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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre as dimensões do agir coletivo verificado por 
meio da aproximação entre o espaço comunitário, representado pela Igreja Católica, e 
algumas demandas coletivas por direitos no município de São Francisco/MG. Ainda 

relaciona o alargamento da política conquistado por alguns habitantes dessa cidade por 
meio da participação nos trabalhos comunitários realizados pela Igreja Católica, 

principalmente no período mais fecundo, 1979-2004. Aliás, acredita-se que as ações 
coletivas contra a pobreza e a exclusão social, tomando a Igreja Católica da cidade de 
São Francisco como lócus pedagógico baseado na articulação dos interesses da 

instituição e nas experiências dos bairros Sagrada Família e Aparecida, não podem ser 
consideradas fatos isolados, mas expressam uma experiência histórica mais ampla na 

periodização historiográfica abordada. A pesquisa mostrou-se significativa para fazer 
compreender que a consciência coletiva do ―direito a ter direitos‖ é condição essencial 
para a superação da pobreza e da exclusão social. Particularmente, analisamos 

desdobramentos dos modelos de desenvolvimento da economia brasileira que retificam, 
por meios da política representativa, formas renovadas de dominação, capazes de 

manter inconclusa nossa modernidade. Finalmente, a partir de uma pesquisa sob a 
metodologia de um estudo qualitativo de caso, identificam-se algumas das principais 
ações realizadas por sujeitos, sejam no entorno do espaço de sociabilidade representado 

pela Igreja Católica, nas Associações de Moradores de bairros ou na representação 
política (Poder Legislativo e Poder Executivo). Identificamo-las por meio de várias 

fontes: depoimentos dos cidadãos (fiéis, políticos na esfera municipal), documentos da 
Câmara Municipal de São Francisco, jornais locais e estaduais, Livros de Tombo da 
Paróquia de São José, Livros de Atas de reuniões das Associações de Moradores dos 

bairros Jardim Regalito, Aparecida e Sagrada Família, e arquivos particulares. Com a 
pesquisa, percebeu-se que, apesar das contradições que lhe são inerentes, a Igreja 

Católica através dos trabalhos comunitários do padre Vicente Euteneur significou, para 
muitos sujeitos, um lócus para alcançar seus objetivos mais imediatos. Assim 
mostrando-se, válida para uma compreensão histórica do desenvolvimento social 

vivenciado no município de São Francisco/MG.  
  

Palavras-chave: ação, poder, comunidade e sujeito.  



 

ABSTRACT 

 
This work show a study about dimensions of collective action found by approximating 

between the Community space represented by the Catholic Church and some collective 
demands for rights in the city of São Francisco-MG. Also lists the extension of politics 
conquest by some habitants of this city through participation in community work 

performed by the Catholic Church, especially in the most fertile period, 1979-2004. 
Indeed, it is believed that the collective actions against poverty and social exclusion, 

taking the Catholic Church in São Francisco as a pedagogical locus in articulating the 
interests of the institution and the experiences in districts Sagrada Família and 
Aparecida, can‘t be considered isolated facts, but express a broader historical 

experience, the historiographical periodization addressed. The research was significant 
to understand that the collective consciousness of the "right to have rights" is essential 

condition for overcoming poverty and social exclusion. Particularly we analyze 
consequences of the development models of the Brazilian economy, which reified 
through political representative renewed forms of domination, able to maintain our 

unfinished modernity. Finally, from a survey on the methodology of a qualitative study 
of the case, it identifies some of the major actions taken by individuals, are in the 

surrounding space of sociability represented by the Catholic Church, neighborhood or 
neighborhoods political representation (the Legislative and Executive). Identified it 
through some sources: statements of citizens (believer and politicians at the municipal 

level), documents to City Hall of São Francisco, local and state newspapers, Book of 
Tombo to the Parish of São José, Books of Minutes of meetings of Residents 

Associations and the Neighborhood Jardim Regalito Aparecida, Sagrada Família and 
private files Through research, it was realized that, despite the contradictions that are 
inherent in the Catholic Church through the Community work of Father Vincent 

Euteneur, meant for many subjects, a locus to achieve their more immediate goals. 
Thusproving to be valid for a historical understanding of social 

developmentexperienced in the city of San Francisco / MG. 
 
Keywords: action, power, community and subject. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Mapa 1: Localização do município de São Francisco, no estado de Minas Gerais  

Fonte: IBGE. 

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=316110>. 

Acesso em 05 de dezembro de 2011. 

 

A história da cidade de São Francisco está entrelaçada à história do Norte de 

Minas e ao contexto nacional e da América Latina. Ao analisá-la, identificam-se aspectos 

historicamente consolidados, numa região cuja pobreza e miséria social estão impregnadas em 

suas contradições mais evidentes. Elas são resultantes de um longo itinerário histórico 

perpassado por períodos de avanços, recuos e permanências, causadores de desdobramentos 

singulares na vida das pessoas dessa localidade.  

O município de São Francisco localiza-se à margem direita do rio São Francisco, 

na região Norte do estado de Minas Gerais1, no vale do Médio São Francisco, na microrregião 

de Januária. O município está situado a 158 km de Montes Claros; a 580 km da capital 

mineira, Belo Horizonte, e a 420 km da capital federal. Limita-se, ao Norte, com Januária; ao 

Sul, com Icaraí de Minas; ao Leste, por Pedras de Maria da Cruz e Brasília de Minas; e, ao 

                                                 
1
 O Norte de Minas divide-se nas seguintes microrregiões: Januária, Salinas, Pirapora, Montes Claros, Grão 

Mogol e Bocaiúva. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:MinasGerais_Municip_SaoFrancisco.svg
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=316110
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Oeste, pela Chapada Gaúcha e Pintópolis. São Francisco adquiriu a sua emancipação política 

no dia 5 de novembro de 1877, pela Lei nº 2.416.  

No município, os postos de trabalho são insuficientes para a demanda da 

população, favorecendo uma significativa movimentação espacial dos seus habitantes. 

Estudos da FJP (1994), no que se refere ao número de estabelecimentos e de pessoal ocupado, 

afirmam que, em 1975, o município possuía 22 estabelecimentos com 69 pessoas ocupadas; 

em 1980, segundo o mesmo estudo, havia 20 estabelecimentos e 123 pessoas ocupadas.  

O município de São Francisco, segundo dados do IBGE, em 2011, possuía uma 

população estimada em 54.007 habitantes. Destes, 34.204 residentes no meio urbano; 

enquanto 19.624 residiam no meio rural. Desse contingente populacional, em abril de 2010, 

segundo Elicardo Heber de Almeida Batista, em sua dissertação de mestrado intitulada 

“Povos” de Santana: condições de vida e mobilidade espacial no Norte do Estado de Minas 

Gerais (2010), havia um total de ―10.158 famílias cadastradas no PBF e, entre elas, algumas 

possuíam renda familiar per capita superior a meio salário mínimo (R$ 232,50)‖ (BATISTA, 

2010, p. 26). Entretanto, o autor nos chama a atenção para o fato de que, em todo o município, 

há 44.422 pessoas cadastradas no PBF, ou seja, da população total do município, 81% são 

componentes ou de famílias cadastradas com perfil PBF, ou já beneficiárias do programa. 

Esse número chega a ―6.620 famílias contempladas com bolsas do PBF, o que corresponde a 

um total de 27. 870 pessoas, ou seja, 51%‖ da população municipal (BATISTA, 2010, p. 26).  

No Produto Interno Bruto desse município, o setor de serviços, com 74%, é o que 

mais contribui; seguido da agropecuária, com 14%, e, em menor porcentagem, do setor 

industrial, com 12% (IBGE, 2007). A expressiva superioridade do setor de serviços sobre a 

agropecuária e a indústria está relacionada ao fato de que, nessa cidade, a maioria dos postos 

de trabalho é ofertada pelo poder público (BATISTA, 2010). Essa escassez de emprego 

formal potencializa o paternalismo e a informalidade. Ainda é comum vermos, na cidade, 

vendedores ambulantes de frutas da época (umbu, araticum, goiaba, laranja e melancia), 

vendedores de peixe, galinhas, hortaliças; prestadores de serviço de fretes, com carroças de 

burro, dentre outras atividades. 

 Neste estudo, procuramos analisar a sociabilidade verificada durante o período de 

1979-2004 por alguns habitantes da cidade de São Francisco nos espaços comunitários da 

Igreja Católica. Neste espaço de sociabilidade, deu-se o aprendizado da participação e das 

demandas por direitos. O estudo parte do pressuposto de que a política não se restringe à 

racionalidade instrumental verificada na esfera estatal, mas também na vivência cotidiana da 

cidadania nas bases. Ou seja, a partir das ações criativas dos sujeitos nos múltiplos espaços - 
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inclusive o contraditório espaço religioso -, aqui representado pela Igreja Católica, aprendem, 

reelaboram e discutem sobre o justo e o injusto. Portanto, aqui, o nosso alcance sobre a 

cidadania dar-se-á na análise de como os habitantes da cidade de São Francisco se identificam 

e se articulam com o poder público, na afirmação e na ampliação dos direitos civis, políticos e 

sociais, conforme Carvalho (2007). Para muitos habitantes dessa cidade, a dicotomia - 

conscientização e alienação - que historicamente tem acompanhado a Igreja Católica tornou-

se secundária, se comparada às formas de mandonismo2, manifestada na comunidade local 

pelo poder público ao longo do período analisado.  

Nessa cidade, a enchente ocorrida no rio São Francisco, no ano de 1979, foi o 

evento possibilitador das ações empreendidas pela comunidade local, com vistas à superação 

dos problemas sociais historicamente consolidados e potencializados pela calamidade. Nesse 

contexto, destacam-se o poder local refratário, em relação às demandas por moradia, 

alimentos, agasalhos e remédios; representações da Igreja, pela qual o padre Vicente Euteneur 

mobilizou, junto à comunidade, com trabalhos sociais, a construção de casas e a aquisição de 

alimentos e roupas, visando sanar uma necessidade advinda da enchente referida. Em 

decorrência das demandas ampliadas por esse acontecimento, muitos habitantes do município 

de São Francisco encontraram na Igreja Católica local - mais especificamente, na figura do 

padre Vicente Euteneuer - uma possibilidade para amenizá-las. Para muitos entrevistados, o 

clérigo representa uma espécie de ―prefeito dos pobres‖ e excluídos. Assim, a Igreja tornou-se 

o lócus que proporcionou o aprendizado de participação, cujo poder coletivo, manifestado por 

meio das associações comunitárias nos bairros Aparecida e Sagrada Família, agiu na 

afirmação dos direitos na cidade de São Francisco. 

É importante ressaltar que, dentre tantas possibilidades de estudo 

(aproximadamente 145 comunidades urbanas e rurais), optamos por analisar apenas dois 

espaços comunitários em São Francisco: os bairros Sagrada Família e Aparecida. 

Acreditamos que ambos são representativos do imenso campo de ações coletivas 

empreendidas por alguns habitantes da cidade de São Francisco; estes encontraram, na Igreja 

Católica local, um espaço comunitário de afirmação do poder institucional, por um lado, e, 

por outro, uma espécie de escudo contra um mundo público, percebido como injusto e 

desigual, também utilizado pelos habitantes como resistência contra as injustiças sociais e o 

aprendizado necessário à mudança social por meio da ação política.  

                                                 
2
 O novo mandonismo, na concepção de Bursztyn (2003, p. 76), manifesta-se sob a ―distribuição de cestas 

básicas, vales de toda espécie (pão, leite, gás, energia, transporte) e complacência com a ocupação irregular de 

áreas (públicas e privadas) parecem ser o novo paradigma do velho assistencialismo que resulta em 

fortalecimento de novos coronéis – coronéis urbanos‖. 
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O padre alemão Vicente Euteneuer tem na caridade o ponto de partida de seu 

trabalho social. Suas ações caritativas foram muito importantes no desenvolvimento da cidade 

de São Francisco, com mais intensidade no período de 1979 a 1999, e, em menor intensidade, 

até os dias atuais (2012). As doações de casas, roupas, alimentos e remédios, e a geração de 

empregos, acrescidos dos ideais de justiça e direitos humanos, expostos nas homilias durante 

as missas e reuniões comunitárias, significaram um ponto de partida para a afirmação de 

outros direitos. A partir da criação de duas associações de moradores, nos bairros Aparecida e 

Sagrada Família, respectivamente, as comunidades buscaram autonomia e reivindicaram o 

cumprimento dos direitos. Mediando com o poder público, as melhorias foram conquistadas 

por meio da candidatura de membros das referidas associações aos cargos de vereador e de 

prefeito. Assim, nossa análise recobre o período que compreende os anos entre 1979 e 2004, 

nos quais ocorre a eleição de outro padre, José Antônio da Rocha Lima, para o cargo de 

prefeito da cidade de São Francisco.  

Com tais realizações, agindo num contexto que se apresentou favorável a tais 

práticas, a Igreja Católica local reafirmou o seu poder dominante, por meio do trabalho social 

realizado, precipuamente, pelo padre Vicente Euteneuer, em São Francisco. O pároco obteve 

sucesso em suas ações na luta por direitos e no enfrentamento da pobreza e da exclusão social, 

com vistas ao desenvolvimento da cidade de São Francisco.  

Sociedades como a brasileira, na qual a desigualdade econômica, a miséria e a 

fome são os aspectos mais visíveis da manifestação do autoritarismo social, podem ser 

amenizadas por meio das formas de sociabilidades vivenciadas no espaço religioso 

representado pela Igreja Católica. A sabedoria da comunidade local está em se apropriar desse 

espaço de sociabilidade contraditório para exercer a cidadania vinda de baixo, a partir da 

consciência do direito a ter direitos, gerador do capital social3 necessário à luta por novos 

direitos. As ações coletivas - contra a pobreza e a exclusão social -, tomando a Igreja Católica 

da cidade de São Francisco como lócus pedagógico, baseando-nos na articulação dos 

interesses da instituição e nas experiências dos bairros Sagrada Família e Aparecida, não 

podem ser consideradas fatos isolados, mas expressam uma experiência histórica ampla na 

periodização abordada.  

Este tema foi escolhido com base nas inquietações intelectuais teóricas doravante 

leitura de autores como Chauí (2003), Mainwaring (2004), Pereira (2010) e Mendes (2010), e 

                                                 
3
 Capital social, aqui, é entendido, no sentido de Toledo (2005), como um conjunto de relações estabelecidas 

entre familiares, vizinhos e amigos que habitam a mesma área física e compartilham uma sit uação de pobreza na 

qual, através da fala, fazem valer suas opiniões, levando ao necessário empoderamento para firmar direitos.  
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por observar – e conviver - num ambiente no qual decorreram determinadas ações políticas e 

religiosas, ora na contramão, ora coniventes a essas teorias. Em Chauí, a religião supera a 

mera ideia de alienação. Ela se converte em mais um dos elementos utilizados pelas camadas 

populares para enfrentar a realidade social, percebida como injusta e desigual. Nos estudos de 

Mainwaring, podemos observar a ação e o poder da Igreja, como instituição, atuando acima 

dos conflitos de classe e, desse modo, agindo como mediadora desses embates. Nos estudos 

de Pereira, encontramos uma prática singular adotada por alguns habitantes da cidade de 

Montes Claros (1996-2004), os quais encontraram na prática do pedir uma alternativa para 

contemplar suas demandas materiais e/ou emocionais. Nas pesquisas de Mendes, há uma 

discussão sobre a união entre fé e política, na cidade de Montes Claros, na década de 1980, na 

qual a Teologia da Libertação e o Partido dos Trabalhadores – PT – foram os instrumentos 

utilizados na luta por direitos. Os motivos que determinaram a escolha das dimensões do 

poder coletivo contra a pobreza e a exclusão social, em São Francisco, a partir do âmbito 

religioso, devem-se a um ponto pouco explorado pelos autores. 

 Os estudos realizados no Brasil, envolvendo a religião, sejam eles políticos ou 

sociais, restringem-na principalmente a práticas alienantes ou, no máximo, apontam a 

Teologia da Libertação como a única alternativa a favor da autonomia dos sujeitos. Seu lugar 

comum tem sido, na maioria das vezes, o atrelamento ao poder dominante e a opção por uma 

classe hegemônica, não tolerando qualquer sinal de ameaça de maior vulto (BARAGLIA, 

1992). Isso parece ficar evidente em seu projeto geral, cuja ética é universal, mas a salvação 

dos fiéis é individual (DUMOND, 1985). No entanto, de acordo com Doimo (1992), o que 

deve ser observado e relativizado é a maneira como a Igreja lida com a pobreza e com a 

exclusão social.  

Este trabalho pode apresentar-se como inovador, pelo fato de entendermos que, 

se, por um lado, a Igreja Católica afirma seu poder ao se posicionar agindo preferencialmente 

a favor dos pobres, não tolerando manifestações organizadas que possam criticar suas práticas 

- bem como seu próprio poder-, por outro, ela representa um espaço no qual as demandas da 

comunidade são solucionadas por meio dos instrumentos motivacionais, das técnicas de 

reuniões, dos trabalhos comunitários, dos cultos, das missas e das festas, possibilitando a 

consciência dos direitos e o agir coletivo para a superação das dificuldades. Essas 

experiências representam um aprendizado firmado na vivência coletiva por outras formas de 

lutas por direitos, como associações de moradores de bairro e/ou filiação partidária. Desse 

modo, a pesquisa configura-se relevante para comprovar que o sujeito, ao fazer parte da 

comunidade católica, seja ela influenciada pela Doutrina Social da Igreja – DSI - ou pela 
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Teologia da Libertação – TdL -, apropria-se da vivência de experiências, do diálogo e das 

reflexões para fazer surgir o dissenso. 

O alargamento da política no Brasil, bem como o repensar acerca dos sentidos da 

vida republicana e a consequente construção de uma nova sociedade, tem sido firmado pela 

criatividade da nova noção de cidadania. Negador da exclusão, afirma-se na igualdade entre 

os sujeitos políticos – e disto dão conta os movimentos sociais -, negando a exclusão dos tidos 

―não cidadãos‖, tornando-os corresponsáveis pelos resultados da vida em sociedade 

(TELLES, 1999). 

Buscamos apoio nos referencias teóricos de Weber (2000), Arendt (2000, 2001 e 

1989) e Habermas (1990), relativos ao conceito de ação e poder, por se tratarem das maiores 

referências no tema e por pertencerem a correntes teóricas que se entrecruzam.  Fizemos a 

opção teórica de atualizar os clássicos da política (Weber, Arendt), optando por dialogar 

também com Habermas, herdeiro da Escola de Frankfurt4, por atualizar a teoria crítica. 

Utilizamos ainda o aporte de Rancière (1996). Este autor mostra-nos que o sujeito político não 

é alienado e se apropria dos acontecimentos por meio de reflexões, com vistas ao diálogo para 

fazer surgir o dissenso. Sua análise, assim como Arendt e Habermas, no estudo da ação e do 

poder, vai além da mera relação de mando e obediência; supera a noção de ator, que 

pressupõe um papel a ser representado, um roteiro pré-estabelecido, e enaltece a noção de 

sujeito político. Nela, os homens são dotados de ação, interagindo no espaço público plural. 

Neste estudo, é a ela que recorreremos, uma vez que parece acertado que a noção de sujeito 

não pode ser compreendida fora do âmbito da política. 

Por fim, no estudo teórico da ação e do poder na Igreja Católica, utilizamos os 

aportes de Brandão (1985-1992a -1992b), por ser considerado um dos maiores estudiosos do 

tema. E, ainda, o aporte de Frei Betto (2003), Sanchis (1992), Doimo (1992), Oliveira (1992), 

                                                 
4
 O termo Escola de Frankfurt tem sido comumente usado, simultaneamente, para designar tanto um grupo de 

intelectuais quanto uma teoria social específica. É uma referência à institucionalização dos trabalhos de um 

grupo de intelectuais marxistas não ortodoxos que, na Alemanha, a partir dos anos 20, procurou enriquecer o 

marxismo com contribuições de áreas correlatas , como a psicanálise, a psicologia social, a estética e a história, 

desenvolvendo uma "teoria crítica da sociedade". Esses intelectuais estavam associados ao Instituto de Pesquisa 

Social, vinculado à Universidade de Frankfurt, criado em 1923. Em 1933, devido à Segunda Guerra Mundial, o 

Instituto transferiu-se para Genebra e, em seguida, para Nova York, voltando a se estabelecer em Frankfurt 

somente em 1950. Seus representantes mais significativos foram Max Horkheimer (1895-1973), Theodor 

Adorno (1903-1969), Walter Benjamim (1892-1940), Erich Fromm e Herbert Marcuse (1898-1979). Jürgen 

Habermas pode ser considerado como o herdeiro intelectual da Escola de Frankfurt na atualidade, ao 

experimentar ―o potencial teórico da teoria crítica em reflexões acerca da legitimação do Est ado moderno e 

numa tentativa de elaborar uma teoria da ação comunicativa.‖ (ABRÃO, 1999, p.465). 
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e Follmann (1992). Vamos tratar de conceitos importantes e amplos de ação e poder, portanto, 

torna-se necessário definir e esclarecer o nosso alcance. 

