disciplinar

o espaço

resses populares"
dessa gestão.
utilização

instituída

sobre a dicotomia

planejar

urbano e de outro lado satisfazer

é uma questão que atravessa

Na r alidad

das praças

entre

o fazer

, ela vai estar presente

por camelôs,

político

nas greves,

e todos os di] mas

de uma cidade

com extr mas d-sigualdades

é atravessado

pela particularidade

sociais,

"inte-

na

xpressivos

onde o coletivo

dos "setores excluídos"

reuni-

dos sob a rubrica de povo.
Subjacente
privado

e do público

contexto

a essas questões,
que atravessam

de desigualdade

grupo dos excluídos
Weffort

promove

blicos e interesses
sicas, ou serviços
gerou opiniões
recolocando

corporativos.
gerais,

os movimentos

uma espécie

dos benefícios

(1988) criam antagonismos

sociais,

assim a temática

populares.

os quais,

A paralisação
urbana,

do

como lembra

de interess8

educação

e

dessas

imediatos

do

Esse

de atividades

sobre a legitimação
dos interesses

os dilemas

de ética peculiar

entre problemas

como limpeza

contraditórias

encontram-se

e

pu
bá

saúde
greves,

interes-

ses públicos.
Superar
significa
sos qu

a análise

manter-se

fora do ângulo dessa dicotomia

neutro, mas repor a trajetória

nos r .m-t rn a uma conjuntura

ra e reelaboração

da própria

soc i a L

política.

rn

não

desses proces-

e i t ua ão
ç

de ruptu-
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SÍMBOLOS

Considerando-se
gem entre'dois

DE UMA TRANSIÇÃO

que toda transição

momentos,

o que define

porta-se

não só a uma temporalidade

conjunto

de atribuições

representa

uma transição

meramente

significativas,

a

passa-

política

cronológica

re-

mas

um

hiato entre o passado

e o

futuro a ser construído.
O p ríodo d
supõe/na

perspectiva

ções institucionais

tran iç50 p nsado para o cnso
do autoritarismo,o

no s ntido do advento

transformações

estão

qual a palavra

"novo" torna-se

impregnadas

lógicas ou nos discursos
definidas

conjunto

da

seja nas análises

socio

da pratica

dessa transição

na história

das várias

peculiar

significativa

de um p ríodo de governo

são no entanto

cidades

de 1985-88

dimensões

coronelista,

nidora de um espaço de ruptura,

que

dessa transição.

traduz de
Sucessora

ela, n ssc momento,

é de(i-

mantendo

toda uma perspectiva

ne-

os coronéis,

contra os maus usos

ou

É contra

abusos da política

que se ergue a recuperação

dos espaços

ante-

apropriados

por grupos políticos

Reconstruir

a política 't ndo por base uma concepção

gadora do que foi considerado
uma outra simbologia

dimensões

tradicionais.
exigiu

a presença

nede

ser explicitada.

de moralidade,

mo sujeito das transformações
vos que apontam

tradicional

que merece

Concepções

re-

"viveram"

em Fortaleza

gadora do passado.
riormente

política.

de mudança.

A gestão da prefeitura
forma bastante

Tais

a partir

As marcas peculiares
sua perspectiva

transforma-

da democracia.

recorrente

concreta

de

de uma simbologia

legitimadores

brasileiro

a emergência

sociais

do "popular"

são suportes

dessa reelaboração

co-

representati-

da política.

UMA OUTRA MORALIDADE

A associação
to clássico.

Wever,

dades morais

exigidas

a vigência
sabilidade.
atém-se

entre política

por exemplo,

ao refletir

para o exercício

de atributos

necessários

mas ao conjunto

de valores

a respeito

das quali

ético da política,

para o exercício

Em épocas mais recentes,a

não somente a atributos

e moral ~ parle do pcnsamc~

discussão

relacionados

que ligam política

da

ao líder

supõe

dessa respo~
moralidade
político,

à democracia.
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É na perspectiva

política,

de encontrar

que a redemocratização

to de significações

e práticas

um 'sentido diferente

brasileira
sociais

faz emergir

que apontam

para

um conju~

supostos

mo-

rais e éticos.
Moralizar
sar a política,
sociação

significa

recuperar

permanentemente

de privilégios

municipal

de miséria

mo "enxugar a máquina",
madas nesse

discriminados

Identificar

reprimir

os

e re-

culpados

os privilégios,

abo-

tudo que ficou conhecido

representou

uma das primeiras

nunca mais - desalento

ação capaz de identificar

do poder que apareciam

negação de impostos

e contratos

tante sua pouca eficácia,
diram em acusações

co-

medidas

to

indevidas,

das d.mais.

nos salários

fictícios

e esperança"

os abusos

ln-

indevidos,

so-

de trabalho.

por conta de erros técnicos

tica de uma administração

ele representou

Tratava-se,

entretanto,

em propostas

políticas

feito Barros

Pinho que no seu discurso

Não

obs-

que

inci-

a perspectiva

que a partir desse ponto

já presentes
do serviço

prática

portarias

"Fortaleza

como a primeira

diferent

e a

na as-

sentido.