Adotamos o conceito no sentido de Arendt (2000), como a capacidade de agir, 

sobretudo em conserto, dando impulso à vida pública. Em nossa análise, os conceitos de ação 

e poder conferem dignidade à política. Vista por esse prisma, a atividade política baseia-se na 

defesa da liberdade e da justiça, exigindo, para tal, a condição humana da pluralidade. Dessa 

forma, a ação e o poder não se resumem a uma relação de meios e fins, estruturada na 

manipulação egoísta que estabelecem dominantes e dominados. 

O sujeito político, nesta abordagem, são os entrevistados de nossa pesquisa. 

Comprometem-se com a qualidade da sua participação nos rumos e resultados no âmbito da 

política. Abertos ao diálogo, sua persuasão suplanta a violência. O sujeito político em nível 

municipal age por além da troca de favores e do controle sobre os demais. O sujeito encontra 

na comunidade o lócus da diversidade por excelência. Lócus atrativo, por ser um espaço de 

reflexão coletiva, de debates que, cotidianizados, possibilitam o aprendizado da negociação, 

prática da democracia vivenciada, baseada no diálogo entre os iguais. Essa experiência 

constitui-se na expansão das liberdades de escolha e ação, indispensáveis na transformação 

social. 

Baseados em Estivill (2003), Balsa (2006) e Castel (2008a e 2008b), propomos os 

conceitos de pobreza e de exclusão social como complementares à discussão já enunciada. 

Para um entendimento sobre a temática na América Latina, adotamos a análise de Kliksberg 

(2000), para quem os longos períodos de autoritarismo no continente - aliados a uma 

educação de má qualidade - alimentam a desigualdade. Entretanto, no continente, existem 

premissas no horizonte de uma cidadania ―vinda de baixo‖ (DAGNINO, 1994); nesta, 

repousam as esperanças de um novo modelo de sociedade (SORJ; MARTUCCELLI, 2008). 

Para um conceito de desenvolvimento no geral, adotamos a perspectiva da 

liberdade de Sen (2000), que complementa os estudos preliminares de Furtado (1981; 1998), 

o qual atribui como mito a ideia corrente em se universalizar os padrões de desenvolvimento 

contidos nos países tidos como desenvolvidos. 

Dentre as possibilidades de abordagens, buscamos caracterizar as dimensões do 

poder coletivo contra a pobreza e a exclusão social, e enfatizamos as ações coletivas, dentre 

elas, a mobilização do padre Vicente Euteneuer. Dessa forma, visamos conjecturar as 

características socioeconômicas e políticos-culturais da cidade de São Francisco/MG, 

analisando as formas pelas quais os sujeitos são afetados pelas condições materiais de vida e a 

maneira como a Igreja lida com a pobreza e a exclusão social; bem como analisar os tipos de 
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sujeitos que emergiram dessas experiências e os possíveis laços sociais formados que 

possibilitaram a luta por novos direitos. 

O caminho metodológico utilizado perpassa por um estudo qualitativo de caso. 

Em virtude das escassas fontes de pesquisa, fez-se uso de relatos orais, ou seja, da história 

oral. Esta percebida como metodologia capaz de numa perspectiva interdisciplinar, de 

dialogar com as Ciências Sociais e Humanas, com a Doutrina Católica, dentre outros campos. 

Esse tipo de abordagem, segundo Thompson (1987), torna mais democrática a análise 

histórica, já que confere relevância às experiências. Valorizam-se as próprias palavras 

daqueles que vivenciaram e participaram de um determinado período, levando-se em conta 

suas referências e também o seu imaginário.  

                   Para compor a dissertação, baseamo-nos em artigos de jornais, no Livro de 

Tombo da Paróquia de São José, no Livro de Atas das Associações de Moradores dos bairros 

Aparecida e Sagrada Família, e em bibliografia geral. Veremos, contudo, que grande parte dos 

acontecimentos só pôde ser reconstituída mediante depoimentos, motivo pelo qual a eles 

recorremos com frequência. O relato quer, em princípio, organizar cronologicamente os fatos, 

demonstrando uma visão linear de uma trama histórica, alimentada pela ideia do sujeito 

político ativo que vivencia as experiências e, a partir delas, torna-se corresponsável pelos 

rumos da cidade.  

Arendt (2001) diz que as experiências trágicas vivenciadas conferem à história o 

seu caráter de reinvenção. Com isso, a autora chama a atenção para o caráter reinventivo 

contido na ação política pós-eventos trágicos, do qual se abre a possibilidade, nos negócios 

humanos, de se iniciar um algo inteiramente novo. Dessa forma, a história é iniciada por 

alguém, seu agente, mas ninguém, isoladamente, é o seu autor. Somente o historiador dará 

coerências, sentido aos fatos vividos. 

Esse método foi importante por nos possibilitar maior aproximação com a 

realidade na qual os sujeitos estavam inseridos. Fazendo uso de uma pesquisa mais 

direcionada, por meio de entrevistas semiestruturadas gravadas e transcritas, conseguimos 

perceber a maneira como o grupo de pessoas, no espaço religioso estudado, dimensiona sua 

luta contra a pobreza e a exclusão social. A escolha dos entrevistados foi, em primeiro lugar, 

guiada pelos objetivos da pesquisa, em se aproximar desse entendimento. Nesse ponto, 

Alberti (2005) ofereceu-nos chave de interpretação importante ao destacar que, por além dos 

critérios quantitativos ou de amostragens, as entrevistas devem levar prioritariamente em 

conta a posição do entrevistado no grupo, do significado de sua experiência. Com as 

entrevistas do padre Vicente Euteneuer, reconhecido publicamente pelo volume e pela 
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constância de suas obras assistenciais, do lavrador João Ferreira Borges, das donas de casa 

Joana Maria de Jesus, Izabel Braga da Silva e Maria Joelma Tiago da Silva, pretendemos 

compreender suas experiências de vida no meio rural, o vir para a cidade e o envolvimento 

com a Igreja. Com as contribuições dos trabalhos pastorais de Maria Francisca dos Santos e 

de Maria Vieira dos Reis Silva, pretendemos compreender os sentidos e alcances de tais 

trabalhos; com os trabalhos comunitários de Claudionor Rodrigues Pinto, José Rodrigues dos 

Reis, Maria Mendes Ramos e do carpinteiro do Padre Vicente, Gabriel Gonçalves dos Santos, 

procuramos historicizar as experiências de luta e de reivindicações na cidade; com a 

professora da escola pública, Maria de Fátima Vieira dos Santos, objetivamos colher 

informações importantes da cidadã que observa o desenvolvimento da cidade de forma 

panorâmica e age, por meio da educação, sobre o seu desenvolvimento. Totalizando mais de 

seis horas de gravação, nessas entrevistas, procuramos entender um pouco da trajetória de 

vida de cada um dos entrevistados. Mais importante do que constatar o número de 

entrevistados de uma pesquisa de história oral foi a possibilidade metodológica de reconhecer 

importantes informações de pessoas que não são privilegiadas frequentemente pelos manuais 

historiográficos. A história vista de outra maneira valoriza a maneira como cada sujeito 

vivencia as mesmas experiências culturais (THOMPSON, 1987). Para reconstruir essas 

relações e captar seus múltiplos significados, um conjunto de fontes foi utilizado.  

Dentre os acervos pesquisados, inclui-se a Organização não Governamental 

(ONG) Preservar. Nela, encontramos edições do jornal local SF, do período de 1979 a 1996. 

Nesse jornal, encontramos vários registros de discursos e fatos narrados, engrandecendo o 

poder local. Tratava-se de uma tentativa clara de supervalorizar as ações do poder local, ao 

passo que o imaginário de uma gente ordeira, generosa e trabalhadora era forjado e difundido 

por esse veículo de comunicação. Mas, apesar de ser um instrumento de dominação política 

do poder local, os jornais locais SF, O Jornal de São Francisco, Nosso tempo e O 

Barranqueiro foram de fundamental importância para melhor compreendermos o universo 

estudado.  De igual importância foram os livros de Tombo I e II, da Paróquia de São José. 

Eles são uma fonte manuscrita na qual constam os registros das atividades realizadas durante 

o cotidiano dessa paróquia. Os tombos foram extremamente importantes para analisarmos, 

sobretudo, algumas das ações do padre Vicente que foram registradas, como as dos momentos 

críticos da enchente de 1979 e no período subsequente. Observamos também o arquivo da 

Câmara Municipal de São Francisco, no qual encontramos, no livro das Atas das reuniões do 

Poder Legislativo, projetos e leis aprovados pelo poder local, sejam doando terrenos para 

construir casas no bairro Sagrada Família e/ou documentos de posse; no Instituto Brasileiro 
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de Geografia e Estatística (IBGE), encontramos alguns dados relacionados ao município de 

São Francisco, nos censos realizados nos anos 1990 e 2000, que nos auxiliaram na 

compreensão da movimentação espacial dos moradores da cidade, trazendo-nos 

especificidades da economia capitalista no local.  

Outros métodos de pesquisa foram adotados, tais como: pesquisa bibliográfica 

geral e específica; entrevistas qualitativas semiestruturadas com pessoas da cidade, 

priorizando suas visões sobre o contexto em pesquisa; trabalho de foto; documentação dos 

aspectos históricos da cidade. Tem-se, então, a divisão dos capítulos dada a seguir.  

                    No primeiro capítulo, intitulado ―Dominação e exclusão na política: restrições à 

vivência dos valores democráticos nas relações sociais‖ buscamos traçar as principais 

características político-econômicas e sociais do município de São Francisco no período de 

1976-1988. Nele, tem-se, como objetivo principal, contextualizar o município de São 

Francisco. Todavia, realizamos uma discussão conceitual sobre ação, poder, pobreza e 

exclusão. Essa discussão mostrou-se significativa no nosso intuito de compreender as 

características gerais da economia capitalista no Brasil. A partir dessa discussão inicial, 

pudemos melhor analisar as especificidades do desenvolvimento social do município de São 

Francisco. 

No segundo capítulo, intitulado ―A enchente de 1979 e o controvertido espaço 

público da cidade de São Francisco: conviver e participar e as lutas coletivas por direitos‖, 

discutimos o evento da enchente ocorrida, no rio São Francisco, no ano de 1979. 

Acontecimento que impulsionou o crescimento espacial da cidade. No entanto, ao lidar com 

as lutas urbanas pelos bens escassos em dois bairros da cidade, Sagrada Família e Aparecida, 

enaltecemos os espaços de convivência e de aprendizado comunitários criados no universo 

religioso. Neste, as ações do padre Vicente destacam-se, seja na afirmação do poder da Igreja, 

por meio das homilias e dos trabalhos pastorais, seja nos resultados do aprendizado coletivo.   

Procuramos compreender em qual dimensão a pedagogia da Igreja Católica 

empreendida pelo clérigo representou espaços educativos, posto que, possivelmente, nas lutas 

travadas, são consolidadas novas formas de compreender e de lutar contra as várias 

desigualdades causadas pelo modelo de desenvolvimento capitalista predominante. 

No terceiro capítulo, intitulado ―Associações de moradores de bairros: da 

consciência dos direitos às transformações locais vindas de baixo‖, analisamos as estratégias 

comunitárias adotadas coletivamente na direção da conquista da autonomia. Primeiramente, 

descrevemos as condições de vida nos bairros antes da fundação das respectivas associações 

de moradores de bairro (Associação Comunitária dos bairros Jardim Regalito e Aparecida, 
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ACRA e Associação Comunitária do bairro Sagrada Família). Assim sendo, demonstramos, 

mais especificamente, as conquistas advindas por meio de suas ações. Ainda descrevemos a 

representação política a partir de dois vereadores eleitos nos dois bairros, fato que significou 

esperança dos habitantes por serem mais bem representados; bem como as esperanças e as 

decepções advindas da eleição ao cargo de prefeito do padre José Antônio da Rocha Lima, 

2005-2008 e 2009-2012, afastado do cargo em 2010 por determinação da justiça devido à 

suspeita de envolvimento em corrupção.  
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CAPÍTULO I 

 
 DOMINAÇÃO E EXCLUSÃO NA POLÍTICA:  

Restrições à vivência dos valores democráticos nas relações sociais  

 
Este capítulo examina possíveis maneiras pelas quais a dominação se manifesta 

nas relações sociais na cidade de São Francisco. Interessa-nos esta análise para identificarmos 

as múltiplas faces historicamente consolidadas do modelo de desenvolvimento social 

concentrador e excludente nessa cidade. Discutiremos, ao longo do capítulo, a caracterização 

geral do município de São Francisco apresentando seus indicadores socioeconômicos, as 

especificidades da dominação política local no período de 1976-1988, bem como as 

especificidades do desenvolvimento social. Por último, aventaremos as relações sociais sob as 

quais a questão fundiária e as relações de produção se firmaram. Neste ponto, enfatizamos o 

vir para a cidade de São Francisco e, ainda, os obstáculos colocados pelo poder público no 

acesso ao espaço físico de alguns habitantes dispostos a se locomoverem do meio rural para o 

meio urbano.   

 

 

1.1. Caracterização geral do município de São Francisco 

 

As origens do povoamento da cidade que leva o nome do Rio da Integração 

Nacional, ligando São Paulo ao Centro-sul, à Bahia e a Pernambuco, no Nordeste, de acordo 

com Cardoso, está na ―expansão da pecuária bovina extensiva que, subindo o rio São 

Francisco, ganhava o interior da colônia, e as bandeiras baianas e paulistas que, a partir do 

século XVI e XVII, respectivamente, passaram a explorar e povoar a região.‖ (CARDOSO, 

2000, p. 180). Sua emancipação política deu-se sob a Lei nº. 2416, de 5 de novembro de 

1877; e a antiga vila das Pedras dos Angicos engalanou-se com foros de cidade, com a 

denominação simplificada de São Francisco (BRAZ, 1977, p.36). 

 Em decorrência das bandeiras, a pecuária extensiva tornou-se a base principal da 

economia regional nos séculos XVII, XVIII e XIX. Segundo Pereira (2007), a renda principal 

dos fazendeiros era obtida por meio da venda do gado (carne) e da força motriz – para a zona 

açucareira e da exportação de couros. Essa incursão significou um amadurecimento produtivo 

por meio do gado extensivo e dos gêneros alimentícios, abastecendo o Nordeste açucareiro e, 
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posteriormente, a região aurífera. Essa desenvoltura produtiva possibilitou que o Rio São 

Francisco se tornasse o eixo da integração colonial. A partir dos currais, articulam-se as 

longínquas regiões da Bahia, de Pernambuco e de Goiás.  

A coroa portuguesa, a partir da descoberta do ouro no século XVIII, para evitar o 

contrabando e cobrar a sua quinta parte, interessou-se por uma vigilância mais acentuada 

sobre a região. Em decorrência disso, surgiram conflitos como: a Guerra dos Emboabas e a 

Sedição de 1736 ou Conjuração do São Francisco. Nesta, potentados e populares uniram-se 

contra o governo da capitania. No entanto, a conjuração fracassou, trazendo grandes 

consequências à economia da região. A partir dessa sedição, houve a inversão da lógica 

integrativa do rio São Francisco. O Rio da Integração Nacional tornar-se-ia o rio que pune e 

castiga. Sobre este aspecto, Laura de Mello e Souza diz que: 

 

Dona Maria da Cruz, a virago sertaneja das lonjuras de São Romão que, chefe de 

família potentada e revoltosa, foi presa pelos poderes estabelecidos em 1736 e 

trazida até Vila Rica em expedição fluvial pelo São Francisco e pelo rio das Velhas, 

a passagem de sua barcaça coberta de sola bordada provocando consternação e 

solidariedade entre a população ribeirinha. (SOUZA, 1992, p.352). 

 

 
A sedição ocorrida nas margens do São Francisco significaria não o fim das 

atividades comerciais, mas o fim de um período no qual o ―sertão do São Francisco‖ 

dominava economicamente as trocas com a região mineradora. ―A partir desta, as restrições 

comerciais impostas pela Coroa à região deram origem a um processo de relativo isolamento 

que se estenderia até meados do século XX.‖ (CARDOSO, 2000, p. 193).  

O eixo econômico regional modificou-se no final do século XVIII e início do 

XIX. Essa mudança foi decorrente da decadência da atividade mineradora e da vinda da 

família real para o Brasil, em 1808. Tal fato colocou em ascendência política o Rio de Janeiro, 

e, economicamente, a Zona da Mata de Minas, com a produção de café. ―Com o afastamento 

do eixo econômico do Rio São Francisco para o sertão, ganhava importância um novo núcleo 

urbano: Montes Claros.‖ (OLIVEIRA, 2000, p. 23).  

O Norte de Minas possui, na pobreza material5 de sua população, uma de suas 

características mais visíveis. Segundo Luciene Rodrigues:  

                                                 
5 O conceito de pobreza é genérico e representa mais do que um estado de carência. Em sentido restrito, pode 

significar não ter acesso à alimentação, ao trabalho, à moradia, educação e saúde. Esse conjunto de direitos de 

cidadania negados, compreendido pelo discurso despolitizado como a ―carência‖, tem reflexo direto na 

expectativa e na qualidade de vida, influenciando diretamente nas liberdades e capacidades  dos sujeitos sociais. 
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Em 1970, 91% da população da região viviam abaixo da linha de pobreza, ou seja, 

constituída pelas pessoas que vivem com ¼ do salário mínimo por mês. Ainda 

segundo a autora, houve uma melhora significativa desse percentual, caindo para 

65% em 1980, voltando a crescer no decorrer da década de oitenta, chegando a 75% 

da população em 1999. (RODRIGUES, 2000, p.139).  

 

Esses números conferem ao Norte de Minas características as quais o 

singularizam com aspectos nordestinos, razão de sua inserção na AMS (Área Mineira da 

SUDENE - Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) e na AMPS (Área Mineira do 

Polígono da Seca). Essas características, por sua vez, são responsáveis pela persistência do 

paternalismo e do clientelismo político, possibilitando a continuidade das práticas 

coronelísticas na região (AGUIAR, 2002). 

Os estudos precedentes sobre o coronelismo característico da Primeira República, 

1889-1930, atribuem principalmente à pobreza da população rural a sua durabilidade na vida 

política brasileira. A partir de uma análise sociológica, Queiroz (1975) baseia-se no princípio 

da reciprocidade, manifestado pela capacidade dos grandes chefes políticos locais de 

realizarem favores, tais como compra e venda de produtos, empréstimos financeiros e 

empregos. Nesse sentido, a autora ressalta que, quanto maior for essa capacidade, ―maior 

eleitorado terá e mais alto se colocará na hierarquia política, quer ocupe cargos 

administrativos quer não: será chefe municipal, estadual ou até federal.‖ (QUEIROZ, 1975, 

p.171). Entretanto, daí, emergem traços importantes dessa forma de mandonismo local, não 

cessando de exprimir novas formas de atuação, mantendo, por um lado, o polo do privilégio 

absoluto sob o polo  da pobreza absoluta, mediados pela dependência recíproca. Queiroz 

(1975) destaca que traços desse fenômeno político resistiram a mudanças significativas na 

sociedade e na legislação:  

 
A mudança na estrutura coronelística sofreu abalos com o advento do processo de 

urbanização e industrialização (...); com a criação da lei eleitoral de 1920, que 

                                                                                                                                                         
Demo (1996) considera pobre tanto aquele que não tem, quanto aquele coibido de ter. Conforme o autor, além da 

destituição material, há a segregação, a subserviência, e não só a fome (DEMO, 1996, p. 13). No entanto, definir 

a pobreza em termos do acesso pode ser repetitivo e confuso, por assimilá-la como sinônima de exclusão. As 

categorias de pobreza e exclusão, segundo Balsa (2006), não traduzem as mesmas realidades , e tão pouco o 

mesmo estatuto teórico. Segundo esse autor: ―Pobre pode aparecer representado como marginal, dependente, 

explorado ou desafiliado (...). No tocante à exclusão social ou ‗nova pobreza‘, que diferentemente da pobreza 

tradicional, reproduzida inter-geracionalmente, aquela se centra nos laços sociais, nos indivíduos e na construção 

dos sistemas de ação pressupondo uma cada vez maior responsabilização individual.‖ (BALSA, 2006, pp. 25-

26). Por compreender as múltiplas interpretações que cercam os conceitos de pobreza e de exclusão, neste 

estudo, vamos tratá-los como complementares e inerentes aos desdobramentos do modelo de desenvolvimento 

predominante. Modelo cujos desdobramentos são causadores de várias formas de desigualdades, obstaculizando, 

por vezes, o desenvolvimento de uma cidadania ativa. 
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passou para o poder judiciário o alistamento eleitoral e a apuração das eleições; 

com a criação do cargo de prefeito, chefe da administração local, que também 

deveria ser eleito (...). Os coronéis e seus parentes, possuidores de grandes 

propriedades rurais, se mantiveram (sic) nas camadas superiores da estrutura 

socioeconômica e política do país, numa continuidade de mando que persiste em 

alguns casos até os nossos dias. (QUEIROZ, 1975, p. 182-185). 

 
 Em recente estudo, Pereira (2002), analisando a cidade de Montes Claros, atribui-

lhe a denominação de cidade do favor, espaço profícuo das disputas e práticas coronelísticas 

em meados do século XX. Entretanto, o autor ressalta que o predomínio desse sistema político 

no município de Montes Claros e na região norte mineira ―parece ter se prolongado pelas 

décadas seguintes e ainda na atualidade; apresenta forte condicionamento sobre as noções da 

população e da classe política acerca dos deveres do poder público e, principalmente, na 

distinção entre os seus interesses e os interesses privados‖ (PEREIRA, 2002, p. 207-208).  

A SUDENE, criada em 1959, pela Lei nº 3.692, deveria atuar no espaço definido 

como Nordeste6 e, posteriormente, a Área Mineira do Polígono das Secas – AMPS -, inclusive 

combatendo as práticas coronelísticas que acometiam a população rural. Nesse aspecto, a 

autarquia parece não ter logrado o êxito esperado, como demonstrou Pereira (2002). De 

acordo com Marcos Fábio Martins de Oliveira: 

A Portaria da SUDENE 116/69 oficializou como pertencentes à AMS/AMPS os 

novos municípios criados (por desmembramento), após a Lei de 1951, bem como 

apressadamente declarou que as áreas à margem esquerda do Rio São Francisco, dos 

municípios de São Francisco, Manga e Januária, não pertenciam ao Polígono e, 

portanto, à região da SUDENE. Depois, em 1976, estas áreas seriam incorporadas. 

Assim, a AMS aumentou o seu tamanho de 98.000 Km² (17% do território de Minas 

Gerais) para 120.701 Km², obtendo a sua configuração atual. (OLIVEIRA, 2000, p. 

46). 

 

 
Segundo estudo realizado pela AMAMS (1993, p. 65.), ―os principais projetos de 

desenvolvimento industrial estiveram concentrados nos municípios com maior percentual do 

VTI (Valor da Transformação Industrial), Montes Claros com 31, 12%, Pirapora com 19,11%, 

Bocaiúva com 13,46% e Várzea da Palma com 12, 81%.‖. Municípios como São Francisco 

foram prejudicados pela falta de investimentos na geração de empregos, o que poderia 

melhorar as condições de vida dos seus habitantes. Estivill (2003) ressalta que a exclusão 

social também pode ser entendida como ―uma acumulação de processos confluentes com 
                                                 
6
 Nordeste é um conceito que suplanta os limites geográficos de uma das cinco regiões do Brasil, feito pelo 

IBGE. A primeira, de 1958, não incluía os estados da Bahia e do Sergipe, pertencentes à região Leste, 

juntamente com Minas Gerais. Em 1969, com a nova regionalização do IBGE, aqueles estados seriam incluídos 

na região Nordeste, e Minas Gerais, na Sudeste. ―Assim, a região Nordeste se vincula (sic), inicialmente, num 

programa de combate aos efeitos da seca e, posteriormente, a uma situação de subdesenvolvimento agravad o 

pelo fenômeno da seca. Temos assim uma região definida pela seca - ‗Polígono das Secas‘, a qual foi 

incorporada e implantada como área de atuação da SUDENE.‖ (OLIVEIRA, 2000, p.43). 
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rupturas sucessivas que, despoletada no centro da economia, da política e da sociedade, vão 

afastando e inferiorizando pessoas e grupos, comunidades e territórios em relação aos centros 

de poder, aos recursos e aos valores dominantes.‖ (ESTIVILL, 2003, p. 20). Situações como 

essa são denominadas de instalação na precariedade por Castel (2008b). O autor enfatiza ser 

este um fenômeno inquietante na Europa Ocidental, gerador de pessoas chamadas de 

sobrantes, fora do círculo de relações de utilidade social, e que, antes, era garantida por meio 

da interdependência com o conjunto da sociedade. ―Poder-se-ia dizer que esses a quem estou 

denominando sobrantes não são explorados. Estão lá como inúteis. Inúteis ao mundo como se 

costumava falar dos vagabundos nas sociedades pré-industriais, no sentido de que não 

encontram um lugar na sociedade, com um mínimo de estabilidade.‖ (CASTEL, 2008b, 

p.247). São pessoas completamente excluídas do espaço público, embora estejam lá. Perdem 

o princípio de pertencer ao estatuto da igualdade jurídica e distanciam-se ainda mais da social. 

Segundo dados do SF, O Jornal de São Francisco, do ano de 1996, na área da 

saúde, o município possui uma oferta muito aquém das necessidades de seus habitantes. São 

25 estabelecimentos; destes, 21 são públicos e 4 privados. Dos 21 estabelecimentos públicos, 

apenas um oferece internação. Neste estabelecimento, o Hospital Municipal Dr. Brício de 

Castro Dourado, nos seus 30 leitos (divididos nas áreas de obstetrícia, clínica geral, pediatria e 

cirurgia), são realizadas, em média, 200 internações mensais; destas, 120 são obstetrícias. O 

hospital conta com um médico plantonista, duas enfermeiras com formação de nível superior, 

34 enfermeiras de formação técnica, dois bioquímicos com formação de nível superior e dois 

técnicos. O serviço de encaminhamentos hospitalares é realizado por três secretárias, estando 

a mesma unidade de saúde servida por 32 serviçais e uma ecônoma7.  Na tabela a seguir, o 

IDH8 (Índice de Desenvolvimento Humano) da cidade de São Francisco aponta para 

indicadores muito baixos, comprometendo a qualidade de vida dos habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 SF. Jornal de São Francisco. 31/07/1996. Ano 34, n.1390, p. 01. 

8
 De acordo com Rodrigues (2000, p.136.), o IDH é calculado a partir de indicadores de educação (alfabetização 

e taxa de matrícula), saúde (expectativa de vida) e renda (PIB per capita). Com base no valor obtido para o IDH, 

os municípios podem ser classificados segundo três níveis de desenvolvimento: a) baixo índice de 

desenvolvimento humano (IDH até 0,5); b) médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8); e c) alto 

índice de desenvolvimento humano (IDH acima de 0,8).  
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Tabela 1 

Índice de Desenvolvimento Humano do município de São Francisco/MG nos anos de 1970, 
1980 e 1991  

 

Município: São Francisco 

 

IDH IDH 

Longevidade 

IDH 

Educação 

IDH 

Renda 

1970 

0,327 

1980 

0,439 

1991 

0,489 

1970 

0,501 

1980 

0,650 

1991 

0,741 

1970 

0,340 

1980 

0,373 

1991 

0,478 

1970 

0,142 

1980 

0,293 

1991 

0,478 

 

Fonte: Dados da Fundação João Pinheiro (1996), copilados por Luciene Rodrigues (2000). ―Formação 

Econômica do Norte de Minas e o Período Recente‖. In: OLIVEIRA, Marcos Fábio Martins de; RODRIGUES, 

Luciene (Orgs.). Formação social e econômica do norte de Minas. Montes Claros: Unimontes, 2000, p. 138.   

       

Ao analisar a pobreza brasileira, Vera Telles identifica as consequências que a 

escassez do trabalho acarreta na vida das pessoas: 

 

Parece claro que salários baixos, instabilidade, desemprego e subemprego são 

circunstâncias geradoras de pauperização. Porém esta não significa apenas 

degradação de condições materiais de vida. Pois esses trabalhadores que passam de 

um emprego a outro, que têm trajetórias descontínuas, marcadas pelo desemprego e 

pelas alternativas de trabalho fora das regras formais de contrato, no limite, perdem 

o estatuto mesmo de trabalhador, em função desse permanente curto -circuito que o 

mercado produz no vínculo que chegam a estabelecer com o trabalho. (...) Figuras 

estas que acionam um imaginário coletivo que associa desordem, violência e crime a 

essa gente percebida sem lugar na sociedade. (TELLES, 1993, p.14). 

 

 
Diante da instabilidade no acesso ao trabalho formal, conforme exposto 

anteriormente, há um claro comprometimento em se organizar os interesses de classe no 

interior dos diversos segmentos (como sindicato ou associações de classe, dentre outros); o 

que, dentre outras coisas, poderia favorecer a constituição de novos padrões de relações 

sociais que viessem a impactar na organização e na representação no âmbito político.  

Sen (2000) coloca a liberdade como o fim e o meio do desenvolvimento. Para o 

autor, o desenvolvimento está intrinsecamente relacionado à melhoria da qualidade da vida 

que levamos, na qual dependemos da liberdade que desfrutamos. Para tal, ele a divide em 

liberdade substantiva e liberdade instrumental. 

Na liberdade substantiva, a pobreza não se limita à variável renda; mas abarca a 

privação das capacidades que restringem ―ter condições de evitar privações como fome, 

subnutrição, morbidez evitável, morte prematura, liberdades associadas a saber ler e fazer 

cálculos aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão etc.‖ (SEN, 2000, p. 
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52). O desenvolvimento, nessa perspectiva constitutiva, envolve, essencialmente, a expansão 

das liberdades humanas. Entretanto, as liberdades instrumentais complementam o bem viver 

das liberdades substantivas. Elas influenciam o processo de desenvolvimento, ao estabelecer 

uma inter-relação entre os direitos: ―facilidade econômica, liberdades políticas, oportunidades 

sociais e garantia de transparência e segurança protetora.‖ (SEN, 2000, p. 71). 

O desenvolvimento na perspectiva da liberdade possibilita aos sujeitos políticos, 

vivendo num mundo de instituições, participarem ativamente, assumindo responsabilidades 

nas características e qualidades do seu funcionamento. Assim, as avaliações tornam-se uma 

constante, balizando o grau de ampliação das liberdades das quais gozam os referidos sujeitos 

políticos. No entanto, no contexto latino-americano, essa perspectiva é contraposta aos rótulos 

que rebaixam segmentos populares à condição de deserdados da sorte, pobres carentes e 

fracos, vítimas e sofredores das desgraças da vida. Nessas condições, segundo Estivill (2003): 

 
A noção de cidadania e os direitos políticos, embora nos últimos anos tenham sido 

feitos esforços notáveis, tem estado longe de uma total implantação, assim como do 

seu conhecimento e possibilidade de reclamação. Certamente, devido a isto, nestes 

países, a noção de exclusão política baseia-se na real falta de participação da maioria 

da população nos mecanismos institucionais, embora ocorra em muitos deles uma 

intervenção ativa na sua comunidade local e nos circuitos mais próximos. 

(ESTIVILL, 2003, p. 17). 

 

 

A desigualdade, historicamente, converteu-se num dos obstáculos limitadores da 

participação dos tidos como pobres no acesso à melhoria das condições de vida (nutrição, 

saúde e educação). Kliksberg (2000) enfatiza que uma política social efetiva deverá, além da 

renda, trabalhar as outras desigualdades historicamente produzidas. Segundo o autor, ―a carga 

de capital educativo dos pais é limitada, os rendimentos são reduzidos, o grau de superlotação 

pode ser alto num continente onde há um déficit de cerca de 50 milhões de moradias e os 

núcleos familiares pobres têm sido especialmente abalados pelo avanço da pobreza.‖ 

(KLIKSBERG, 2000, p. 41). A perspectiva da liberdade, conforme Sen (2000), só se 

materializará nesse contexto se a sua negação for tomada como polêmica; divergência, 

conflito e litígio que põem em cena, justamente por ser problemática, a vida em sociedade. Na 

sequência, vamos analisar o desenvolvimento social da cidade de São Francisco. Em nossa 

análise, priorizaremos a maneira concentradora como o poder público local tentou conduzi-lo, 

bem como o desenlace encontrado pelos habitantes da cidade. 
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1.2. A dominação político local e o desenvolvimento de São Francisco (1976-1988) 

 

A vida política do município de São Francisco ficou marcada por práticas 

conciliatórias entre os representantes públicos. O desenvolvimento da cidade, nessa 

perspectiva, ocorreu alheio à interlocução com os demais segmentos sociais, conduzido que 

foi ao modo da elite da política municipal. De acordo com Rogério Roque Amaro, o 

desenvolvimento local baseia-se na satisfação das ―necessidades e de melhoria das condições 

de vida de uma comunidade local, a partir essencialmente das suas capacidades, assumindo a 

comunidade o protagonismo principal nesse processo e segundo uma perspectiva integrada 

dos problemas e das respostas‖. (AMARO, 2009, p. 108).  

No município de São Francisco, entretanto, o que se observa com maior 

frequência é a tentativa dos gestores em marcarem o seu tempo com obras de impacto 

político, atribuindo-lhes a deferência de grandes homens do município. São verdadeiros heróis 

do desenvolvimento local, como foi amplamente discutido por José Murilo de Carvalho em A 

Formação das Almas (2000). Nesta obra, o autor discorre sobre a tentativa dos militares 

positivistas em construírem símbolos e heróis que identificassem a República proclamada em 

15 de novembro de 1889 junto ao povo brasileiro, então distante dos acontecimentos e, agora, 

seus cidadãos.  

De fevereiro de 1931, quando foi nomeado o primeiro prefeito de São Francisco, 

Oscar Caetano Gomes, a 1976, quando terminou o segundo mandato de seu filho, o prefeito 

Dr. Oscar Caetano Jr., a família Caetano influenciou decididamente os acontecimentos 

políticos da cidade. Dominaram uma era e construíram seus símbolos. Para Weber (2000), o 

poder, objetivamente, consiste na dominação do homem sobre o homem. Essa relação baseia-

se na dominação de quem manda sobre quem deve obedecer. Nessa concepção, a 

racionalidade instrumental age para reafirmar os fins e os meios do individualismo 

metodológico (ele é um egoísta, age em benefício próprio, influencia/desafia outrem quanto 

aos fins), através dos meios da coerção racional burocrática. Para o autor, todo homem que 

adentra na atividade política objetiva o poder. Essa característica faz da atividade política uma 

empresa voltada essencialmente para o interesse. Para tal, o ator político, como o fez 

Severino, alicia os sujeitos políticos, objetivando, como fim, dominá-los e torná-los seus 

seguidores.  

Dr. Oscar Caetano Jr., advogado, homem das letras, governou a cidade por duas 

vezes, 1959-1962 e 1973-1976. De estilo político técnico, no geral, não agradava à corrente 
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oligárquica, mais afeita a acordos, ajustes e negociações. Segundo Braz (1977), muitos já o 

definiam, em 1958, como um discípulo das doutrinas de Maquiavel; avesso à atividade 

político-partidária, resumia a política à arte de saber administrar. Neste quesito, conforme o 

autor, sua primeira administração foi exitosa. Realizou obras importantes como: (1) 

construção da rodovia ligando São Francisco a Unaí; (2) instalação da agência bancária do 

Banco do Brasil; (3) calçamento de ruas; (4) extensão do serviço de abastecimento de água 

potável aos povoados de Logradouro, Tiririca (atualmente, Icaraí de Minas), Morrinhos, 

Jiboia e Morro (inconcluso no período); (5) construção e implantação da Escola Municipal do 

Bom Menino; (6) apoio à congregação dos Missionários da Sagrada Família na construção e 

na instalação do seminário local (BRAZ, 1977). 

Dr. Oscar Caetano Jr. foi sucedido por Dr. Pedro Mameluque Mota, para o pleito 

de 1963-1966. Administrador honesto e justo, foi sucedido pelo candidato único, Aristomil 

Gonçalves de Mendonça, para o pleito de 1967-1970 (BRAZ, 1977). 

Segundo Braz (1977), a administração de Aristomil Gonçalves de Mendonça foi 

beneficiada pela criação do Fundo Estadual de Participação dos Municípios. Na concepção do 

autor, essa administração conjugou obras de infraestrutura e campo social. 

 

1-Construção do mercado novo e criação da feira livre; 2- Aquisição das primeiras 

máquinas pesadas (moto niveladora, trator de esteira, caminhão caçamba); 3- 

Construção da Vila Militar; 4- Instalação da primeira torre para captação de sinais e 

imagens de televisão; 5- Criação da Biblioteca Pública Municipal, com a 

colaboração do povo que fez a doação dos primeiros livros. (BRAZ, 1977, p. 288-

289). 

 

 

Com o término do mandato de Aristomil Gonçalves de Mendonça, houve o 

retorno do Dr. Pedro Mameluque Mota para um mandato de dois anos: 1971-1972. Embora 

curto, manteve, segundo Braz (1977), a tradição de honestidade e eficiência. O período 

subsequente marcaria a ascensão de Severino Gonçalves da Silva. 

De acordo com Braz (1977), a vitória de Dr. Oscar Caetano Jr. nas eleições 

municipais para o seu segundo mandato, 1973-1976, deveu-se, em grande medida, ao 

surgimento de uma nova liderança política no município. O autor refere-se a Severino 

Gonçalves da Silva como um novo detentor do poder; na concepção de Weber (2000): ―um 

novo personagem, algo carismático e surpreendente capaz de conquistar simpatias, não apenas 

no seio das classes populares, mas ainda nas próprias elites sociais.‖ (BRAZ, 1977, p. 298).  
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Ainda segundo Braz (1977), em sua segunda passagem pelo Poder Executivo 

municipal, Dr. Oscar Caetano Jr. deixou mais evidente as suas qualidades de melhor 

administrador do que político. Adotou como lema de sua gestão o slogan ―Novas ideias para 

São Francisco‖. No entanto, tal desequilíbrio lhe trouxe muitas críticas: 

 
Já amadurecido e experimentado, não fez promessas em vão. Foi objetivo e a 

despeito da ocorrência de dois fatores adversos – seca rigorosa e crise financeira – 

conseguiu chegar ao fim do seu mandato bem pouco distanciado das metas que 

visou. 

A história lhe marcará um lugar de destaque na galeria dos nossos administradores. 

É certo que a sua grande preocupação com os temas políticos no último ano da 

administração o arrastara a carrear para o campo, e notadamente para os povoados 

distantes, recursos financeiros de grande vulto, com sacrifício da zona urbana. 

Na cidade, ficaram em evidência, exatamente no ano da luta sucessória, numerosos 

aspectos negativos, tais como o abandono e a quase destruição de todos os jardins 

públicos e a ausência de limpeza das ruas e praças, facetas que foram exploradas, 

com muito êxito, pelos seus adversários políticos. (BRAZ, 1977, p.300). 

 

 
A ascensão de Severino Gonçalves da Silva, natural de Brasília de Minas, ao 

poder, em São Francisco, em parte, deve-se à falta de carisma do seu antecessor, no sentido 

que lhe atribui Weber (2000). E ainda, uma estratégia adotada por parte do grupo tradicional 

da política local em obter sobrevida.  

Não se sabe ao certo o que provocou a ruptura entre Severino e os Caetanos. Uma 

provável hipótese pode ter sido a conhecida intransigência do Dr. Oscar Caetano Jr. nos 

bastidores da política ou a esperteza de ambos. O fato controvertido foi ter sido, o próprio, o 

responsável por tornar Severino politicamente conhecido em todo o município durante a 

campanha eleitoral de 1972. Carismático, ganhou popularidade, caindo na simpatia de grande 

parte dos habitantes do município e do meio político. Sua chegada à cidade, em 1976, para 

disputar as eleições municipais daquele ano foi marcada pela grandiosidade da festividade e 

pela expectativa de novos tempos para a cidade. Tal fato pode ser percebido pelas palavras do 

deputado Jorge Vargas: ―a um mau acordo, prefiro as loucuras de Severino.‖ (BRAZ, 1977, 

p.306).  

Esse chefe político local ao qual nos referimos, e que, ainda hoje, 2012, continua 

sendo uma das principais lideranças políticas dessa cidade, possui atividades econômicas 

ligadas ao uso da terra e à criação de gado.  É identificado pelos entrevistados como um 

homem bem sucedido, produtor rural e político arrojado. Essa imagem foi amplamente 

divulgada pela imprensa local.   
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A despeito de sua ascensão e chegada à cidade, conforme Braz (1977), uma 

carreata composta por 80 veículos buscou-o em Brasília de Minas para disputar as eleições9 

de 1976. Um erro do pré-candidato no registro de sua transferência de domicílio eleitoral 

impediu a sua candidatura que, impugnada, lhe tirou as possibilidades de uma provável vitória 

na eleição municipal naquele ano. Sua artimanha o teria levado a adotar uma estratégia para 

se tornar prefeito, se não de direito, pelo menos de fato. Para isso, assumiu o cargo de 

Assessor de Planejamento do prefeito de direito10, Edson Paraíso Cunha, no pleito 1977-1982, 

tornando-se, assim, prefeito de fato. Sobre essa questão, Braz (1977) acrescenta: 

 
Em 1974, houve uma revisão geral das inscrições eleitorais de São Francisco, 

determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral e consequentemente o cancelamento 

das inscrições de todos aqueles eleitores que não acudiram ao chamado da justiça. 

Inexplicavelmente, Severino Gonçalves da Silva fora um desses. Em razão disso, o 

presidente do diretório regional das duas legendas ARENA (Aliança Renovadora 

Nacional) indeferiu a filiação do candidato Severino Gonçalves. Sendo assim, o 

presidente conseguiu uma vitória de Pirro - como foi feita a escolha de Edson 

Paraíso Cunha para um mandato tampão, houve a conciliação. (BRAZ, 1977, p. 313 

- 317). 