O dossiê
apareceu

perdida

pen-

aqui post~ em discussão

na cidade,

da

para

de opiniões.

dessa marca de moralidade.

lir o particularismo

política

feita entre seu exercício

ou manipulação

pela situação

novos conteGdos

a credibilidade

A administração
presentativa

promover

colocava-se

d_ supostos

anteriores,
acenava

polí-

morais

a exemplo

do pre-

com a "moralização"

pGblico.
A dimensão

ra de Maria Luiza,

de moral idade atribuída

traz no entanto

à gestão da prefGit~

alguns elementos

diferenciado-

res.
Tal moral idade portava
pla" extensiva
ter popular

aos habitantes

referente

o paradoxo

da cidade e uma cidadania

a categorias

opção da gestão municipal

de uma "cidadania

sociais

pelo~ excluídos

de

que representavam
dos benefícios

am-

caraa

econômi-

cos e políticos.
A discussão

weberiana

lítica

fornece alguns elementos

tinção

tipológica

bilidade

sobre a presença
importantes

da moral

à discussão.

na poA dis-

feita por esse autor entre a moral de responsa-

e moral de convicção,

indica alguns elementos

importan-

tes para se pensar a esfera do poder. A moral de convicção,

que

se traduz mais nitidamente

na política

ba-

seia-se

portadores

vessados
oposição

em supostos

éticos

por princípios
a

cristã6s

moral de convicção,

de 1919 na Alemanha,
de valores

que aspiram

universais

atra-

a emancipação.

Em

a moral de responsabilidade

assu
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I

miria o lugar do poder como exerC1ClO
mitindo

restituir

à política o seu verdadeiro

assim a própria moral de convicção.
ca com seus dilemas
pria política

e paradoxos

uma relação

sua efetiva dimensão
ra um outro contexto,

teóricas

de modo bastante
popular"

repõe permanentemente

da políti-

assim,

fazer da pró-

desmoralizando

na tr~nsiç~o

a

sua prática

para

pa-

repor

br~silAira

qU0

aqui discutida.
que o governo

e discurso

como viabilidade

dualismo

dirigentes

mesmo que pensadas

da "outra política

produz

Essa separação
greves

ambígua

substantivos

forte na situação

O espaço do poder percebido

um outro exerC1ClO

de Weber,

prcs nt

É sob a perspectiva

as atribuiçôes

salvando

com o poder,

retomam elementos

os t rmos de uma ambig~idadA

"administração

per-

caráter,

A natureza

não deveria,

negativa

da violência,

instrumental.

As suposiçôes

aparece

legítimo

de um

da

cotidianos.
contra-poder

entre os "interesses

populares"

e

do executivo.
entre o "lugar do poder"

da política

aparece

ou invasôes que são fenômenos

e a

no momento

esfera

xemplar

por excelência

de
das

definidores

desse antagonismo.
A esse resp ito, a própria
Luiza através
dualidade

de entrevista,

ntre a política

afirmação

é significativa
institucional

zações pr sentes na soci dad

f-ita por
para

Maria

explicitar

e o conjunto

de

a

mobili-

civil:

"Nós n o a ssum i mo s Fl pr Leitura [>;11'",1
adm i n i s t rar
as crises do sistema e sim elevar o nível de consciência dos setores organizados da sociedade civil".
ã

Por outro lado, embora
supostos

morais

da política

pontos ou paradoxos
elementos

Nesses termos

ca" nas circunstâncias
espaços
litiza ão

convencionais
d

polí~ico

evidente

é necessário

g ica racional"
se estruturam

na acepção
no interior

A própria
na articulação
baseada

provenientes

emerge

lançar

mão de
dessa

a partir da negação
Denota-se

1982). Seriam açôes

dos

assim uma repoatos

[r qüc:n-

fora de uma "ló-

we ber iana, mas indicador as de mudanças que
do campo político.

construção

de elementos

de uma moralidaqe

simbóiicos

em princípios

da esquerda

os contra-

pensar que o "fazer pOlíti-

de seu exercício.

(Lechner,

dos

que são fomentadores

é importante

analisadas

weberiana

spaços soci is qu _ fazem do cotidiano

tes de contestação

tandade

indique de forma

de sua expressão,

de nosso contexto

dicotomia.

a interpretação

provenientes

libertários

brasileira,

diferente
de uma

que se soma a

ocorre
cris-

supostos

para quem a gestão do

poder
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é próblemática,
nalizados

nesse exercício

de reforço,dos

e não institucionalizados

do lugar da política

evoca elementos
intelectual
convicção
ciedade

enquadra-se

brasileira

considerar

que a

proprla

nas circunstâncias

de pureza próprios

(Bourdieu,

institucio

da política.