 

 

Quando analisamos as ações de Severino Gonçalves da Silva a partir das notícias 

divulgadas pelas sucessivas edições do jornal local (SF, O Jornal de São Francisco), 

percebemos que, ao assumir o cargo de Assessor de Planejamento, 1977-1982, como 

estratégia, procurou aproximar os interesses sociais, particulares, bem como as representações 

populares em torno de si. Uma espécie de novo coronel canalizando suas energias para 

atender: 

 
Parte dos emigrantes que fugiam do flagelo e da precariedade da vida no campo, 

uma modalidade original de clientelismo emergia. Clientelismo possibilitado pelo 

fortalecimento político de prefeitos, que se convertiam em mediadores de prebendas 

e favores, associados ao acesso a condições de vida e habitação. (BURSZTYN, 

2003, p. 75). 

 

 

 No jornal local11
 (SF. Jornal de São Francisco), sua figura, os grandes feitos e o 

seu amor por essa terra e a essa gente vinham sempre estampados na primeira página: 

                                                 
9
 Todas as eleições seguintes teriam a sua participação com destaque decisivo: vencendo, ele mesmo, 1983-1988, 

1993-1996 e 2001-2003; ou apoiando Edson Paraíso da Cunha, em 1977-1982; Josedir de Souza Pinto, em 1989-

1992. 
10

 Utilizamos a expressão ―prefeito de direito‖ por esta ter sido uma estratégia do candidato impedido favorito às 

eleições de 1976, Severino Gonçalves da Silva, com o fito de manobrá-la e tornar-se prefeito de fato, como 

Assessor de Planejamento. Ele conseguiria eleger-se prefeito de direito com a vitória na eleição subsequente, em 

1982, para o pleito 1983-1988. 
11

 Desde 1916, havia noticiários pela cidade. Nesse mesmo ano, surgiram vários jornais , como ―A Luta‖, ―A 

Cidade de São Francisco‖, ―O Alfinete‖ e ―O Bacamarte‖. Em 1918, vieram ―O Imparcial‖, ―A Revolta‖, ―O 

Sorriso‖ e ―O Parafuso‖. Em 1921, foi lançado o jornal ―A Liga‖. Em 1929, ressurgiu ―A Cidade de São 
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Para espanto de uns e gáudio de outros, Severino Gonçalves da Silva é o novo 

assessor do Prefeito Edson Paraíso Cunha. Vencimentos mensais na base de Cr$5. 

000,00. Salário ainda insuficiente para quem trabalha, de sol a sol, sem levar 

desfalecimentos, em benefício do povo. No entanto, apesar de tanto trabalho, sem 

levar em conta o dispêndio de uma campanha eleitoral, naturalmente onerosa, o 

nosso dinâmico e solidário líder político, houve por bem fazer a doação dos seus 

vencimentos, durante o tempo em que exercer o cargo de assessor, para a FAMAS 

(Fundação Municipal de Assistência Social). Só há uma conclusão a tirar: ainda 

existem homens de bem neste país.
12

 

 

 
No trecho que segue, o Solidarismo Cristão foi ofuscado por denúncias de 

favorecimento pessoal, como ao responder uma denúncia de corrupção publicada pelo Jornal 

de Montes Claros, de 30 de junho de 1977, na página 06, sobre a sua conduta à frente da 

direção comercial da Cooperativa Comercial de Brasília de Minas. Entretanto, a estratégia de 

direcionar as representações sociais em torno de si continua mantida, ao dar uma resposta 

sacralizadora em torno de sua imagem:  

 
(...) Quero dizer de minha estranheza em verificar a inserção, nesse prestigioso 

periódico, de uma matéria absolutamente falsa e com objetivos claros de destruir 

minha imagem pública, que a custa de muito trabalho e dedicação vem se firmando 

em vasta região do Vale do São Francisco. Para desespero dos Sobas e Coronéis e 

para desgraça dos demagogos e aproveitadores que ainda não entenderam que a 

política só deve ser praticada por quem entende os problemas do povo e luta para 

resolvê-los. (...) Não tenho pudor em afirmar que sou um homem rico. Nesta terra 

onde pobreza se confunde com virtude e riqueza com defeito, grosseiro 

maniqueísmo que revela antes de tudo, miséria de espírito. Sou rico de amigos, rico 

de boas intenções e, achem graça, rico de dinheiro e bens, conseguidos à custa de 

muito sacrifício e coragem para trabalhar. (...) O ridículo nisso tudo é que jamais 

conseguirão provar as acusações levantadas contra minha pessoa. (...) Tenho o 

consolo dos amigos, o afeto da família, a consciência tranquila e a inabalável crença 

que a verdade, mercê de Deus, haverá de brilhar cristalina em breve tempo.
13

 

 

 
O político Severino Gonçalves da Silva, como dito anteriormente, utilizou 

amplamente a sedução de sentimentos, posicionando-se como diferente dos outros políticos. 

Na afirmação de qualidades pessoais, diz-se conhecedor e sensível aos problemas do povo, 

homem bem sucedido graças à amizade dos amigos, do convívio com a família e à custa de 

muito trabalho. Alguns entrevistados identificam-no como sendo um homem simples, sem 

orgulho, homem do povo, bom administrador, o maior da história de São Francisco; outros, 

                                                                                                                                                         
Francisco‖. Em 1933, ―O Operário‖ e ―A Tesoura‖. Mas , de 1933 a 1951, não existiu outros jornais na cidade, 

quando surgiu o noticiário ―O São Francisco‖. Em 1952, lançaram o jornal ―A Tribuna Popular‖. Somente em 

1960 surgiu o ―SF, O Jornal de São Francisco‖, sendo que sua data de extinção parece incerta, mas encontramos 

exemplares até o ano de 1996, quando surgiu,no ano posterior, 1997, o ―Novo Tempo‖. Em 1982, surgiram ―O 

Jornal da Verdade‖ e ―A Tribuna do Vale‖. Atualmente, vigora na cidade o jornal ―O Barranqueiro‖, desde 1997. 

Fonte: BOTELHO NETO, João. Imprensa em São Francisco. São Francisco, sd. Avulso. Arquivo Preservar.  
12

 ―Solidarismo Cristão‖. SF. Jornal de São Francisco. Domingo, 13/02/1977. Ano XVII, n. 809, p. 01. 
13

 SF. Jornal de São Francisco. Domingo, 10/07/1977. Ano XVII, n. 829, p. 01. 
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entretanto, o veem como péssimo administrador e muito corrupto. Pessoas como a nossa 

entrevistada, a moradora do bairro Sagrada Família, Maria Joelma Tiago da Silva, veem-no 

como aquele que desenvolveu o bairro Sagrada Família, no qual mora: 

 

Ele ajudou distribuindo muitos lotes, muita gente que tem moradia, porque ele deu 

lote, e o padre Vicente construiu. Tem a luz, padrão, ele deu  para muita gente. Ele 

trouxe a rede de luz pra cá, ele trouxe a rede de água. Ele que desenvolveu o bairro, 

nessa área foi ele.
14

 

 

 
Já em sua primeira experiência à frente do cargo público, 1977-1982, como 

Assessor de Planejamento, sua meta era apagar o legado da família Caetano, que dominava a 

política local desde 1931. Suas ações foram na propagação do discurso progressista, ao 

derrubar o coreto da praça central na Praça Oscar Caetano Gomes, tido como símbolo de uma 

era que deveria ser esquecida.  

 

 

 

Fotografia 1: Coreto da Praça Oscar Caetano Gomes. Década de [1970]? 

Fonte: Acervo da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

 

Em seu lugar, foi edificada uma nova praça, livre dos símbolos do passado, 

reinaugurando-a com o nome de Praça do Centenário. Com o discurso baseado no progresso e 

na mudança, Severino pretendia - além de apagar da memória coletiva o legado dos 

                                                 
14

 Entrevista com Maria Joelma Tiago da silva. São Francisco/MG, 13/07/2011. 
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―Caetanos‖ - construir seus próprios símbolos representativos de uma nova era; dar ares de 

evolução, libertar a cidade das amarras do passado de opressão, como nos mostra a fotografia 

da Praça do Centenário, a seguir, além de se portar como o grande agente responsável por 

essa mudança.  

 
Heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos de 

referência, fulcros de identificação coletiva. São, por isso, instrumentos eficazes 

para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a serviço da legitimação de regimes 

políticos. (CARVALHO, 2000, p. 35).  

 

Para isso, fez amplo uso da imprensa local, atacando e se defendendo de seus 

adversários, valorizando seus feitos como grandiosos. Um tempo sem igual, à altura da gente 

ordeira e trabalhadora do município. 

 

 

 

Fotografia 2: Praça do Centenário. Década de 1980. 

Fonte: Acervo da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

 

 

A festa do centenário do aniversário da cidade foi um momento oportuno para a 

edificação dos símbolos da mudança que pairava sobre a cidade, como nos mostra o trecho da 

matéria publicada no jornal local: 
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No Ano do Centenário: 

Hoje estamos no primeiro dia do ano de 1977 – e ano do centenário de São 

Francisco. Um novo período se descortina, e reacendem-se as esperanças de dias 

melhores e de grandes realizações como corolário dos anseios de toda gente do 

município. (...) Agora alça-se (sic) voo em busca de novos rumos, de novas 

fronteiras, tudo em favor do desenvolvimento do município, para que cada munícipe 

possa alcançar o almejado bem estar e ter uma vida condizente com os tempos 

modernos. Muito já foi feito, isto é indubitável, mas uma tarefa gigantesca está à 

espera dos homens públicos, dos agropecuaristas, dos operários, de cada cidadão. Só 

mesmo da conjugação de esforços, da luta comum e da boa vontade é que se pode 

alcançar a realização dos ideais comuns. São Francisco é centenária – ao lado da 

alegria da comemoração que já começa a movimentar alguns setores da cidade, está 

o peso da responsabilidade de dar ao município uma nova estrutura, um impulso 

vigoroso que seja motivo de orgulho para todos, quando tiverem de encher o peito 

para proclamar a idade da terra.
15

 

 

 

Nesse modelo de se fazer política, o espaço público, lócus do debate por 

excelência, é constituído pelo publicitário, pela teatralização, prejudicando a atividade 

política; esta entendida como representação coletiva do poder. De acordo com Arendt (2000, 

p. 36): ―Quando dizemos que alguém está no poder, na realidade nos referimos ao fato de que 

ele foi empossado por certo número de pessoas para agir em seu nome.‖ O que não significa 

agir sozinho. O autoritário ignora o agir coletivamente, o estar junto com seus iguais, 

condição essencial do poder, que desaparece no instante em que eles se dispersam. Somente 

no espaço público, no qual palavra e o ato estão presentes, é que o poder se manifesta: 

 
Sem a ação para por em movimento no mundo o novo começo de que cada homem é 

capaz por haver nascido, não há nada que seja novo debaixo do sol; sem o discurso 

para materializar e celebrar, ainda que provisoriamente, as coisas novas que surgem 

e resplandecem, não há memória; sem a permanência duradoura do artifício humano, 

não haveria recordação das coisas que têm de suceder depois de nós. E sem o poder, 

o espaço da aparência produzido pela ação e pelo discurso em público desaparecerá 

tão rapidamente como o ato ou a palavra viva. (ARENDT, 2001, p.216). 

 

 

A participação política concebida à maneira de Severino contraria os preceitos da 

ação coletiva no plano conceitual defendido por Arendt (2001). Sua insígnia é ignorar o 

testemunho dos iguais, ficando restrita ao universo da dádiva16. Todavia, a apropriação 

política dessa relação, firmada na confiança e na simpatia entre os sujeitos, realiza-se tão 

somente no campo da aparência. O que resulta na desqualificação da política, porque é 

percebida como se fazendo na mentira e pelo malogro das esperanças que alimenta. ―A 

política exercida como vínculo pessoal é veículo e instrumento de solidificação de privilégios, 

                                                 
15

 “No Ano do Centenário‖. SF, O jornal de São Francisco. Sábado, 01/01/1977, ano XVII, n.804, p. 1. 
16

 Onde não há nada mais nobre do que se rivalizar em generosidade manifesta. Com a dádiva, faz-se mais do 

que se beneficiar de uma coisa e de uma festa, aceitou-se um desafio; e pôde-se aceitá-lo porque se tem certeza 

de retribuir, de provar que não se é desigual. (MAUSS, 2003, p. 248). 
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sustenta e mantém a desigualdade.‖ (CHAVES 1996, p.12).  De acordo com Vera Telles 

(1993): 

Arcaísmos da sociedade brasileira? Talvez. Porém, seria mais produtivo pensar que 

o problema não está num suposto atraso e tradicionalismo das classes populares, que 

esse arcaísmo, se é que faz sentido colocar nesses termos, está alojado no interior de 

uma modernidade incompleta, travada, que não se realiza plenamente, no sentido da 

constituição de uma sociedade na qual homens e mulheres pudessem descobrir o 

sentido do espaço público como espaço no qual a igualdade e a justiça se realizam 

na prática democrática da permanente e reiterada negociação. (TELLES, 1993, p. 

20). 

 

 

Assim, as festas, as comemorações e as inaugurações acabavam se constituindo 

em uma forma de promoção de sua imagem pessoal. Entravam em cena os gestos, a 

simplicidade, associando-o a uma boa pessoa. O aproximar-se das pessoas cumpria parte do 

ritual para aumentar a popularidade e obter vantagens pessoais.  De acordo com Cristiane 

Chaves: 

 

Nas festas, o espaço público constrói-se menos pela palavra que pelo convívio 

comum. Como nelas a palavra mais eloquente é o gesto, o seu significado deve ser 

depreendido de sua forma ritual. Elas são o lugar da sedução pessoal do político, 

com o artifício da alegria e a promoção da confiança. Espaço de celebração e de 

congraçamento, o que as torna políticas é a presença do político profissional no rés 

do chão, em meio ao povo. Nesse espaço ritual, a proximidade, inclusive física, é 

um sinal do reconhecimento, pelo político, do outro como igual pessoa . Pois no 

bailado da festa o político estabelece com os outros uma relação de equivalência e 

intimidade. Com sua presença nas festas dos ranchões, ele mostra que não tem 

―orgulho.‖ (CHAVES, 1996, p. 17). 

 

 

Na ocasião da festa do centenário, cujos festejos iniciaram-se a partir do dia 01 de 

janeiro de 1977, a propagação do clima de euforia, o qual culminaria na data de aniversário da 

emancipação política da cidade, no dia 05 de novembro de 1977, foi amplamente difundido 

pelo SF, jornal local, com o objetivo de consolidar uma nova identidade para a cidade, com 

forte apelo à cultura local:  

 
Nenhum povo supera a gente de São Francisco, no seu acendrado amor às suas 

tradições e nem no patriotismo, que devota à Terra Natal! Isto ficou sobejamente 

comprovado no dia 5 de novembro próximo passado, quando se comemorou o 

Centenário da Cidade de São Francisco. Governantes  e povo confundiram-se num só 

espírito de veneração aos seus antepassados, desde o raiar da alvorada desta data 

magna da Municipalidade, até aos agradecimentos ao Altíssimo nos altares dos 

sagrados templos da cidade. O aguerrismo dos nossos vaqueiros das caatingas fora 

lembrado nas corridas de cavalhadas nos rodeios dos peões da região! O esporte 

aquático nas manobras das canoas sulcando o Rio delirava os visitantes (...) as 

cantigas folclóricas da região, com danças típicas, alegraram aos corações da 

população.
17

 

                                                 
17

 ―A festa do Centenário de São Francisco‖. SF JORNAL. São Francisco, 11 de dezembro de 1977, ano XVI, n. 

847, p. 04. 
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A construção desse imaginário foi um ingrediente decisivo na vitória de Severino 

sob o Dr. Oscar Caetano Jr. nas eleições de 1982, para o pleito 1983-1988. Em entrevista 

concedida ao SF, O Jornal de São Francisco, cuja manchete estampada na primeira página 

era ―Administração: senso de progresso‖, Severino destaca o estágio da mudança na cidade: 

 

SF – Severino, a atual administração faz sentir ao povo são-franciscano a segurança 

do bem-estar social? 

Severino: As nossas metas são de progresso, principalmente abrangendo a condição 

de ser humano diante das condições de vida e padrões sociais, e isto faz com que 

demos confiança à população. 

SF – Você poderia apresentar ao povo são-franciscano, algumas das obras da atual 

administração? 

Severino: São obras principalmente no setor educacional, onde está havendo a 

construção de escolas, tanto no meio urbano, como rural, a remodelação da praça de 

esportes, a melhoria da praça da igreja, que terá calçamento tipo português e tendo a 

sua conclusão até novembro, a construção do terminal rodoviário já em fase de 

acabamento, arborização etc. 

SF – Qual a mensagem que daria ao povo são-franciscano? 

Severino: Elevo ao povo são-franciscano uma mensagem de otimismo e fé, 

principalmente na credibilidade que a nossa cidade s e tornará polo de 

desenvolvimento, e sempre demonstraremos senso de trabalho e luta para o 

engrandecimento desta cidade.
18

 

 

 

 

A entrevista reforça o apelo de Severino à confiança do povo em sua pessoa, 

como aquele que lhes traria progresso e faria da cidade um polo de desenvolvimento. Parece 

acertado que suas falas remetem ao tipo de dominação no qual são imprescindíveis a devoção 

e a confiança pessoais depositadas em alguém que se singulariza por qualidades prodigiosas 

que dele fazem chefe: o carisma, no sentido que lhe atribui Weber (2000). O paradoxo de este 

poder carismático prometer está no próprio sentido ambivalente da palavra progresso. Ou 

seja, a promessa do progresso guarda a sua realização no futuro, portanto, raramente 

progresso pode ser desfrutado durante a vida de uma pessoa; na maioria das vezes, só pode ser 

esperado para os seus descendentes (SBERT, 2000). 

Dessa maneira, o modelo de desenvolvimento local suscitado por Severino era 

assistencialista, não visava à continuidade do trabalho que pudesse significar a emancipação 

dos sujeitos. O foco do discurso na riqueza e no progresso em torno de si, no entanto, obteve 

continuidade. 

Em seu primeiro mandato como prefeito eleito (1983-1988), agregou novos 

ingredientes de persuasão, tais como as corridas de cavalos, os rodeios e a vaquejada: 
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Fazendeiro bem sucedido e hoje com larga projeção aqui e lá fora, Severino 

Gonçalves da  Silva - o atual prefeito municipal - foi sem dúvida alguma o 

introdutor, entre nós, deste esporte sedutor, a vaquejada, como foi também de outras 

tantas promoções como o rodeio e as corridas de cavalos todas de cunho 

campestre.
19

 

 

 

Além das festas de cunho campestre, devem ser acrescidos: a criação da Banda de 

Música (1983), o carnaval de escolas de samba (1983), a construção do Parque de Exposições 

Zezé Botelho (1988) e a reconstrução do Bar e Restaurante Peixe Vivo (1988). Essas obras 

procuravam entreter os habitantes do município e consolidar uma nova identidade cultural. 

Por outro lado, essa dominação carismática não acontecerá livre de resistência. Seu principal 

opositor, o advogado Dr. Oscar Caetano Jr., identifica, nessas obras, possíveis irregularidades, 

descritas em livro de sua autoria, São Francisco - MG: 28 casos de corrupção explícita (s/d).  

 

 

Há toda uma gama de possíveis irregularidades que não resistiriam a uma 

investigação honesta e cuidadosa, investigação que não tenho tempo nem condições 

de realizar. Comissões de 10% nas compras, de dificílima apuração, já que as 

testemunhas terão que ser a outra face da moeda, os  empréstimos bancários com 

testa de ferro, obtidos com influência do cargo, o leilão de carros novos, as retenções 

de verbas, a compra e venda de carros, o uso completo da estrutura de máquinas e 

veículos da Prefeitura em proveito próprio, fato público e notório nesta cidade, o 

desvio de material, sobretudo de construção, os negócios ―casados‖, as empreitadas 

fantásticas, tudo isso está aí para as autoridades policiais competentes investigarem, 

se quiserem, ou para a Receita Federal engordar os seus cofres, se quiser. 

(CAETANO JR. s/d, p. 2). 

 

 

Apesar da reputação atribuída pelo seu opositor ou através dos entrevistados, o 

ex-prefeito mencionado acima, Severino Gonçalves da Silva, foi quem venceu o maior 

número de eleições nesse município. Para seus opositores, os votos que lhe conferem êxito 

político provêm dos bairros mais carentes da cidade e, seguramente, são os votos que decidem 

as eleições. Possivelmente, isso se deve a uma compreensão local e particular de democracia 

representativa: 

 

As classes chamadas superiores, incluindo as classes médias, jamais quiseram ser 

cidadãs; os pobres jamais puderam ser cidadãos. As classes médias foram 

condicionadas a apenas querer privilégios e não direitos. E isso é um dado essencial 

do entendimento do Brasil: de como os partidos se organizam e funcionam; de como 

a política se dá, de como a sociedade se move. (SANTOS, 2003, p. 50). 

 
 

As possíveis iniquidades administrativas cometidas pelo prefeito Severino 

encontram, na morosidade da justiça brasileira, um apoio, que vem acompanhado da sensação 
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de impunidade, pela dúvida que recai sobre a população quanto à veracidade dos crimes 

cometidos. Nesse sentido, Villa afirma: 

 
O nó górdio da impunidade - e que atinge o coração da democracia - não está no 

Executivo nem no Legislativo, mas no Poder Judiciário (...) a justiça brasileira é 

severa com o ―andar de baixo‖, mas leniente com o ―andar de cima‖. Contra os 

pobres, age rapidamente e pune severamente. Já políticos acusados de corrupção – e 

considerados por seus pares como corruptos – continuam circulando livremente. (...) 

o Judiciário deve agir combatendo os crimes, independentemente da origem social 

do acusado. Parece óbvio, mas não é o que ocorre no Brasil. (VILLA, 2007).
20

 

 

 
As demonstrações de leniência da justiça têm sido tornadas corriqueiras nos 

noticiários do país e são utilizadas a favor dos políticos, os quais se acostumaram a usar das 

brechas legais para continuarem a negar seus crimes, muitas vezes, evidentes.  

Na cidade de São Francisco, a predominância dos empregos no setor de serviços e 

os baixos salários demonstram o baixo desempenho da economia local (BATISTA, 2010). 

Isto trará singularidades à luta por direitos nesse município. Em meio a práticas que remetem 

a relações coronelísticas, paternalistas e clientelistas, o aspecto administrativo apresenta o uso 

exacerbado dos bens públicos como se fossem privados, favores, empregos públicos, 

nomeações que lesavam os cidadãos. É licito supor que, na sociedade brasileira, as demandas 

por direitos fazem-se, muitas vezes, retificando práticas renovadas de clientelismo e 

favoritismo, como aponta Roberto da Matta: 

 
Temos assim o código ligado à moral pessoal, ao misticismo, à valentia e à 

aristocracia. Aqui estamos no reino da caridade e da bondade como valores básicos, 

cujo foco é um sistema de pessoas que sempre se concebem como complementares, 

todas sendo necessárias para compor o quadro da vida social brasileira. (...) Temos a 

caridade, nunca a filantropia (que é um sistema de ajuda ao próximo, voltado muito 

mais para a cons trução social), e assim reforçamos as ―éticas verticais‖ que, ligando 

um superior a um inferior pelos sagrados laços da patronagem e da moralidade, 

permitem muito mais a perspectiva complementar das relações hierárquicas do que 

antagônicas. O mundo é visto como composto de fortes e fracos, ricos e pobres, 

patrões e clientes, uns fornecendo aos outros aquilo de que eles não dispõem. Em 

outras palavras, as relações não uniriam indivíduos (ou camadas individualizadas), 

mas pessoas. (DA MATTA, 1997, p.232-234). 

 

 
Da Matta (1997) descreve características da constituição e do funcionamento da 

sociedade brasileira. Na análise realizada pelo autor, percebe-se que a noção de cidadania, 

baseada na assimilação de regras igualitárias e universais, é suplantada pelas relações 
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interpessoais. Dessa maneira, há a predominância da pessoa sobre o indivíduo, o sujeito das 

leis.  

No Brasil, como diz Carvalho (2007), durante o longo percurso de construção da 

cidadania, houve alterações significativas na sequência dos direitos. Assim, o país chegou ao 

final do século XX com a marca da incompletude. A inversão da sequência lógica dos direitos 

civis, políticos e sociais, segundo a fórmula inglesa analisada por T. H. Marshall (1967), faz 

toda a diferença. Segundo o autor, garantidores da liberdade, uma vez livres, tornar-se-iam 

politicamente interessados, ativos e, por sua vez, comprometidos com a justiça, a fraternidade 

e a equidade. Entretanto, de acordo com Carvalho (2007), as singularidades da formação do 

país (Brasil) inviabilizaram ou retardaram o aprendizado da participação. Ainda segundo o 

autor, entre nós, houve uma ênfase em um dos direitos, o social, em relação aos outros: civil e 

político. ―Como havia lógica na sequência inglesa, uma alteração dessa lógica afeta a natureza 

da cidadania.‖ (CARVALHO, 2007, p.12). Por consequência, temos, aí, as origens do 

simbolismo sempre presente na inclusão social como dádiva do governante, e não como 

direito. Cabe dizer que, por vezes, ―a transformação social é buscada fora do âmbito das 

instituições estatais e, ao mesmo tempo, buscando penetrar nessas instituições, formando 

novas lideranças no processo de construção de uma nova cultura política.‖ (CAMPOS, 2009, 

p.71). Uma cidadania vinda de baixo significa esperanças renovadas quanto ao futuro da 

democracia no Brasil (DAGNINO, 1994); fato também identificado em São Francisco, 

quando parte dos moradores do meio rural decidiram se mudar para o meio urbano, em face 

das insatisfações oriundas das condições de trabalho no meio rural. 

 

 

1.3. O poder público e o acesso ao espaço físico: questão fundiária, relações de produção 

e o vir para a cidade  

 

 

O povoamento do Norte de Minas, em grande medida, deu-se por meio da 

pecuária extensiva, sob uma acentuada dispersão espacial, favorecendo a total dependência 

dos pequenos agricultores em relação aos proprietários de terra (RODRIGUES, 2000). 

Esclarecendo:  
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O desenvolvimento da agricultura no Norte de Minas não contou com o 

desenvolvimento das forças produtivas, das técnicas agrícolas. Cada minifundiário 

era um meeiro da produção de algodão e um produtor autônomo de meios de 

subsistência, com rara capacidade de acumulação e sem investimentos no 

desenvolvimento de suas habilidades. Isso contribuiu para a passividade da 

população, e para a falta de organização política. Implantava-se o imobilismo 

político, de um lado; com o autoritarismo da classe dirigente, de outro. Dessa 

maneira, o ecológico, o econômico, o social e o político se entrelaçam para produzir 

o subdesenvolvimento. (RODRIGUES, 2000, p. 119). 

 

 

 

As ações do poder público (federal, estadual e municipal), com vistas ao 

desenvolvimento da região ao longo do século XX, não alteraram substancialmente o quadro. 

O setor primário (bovinocultura de corte praticada de forma extensiva) manteve sua 

predominância na economia norte mineira até o início dos anos 70, representando 70% da 

força de trabalho. Segundo Rodrigues (2000), esse quadro começou a se modificar a partir do 

desenvolvimento das relações capitalistas no campo, por meio dos incentivos do Estado ao 

desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da política de industrialização do estado de Minas 

Gerais. No entanto, a região continuou guardando extremos em seu desenvolvimento. 

Comporta segmentos altamente tecnológicos e capital intensivo, e outros, com baixa 

capitalização, permanecendo as estruturas tradicionais. 

 

Destaca-se produção têxtil (Montes Claros, Pirapora) metalúrgica (Montes Claros, 

Pirapora e Várzea da Palma) produção de fruticultura (Janaúba, Jaíba, Matias 

Cardoso e Pirapora) indústria farmacêutica e biotecnologia (Montes Claros). (...) 

Tais modificações não significaram, contudo, desaparecimento da agricultura 

tradicional ou da pecuária extensiva, nem tampouco melhoria de vida naqueles 

segmentos modernizados. Embora a modernização tenha sido intensa e dominante, 

não significou a homogeneização das formas de produzir. Este constitui traço das 

economias periféricas: a criação do moderno mantém o tradicional, ainda que este 

venha tomar nova feição. (RODRIGUES, 2000, p. 170). 

 

 

O poder público na região não age no sentido de superar a condição de mero 

espectador dos principais problemas que a história traz à tona como tragédia social. Antes de 

tudo, a situação é agravada pela falta de um Estado provedor, planejador e incentivador das 

potencialidades regionais. A característica mais evidente do desenvolvimento econômico do 

Brasil tem sido ―sua tendência estrutural para excluir a massa da população dos benefícios da 

acumulação e do progresso técnico. Assim, a durabilidade do sistema baseia-se grandemente 

na capacidade dos grupos dirigentes em suprimir todas as formas de oposição que seu caráter 

antissocial tende a estimular.‖ (FURTADO, 1981. p. 109). Ainda sob a perspectiva desse 

autor, a ação do governo, prioritariamente, deve voltar-se para as regiões mais pobres do país. 

Característica comum ao Nordeste, bem como ao Norte de Minas, porque nessas regiões os 
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problemas são estruturais e, ―se tratando de problemas estruturais, só a ação política resolve.‖ 

(FURTADO, 1998, p. 52). Observa-se, no entanto, que a interferência do governo brasileiro 

em questões estruturais, como o é a questão fundiária, historicamente, tem sido marcada pela 

timidez do alcance.  

Essa timidez pode ser mais bem observada na posse da terra, na manutenção das 

estruturas arcaicas do acesso. Esse aspecto é decisivo, na medida em que a maior parte da 

força de trabalho, em regiões como o Nordeste e AMN, está alocada na agricultura, e a pouca 

disponibilidade de terras frente à demanda de agricultores gera conflitos pelo acesso ao uso da 

terra. Segundo Martins (2011), é na posse de terras que se encontra o maior entrave ao 

desenvolvimento do Brasil. O autor cita a Lei de Terras, de 1850, como marco desse 

conservadorismo latente: 

 
É que a lei de Terras, longe de ter por objetivo instituir bloqueios ao acesso à terra, 

teve por objetivo justamente o contrário: instituir bloqueios ao acesso à propriedade 

por parte dos trabalhadores, de modo que eles se tornassem compulsoriamente força 

de trabalho das grandes fazendas. Ao contrário do extinto sistema de sesmarias, o 

novo regime retirava do direito de propriedade a copropriedade do Estado. No 

regime sesmarial, o fazendeiro tinha apenas a posse formal, que podia ser objeto de 

venda, mas o rei, isto é, o Estado, mantinha sobre a terra a propriedade eminente, 

podendo arrecadar terras devolutas ou abandonadas e redistribuí-las para outras 

pessoas como fora comum até o século XVIII. (MARTINS, 2011, p. 120). 

 

 

 

O conservadorismo da lei evidencia o lado anômalo que tem acompanhado a 

história do país. Sem se tornar moderno, nada o impede de ser anômalo e caricaturalmente 

pós-moderno. Ainda segundo Martins, ―nenhum pacto foi feito neste país, desde a 

Independência, em 1822, até a recente Constituição de 1988, que não fosse ampla concessão 

aos grandes interesses dos grandes proprietários de terra.‖ (MARTINS, 2011, p.140).  

No município de São Francisco, a legislação referente à posse de terras constitui-

se em mais um dos obstáculos ao desenvolvimento das potencialidades locais. Em geral, há 

poucas alternativas de meio de vida. A maior parte dá-se em trabalhos sazonais, ocasionando 

significativa mobilidade espacial dos habitantes. A força de trabalho é requisitada 

principalmente durante o plantio e a colheita de arroz, milho e feijão, durante o período 

chuvoso, relativamente frequente entre os meses de outubro a janeiro, com pico em dezembro. 

―Em 1996, havia 2.815 estabelecimentos rurais, dos quais 89,2% tinham como proprietários 

agricultores familiares. No entanto, os estabelecimentos patronais numericamente menores, 

8,7%, ocupavam 56% dos 248.979 hectares totais do município.‖ (BATISTA, 2010, p. 27).  
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A falta de postos de trabalho no meio rural, aliada à concentração da terra, é uma 

deficiência histórica no município. Segundo Rodrigues (2000), ainda hoje existem problemas 

em relação à legalização da propriedade da terra no Norte de Minas. A grilagem21 mantém-se 

atuante com relativa frequência. Essa prática é responsável por um número significativo de 

conflitos envolvendo a posse de terra na região norte mineira.  

Na tabela a seguir, identificamos conflitos de terra no Norte de Minas. 

Identificam-se conflitos envolvendo mais de cinco famílias. 

 

Tabela 2 

Conflitos de terra no Norte de Minas envolvendo mais de 05 famílias 

MUNICÍPIO LOCAL DO CONFLITO Nº DE 

FAMÍLIAS 

ÁREA (ha.) DATA DA 

OCUPAÇÃO 

INÍCIO DO 

CONFLITO 

Bocaiúva Faz. Granjas Reunidas. 

Norte 

 100 3398   

Buritizeiro Faz. Chupé 

Faz. Marambaia 

39 

40 

 

 

1932 

1922 

 

Januária Faz. Itaparicaba 

Faz. Rio Pardo 

Faz. Casa de Telha 

Faz. Boi/Pequizeiro 

Faz. Santa Rita 

Faz. São José 

Faz. Campos 

Faz. Cochá 

Ilha das Cabeceiras   

50 

50 

40 

62 

10 

28 

34 

10 

60 

5328 

4817 

900 

4000 

 

900 

 

1930 

1930 

 

 

 

1982 

1989 

1989 

1988 

1987 

 

Manga Faz. Semaria 

Faz. Praia (Jaíba) 

Faz. Tabua (Jaíba) 

Faz. Catelola (Jaíba) 

 

44 

09 

80 

1772 

    58 

9931 

6000 

1930  

                                                 
21

 Grilagem é um procedimento originário do ato de tomar posse da terra por meio fraudulento do grilo. Remete -

nos ao século XIX, sobretudo ao costume de se colocar um grilo dent ro de uma gaveta de um móvel com 

documentos novos, falsificados, que teriam o seu aspecto alterado, aparentando aspecto de velho, antigo, 

conferindo o direito de posse ao portador. 
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Faz. Bruna (Jaíba) 

Faz. Gado Bravo (Jaíba) 

Faz. R. S. Francisco 

(Jaíba) 

Faz. RURALMINAS  

 

34 

 

 

 

   350 

 

    907 

 (Jaíba) 45    

Montalvânia Faz. Boa Esperança 

Faz. Tabua e B. Sucesso 

 100* 

286 

93320 

    326 

  

Monte azul Faz. Barroca 10** 1600 1890+- 1974 

Pirapora Faz. Brejinho 

Faz. Tinhamarambaia 

Faz. Da Prata 

140 

  46 

  23 

  6534 

 

20482 

  

 

1987 

R. Machados Faz. Tapera   47  1900+- 1986 

São Romão Faz. Flexa 

Faz. Riacho doce 

Faz. Riachinho 

  40 

  40 

400 

1215 

 

    60 

 

  

São Francisco Ilha dos Clementes 

Atoleiro ou chapada 

PADSA 

Faz. Caatinga 

Faz. Serra das Araras 

Faz. Sumidor 

17 

26 

51 

17 

10 

10 

    630 

20000 

 

 

 

1963 

 

Fonte: Levantamento feito pela CPT – regional de Montes Claros/MG -, em 1990. Apud Rodrigues (2000, p. 

151-152).*Número referente à quantidade de pessoas e não famílias. **Posseiros remanescentes de um 

quilombo, que voltaram para a área depois de despejados por ordem judicial. 

 

Os dados da tabela indicam conflitos envolvendo 131 famílias no município de 

São Francisco, numa área total de 26.630 ha. Assim, está no acesso ao uso da terra e, é licito 

supor, nas relações de trabalho na atividade agrícola, o foco dos principais problemas de 

geração de renda do município.  
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No meio rural do município de São Francisco, prevalecem propriedades rurais 

cuja mão de obra predominante é a familiar. Destacam-se a pecuária de leite e a de corte; em 

menor expressão, a agricultura com o cultivo de feijão, milho e milho sorgo (BATISTA, 

2010). Reveladora dessa tendência no município de São Francisco é a entrevista do senhor 

João Ferreira Borges, 71 anos de idade, atualmente, morador do bairro Aparecida. 

Anteriormente, ele residiu na comunidade do Brejo Vieira; veio para a cidade em 1976, 

motivado pelo longo período de seca iniciado em 1974, 1975 e 1976, deixando as privações 

materiais, a seu ver, insuportáveis. 

 
Uai moço, quem vive de agregado é como se diz: só pode ter um palmo de terra 

quem pode. Mas eu morava de agregado com o meu patrão, depois eu me casei; 

como a terrinha dele era pouca, o trem foi arruinando, e, naquele tempo, de 1974, 

75, 76, as águas arruinaram; eu falei: quer saber, meu povo não vai passar sede na 

beira do rio São Francisco. Eu vou dar água meus filhos. Lá no Brejo, nem água 

tem. Pode fazer uma pesquisa com um morador antigo de lá, que ele fala o mesmo. 

Então eu vim pra quí. O dia em que eu cheguei aqui, 1976, pouco tempo depois, 

1979, Deus mandou uma cheia dessa. Vim, fui morar com a minha cunhada, até 

consegui comprar esse lote e fazer essa casa. Trabalhei com o Geraldo Magela, 

arrancando tábua na serraria dele (serrando madeira).
22

 

 
A entrevista esclarece-nos as dificuldades de sobrevivência no meio rural, reflexos 

da falta ou da insuficiência de investimentos na geração de renda, o que ocasiona, na maioria 

das vezes, as migrações internas. Parte dos migrantes, como o Sr. João Ferreira Borges, citado 

anteriormente, reproduz na cidade certos laços da economia de subsistência sob a forma de 

atividades autônomas, geralmente em serviços como: vendedores ambulantes, construção civil 

e prestação de pequenos reparos em residências e/ou comércio local. 

Os investimentos realizados no Norte de Minas por meio dos programas públicos 

no setor agropecuário, nas décadas de 1970 e 1980, calculados em dólar destinaram ao 

município de São Francisco, para uma população estimada em 48.809 habitantes (destes, 

34.648 moravam no meio rural23) investimentos totalizando US$567.027,59. Deste montante, 

foram investidos US$16, 32 por habitante (RODRIGUES, 2000).  
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 Entrevista com João Ferreira Borges. São Francisco/MG, 12/07/2011. 
23

 Os dados acerca dos investimentos totais em dólares foram obtidos em Alves, M. R., apud Rodrigues (2000, p. 

169). No entanto, a autora levanta dúvidas quanto aos critérios de conversão, atualização e inflação da moeda 

nacional para a moeda americana até 1992. Todavia, ressalta que, a despeito de todas essas considerações, os 

dados contidos na tabela podem ser tomados como referência, sem comprometer as conclusões obtidas a partir 

da análise deles. Outra dúvida decorrente refere-se à população total do município de São Francisco, estimada 

em 48.809. Dados do IBGE apontam, para o ano de 1970, uma população total de 58.254 habitantes; destes, 

7.218 habitavam no meio urbano e 51.036 no meio rural. Em 1980, a população total subiu para 61.883 

habitantes, sendo 13.719 habitantes do meio urbano e 48.164 do meio rural; na década seguinte, no ano de 1991, 

os números eram 72.481 no total; destes, 21.861 habitavam no meio urbano e 50.620 no meio rural. Essa 

proporção inverteu-se no ano 2000, totalizando 51.359 habitantes, sendo que 27.711 passaram a habitar no meio 

urbano e 23.648 no meio rural. A queda no número de habitantes deve-se às emancipações iniciadas em 
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Essa insuficiência de recursos, possivelmente, motivou a vinda de um grande 

contingente populacional para a cidade e, com ele, a esperança de melhores condições de 

vida. Outro aspecto desestabilizador das relações de trabalho no campo foi a recusa de parte 

dos fazendeiros em arcar com os direitos trabalhistas dos agregados.  

Os direitos de usucapião24 especial ou pro labore já existiam desde a Constituição 

de 1934. Entretanto, passaram a ser regidos pelo Estatuto da Terra a partir de 1964, 

estendendo-se até 1981, quando passou a vigorar a nova legislação 6.969/81. Esta nova lei 

assegurava o direito de posse por usucapião, reduzindo o direito de alguém usucapir uma 

possessão de quinze para cinco anos. Possivelmente, esse aspecto da Lei 6.969/81 pode ter 

deixado muitos proprietários temerários quanto à perda de suas propriedades, ocasionando na 

expulsão de muitos agregados do meio rural - reflexos da persistência das tradições 

autoritárias da sociedade brasileira. Reveladora dessa tradição é a entrevista com o senhor 

Gabriel Gonçalves dos Santos:  

 

 

Naquele tempo (anos 60-70), eles mandavam umas folhonas pra nós assinar (se 

refere ao ex-patrão, o Sr. Vicente Vieira, 1906-1992) e falavam: olha, não sei o quê, 

pá-pá-pá, mas era pra nós não ter direito a nada. Mandou-me assinar duas vezes. O 

lote dessa casa foi ele que comprou, mas eu paguei tudo.
25

 

 

 

 A desigualdade social, a pobreza, a exclusão, bem como a cultura autoritária nas 

relações sociais brasileiras formaram um conjunto de fatores que estimularam a vinda para o 

meio urbano de muitos habitantes do município de São Francisco. Significava, ao seu modo, a 

renovação das esperanças de melhores oportunidades de vida; um recomeço em meio a uma 

realidade que se apresentasse mais justa. Essa foi uma tendência que se seguiu em todo o 

Norte de Minas26. O mapa a seguir revela várias localidades das quais os trabalhadores se 

retiraram para tentar melhorar as condições de vida ou foram forçados a se retirarem, seja por 

conflitos laborais ou em decorrência da enchente ocorrida em 1979 - evento que potencializou 

uma situação historicamente marcante nas relações de produção no município.  