De todo modo, é importante
estruturação

espaços

descritas,

do campo religioso

1989). O que Weber

nomearia

nessa transitoriedade

simultaneamente

ou

por

campo
moral

característica

desestruturante

e

de

da so-

reestrutu-

rante no pensar e fazer a política.·
Não por acaso

Maria Luiza vai simbolizar

de política

acima de suspeit~s.

promet dor

Ia s ria r pres ntante por

"novo", sendo sua própria
gação de símbolos

história

religiosos

ção. "O que caracterizou

própria

entrevista,

no dia da Medalha
da coincidência

(Entrevista

Maria Luiza

Milagrosa

evocada,

figura as especificidad
As
questão

em 1.8.91).

informa,

do

forma-

foi me

voltar

de justiça

e

vista

a

questão

Mais adiante,

entre risos, que
Comunista.

com

congre-

em

foi dimensionar

e da Intentona

na

nasceu

Para

além

de conccpçõp.sque concosturada

por caminlos

e um social em reconstrução.
s locnis repõem de modo mnis
sociais

moral a serviço das classes

como suposto

populares

nítido a

normativo

em oposição

de

uma

ao que

Lenin

de moral burguesa.
Nessas

circunstâncias

custos de natureza
doxal e negativa

econômica

nários dirigidas
volucionário

variadas

div rgentes

pOSSUl
par~

de competência

os grupos

autodefinidos

cos legítimos

de um projeto

autênticos"

que colocavam

urbano em primeiro

como representantes

transformador,

que conformavam

valorização

considerados

administrativa

expressões
constituir

entre a

interna e planejamento

plano. Assim,

são

sobre o que deveria

Esta, dividida

demissio-

do PRO (Partido Re-

da prefeitura,

e "grupos políticos

da democracia

vas diferentes

à hegemonia

no interior

municipal.

populares

e concepções

do grupo d~ secretários

fundamentalmente

claras de concepções
de espaços

popular"

e social que supõem uma relação

oriundas

Operário)

uma administração

a "administração

com o poder.

As críticas

a questão

a

de vida do ponto de

é essa articulação

sp~cificidad

das necessidades

nomearia

de vida

s dessa transição,

e tecidos de uma política

e política

com as questões

que foi minha prática
político"

dessa ética

e morais de uma esquerda

cristão ... A partir dali o importante
do confronto

xc~lência

pessoal

humanos

especle

stigma da um passado

minha experiência

para a defesa dos direitos
solidariedade

Fora do

uma

o quadro

opunham-se

de secretários

pOlíti-

a perspecti
traçando

uma 1inha ideológ ica com repercussõesinternase ext.crnasà administração.

21

nCONSTRUIR

O NOVO COM O POVO" - O PO~ULAR NA POLITICA

"As locuções que comportam o epiteto
mágico
de
"popular" são protegidas contra o exame pelo
fato
de que toda análise crítica de uma noção
tocando
de perto ou de longe o "povo" expõr;-s8 a ser
im8diatamente identificada a uma agrr;ssBo
simbólica
contra a realidade designada ... " (PierreBourdieu)
Se a atribuição

de popular,

te, traz por conseqüência
gu

s

toda uma visão classificatória

ria a tr i bu os do "povo"

em sua especificidade

no uso da Jinguag~m

r> (L.

~ tamb~m

"o l i t o

v

promotora

entre

",lin1jIJ;lfJC'ff1

,

correno

fiol.íticll

de um conjunto

de suposi

ções em torno dessa questão.
Utilizado

nos períodos

eleitorais,

em nome do povo ~ freqüentemente
cações,

portador

sendo por isso um veículo

ços. Nos momentos

de grandes

assim como uma esp~cie
e argumentos

o discurso

de criação de

de juiz definidor

da justeza de

práticas

discursivos.

remeter-se

a um sistema

conta cat gorias despossufdas
que poderia

espa-

partidários, o "povo" aparece

Desde a ~poca do reglme populista,
vo significa

fala

de uma s~rie de mistifi

importante

embates

que

ser considerado

de governo

de bens

COITO

que,ao

con6micos,

um governo

Durante o governo populista

falar em nome do polevar

em

distingue-s8

do

de privil'gios.
analise voJ f fort; (1965),

toman

do por ref rAncia a cidad- de São Paulo, a relaçdo

entre Estado c

líder se

aglomerados

põe. no contato

direto

massa, que incluiria

basicamente

e setores da pequena

burguesia.

ria povo diluída

com os indivíduos
setores

assalari~dos,

Essa condição

em uma concepção

dos conflitos

der que daria corpo à própria

existência

A recuperação
redemocratização

da categoria

refere-se

à vigência

mais amplo que o operariado,
ca seria a condição
gans dos partidos

de esquerda

do" ou o "povo oprimido"

unificação

de setores dotados

car rumos diferentes

povo durante

categoideológi-

em um

lí-

o

processo

de

de um novo sujeito

bási-

É assim que,

os slo

jamais sera

venci-

Eclesiais

categorial.

corporiEicada

político

característica

da política.

das Comunidades

lizado não como massa amorfa

a

dessa massa.

- "O povo unido

sint tizar uma outra recuperação

pensaria

e projeção

cuja principal

de excluído

operários

de massa com supostos

cos claros de uma amortização

na

de Base - irão

O povo seria

em um líder, mas

de uma virtualidade

à própria esfera do poder.

capaz de

visuacomo
indi-
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A gestão municipal
uma perspectiva

de alusão

lógica de comunicação

da "administração

a essa categoria

estreita

nos movimentos

sua imagem uma espécie

de identificação

percebidos

entre

É no interior

projetiva

dessa lógicá

identificatória
no interior do

tico são nomeados

na p rspectiva

popul.ar
", A própr ia rcpr sen t a
pela articulação

povo-poder

nimos, unifica-se

identificação

X totalitarismo,

Lefort
postula

entre povo e dirigente

do poder um lugar vazio.
simbólico,

d

portanto

factível

projeto

[ica ocu 1tada

em espaços

de acolher

(1983), quando
a necessidade

as

dife-

ao analisar

com vistas a tornar o

de críticas

hom~

de evitar

Este seria por definição

passível

N~s-

campo polí-

o s imból ica do poder

em um bloco pouco

con-

nompados.

do '~ favor o~ contra o

que, ao se configurar

renças. Essa e a preocupação
a democracia

çã

síntese

que os

ses termos,

mbates

à

tradicional.

~ss~m a ~0r

e

s que

aos "outros",

flitos dentro e fora do administração
as contradições

i

empresta

que e

em oposição

da política

rna

,

A participa-

de contestação

"governo-povo"

como int grantes

?

contém, 'sobretudo,uma

entre povo e governo.

ção efetiva da prefeita
de uma articulação

popu La r

a

lugar

.inocupável,

e capaz assim de acolher

e gerir as contradições.
Fortaleza
populismo.

não vivenciou

A referência

de forma nítida a situação

ao povo na "administração

ligada ao corice i t o de participação,
uma certa noção ampliada

incluindo,

de uma configuração

popular

emerge

po r outro

nitidamente

ta. Ma r i a Lu i za assim d .fine o slogan quo s o rvo dí'

de
lado,

classis-

suporte EI

sua

administração:
"A frase "governar o novo com o [ovo"
aparecp. no
interior de duas discu?sões. Uma colocava que a proposta da administração era socialista. Eu particularmente
partia do princípio de que não poderia existir uma prefeitura socialista dentro de um país capitalista.
Uma
outra era o que o PT propunha sobre Conselho popular ...
Nós começamos a dimensionar os limites de uma opção socialista e pensamos que o popular é compreensível
por
uma opção de atender os interesses da população
sofrida, de privilegiar o aspecto coletivo em detrimento
do
privado ... E nosso projeto era colocar a máquina não só
em benefício do coletivo, mas também favorecer as lutas
populares" (Entrevista concedida em ] .8.91).
De forma concreta,
lados, operários

e demais

dos com um projeto

setores da sociedade

de mudança

A associação
prefeitura

o povo seria constituído

demonstra

f

identifica-

na esfera do poder.

e ita entre

o horizonte

da a partir da participação

civil

pelos fave-

"novo" e "povo" no

discursivo

dos "excluídos

d

governo

uma mudança

da

pensa-

da cena política".
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Em termos gen6ricos
lavras-chaves que se articulam

pod ríamos

em torno das questões

povo - participação
Consideramos
tição em discursos,
adquirida,

rsconstruir

- novo - construir

nesse sentido alguns
depois empregados

slogans empregados

em diversas

Ja referidas:

tanto pela repe

e jornais como pela

além de um mero jogp retórica.

significação

importante

É

por ocasião

circunstâncias

pa-

a cidade.

aqui essas palavras-chaves

documentos

aJgumas

retomar

da campanha

da própria

e

gestão mu

nicipal:
Fortaleza
se ao programa

da __
gs~_ntc?'
- n orn

do som i na r i o q ur- so rv i u d~ Dr:l

administrativo.

Construir

o novo com a participação

do povo -

SLogan

à gestão da prefeitura

atribuído

" ..•
É a dose mais forte e lenta de uma gente que
ri
quando deve chorar, mas não vive apenas aguenta" - Músi
ca de Milton Nascimento.

Complexificando um pouco mais esse esquema,
apontar

uma espécie

relacionar

de vocabulário

esse outro conjunto
Fortaleza

da época,

Esses vocábulos

é possível

- moralidade

- novo - contra

- transformação.

implicaln na formulação

de um modelo que

apresentação:
oh'etivos

Atitudes

Etica

Fortaleza

participação

transparência

gente

transformação

moralidade

Sujeitos

de

de .palavras:

- g nte - povo ~ participação

poder - transparência

teria a seguinte

político

capaz

e lU9~res

"construir
o novo"

povo
Pensando
logia de Thiollent
identificar

de vocábulos

(1986) em categorias

um ~o~p~s

ricas determinadas.
postura

essa articulação

capaz de apontar

Assim,

é possível

de um grupo pplítico

ta sentido à unificação

associadas,

é possível

circunstâncias

sócio histó

visualizar

em um momento

com a reterida
o conjunto

conjuntural

a

que empres

do concei to de povo

gestão da prefeitura,

o "povo" nessa última acepção,
d sencadeará

com nitidez

dos vocábulos.