 

                                                                                                                                                         
28/04/1992, pela Lei Estadual nº 10.704, criando nove municípios, dentre eles, territórios pertencentes a São 

Francisco: Icaraí de Minas e Urucuia, e, posteriormente, em 1995, Chapada Gaúcha e Pintópolis. 

24 Sobre essas legislações ver: BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934 . 

BRASIL. Estatuto da Terra. Lei N
o
. 4.504, de 30/11/1964. BRASIL. Lei nº 6.969/81- Usucapião Especial Rural. 

BRASIL. Novo Código Civil. Artigo 1.238. 
25

 Entrevista com Gabriel Gonçalves dos Santos. São Francisco/MG, 19/07/2011. 
26

 Até meados dos anos 80, a maior parte da população do Norte de Minas vivia na zona rural; ―a partir de então, 

o processo de urbanização acelerou-se. Segundo estimativas, em 1997, 55,2% dos habitantes viviam na zona 

urbana e 44,8% na zona rural.‖ (RODRIGUES, 2000, p. 134). 
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Mapa 2: Mapa do município de São Francisco  

Território do município de São Francisco, destacando algumas  

comunidades rurais de onde saíram alguns moradores atuais  

dos bairros Sagrada Família e Aparecida. 

Fonte: ONG Preservar. (modificado e adaptado pelo geógrafo  
Alexandre Barbosa e pelo historiador Valmiro Ferreira Silva)  
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CAPÍTULO II 

 

A ENCHENTE DE 1979 E O CONTROVERTIDO ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE 

DE SÃO FRANCISCO: 

Conviver e participar e as lutas coletivas por direitos  

 

 

Neste capítulo, procuramos compreender como, a partir das consequências 

ocasionadas pela enchente do rio São Francisco em 1979, através do acesso mínimo aos bens 

materiais e/ou emocionais, alguns habitantes da cidade de São Francisco empreenderam a luta 

por novos direitos. Nesse contexto, a Igreja Católica, por meio do padre Vicente, significou 

um ponto de partida importante, como agente mobilizadora. Em primeiro lugar, destacou-se 

no socorro aos flagelados, doando roupas, alimentos e agasalhos; posteriormente, 

modificando o panorama da cidade por meio da construção de casas e igrejas. Como 

resultado, enquanto o padre Vicente defendia os interesses da instituição Igreja Católica 

tradicional, por meio do assistencialismo ou da caridade, a Igreja também foi utilizada por 

muitos habitantes da cidade para lutarem por outros direitos. 

 

 

2.1. A grande enchente de 1979 e suas implicações sobre as ações dos sujeitos sociais  

 

 

As águas do rio São Francisco transformaram-se num verdadeiro mar no sertão 

norte mineiro, prenunciando as mudanças que viriam ocorrer no desenvolvimento do 

município de São Francisco. A tragédia do holocausto, para Arendt (1989), ou a enchente 

ocorrida no rio São Francisco durante o ano de 1979, atingindo especialmente as cidades 

ribeirinhas do Norte de Minas, representam ―feitos ou empreendimentos capazes de 

transformar ou condensar, revelam toda a importância de algum acontecimento 

extraordinário.‖ (ARENDT, 2001, p. 199).  

Sob o extraordinário da enchente ocorrida em 1979, como nos mostra a foto 

abaixo, emergiram atos políticos formando um conjunto de ações capazes de restabelecer laços 

de solidariedade entre os moradores da cidade de São Francisco e, desse modo, conferiram um 

sentido público de corresponsabilidade por espaços que lhes fossem comuns.  
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Fotografia 3:  Enchente do Rio São Francisco em 1979  

Fonte: Acervo da ONG Preservar 

 

A fotografia ilustra o que foi - do ponto de vista do volume de água - essa 

enchente. Entretanto, embora possamos imaginar, ela não revela as consequências diretas 

dessa catástrofe natural sobre a vida dos habitantes da cidade. Um acidente, embora seja 

ocasionado pela natureza, é também um sinal de que algo está indo mal (DA MATA, 1986). 

 

A palavra catástrofe, que tanto usamos para definir tais situações, significa 

precisamente ―reviravolta‖, de modo que é perfeita para esses casos. Aqui, conforme 

estamos percebendo, estamos diante de extraordinários não planejados e não 

previstos pela sociedade. Escapando seu controle consciente, esses eventos surgem 

como tragédias que nos atingem, como catástrofes que colocam em causa nossa 

capacidade de organização e nossa possibilidade de sobrevivência como 

coletividade. Furacões, tempestades, enchentes, terremotos, pestes, inundações e 

coisas do gênero são situações fora da rotina, mas são situações não planejadas. 

Quando o mundo é vivido desse modo, ele deixa de fazer o sentido comum, dando a 

impressão de que está no fim. É a reviravolta do Dia do Juízo, podemos pensar. Mas 

é preciso acentuar que tais situações também promovem o encontro e a solidariedade 

entre os homens. De fato, diante da revolta imensa da natureza, todos podem unir-se 

fora de suas posições sociais e políticas rotineiras e, assim fazendo, podem 

encontrar-se como irmãos de infortúnio, ou seres humanos fazendo face à tremenda 

indiferença da natureza em relação à sociedade, e não mais como patrões e 

empregados, ricos e pobres, homens e mulheres, oprimidos e opressores... (DA 

MATA, 1986, p.70). 

 

 

A sequência dos acontecimentos da enchente de 1979 na cidade de São Francisco 

configurou-se como uma catástrofe envolvendo toda a comunidade local. Todos os habitantes 
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foram corresponsáveis no socorro ao enorme contingente de flagelados, independentemente 

de condição social, culto ou credo religioso, como nos disse Roberto Da Matta anteriormente. 

Todavia, o novo sempre surge sob o disfarce do milagre. O sujeito inicia uma história, mas ele 

nunca é o autor do resultado final. Isto se deve ao fato de que o poder reside nas ações 

comunitárias, jamais no isolamento ou nos interesses privados (ARENDT, 2001).  

Segundo Silva (2008), os registros dos memorialistas locais, dos jornais de São 

Francisco, do estado de Minas Gerais e do registro de civis chegaram à constatação de que 

essa enchente foi a maior já registrada na região27.  

O Jornal Diário de Minas Gerais deu destaque à enchente em várias edições, 

principalmente durante o mês de fevereiro, pico da enchente. Segundo o jornal, essa enchente 

atingiu mais de 150 cidades por todo o estado, deixando mais de duzentas mil pessoas 

desabrigadas28. A edição do dia 6 de fevereiro notificou uma medição da CEMIG (Companhia 

Energética do Estado de Minas Gerais) indicando que ―a enchente de 1979 do rio São 

Francisco não é apenas a maior deste século (século XX), ela só pode ocorrer de 500 em 500 

anos.‖29 Ainda segundo o jornal, as cidades mais atingidas foram as ribeirinhas, como 

Pirapora, São Romão, Manga, São Francisco e Montalvânia. As notícias sobre a enchente 

ganharam o noticiário no país inteiro. Quando da viagem a Belo Horizonte, ainda no Palácio, o 

Presidente da FAMAS, Dr. Valdemir Magalhães, foi entrevistado pelos jornais do Rio, São 

Paulo e Belo Horizonte, além de rádios e emissoras de televisão de cobertura nacional. 

―Naquela oportunidade o Presidente da FAMAS falou da calamidade, da campanha 

humanitária, da atuação dos órgãos públicos e da participação espontânea do povo de São 

Francisco, no auxílio às Comissões voluntárias de trabalho‖30. 

 

 

                                                 
27 O fenômeno das grandes enchentes no rio São Francisco sempre aconteceu  desde os mais remotos tempos da 

nossa história. (...) Há exatamente 200 anos, na cheia de 1792-1793, as povoações ribeirinhas foram arrasadas, 

como a vila onde é hoje a cidade de Januária e a Barra do rio Grande, na Bahia, e o rio chegou a 13 metros acima  

do nível mínimo. Em 1883, houve outra grande enchente, em seguida, a de 1834. Durante a inundação de 1843, 

foi pescado um surubim na igreja de Januária. O fenômeno repetiu -se em 1855 e 1857, quando a população da 

vila de Januária procurou abrigo nos pontos mais altos do caminho do brejo e construiu 300 ranchos e barracas 

nos quais se abrigou. A enchente de 1919 ficou na história e no folclore pelas proporções devastadoras a que 

chegou. Outras, menores, aconteceram no início do século passado, como as de 1926, 1945 e 1948; e, já mais 

recente, a de 1962. A maior enchente já registrada foi a de 1979, quando o nível do rio chegou a uma altura 

nunca registrada de treze metros e cinquenta centímetros (13,50), e a sua largura na baixada entre o Retiro e o 

Riacho Fundo foi a mais de 10 km. (BOTELHO NETO, 1995, p. 36-37). 
28

 O Diário de Minas Gerais. Belo Horizonte. Sexta-feira, 2/2/1979. Ano LXXXVII, n. 23, p. 2. 
29

 O Diário de Minas Gerais. Belo Horizonte. Terça-feira, 6/2/1979. Ano LXXXVII, n. 25, p. 2. 
30

 ―São Francisco e a expansão‖. SF, O Jornal de São Francisco. Domingo, 28/01/1979. Ano XIX, n. 896, p. 1.  
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Fotografia 4: Enchente de 1979. População lavando roupas nas calçadas da Igreja Matriz de São José  

Fonte: Acervo da ONG Preservar 

 

 

A imagem acima ilustra bem como foi atípico o mês de janeiro de 1979. O 

costumeiro sol causticante foi substituído por mais de 20 dias de chuvas ininterruptas. No dia 

18 de janeiro, o rio já havia subido 9,30m acima do nível normal. 

 

Casas, fazendas, ruas da cidade, já estavam completamente alagadas. Os caminhões 

da prefeitura Municipal faziam sem parar o transporte das pessoas desabrigadas 

pelas águas, para os pontos mais altos da cidade. Mas só isto não seria suficiente, 

pois o número de pessoas crescia vertiginosamente, as águas subiam e os lugares 

para abrigo começaram a faltar
31

. 

 

 

 

Em relação ao número de flagelados na cidade de São Francisco, de acordo com o 

jornal SF, O Jornal de São Francisco, ―foram mais de sete mil e oitocentas pessoas (7.800) 

desabrigadas nesta cidade, o que levou o município a decretar estado de emergência‖32. Os 

registros realizados pelo padre Vicente, no Livro de Tombo da Paróquia de São José, apontam 

para mais de dez mil (10.000) pessoas desabrigadas.33 

A mobilização para acudir os flagelados envolveu toda a cidade. A Igreja Católica 

ofereceu prédios próprios, como o Seminário Nossa Senhora de Fátima e o Centro Cultural. A 

Igreja Adventista atuou na doação de agasalhos, medicamentos e alimentos. Alguns 

                                                 
31

 ―São Francisco e a expansão‖. SF, O jornal de São Francisco. Domingo, 28/01/1979. Ano XIX, n. 896. p. 1.  
32

 SF, O Jornal de São Francisco. Domingo, 30/09/1979. Ano XIX, n. 922, p. 01. 
33

 Livro de Tombo I. Casa Paroquial. Matriz de São José. São Francisco/MG. 10/2/1979, fls. 82. 
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desabrigados recorriam a prédios públicos e escolas, como a Escola Estadual Coelho Neto, a 

FUCAM (Fundação Caio Martins) e o Instituto Educacional Coronel José Ortiga.  

O poder público alegava falta de recursos e de infraestrutura para acudir o número 

elevado de flagelados. Todavia, criou a FAMAS (Fundação Municipal de Assistência Social), 

com o objetivo de conseguir recursos para os desabrigados. Foram formadas comissões de 

trabalho, compostas por voluntários nas áreas de alimentos, transportes, informação, relações 

públicas, sindicância e médica para atender qualquer emergência34.  

Em viagem a Belo Horizonte, o Presidente da FAMAS, Dr. Valdemir Magalhães, 

dirigiu-se ao Palácio dos Despachos para expor a situação de calamidade do município e 

solicitar alimentos, agasalhos e medicamentos ao Tenente Cel. PM Waldir Soares de Souza 

(Secretário Executivo da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) e ao Cel. Welther Vieira 

Almeida (Chefe do Gabinete Militar do Governador): 

 

Ficamos surpresos com a atuação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – 

CEDEC. Imediatamente nosso pedido foi atendido: 32000 mil doses de vacina 

contra Tifo, 200 unidades de Clorafenicol; 50 sacos de arroz; 50 sacos de macarrão; 

50 caixas com 20 latas de óleo cada; 300 latas de leite em pó; 30 sacos de açúcar; 

500 colchões; 500 cobertores.
35

 

 
 

A respeito da distribuição de alimentos, alguns entrevistados referiram-se à 

qualidade de um arroz chamado ―Arroz Severino‖ (em alusão ao uso político das doações de 

alimentos pelo político local), como nos diz a dona de casa Maria Joelma, que morava no 

meio rural e veio para a cidade em decorrência da inundação: 

 
 
Onde nós morávamos o rio tomou conta de tudo. E aí, agente ficou sem local de 

moradia. Agente ficou morando um tempo em colégios, e logo em seguida meu pai 

veio para o Sagrada Família. (...) 

Harilson: Durante a enchente, alguns entrevistados comentam que houve muita 

doação de alimentos. Falaram a respeito de um ―Arroz Severino‖, como era  esse 

arroz?  

Maria Joelma: Era quebradinho, menino. Cheio de lagartinha; fedia. Eu nunca comi 

dele não. Ele era quebradinho, menino, e aqui, acolá, ainda tinha umas lagartinhas. 

Risos. Fedia demais. Agente lavava, mas ele fedia demais
36

. 

 

 

 

                                                 
34

 ―São Francisco e a expansão‖. SF, O jornal de São Francisco. São Francisco. Domingo, 28/01/1979. Ano 

XIX, n. 896, p. 1.  
35

 ―São Francisco e a expansão‖. SF, O jornal de São Francisco. São Francisco. Domingo, 28/01/1979. Ano 

XIX, n. 896, p. 1.  
36

 Entrevista com Maria Joelma Tiago da Silva. São Francisco/MG, no dia13/07/2011. 
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 No trecho acima, evidencia-se o constrangimento da entrevistada ao falar sobre 

esse alimento, chegando a negar o consumo por vergonha de ter passado por tal situação. 

Outra entrevistada, a dona de casa Izabel Braga da Silva, moradora do bairro Aparecida, 

também se refere a este ―Arroz Severino‖ de forma pejorativa, mas reconhece a sua utilidade: 

 

Harilson: a senhora já ouviu falar no ―Arroz Severino‖? 

D. Izabel: Risos... Já. Era miudinho, mas ele era gostosinho assim mesmo. Risos... 

Harilson: Eram distribuídos quantos quilos por pessoa, a senhora se lembra? 

D. Izabel: Nós íamos lá e pegávamos uns 10 quilos desse arroz. Também 

ganhávamos feijão. Um feijão duro pra daná (bastante duro), mas serviu demais
37

. 

 

 

Pelo que se viu, a falta de alimentos foi usada com objetivos de promoção política 

pelo político local Severino Gonçalves da Silva. Naquele momento específico, a caridade e a 

bondade eram um procedimento comum; havia um contingente enorme de demandas pela 

sobrevivência.  

Na cidade de São Francisco, o padre Vicente Euteneuer destacou-se na realização 

de campanhas para receber doações de alimentos, roupas da cidade, da região e da Alemanha. 

No entanto, para receber os donativos (alimentos e agasalhos), as pessoas tinham que se 

dirigir ao Centro Cultural Católico e ao Seminário Católico local. Não sem discurso: o clérigo 

trazia os donativos recebidos da comunidade local e da Alemanha, mas só distribuía após as 

missas. Ele levava as pessoas para ouvir o que ele tinha para ser falado ali, durante as 

homilias38.   

Hannah Arendt esclarece, entretanto, que ações caritativas não podem se 

converter em discurso público; devem guardar o caráter transcendente: 

 
Só a bondade deve esconder-se de modo absoluto e evitar qualquer publicidade, pois 

caso contrário é destruída. (...) o amante da bondade, (...) não é um homem solitário, 

mas isolado; embora conviva com os outros, deve ocultar-se deles e não pode ao 

menos permitir-se a si mesmo ver o que está fazendo. (ARENDT, 2001, p.86). 

 

 

Aos flagelados, na medida em que o rio São Francisco foi voltando ao seu nível 

normal, pairavam diversas dúvidas e dificuldades a serem enfrentadas. Dizemos isso sobre 

uma cidade situada no Norte de Minas, cuja renda de 91% da população, em 197039, era 

                                                 
37

 Entrevista com Izabel Braga da Silva. São Francisco/MG, no dia 12/07/2011. 
38

 Entrevista com Maria de Fátima Vieira dos Santos. São Francisco/MG, 21/07/2011. 
39

 Este percentual melhorou nos anos 80, caindo para 65%, fechando 1991 em 75% (RODRIGUES, 2000, p. 

139). 



62 

 

inferior a ¼ do salário mínimo, ou seja, estavam situados abaixo da linha de pobreza 

(RODRIGUES, 2000). 

A maior parte dos flagelados era oriunda da zona rural. Não se sabe ao certo 

quantos voltaram aos seus locais de origem e quantos permaneceram na cidade; estima-se que 

a população da cidade aumentou em oito mil o número de habitantes (SILVA, 2008). 

O poder público, por sua vez, na medida em que o nível do rio foi baixando, 

incentivou o retorno das pessoas aos seus lugares de origem doando alimentos e sementes. 

Esse tema foi debatido na Câmara Municipal num misto de preocupação e de preconceito com 

os novos habitantes da cidade. 

  
 

(...) Os barranqueiros e os ilhéus que voltassem aos seus (locais de origem) foi o que 

realmente aconteceu na grande maioria (sic) dos casos. Os que conduzimos para a 

cidade foram voltando munidos de barracas, sementes para replantio e alimentação 

para os primeiros dias. Vimos, porém, que nos falecem condições para solução de 

todos os casos. É que algumas famílias gostaram da boa vidinha, ficaram encantadas 

com o tratamento que lhes foi dispensado na cidade, e foram ficando sob os mais 

variados pretextos.
40

 

 

 
No discurso proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, Brasiliano Braz41, 

identificamos uma posição conservadora, defensora de uma ordem fixa dos sujeitos na ordem 

policial (RANCIÈRE, 1996). Entretanto, os problemas não se restringiam a alimentos e 

sementes. A enchente havia destruído casas, pastos, cercas e rebanhos. Muitos habitantes 

haviam perdido o pouco que tinham, além do temor de outra cheia com a mesma dimensão.  

Os problemas no meio rural são inerentes à falta de investimentos na geração de 

renda, e recaíam com maior proporção sobre os agregados e pequenos produtores. Ademais, 

como se não bastassem as consequências da enchente, havia a necessidade de muitos dos 

habitantes demonstrarem-se possuidores do direito de pertencerem à comunidade política 

local.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 SF, O Jornal de São Francisco. São Francisco. Domingo, 30/09/1979. Ano XIX, n. 922, p. 01. 
41

 Brasiliano Braz foi, antes de pesquisador, um importante político da cidade de São Francisco durante boa parte 

do século XX. 
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2.2. A concentração das demandas por moradia e o poder público (1979-1997) 

 

 

O desenvolvimento social na cidade de São Francisco, como foi dito em linhas 

gerais no primeiro capítulo deste estudo, deu-se sob as ações mandonistas. Havia uma clara 

predileção pelas ações dos grandes homens, enquanto a imagem de uma gente ordeira e 

pacífica era difundida pela imprensa local. Conduzido dessa forma, o desenvolvimento da 

cidade de São Francisco carrega o peso de uma tradição autoritária e excludente. 

 

Em uma sociedade como essa, a afirmação das diferenças, quando não repõe 

privilégios, é feita na lógica de discriminações que transfiguram desigualdades em 

modos de ser não apenas distintos, mas incomensuráveis porque ancoradas na 

(suposta) ordem natural das coisas, fora, portanto do vínculo civil que os direitos 

constroem ou deveriam construir. (TELLES, 1994, p. 95). 

 

 

 

Em 24 de junho de 1979, foi noticiado no jornal local, SF, O Jornal de São 

Francisco, a aprovação pela Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais, por meio da 

Resolução nº 2 111, no dia 13 de junho de 1979, a contração de um empréstimo no valor de 

75 milhões de dólares. Este recurso seria aplicado da seguinte forma: 

 

10 milhões de dólares para reduzir ou eliminar os efeitos das chuvas e inundações 

ocorridas no Estado; 10 milhões de dólares para o programa Estadual de 

aproveitamento de várzeas PROVÁRZEAS, através da fundação Rural Mineira de 

Colonização e Desenvolvimento Agrário; 20 milhões de dólares serão destinados à 

execução de obras e serviços na área metropolitana de Belo Horizonte; 30 milhões 

de dólares serão destinados à ampliação e modernização dos serviços de água e 

esgoto da região metropolitana de Belo Horizonte e de outros municípios mineiros, 

entre eles o de Montes Claros.
42

 

 

  
O jornal local não divulgou o destino dos 5 milhões de dólares restantes. Ainda 

segundo o informativo: ―Considerando que 10 milhões de dólares serão destinados a reduzir 

ou eliminar os efeitos das chuvas e inundações, acreditamos que o município de São 

Francisco possa ainda ser beneficiado futuramente, tendo em vista que o mesmo foi 

seriamente atingido‖43. Pelo percentual dispensado às cidades atingidas pelas enchentes, 10 

milhões de dólares estavam longe de sanar as consequências das cheias que atingiram 150 

cidades em todo o estado. Nesse quesito, o Governo Federal liberou uma verba vultosa para a 
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construção de diques, canais em terra e concreto armado; tratava-se de uma medida 

preventiva contra futuras inundações. 