Se compararrrosagora a mensagem
populismo,

segundo a metodo

aparece

constatamos

como povo-sujeito,

de ações que levar~o à "construção

vo". Trata-se,

por outro lado, de um conjunto

como referente

o passado,

repõe a participação,

no
que,

o qual
do no-

de aç00s, que tendo
no caso, a parti-
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cipação

popu La r , como

transformações,

sp c i o de carro chc Le q uo i nc i d i r

inaugurando

lítica. Essa última,
específico

i

visualizada

da política,

'destituídos

portanto

uma outra ~tica para ação p~

por novas regras

acenando

para a entrada

como forma de reverter

nAS

á

os espaços

fora do

campo

e participação dos
tradicionais

de p~

der.
A eficácia
na própria

dimensão

posto fundamental

dos termos enquanto
persuasiva

contrário'

Apropriar-se

desse desejo

uma prática

de articulação

bIcrua

I

u ndzuuc n t a I dossc

uma outra moralidade

esfera
Nessas

vigência

coletivo

na

mentos

populaies

tamb~m

enquanto

uma ordem

de participação

su-

coronelista.
com o aval

r0prpsenta

de

o em-

po rt a n t.o , o emergir- d(~

consagração

para restituir

de que, outros

a credibilidade

sím-

perdida

política.
circunstâncias,

a presença

feitura não pode ser configurada
Examinar

d

com setores

present

aparece

de a~eno ao popular,

novo di 'curso. [Já,

bolos seriam necessários
da própria

mensag~m,

o que poderia

importantes

como dado casual

ser um detalhe

de análise

o

de uma mulher

de gênero

na pre-

de um carisma.

pode oferecer

ele

dessa outra simbologia.

FEMININO

NA POLITICA

Mélria, urna I orc. que nos alerta,
uma mulher que mer cc viver
amar como outra qualqupr do planeta. (músicade Milton Nascimento)
A presença
pital do Nordeste
mero terreno

da mulher

na prefeitura

de uma importante

~ um fato que não pode estar

circunscrito

ca
ao

da casualidade.
à Maria Luiza as prefeituras

Se contemporânea
Inês Gomes,

na Bahia, e Gardênia,

do feminino

na política,

a capital

maior nitidez essa presença

no Maranhão,
cearense

de

Maria

revelam a presença

parece explicitar

como signo de mudança

no quadro

com

polí-

tico local.
E sob a perspectiva
se reafirma
trapor-se

a presença

de guerreira,

de pm outro valor na política

a tudo que representava

lher para enfim

corajosa,

"consertar

corrupção

a cidade"

audaz

capaz de con-

e mandonismo.

acena como encarnação

J; o sib i 1 i dél
de que n E'i o se rcd uz ao e 1. c rn cn t o ca ri~;
mzi L i. co nos

weberiano

do termo.

que

Uma mude uma

n t í. do
A1~m dos atributospessoaisque Iorrrvun o perfil [J2CUF~
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culiar

dos ma rcos

tivas de mudança
carisma.

í

nd i v i du a i s , e importante

nas quais se circunscrev

Este é n sse s ntido o próprio

"Eu simbolizo

muito a perspectiva

.e dessa mulher

com certeza

tado através

Definir
abertura

da Liberdade,

do, pode ser de alguma

francesa

n lista qu

inovadoras.

garra

Trav0stida

como

em

ou mulheres

Estátu~
corajosas

no período

Se a próprin

analis~

representação

da

pr lavra democra-

ou negação do poder coro-

la e rcapropriada.

adquire

contornos

mensões

capazes

quando

de valorizar

não convencionais

pessoal

meramente

sentido da política.

de uma candidata
e sintetizando

do dom e magia dessa

Fortaleza

os arquétipos

é também
positivos

especulativa

se pensa na busca de outras di

o próprio

da política

o arquétipo

fé na vida".

que pode parecer

concretos

A história

carnará

e essa

do feminino

como a

e sob a era da novidade

Essa dimensão

reafirma

mulher

que nos foi deposi-

do feminino,

forma visualizada

m suas pistas

da

típica dos tempos de

transformadora.

signo da revolução

cia é feminina,

àquilo

carismática

da Plaza de Mayo essa perspectiva
política

brasileira

não por acaso ã dimensão

sjgno de uma possibilidade

transição.

(Entrevistaconce<?-ida
à Rede Manchete)

essa natureza

faz lembrar

dessa

do

uma nova 'soci dade.

por conseqüência

do voto popular".

presença

do novo, da mudança,

que quer construir

0X(J0ctr-

21S

a própria

produto

A gente tem a garra da mulher
levaremos

.i rid aqa r

a não

austeridade,

"estranha

mania de ter

"uma mulher"
e negativos

vinda dos círculos

e paradoxalmente

en-

dessa nova imagem prQ

jetada.
É interessante

v iculados

na imprensa,

sobre o feminino
lorização
associa

seguido

e problemas

na própria

de líderes
A construção

s mpre

xplícita,

municipal

como numa visão

um primeiro

que

É possível

de apo-

onde a emergência

de gra-

faz avivar estereótipos

já se-

de um outro,
urbanos

va-

momento

sobre as fotografias

sorrisos,

d~ferente

gestos,

daquela

namoros

veiculada

presentes
que

em

configu-

em fotos con-

políticos.
dessa linguagem

porque travestida

meios de comunicação

imaginário

tanto no sentido de uma

emancipatórias,

rápida

aponta

ram uma imagem bastante
vencionais

de rádio, esse

cultura.

Uma observação
jornais e revistas

debates

a noções de ingovernabilidade.

na própria gestão

logia do feminino,

dimentados

nos programas

de características

ves conflitos

que no int rior dos

vai estar presente,

essa condição

verificar

observar

que fala do feminino,

nem

na pr tensa objetividade

dos

(Neto, 1988), aciona

todo um conjunto

de re-
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presentações

culturais,

da sobre a mulher,

mas pela associação

Esse arrolar
'caráter "popular",
portanto,
advindos

radicais

ou de "elite", vai estar tambGm

presente

no ca

para prefeitura

simbólica
municipal,

assim uma disputa

de crítica.

de São Paulo.

pronunciamentos

que produzem

uma especle
que vão desde

em discussão

até as

a

formas

prqferida

NO NINHO"

por um Secretário

de Maria Lui7.A,por ocasião

de um debate

tura, traduz

de poder e contrapoder

os mecanismos
O acirramento

de conflitos

das diferenças.

da prefeita

das controvérsias

fazem dessa administração

nomear

nos

do campo pouma convivên-

ameaças

por membros

de cassação

da Câmara de Ve-

à equipe de secretários,

internas

uma espécie

governo

efetivados

no interior

As sucessivas

empreendidas

do

sobre a gestão da prefei-

lítico estão de fato longe do que se poderia

readores,além

de

(Penna, 1990)

Essa expressão

do mandato

Há,

de falas e

de opiniões

político

"UM ESTRANHO

cia diplomática

imagens do fe
de

com o projeto

anos 1986-88.

sím-

seja ela

da administração
criando

que associa

presentes

de Luiza Erundina

i~entificação

outros

na cultura

uma reelaboração

vedetismo,

do feminino a

de significações

a noções adj tivantes,

so da eleição

já cristaliz~

à prática política.

bolos atribuídos
minino

que passa não so pela visão

de gestão

permanente

de con

flitos.
A prerrogativa

é catalizadora
direção

desses

do Partido

Rio de Janeiro
fe (Soares,

embates.

(Guimarães,

já de antemão,

de Diadema

sob

1984) ou Jarbas Vasconcelos,

políticos

a

(Pinto, 1985) de Brizola

1990) são também exemplos

significativos

opõem-se

em Reci

de que

na efetivação

no
ve-

do que

su-

seria uma outra regra de 'exercício da política.
Talvez

seja a ideologização

meios de comunicação
na situação

dos conflitos

de Fortaleza.

É possível

ja no âmbito da administração
mais restrita
ca da esquerda
baseada

diferente"

As prefeituras

dos Trabalhadores

lhos e novos espaços
postamente

de um "governo

do poder,

o que marca

a~ravés

urbanos,

a substituição

de sua própria

dos

especificidades

dizer que todo problema,

de recursos

coloca

pela crítica

e publicização

ou na

ótica

da eficácia

eficácia.

se-

críti-

Dessa vez,

na prática.
Há dessa

forma, conflitos

dentro dos próprios

conflitos
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qu

fbrmam uma cadeia

clarecimento,

peren

discussões

ferentes momentos

sociais

de contas que radicaliza

pliação

de adesões

e políticos

estão pois ness_

"administração

popular"

e planos de ação.a

perspectiva

de leis municipais

canismos

de formulação

torna-se

que são de impacto,

acumulativos.

de medidas

institucionais

1\ COIlCCpÇ."io

reza estrutural
formação

dI'

q uo

e porisso

mais radical,

prioridades

amplas

O~-

não cabíveis

de difícil

liar do poder local delimita
meado pelos

integrantes

Ressalta-se
uma ordem

e limites

UTOPIA

Uma discussão
não pode omitir

tes nessa proposição

jado, sua marca temporal

a propósito

bordinado

às tarefas

dimensionar

dr-

n a Lu+

de

problemáticas

a diCícil

no-

emperrada".

consolidação

espaços

de

de comunicação

De um lado,

possibilitar
d~ protes-

dentro das pos-

vigente

de poder.

POLiTICA

popular"

utópicos

prese~

o novo com o povo".
de um lugar

dese

(Chauí, 1982). Distingue-se,

político,

mudança

pecu-

agilidade,

da "administração

é o futuro.

d

ao enca-

A situação

acerca dos supostos

do cotidiano,

as projeções

ou

de uma trans-

de "máquina

da utopia fsse apontar

a utopia do programa

Em ter

uma via opcional

de difícil

pela situaç-o

de "construir

Sendo proprlo

me-

o de t o rra

('r;1If1

de ruptura

E TEMPORALIDADE

uma reflexão

ã

das formas organizadas

processos

impostos

ç

de questões

e políticas.

onsubstanciar

efêmera.

no âmbito

capaz de garantir

to. De outro,

de

em um proj to de curto prazo.

um quadro

e reconhecimento

a

que acionar

i a i s:

operacionalização.

a constituição
sibilidades

~;c

por instituir

da administração

sociais

Weffort

sobrepunha~se

p r o b l r-m.t a

logo d~ imediato,

institucional,

incluindo barganhas

assim,

de oc upa

só resolvíveis

terminou

impede a am

de longo prazo.