 

Através do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, o governo libera verba 

no montante de 246,4 milhões de cruzeiros para aplicações em obras de proteção 

contra enchentes em cidades ribeirinhas norte mineiras. 

Conforme anunciou o ESTADO DE MINAS na sua edição do dia 13 de novembro 

de 1981. A cidade de São Francisco receberá 119,5 milhões de cruzeiros que 

deverão ser aplicados na construção de diques de terra canal interceptadores em terra 

e concreto armado; e muro de proteção em concreto armado ao longo do cais já 

existente. Para Januária serão destinados 41, 4 milhões de cruzeiros para construção 

de diques e canais em terra destinados a interligação das bacias de acumulação; 

galerias e de um cais, bem como ao alteamento do cais exis tente. Pirapora terá 85, 5 

milhões destinados à construção de diques de terra, canais em terra e concreto 

armado, cais de concreto e obras de alteamento
44

. 

 

 

 
A fotografia abaixo ilustra a construção do dique (aterro) ao longo da orla do rio, 

na cidade de São Francisco, para proteção contra alagamentos. 

 

 

 

Fotografia 5: Construção do dique (aterro) após a enchente de 1979.  

Fonte: Acervo pessoal do professor Alair José Mendes. 
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Por meio das notícias citadas anteriormente, é possível vislumbrar os reais 

interesses dos governos Estadual e Federal. Havia uma prioridade em obras de contenção de 

novas cheias como a de 1979. Por outro lado, os investimentos na construção de casas, 

prioritariamente, seguiriam os critérios do mercado, orientados pela renda do interessado, 

como nos mostra a matéria divulgada pelo jornal local: 

 
Aquisição de Casa Própria 

A Prefeitura Municipal de São Francisco comunica a todos os interessados que 

estará recebendo, a partir de terça-feira próxima durante os dias 03, 04 de julho, 

inscrições para aquisição de casa próprias, a serem construídas aqui pela COHAB. 

Somente serão aceitas inscrições de pessoas que recebem rendimentos mensais de 

um a cinco salários mínimos
45

. 

 

 
A condição de baixa renda da maior parte da população da cidade, vivendo na 

linha de pobreza com renda mensal de ¼ do salário mínimo, estava completamente fora dos 

critérios estabelecidos. Em consonância com o Sistema Financeiro da Habitação, criado em 

1964, foi desenvolvida uma política para a produção de moradias em escala ampliada. ―Entre 

1964 a 1988 foram construídas 4.571.254 habitações que representava (sic) 25% das 

habitações do país.‖ (BAERLE, 1992, p. 54). Entretanto, comenta Baerle, as habitações foram 

construídas  

 
(...) sob uma ótica mercadológica, ou seja, de que os investimentos devem retornar, 

o SFH fundava sua ação nos princípios que seguem: (1) financiamento e promoção 

privados para a alta e média renda (recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo - SBPE) e financiamento e promoção pública para a baixa renda 

(recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS); (2) provisão da casa 

própria e nova aliada à uma política de subsídios creditícios; (3) seleção de acordo 

com a renda familiar. (BAERLE, 1992, p.54). 

 

 
Os tidos como pobres, dessa maneira, ficavam distantes do acesso às habitações 

financiadas pelo BNH, por não atenderem à exigência de três salários mínimos, indispensável 

para o acesso ao crédito. Desse modo, tinham suas liberdades substantivas, no quesito 

facilidade econômica e oportunidades sociais, cerceadas (SEN, 2000).  

No modo de produção capitalista, a condição imprescindível para o acesso aos 

bens materiais é a renda. Segundo Bourdieu (2008), situações como essa decorrem da 

ausência de capital simbólico, separando ricos e pobres:  
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Os que não possuem capital são mantidos à distância, seja física, seja 

simbolicamente, dos bens socialmente mais raros e condenados a estar (sic) ao lado 

das pessoas ou dos bens mais indesejáveis e menos raros. A falta de capital 

intensifica a experiência da finitude. (...) o bairro chique, como um clube baseado na 

exclusão ativa de pessoas indesejáveis consagra simbolicamente cada um de seus 

habitantes, permitindo-lhes participar do capital acumulado pelo conjunto dos 

residentes: ao contrário, o bairro estigmatizado degrada simbolicamente, porquanto, 

estando privados de todos os trunfos necessários para participar dos diferentes jogos 

sociais, eles têm em comum senão sua comum excomunhão. (BOURDIEU, 2008, 

p.164-166). 

 

 
Na cidade de São Francisco, as ações empreendidas pelo Poder Executivo 

Municipal na reconstrução da cidade, por além do individualismo, em relação à construção de 

moradias, ficavam restritas a promessas, reproduzindo a excomunhão de uma parcela 

significativa dos habitantes que não possuía capital social, conforme Bourdieu (2008). 

Todavia, noticiava-se, por meio da imprensa local, uma imagem de muito trabalho e eficácia 

em tal propósito.  

Segundo o informativo, São Francisco era um destaque, comparado a outras 

cidades do estado de Minas Gerais, até mesmo em relação à capital Belo Horizonte. Ao que 

parece, não passava de briga do prefeito Edson Paraíso Cunha, 1977-1982, com a oposição 

desempenhada por Dr. Oscar Caetano Jr. 

 
Jornalistas Virão a São Francisco 

Para que o grande público não continue a ser mistificado por publicações insinuadas 

por espíritos doentios, o Prefeito Edson Paraíso Cunha está formulando um convite a 

toda a imprensa de Montes Claros para uma visita a São Francisco onde lhe será 

mostrada, no campo e no gabinete, a realidade da situação do nosso município nesta 

fase de reconstrução e de renovação a que está devota a sua administração. 

Verificarão os seus jornalistas – e muito principalmente, isto, que os recursos 

recebidos dos governos centrais estão sendo aplicados com observância das normas 

da mais escrupulosa honestidade; que para orgulho, nossa São Francisco está na 

dianteira de todas as suas irmãs no que tange ao problema da construção e 

recuperação de residências para os flagelados das últimas enchentes. (...) Sendo de 

205 o número de residências já reconstruídas até hoje ou com os trabalhos na fase de 

acabamentos, quando em outras cidades não foi feita uma reconstrução sequer e nem 

se cogita do problema. (...) enquanto o caluniador de hoje passeava pelas ruas das 

capitais, foram os elementos da Fundação Municipal de Assistência Social – 

FUNAM da Prefeitura e da Câmara Municipal que se movimentaram em noites 

indormidas, sob o açoite da chuva, do frio e do sereno, ao redor das ilhas e nas 

barrancas distantes, auxiliados por abnegados voluntários, a salvar vidas e pequenos 

haveres dos barranqueiros; saberão que quando aqui chegaram as primeiras vítimas 

do flagelo, já encontraram abrigos, agasalhos, alimento, leite para as crianças e até 

mamadeiras; que os levianos acusadores es tão longe de imaginar o montante das 

despesas feitas com o aluguel de barcos para a operação salvamento e depois para 

levar socorros aos numerosos e mais distantes postos de concentração.  

(...) Finalmente verificarão que a administração municipal, passados que foram os 

dias das calamidades, se entregou totalmente à execução da reconstrução, que atinge 

a todos os setores da vida da comuna. Construção e recuperação de estradas, 
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patrolamento de rodovias já atinge a cifra de 1.000 quilômetros, construção de novas 

pontes, recuperação das que foram destruídas, construção de prédios escolares em 

quantidade nunca vista; de postos de saúde, abertura de poços, recuperação da praça 

de esportes, pavimentação de ruas e avenidas, reparos e limpeza dos prédios 

públicos atingidos pelas enchentes, correção de alinhamento de ruas e reconstrução 

de passeios, (...) execução de um vasto programa de construção de mais de 800 

novas residências em convênio com o Estado. (...) Tudo isso, num clima de ordem e 

tranquilidade que radicais não conseguirão perturbar
46

. 

 

 

 

As matérias divulgadas pelo jornal local parecem retratar outra cidade. Durante a 

pesquisa de campo, não identificamos o conjunto desse volume de obras no que tange ao 

programa de construção das 800 casas populares. A análise do poder público municipal leva-

nos a concluir que elas foram tímidas em relação ao número de demandantes por moradia e 

melhores condições de vida.  

O então Governador do estado de Minas Gerais, Francelino Pereira, no dia 14 de 

fevereiro de 1980, comprometeu-se a entregar 1.080 casas por meio do programa PROCASA: 

 
A Secretaria de Trabalho, Ação Social e Desporto está construindo as casas nos 

municípios de Januária, Itacarambi, São Romão e Manga. E nessas cidades serão 

destinadas as populações que perderam suas casas em consequência das recentes 

enchentes do rio São Francisco. Com um prazo de 5 anos para conclusão da meta. 

Dada à situação e precariedade em que se encontram as populações ribeirinhas do 

São Francisco e município carentes do Norte de Minas, o PROCASA foi ampliado. 

(...) O secretário (Secretário do Trabalho, Ação Social e Desportos), deputado João 

Pedro Gustin destaca o caráter social do programa, uma vez que essas populações 

não têm condições de adquirir moradias através dos programas convencionais. O 

problema estava em oferecer moradia condigna, construída em áreas seguras e 

abaixo do custo, dada a condição socioeconômica dessas populações.
47

 

 

 
Nessa ampliação, o município de São Francisco foi contemplado com 150 casas, o 

que estava longe de resolver o problema da moradia dos flagelados, vítimas da enchente. 

Essas casas começaram a ser construídas pelo poder público logo no início de 1981. Alguns 

locais destinados para a construção das casas pelo poder público, em São Francisco, foram os 

bairros Bandeirante, Quebra e Vila Vicentina48, além do recém-formado bairro Sagrada 

Família.  

A enchente ocorreu em janeiro de 1979. A partir desse momento inicial, as 

pessoas ficaram desabrigadas, chegando ao número estimado de 10.000. Entretanto como 
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divulgou o jornal SF, O Jornal de São Francisco, as casas construídas pelo Estado e 

prefeitura só foram entregues dois anos após a enchente, no dia 15 de março de 198149. 

 

 
Fotografia 6: Casas construídas pela COHAB no bairro Sagrada Família. São Francisco/MG, 2008.  

Fonte: Fotografia do acervo pessoal de Valmiro Ferreira Silva. 

 

 

Nesse espaço de tempo, o contingente populacional desabrigado foi agindo por 

conta própria. ―Uma das formas de resistência e sobrevivência na cidade encontrada pelos 

flagelados foi invadir terrenos públicos, formando vilas nos arredores da cidade. A principal 

delas ficou conhecida como Vila do Papelão, com casas feitas de papel, lona e pau a pique‖. 

(SILVA, 2008, p. 28). 

Devido ao fluxo migratório crescente e também às práticas de invasão de terrenos, 

num curto período, o mapa urbano da cidade sofreu algumas alterações. Como se vê a seguir, 

até 1979, apenas a faixa amarela à esquerda constituía a cidade. Já em 1980, em decorrência 

das enchentes, o mapa ganhou uma enorme quantidade de pessoas, devido à formação do 

bairro Sagrada Família e à ampliação do bairro Aparecida.   
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Mapa 3: Mapa urbano de São Francisco. A parte destacada em amarelo representava o perímetro urbano até 

1980. Na parte de baixo, está o bairro Aparecida; mais acima, o bairro Sagrada Família.  

Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo
50

  
 

As invasões de terreno público, por além de vandalismo, podem ser entendidas 

como um ato político, na tentativa de se fazer valer a justiça e, a partir dela, abrir a 

negociação. Para Leda Veloso Buonfíglio, ―a decisão de ocupar terrenos públicos é um 

método de luta, não um fim. É um canal de negociação possível de se fazer com o governo, 

seja ele local, estadual ou federal, e serve como pauta para reivindicação posterior de uma 

política habitacional.‖ (BUONFÍGLIO, 2007, p. 266).  

Em São Francisco, a sequência dos acontecimentos mostrou-se longa e de difícil 

desenvolvimento para os migrantes, ex-agregados e desabrigados de enchentes. Pareciam (ao 

se analisarem as entrevistas) carregar os mesmos problemas, desejos e dificuldades forjados 

nas experiências associadas ao fato de serem desterrados ou expulsos, passando a residirem 

num bairro ainda em formação, distante de outros bairros da cidade.  

 

As pressões exercidas, em escala da classe ou do estabelecimento escolar ou em 

escala de conjunto habitacional pelos mais carentes ou os mais afastados das 

exigências constitutivas da existência normal produzem um efeito de atração, para 

baixo, portanto de nivelamento, e não deixam outra saída que a fuga (na maioria das 

vezes interdita pela falta de recursos) para outros lugares. (BOURDIEU, 2008, p. 

160). 
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A ausência de capital simbólico e a denominação de nivelamento para baixo, 

como descrita por Bourdieu (2008), deprecia a movimentação coletiva, agindo contrariamente 

à excomunhão de uma parcela significativa dos habitantes da cidade de São Francisco. ―No 

caso dos movimentos sociais populares urbanos, quando se luta por água se quer obter água, 

quando se luta por escola, se quer obter uma escola.‖ (CARDOSO , 1994, p. 86). Dessa 

maneira, parte-se da suposta ilegalidade (ROLNIK, 2007), a afirmação do direito a ter 

direitos.  

A falta de interlocução manifestou-se na cidade de São Francisco da seguinte 

forma: o terreno foi invadido pelos desabrigados, formando a Vila do Papelão; segundo os 

registros do padre Vicente, deveu-se à intolerância do político local Severino Gonçalves da 

Silva (que ocupava o cargo de Assessor de Planejamento na gestão 1977-1982). As famílias 

que invadiram o terreno foram despejadas por uma ordem judicial e suas casas foram 

destruídas. Segundo o padre: 

 
 

No início do ano 63 famílias foram expulsas das suas casas porque as casas estavam 

no terreno da prefeitura e a prefeitura precisou do terreno para fazer um campo de 

exposição de gado. Repito aqui o que foi lido nas missas aos domingos logo após o 

acontecimento. Caros irmãos, queremos comunicar aos fiéis da nossa Paróquia o 

seguinte acontecimento: Na semana passada foram destruídas por um ato desumano, 

arbitrário e injusto, 63 casas de famílias no bairro Alto Bandeirante da nossa cidade 

de São Francisco. Trata-se (sic) de famílias pobres. Estas famílias, homens, 

mulheres e crianças, expulsas das suas moradias acham-se agora numa terrível 

miséria, passando fome e grande necessidade. Diante dessa calamidade, a Igreja 

Católica de São Francisco levanta a voz de protesto. Não toleramos que nossos 

irmãos sejam ofendidos nos seus direitos essencialmente humanos. Reclamamos 

publicamente este ato de violência e invocamos a justiça divina não confiando  mais 

na justiça humana que infelizmente em grande parte não existe para os nossos 

irmãos pobres em nosso meio.
51

 

 

 

 

A derrubada da Vila do Papelão, segundo o clérigo, veio acompanhada de outro 

ato arbitrário cometido pelo político local Severino Gonçalves da Silva. Ele havia prometido 

materiais de construção para os despejados, o que não aconteceu naquele momento. Prometeu 

dar cinco mil tijolos para cada um, mas não cumpriu, não deu nada.52  
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Fotografia 7: Vila do Papelão. 

 Fonte: Acervo do professor Alair José Mendes. 

 

 
A partir desse conflito, originou-se o novo bairro (Sagrada Família) na cidade de 

São Francisco e o consequente aumento populacional de outros bairros, como o Aparecida. 

No trecho da entrevista a seguir, o padre Vicente traz mais detalhes desse inicio: 

  
O rio levou suas barracas e casas. Então, os desabrigados arrumaram um lugar, 

invadiram até um terreno da prefeitura. Então, naquele tempo, no ano de 1979, o 

senhor Severino, através do juiz, mandou derrubar as casas, 63 casas. Olha, até 

chegaram até aqui e disseram-me: o Padre vai lá falar com Severino. Ele vai 

derrubar a minha casa. Eu disse: é um barraco de lona. Não, eu já fiz uma casa até 

boa lá, mas ele disse que vai derrubar tudo. Então, eu fui até ver essas casas lá na 

vila do Papelão. Então, eu falei com o Severino antes, para ele me esperar voltar da 

Alemanha. Mas, da outra vez, as casas já estavam todas no chão. O resto das casas, 

madeira, telhas, lonas, levaram tudo para a Itasa
53

. 

 

 

 

O bairro Sagrada Família foi criado abruptamente para resolver, de imediato, a 

falta de local para moradias na cidade. Esse terreno foi doado pelo estado ao município, com 

o propósito de realizar um campo de irrigação para beneficiar a população ao redor.54 

Entretanto, o poder público local deu início ao bairro cedendo o terreno, loteou-o, mas não 

investiu em infraestrutura, alegando falta de recursos.  
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A partir desse ato, no ano de 1979, seguiu-se uma prática recorrente no município 

até o ano de 1997: a prefeitura doava lotes para alguns desabrigados e o padre Vicente 

construía as casas. 

 
Sagrada Família 

COMÉRCIO ILEGAL de casas está explodindo no bairro Sagrada Família entre 

famílias carentes e especuladores. A prefeitura doa o lote, a Igreja constrói a casa e 

uma família sem abrigo a recebe para morar. Depois, à vista do irresistível dinheiro, 

ela vende a casa, que vai para o aluguel
55

. 

 

 

 

A denúncia feita pelo jornal destaca a venda de algumas casas por beneficiados, 

mas não avalia a condição de comodidade do poder público diante do problema do déficit 

habitacional no município. Ademais, esse problema já era de conhecimento público e 

chamava a atenção da opinião pública no início dos anos 80: 

 

No momento o elevado preço de um lote urbano atingiu cifras muito altas. A 

população cresce bastante, o espaço ficou diminuto. Há falta da casa residencial. A 

cidade continua ainda sufocada pelas cercas que contornam os perímetros urbanos. 

Entrando, num processo de conturbação, brevemente as áreas existentes próximas 

aos bairros Santo Antônio, Aparecida, Alto Bandeirantes, Sagrada Família, serão 

inevitavelmente englobadas pelas imperiosas exigências da necessidade de 

expansão.
56

 

 

 

Na cidade de São Francisco, o acesso das pessoas de baixa renda a um terreno 

tornava-se cada vez mais difícil, como nos narra Claudionor Rodrigues Pinto: 

 

Harilson: As dificuldades eram muito grandes para comprar um lote? Como é que o 

senhor via isso aqui no bairro? 

Coló: Era muito difícil. Pra comprar um lote, tinha que ser à vista. Quem vendeu 

lote à prestação aqui, foi a prefeitura. Eles queriam crescer o bairro e venderam lotes 

à prestação. Aí, pra comprar o lote em particular, tinha que ser à vista. 

Harilson: A prefeitura não deu lote de graça para todo mundo, não deu? 

Coló: Deu não. O meu mesmo, eu tive que comprar. Dois mil cruzeiros naquela 

época. Uma dificuldade danada, parcelado
57

. 

 

 
As dificuldades financeiras para a aquisição de um lote no meio urbano 

pressionavam o poder público a tomar medidas como: doações ou parcelamento na venda dos 

lotes sob o seu domínio. No entanto, essas medidas tornavam-se pouco eficazes em face do 
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aumento do êxodo rural, provocando mudanças significativas no número de habitantes, que se 

tornavam motivo de preocupação para as autoridades políticas locais.  

Durante o primeiro mandato de Severino como prefeito de direito,58 1983-1988, o 

jornal local divulgava notícias mostrando a preocupação em impedir a continuidade desse 

fluxo migratório, o qual poderia comprometer a tranquilidade da vida no meio urbano. 

 

São Francisco terá novas escolas 

De acordo com o ofício nº. 1366/83 de 16/12/83 e Sra. Juzenisse Ferreira Sá - 

Diretor da 9ª. DRE. Endereçado ao Prefeito Severino Gonçalves da Silva, serão 

construídos pela Carpe, com recursos provenientes de financiamento do FAZ/CEF, 

em São Francisco, os prédios das escolas abaixo relacionadas: E.E. Barreira dos 

Índios; E.E. Conceição da Vargem; E.E. Serra das Araras; E.E. de Vila Urucuia. 