Não se trata porem somente
face a concepções

a

porque

ou delimitação

mas com _ existência

sociais de natur za semelhante

minhamento

e

Atuar sob

menos prioritário

mos mais claros, o apoio dado a situações
problemas

a

longo prazo que

de efeitos

institucionais

pr star

iniciação,

De fato, essa marca de isolamento

(1988) nomeou de reformas
espaços

di

municipal.

pode ser a marca de toda

que se coloca para
"ninho".

notas de es

até o ato mais banal.

Se a estranheza

opção pelo

~ [ensivos,

sobre a "verdade dos fatos" perpassam

da administração

Os custos

questão

. DeclaraçõAs

na medida

em que este,

é obrigi'ldoa
submetjdas

su-

permanentemente
nos

imper~tivo~

da
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realic1ade.
No Brasil,

a retomada

dessa qu stão por p6líticos

sadores oscila entre a transição
ao lado d

propostas,

que tendo abdicado

turas revolucionárias,
sões coletivas

conservam

da via clássica

da prefeitura

da como proveniente
popular

transicional

está semp~e presente
de Fortaleza.

tuação

de um pacto de elites,
considerado

é expresso

brasileira.

proposta

nos

por Moisés

forma de pensar e

(1989) quando

"Existe, portanto,

implí ita no con ei-o que reivindica
político

moderno.

toda essa diversidade
entre a realidade
tade

reflete

uma progressiva
a relativa

c nos va Lo res
homogeneidade

a SU.::l
ccntr.::llidad_para

efetivos

capazes

político

os eixos centrais

desde o s'culo passado,

a vOQ

políticas
social e

da sociedade

em torno dos quais

a luta p Ia construção

d8

existente

de expressar

institucional

o

a partir

a relação entre a heterogeneidade

o ,princípio de unificação

fazer

complexida-

do povo real e as instituições

e, mais concretamente,
organiza

S

Como organiz.::lr,
entRo,

de sujeitos

de

sobre a si

a "vontade do povo"? A distância

(ou as vontades)

derna

à noção

opunha-se

autêntico.

pelo "povo", o que contradiz

pensamento

no

pronunciamen-

de na s condi çõe s mat ria is, nos hab i tos, na s crc n ça
expressos

e pre~

Essa 'transição, percebi-

O dilema da transição' enquanto
a política

das rup-

o espaço d~s organizações

com a perspectiva

governo da Nova República

um projeto

(lenta e radical?)

como ante sala das mudanças.

A ruptura

tos oficiais

e suas formas

e P~Q

mo-

travou-se,

de uma ordem demo-

crática".
A amplitude

dessa questão,

tórico de consolidação
nitidez

na situação

sigualdades
público
margeada

da democracia,

as conexões

instituiçõcs. É ess

e

se pensa que a primeira

das dedomínio

de concepções

das vezes criação,

da política

supõe a tarefa

his-

bastante

entre o

da diversidad

na maioria

o contraponto

com

Aqui a temática

contraditórias

impõem a garantia

pela consolidação,

desde o momento

é recolocada

que vimos analisando.

sociais,

e privado,

vigente

dàs

c da utopia, quando

rotineira

de construir

o

presente.
O paradoxo
mesmo tempo

"romper"

de integrar

que se formulou
cunscreve-se

vigentes

e

político

e projetando
do novo".

Esse desenho

por outro lado, na experiência
na recente

um futuro

as

idealizado
utópico

clandestina

institucionalização

ao

colocou

no plano do dever ser. Foi rejeitando

a "construção

tidos de esquerda,

institucional

com o jogo das disposições

a gestão da prefeitura
marcas de um passado

a realidade

dos

Clrpar-

do PT como par-

•
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viável para ocupar

cargos políticos,

cepção dos quadros

políticos

ção popular

ciais cristaliza-se
desacompanhado

xpcriência
desacredita

de melhorias

É importante

cipal assentou-se

campanha
do

a participa-

dos movimentos

de oposição

também

so-

que, afirmando

de um espaço

materiais

institucional

efetivas.

lembrar que a base popular

excluídas,

ferente de governo,
presente.

participativa

na organização

sociais

para quem

na per-

eminente.

nessa p rspectiva

um não ao passado,

categorias

já vigentes,

era sempre um fantasma

A própria

e, por outro lado,

de grupos

da gestão

favelados

muni-

ao lado

para quem o aceno a uma proposta

não poderia

no

Esta base será desde o início cobrador a de promessas

de

pela escassez

ao atraso

de reformas

di

sociais

e intolerante

prescindir

de

permanente

de verbas que acompanhou

de pagamentos
a prefeitura

promovi

desde

o

seu início.
São essas concepções

de temporal idade política,

ticulação

de novos e v-lhos espaços

Fortaleza

a idéia duma

experiências

institucionais

p rspectiva

administrativas

a desa~

que darão

a

utópica di[ rcnte das demais

vividas

no pals após o período

da di

tadura.
Trata-se,
novos supostos

no entanto,

de uma utopia não só baseada

de poder e comunicação

como pensa Habermas

pósito da sociedade

do trabalho,

mas uma projeção

passam

por supostos

materiais

inicialmente

em

a pro-

de mudanças

referentes

a

que

neceSS1-

dades básicas de sobrevivência.
A vitória

do sucessor

eiro Gomes à Prefeitura

leza, no esteio de uma outra linha de ação
seou-se

no discurso

mostrando
cotidiana,

através

da competência.

era r veladora

"modernizante",

A própria

de imagens televisivas,
de uma promessa

campanha

pela mensagem

e competência

sob o signo da realidade

presente.

lise a propósito
através

da "realidade

desse momento,

tempo que os referentes
se apresenta

a

ss

ção de sentido.

proj to de mudança,

as marcas de um passado
constitutivos

circunscreve-se

tempo não é atributo

(Ponty, 1945)

renegado,

O slogan
eficácia
uma anaperceber
ao mesmo

do desejo de mudança.

sintoma de significações

medida em que o proprlo

da

dos fatos", é importante

como "erro do presente"

desses dois tempos,

eleitoral,

não cumprida.

do novo será substituído
contrapor

ba-

a cidade em sua miséria

de construção

Menos qu

de Forta-

no

sócio políticas

O que
hiato
na

natural mas constru-
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ADMINISTRAÇÃO

POPULAR:

As reflexões
arrolar

contínuo

na referida

UMA LUTA POLÍTICA,

contidas

plar. noções como direita
tegram uma espécie
qu

nesse texto procuraram

de significações

gestão municipal,
X

UMA LUTA SIMBÓLICA

culturais'e

constituem

políticas,

uma espécie

.squerda, dominantes

de luta simbólica

pela impo~ição

o são do ponto de vista da prática

o

as quais

de caso exem

X excluídos

se não são novos do ponto de vista d~s antigDs

esquerda,

discutir

de

in-

valores

concepções

política

de

no interior

do poder institucional.
Enquanto
palavras
prestam

espaço efetivo

de ordem circunscrevem

sua força na

as novas-velhas

capacidade

que

em-

à negação do passado. Não fazer o que foi feito, malS que

o fazer presente,
cas contrárias

reforça

significações

a credibilidade

ao momento

O contexto

vras de ordem,

sócio-cultural

ça cuja produção

"O que. faz o poder

lui na concepção
há na situação

como um espaço

analisada

durante

que

concepções

poder local, além do conjunto

de defesa

eleitoral,
denotar

se

ou

acusa-

de pa~

são as di-

que permitem

de percepções

aflorar

especificidades

erguidas

da

dinheiro

é uma espécie

as

di-

O julgamento

nesse período

da esquerda,

Dife-

presta",

de haver recebido

sobre o fazer política

a experiência

cren-

caracteriza

s, onde a crítica

do "novo".

acusada

sagem ao ato. O que é importante
simultaneamente

é a cren

a um julgamento.

um olhar permanente

sua campanha

pala-

das palavras".

s anterior

ao final do mandato,

dos coronéis

e das

que as pronuncia,

similar

espera ou desconfia

de
(1990)

do senso comum de que "nenhum político

ção que rejeita,
prefeita,

das palavras

de posições/oposições

das administraçõ

o emergir

por Bourdieu

e daquele

não é da competência

a gestão municipal

pOlíti-

a ordem ou de a subverter

das palavras

~ a confrontação
rentemente

que antecede

é bem analisado

poder de manter

ça na legitimidade

nas concepções

da ditadura.

discursivas

quando este afirma:

ferentes

de transição,

do

em torno

do

em que pese

as

popular.
A administração
especificidades
ca no paradoxo

do poder
peculiar

trar os conflitos
e formular

municipal

local, repõe a temática
à esquerda,

segundo

uma articulação

vista da construção

de Fortaleza,

de simultaneamente

uma perspectiva
de concepções

da democracia

da gestão políti
adminis-

de interesses
divergentes

(Weffort,

do

de classe,
ponto de

1988). O fato de "fa-

zer parte" das regras do jogo, no sentido de transformá-las

colo-

3 1

ca problemas
propósito

de difícil

soluç~o.

da participação

"Trabalhar

Como diz Przeworski

da esquerda

no sistema

pàra o dia de hoje e trabalhar

(1988),

a

capitalista,

pensando

no amanhã apa-

recem como as garras de um dilema".
O governo

da "administração

popular",

interior de uma lógica de contraEluxo,
terísticas

que na

xpressão

de Michel

circunscrito

no

voca umA junç~o de caracvoisin

(1990) pode ser

no-

meada de "utopia praticada".
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