Assim, o Prefeito Severino Gonçalves da Silva irá ampliando a rede escolar no 

município de São Francisco, levando às Comunidades Rurais, a luz do saber, 

instrução e educação, proporcionando os meios indispensáveis para fixação do 

homem à gleba como corretivo do êxodo rural, que durante tantos anos, tem sido um 

dos mais graves problemas para o município e ao mesmo tempo irá combatendo o 

analfabetismo.
59

 

  

Poder-se-ia dizer que, inicialmente, a doação de lotes por meio da prefeitura, em 

1980, visava suprir a falta de moradia e foi uma tentativa de amenizar os problemas sociais.   

A continuidade dessa prática ao longo dos anos, estendendo-se até 1997, passou a ser uma 

forma de promoção eleitoral de políticos locais.  

  

(...) fica o Poder Executivo autorizado a doar, para fins de interesse social, faixas de 

terrenos em loteamento no bairro Sagrada Família a flagelados desabrigados das 

enchentes do rio São Francisco e seus afluentes para construção de suas moradias.
60

 

 

 

Ainda de acordo com essa lei, cada donatário deveria pagar uma taxa referente às 

despesas com a demarcação dos lotes e outros. 

 
Cada donatário pagará taxa de dois mil cruzeiros para fazer face às despesas de 

medição, demarcação e abertura de ruas de acesso aos lotes doados, podendo o 

pagamento ser feito em até dez prestações mensais consecutivas
61

. 

 
Em 1988, o Poder Executivo municipal autoriza novas remessas de lotes urbanos 

no bairro Sagrada Família, para fins de interesse social, para pessoas carentes. 
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Fica o Poder Executivo autorizado a doar, para fins de interesse social, e a pessoas 

reconhecidamente carentes, para a construção de moradias, até duzentos lotes 

urbanos situados nos bairros Sagrada Família e João Aguiar, na sede do município.
62

 

 

 

A escassez de recursos dos moradores era de tamanha envergadura que parte das 

pessoas não possuía condições de legalizarem os documentos das moradias, tão pouco 

condições de pagar a quantia determinada por essas leis. Com isso, o poder público legalizava 

as construções fornecendo minutas gratuitamente para algumas dessas pessoas. 

 

Fica o prefeito Municipal autorizado a confirmar, através de minuta e escritura 

pública, após criteriosa revisão, caso a caso, as doações autorizadas pela Lei 

Municipal nº 1061, de 30 de novembro de 1988.
63

 

 

 

As doações de lotes e a construção de casas pelo poder público assumiam caráter 

eleitoreiro. O crescimento64 vertiginoso do bairro Sagrada Família tornou-se decisivo nas 

eleições municipais, em face do número elevado de eleitores. Suas múltiplas formas de 

pobreza material e as desigualdades sociais causadas, em boa medida, pelo modelo de 

desenvolvimento capitalista favoreciam o estabelecimento da dependência recíproca entre os 

políticos e os eleitores do bairro. O prefeito Severino, em 1988, ano eleitoral, divulgou a 

seguinte notícia no jornal local: 

 
CASAS POPULARES: Na primeira etapa serão construídas 85 casas populares no 

Bairro Sagrada Família, desta cidade, (...). Na segunda etapa, no mesmo bairro, 

serão construídas mais 145, que depois de prontas todas, a entrega será feita a 

pessoas obedecendo a (sic) critério pessoal do próprio PREFEITO MUNICIPAL, o 

que será conhecido brevemente.
65

  

 

 
São notícias como essa que nos levam a perceber a existência de toda uma classe 

de pessoas excluídas, desclassificadas e desrespeitadas em seus direitos, as quais vivem no 

Brasil, segundo Souza (2009), como subclasse, não participando da lógica competitiva do 

mercado.  Dessa forma, esses cidadãos que vivem às margens sofrem com a especulação 

imobiliária e com o limitado espaço público para interlocução.  
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Segundo a moradora Maria Joelma: ―Meu pai fez um rancho aqui em cima, na 

Rua Padre Peixoto. Logo em seguida, veio o Severino; na época (1979), foi loteando, dando 

lotes ao pessoal, que ficou numa situação difícil nesta época‖ 66. 

 

 

Imagem 1: Termo de autorização de doação de terreno, 1995.  

Fonte: Acervo pessoal de Valmiro Ferreira Silva. 

 

 
Notamos, ainda, que os terrenos doados não eram legalizados no ato da doação. 

Sendo assim, seria necessária uma nova lei autorizando a regularização desses loteamentos. 

Essa prática tornou-se comum em São Francisco; o Executivo de uma administração doava os 

terrenos com interesse próprio, sem regularização, enquanto administrações futuras 

regularizariam esses atos com interesses políticos, como o fez o prefeito Oscar Caetano Neto 

(1997-2000). 

 
Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a fornecer gratuitamente a minuta dos 

lotes do bairro Sagrada Família, ocupados por pessoas carentes desde que o 

ocupante tenha nele edificado construção ainda que inacabada.
67
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A entrega dessas minutas aconteceu em ato público, no bairro Sagrada Família, no 

final do mês de dezembro de 1997, e foi publicado no jornal local Nosso Tempo, no dia 20 de 

dezembro de 1997, como presente coletivo de natal: 

 

O prefeito Oscar Caetano Neto (Kato) promoveu, no domingo passado, a 

distribuição de 300 minutas de escrituras aos moradores do bairro Sagrada Família 

que ocupavam imóveis irregularmente. Antecedendo a entrega, o padre Vicente 

Euteneuer falou sobre o acontecimento durante a celebração na igreja do bairro. 

Afirmou que agora o governo está preocupado com os mais necessitados, pois os 

menos favorecidos começaram a ser olhados.  

O chefe de Gabinete e Planejamento, Oscar Caetano Jr., conduziu a solenidade de 

entrega das minutas, explicando detalhadamente aos moradores do bairro o alcance 

da providência. Segundo o chefe de Gabinete, outras 1.200 minutas serão entregues, 

o que não se fazia naquela ocasião por absoluta falta de condições. A primeira 

minuta foi entregue pelo padre Vicente, que lembrou que mais da metade das casas 

dos que receberam as minutas foram construídas pela Paróquia de São José. O padre 

José Antônio fez a entrega da segunda minuta. 

(...) O prefeito Oscar Caetano Neto disse que aquela era uma prova de que seu 

governo está empenhado em atender a classe menos favorecida, quando se resolvia 

um problema que se arrastava há quase vinte anos.
68

 

 

As doações de documentos legalizando o direito de posse significaram avanços 

importantes, na medida em que o poder municipal reconhecia a necessidade de agir e tomar 

medidas para dar impulso à vida pública municipal. 

  

Uma política que visa simplesmente corrigir os efeitos da distribuição desigual dos 

recursos de capital econômico e cultural, isto é, para uma caridade de Estado 

destinada, como nos bons velhos tempos da filantropia religiosa, aos pobres 

merecedores. (BOURDIEU, 2008, p. 219). 

 

 

Parte dos habitantes do bairro Sagrada Família, tido como um dos bairros mais 

pobres da cidade, percebia as doações como sempre bem-vindas. Geralmente, os beneficiados 

eram pessoas que moravam no meio rural e procuravam uma vida melhor na cidade. Essas 

doações significavam o ponto de partida que muitos esperavam.  

Entretanto, uma análise mais criteriosa dos jornais do período entre 1979 e 1997 

demonstra-nos uma atitude comum nos representante do Poder Executivo da cidade de São 

Francisco: a prática de atribuir as conquistas coletivas como dádiva do representante local. 

Segundo Telles (1994), os direitos, em essência, não ficam circunscritos ao aparato jurídico, 

armadura institucional que garante a cidadania e a democracia. Ainda segundo a autora: 

―Direitos perpassam, sobretudo, por uma cultura pública democrática que abra ao 
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reconhecimento da legitimidade dos conflitos e da diversidade dos valores e interesses 

demandados como direitos.‖ (TELLES, 1994, p. 92). As alternativas que emergem fora dessa 

cultura democrática convertem-se numa reposição do padrão oligárquico e excludente, 

privatizador da coisa pública.  

 

 

2.3. Demandas por moradia e a construção de casas pelo padre Vicente Euteneuer 

(1979-1999) 

 

 

O padre Vicente Euteneuer iniciou a construção de casas populares no ano de 

1979, e a mantém até o ano de 2012. Entretanto, para efeito da análise, aqui, nós o fazemos no 

período entre 1979 e 1999, por ser este o período no qual o número de construções mostrou-se 

mais intenso.  

As construções iniciaram-se na ocasião da grande enchente do rio São Francisco, 

numa ação coletiva envolvendo os desabrigados que tiveram as casas destruídas após a 

invasão dos terrenos urbanos na Vila do Papelão e as pessoas da comunidade local. 

As demandas por habitações objetivavam encontrá-las em algum lugar, e isto 

estava claro para os demandantes, atingidos pela escassez dos postos de trabalhos e 

investimentos na geração de renda.  Segundo registros do clérigo, ―na Itasa69 novo bairro da 

cidade, a paróquia está construindo 30 casas para os flagelados da enchente com uma verba 

vinda da Alemanha por intermédio do Senhor bispo70‖. Conforme as casas iam sendo 

construídas pelo padre Vicente, em face da enorme demanda, a notícia ia correndo pelos 

quatro cantos da cidade, multiplicando enormemente os pedidos.  

Lima (2008, p.30), analisando os desdobramentos dessa obra social, chama-nos a 

atenção ao fato do padre ser um civil: ―essas construções do pároco são de significativa 

importância para o crescimento e expansão da cidade. Atualmente são mais de 1.500 casas 

construídas pelo padre Vicente em São Francisco. Ao passo que esta cidade possui um total 

de pouco mais de 10.000 domicílios‖.71  
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 Itasa foi uma denominação atribuída ao novo bairro em decorrência de sua localização estar próxima da 
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Numa contagem realizada por Silva (2008), no bairro Sagrada Família, 

identificaram-se 1.200 residências construídas pelo padre Vicente. As outras residências estão 

espalhadas pelos bairros da cidade, principalmente nos bairros Aparecida, Bandeirantes, Vila 

Vicentina, Santo Antônio, Sobradinho e São Lucas. No bairro Aparecida, o número de casas 

construídas é acentuadamente menor se comparado ao bairro Sagrada Família. Segundo o 

depoimento do Sr. Gabriel Gonçalves dos Santos (carpinteiro que trabalha com o padre 

Vicente), estima-se ―algo em torno de 40 a 60 casas populares‖ 72. Isto pode ser um reflexo da 

maneira como esse bairro foi desenvolvido em relação àquele.  

 

O bairro Aparecida (...) foi formado a partir de pessoas que possuíam uma 

fazendinha, um pedaço de terra, vendeu, veio e comprou uma casa. A formação do 

povo, as famílias que vieram, foi uma coisa mais lenta, a longo prazo. O Aparecida 

foi um bairro formado de uma maneira mais tranquila. Agora, o Sagrada Família, 

saiu, chegou, tinha um bairro.
73

 

 

Existem algumas dificuldades para se afirmar o número exato de casas 

construídas pelo clérigo. Em primeiro lugar, não há um registro organizado das construções. 

Para efeito ilustrativo, baseamo-nos em depoimentos como o do Sr. Gabriel Gonçalves dos 

Santos, 74 anos de idade, morador do bairro Aparecida, carpinteiro, que começou a trabalhar 

com o clérigo em 1982. Como carpinteiro, ele ressalta que o grupo de trabalhadores do qual 

fazia parte colocava telhado, em média, em uma a três casas por semana74.   

De acordo com o depoimento do Sr. Gabriel, o número aproximado de uma a três 

casas por semana possibilita, para simples demonstração, uma média simplificada de 60 a 100 

casas anuais. Se tomarmos como uma medida cautelosa o número de 50 casas anuais, ao 

longo do período entre 1979 e 1999, seguramente, chegar-se-á a 1.000 casas, o que é muito 

significativo. Outra dificuldade em se precisar um número exato das construções deve-se a 

um aspecto levantado pelo clérigo durante a entrevista realizada para esta pesquisa: ―Muitos 

falam da preguiça do povo; não é preguiça! Eu trabalhei com esse povo, fiz muitas casas; a 

maioria fez um melhoramento; o povo capricha; tem uma ou outra que fica largada.‖75 

 Mas, visivelmente, os números aproximam-se da estimativa levantada por Lima 

(2008) e Silva (2008), corroborando com as informações divulgadas pelo clérigo durante a 

entrevista, a de que as casas construídas passam de 1.00076. 
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Fotografia 8: Moradores do bairro Sagrada Família construindo suas casas em mutirão.  

Fonte: Arquivo pessoal do professor Alair José Mendes. 

 

 

As construções das casas, inicialmente, ocorreram no regime de mutirão, 

conforme o depoimento do Sr. Gabriel Gonçalves dos Santos: 

 
Para fazer as casas no começo, tinha o mutirão; era quase uma festa. Aquele tanto de 

gente numa casa e noutra. Era assim: o dono da casa dava um café, uma pinguinha, 

às vezes, juntava quatro pedreiros numa casa. O mutirão era só para apanhar a água 

(ainda não havia água encanada); a mão de obra, o padre pagava tudo (pedreiro 

carpinteiro, servente); chegava nuns trinta a quarenta.
77

  

 

Os mutirões constituem-se numa ótima possibilidade para o estabelecimento de 

novos laços sociais. Eles se tornam muito significativos, na medida em que vai ampliando o 

ato da convivência para o ato da participação. As pessoas se unem para sofrerem juntas, e 

assim, dividindo e se ajudando mutuamente, uma grande empreitada fica menos pesada para 

todos. ―As pessoas são parentes, são amigos, são vizinhos, são ‗cumpadres‘; são eixos de 

feixes de relações e não existem para estar a sós.‖ (BRANDÃO, 1992b, p.103).  

A essa característica da ação, que Arendt (2001) se refere como o milagre da ação, 

uma vez iniciada, vai consolidando os laços comunitários imprescindíveis ao poder coletivo, 

permanentemente transformador.  
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Essa capacidade coletiva de transformar por meio da ação coletiva repetiu-se, em 

São Francisco, em vários momentos, especialmente nas construções como a do prédio da 

Igreja Católica do bairro Aparecida, por volta de 1977.  

Essa construção trouxe aos moradores do bairro um espaço comunitário78, efetivo, 

para que a exclusão social e as injustiças sociais fossem discutidas e enfrentadas por meio do 

diálogo e da ação coletiva. 

 

      

Fotografia 9:  Fachada da primeira Igreja Católica construída no bairro Aparecida. Julho de 2011.  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 

Envoltos na possibilidade de se iniciar algo novo, como a construção de uma 

Igreja num bairro de periferia, abriram-se múltiplas possibilidades de convívio social.  

A construção do prédio da Igreja teve como ponto de partida o ano de 1977. Neste 

ano, estiveram reunidos os membros do Conselho Paroquial da Paróquia de São José, quando 

foi discutida a construção da Igreja no bairro Aparecida. O início da construção da Igreja 

ocorreu a partir de uma doação do Apostolado da Oração, no valor de 15.000,00 cruzeiros79.  

Embora os recursos fossem insuficientes para a conclusão do prédio, a 

comunidade iniciou a obra juntamente com o padre Vicente. Esclarecedor acerca desse fato é 

o depoimento de uma das moradoras mais antigas do bairro e liderança ativa nos trabalhos 

comunitários, Maria Vieira dos Reis Silva, de 56 anos de idade:  
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Para construir a Igreja foi uma luta, teve mutirão; apanhava água na cabeça para 

fazer massa. As mulheres lutavam juntas; pegava água na casa de alguns vizinhos 

que tinham água, mas, lá na Igreja, não tinha.
80

 

 

 
Outra entrevistada, a dona de casa e moradora no bairro há 40 anos, Maria 

Francisca dos Santos, membro atuante nos trabalhos da Igreja como ministra da eucaristia, 

zeladora, associada do Apostolado da Oração, membro da Legião de Maria, catequista ou 

realizando batizados na ausência de padres, relata-nos:  

 
Na construção da Igreja, nós fazíamos mutirão das mulheres; iam pegar água na 

cabeça para encher o tanque. Quatro horas da manhã nós íamos pegar água para os 

pedreiros trabalhar no dia. Amanhã, nós fazíamos a mesma coisa. (...) Quando 

terminou a Igreja, nós fomos rezar o terço com o lampião; não tinha luz ainda.
81

 

 

 
As duas entrevistas retratam a falta de infraestrutura no bairro. Água encanada, 

por exemplo, estava aquém das necessidades dos moradores. As entrevistadas também 

relatam a participação ativa das mulheres no trabalho pesado, carregando água na cabeça, 

enchendo os tanques para fazer a massa utilizada na construção da Igreja até a conclusão da 

obra. 

 
O padre (Vicente) tinha a maior parte do dinheiro; a gente fez alguma coisa: leilões 

para comprar bancos, né? Pra fazer outro objetivo, por exemplo, comprar toalhas. A 

comunidade sempre se empenhou demais, fez muitos sacrifícios.
82

 

 

 

Em ações coletivas como essas, o que conta é o compartilhamento das 

dificuldades, as demonstrações de solidariedade capazes de unir uma comunidade em torno de 

vários propósitos, como construções de igrejas e casas populares: 

 
Quando passamos por momentos difíceis e por necessidades sérias, as pessoas não 

pedirão fiança antes de decidirem se nos ajudarão; não perguntarão como e quando 

retribuiremos, mas sim do que precisamos. (...) Nosso dever, pura e simplesmente, é 

ajudar uns aos outros e, assim, temos pura e simplesmente o direito de esperar obter 

a ajuda de que precisamos. (BAUMAN, 2003, p.8). 

 

 

 Dona Maria Joelma Tiago morava com seus pais, no povoado de São Domingos.  

Vieram para a cidade em 1979. Com a enchente daquele ano, tornaram-se vítimas, na 
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condição de flagelados, abrigando-se em escolas com várias pessoas na mesma situação. Sua 

família mudou-se para o bairro Sagrada Família ainda em 1979. 

 

Aqui era tudo mato; não tinha ninguém morando, só tinha o seu ―Zé Preto‖, que 

morava numa fazenda lá em cima (referindo-se a um sítio). (...) Meu pai, na época, 

estava numa situação difícil, e ele ajudou a fazer a casa dele, levantou, fez telhado, 

piso, ajudou meu pai bastante. Meu pai era trabalhador rural; logo quando ele 

chegou aqui, como era pescador, ele pescava nas lagoas e vendia o peixe em Brasília 

de Minas e na feira (São Francisco). Trabalhou na prefeitura uns dias, mas ele viu 

que ganhava muito pouco pela família que ele tinha. Aí, ele partiu para o ramo da 

pescaria e olaria, vendia muito tijolo para o padre Vicente. Ele comprava muito 

tijolo nas mãos da gente
83

. 
 

 

 

Essa entrevista ainda nos deixa evidente o drama emergencial das moradias, dos 

gêneros alimentícios e da falta de empregos formais na cidade. Ademais, também nos mostra 

o alcance do trabalho social do clérigo local: construção de casas, geração de empregos 

diretos e indiretos. 

 
O padre (Vicente) tanto deu casas gratuitamente, como comprava materiais de 

construção nas mãos do povo: tijolo, cal, areia, telha, tudo. O que ele comprava em 

depósitos (lojas de materiais para construção), eram somente ferro, cimento e 

madeira para o telhado. Os outros, (materiais de construção), ele compra nas mãos 

do povo. Ele gosta muito de ajudar o povo!
84

 

 

 

Os trabalhos empreendidos pelo clérigo repercutiram na comunidade local ao 

longo dos anos, sendo registrado no jornal SF, O Jornal de São Francisco: 

 

Sua dedicação à causa do povo está bem patente em todo o Município. Mas onde sua 

obra atingiu a maior dimensão foi no bairro da Sagrada Família, onde tudo é 

trabalho seu. Dezenas e dezenas de casas foram feitas e distribuídas pelos mais 

necessitados, qual obra do próprio São Vicente de Paulo
85

. 

 

 

 Por além dos limites do município de São Francisco, os trabalhos sociais 

empreendidos pelo clérigo na construção de moradias foi matéria da TV Alterosa, no dia 18 

de novembro de 1999.   Naquela ocasião, o clérigo registrou no Livro de Tombo:  
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Francisco, em 1979, confirma a hipótese do início abrupto que marcou a formação desse bairro. Essa forma 

abrupta pode ser uma das pré-condições que viriam atuar sobre a definição das ações assistenciais do padre 

Vicente sobre essa comunidade. 
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 Entrevista com Gabriel Gonçalves dos Santos. São Francisco/MG, 19/07/2011. 
85

 SF, O Jornal de São Francisco. São Francisco/MG. Domingo, 14/08/1983. Ano XXI, n. 1.095, p. 01. 
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Da televisão, vêm filmadores para filmar os trabalhos pastorais, antes de tudo os que 

a paróquia fez no campo social. No bairro Sagrada Família foram mais de 1.000 

casas construídas com a ajuda dos irmãos alemães de um total que passam de 1.500 

casas, espalhadas pela cidade
86

. 

 

 

Assim, a partir das notícias divulgadas pelos meios de comunicação, foi-se 

consolidando um imaginário em torno da figura do clérigo local, como carismático, realizador 

de obras sociais, rompendo com o caráter transcendente da caridade. 

 

 

2.4. Do modelo ao financiamento das casas e ao acesso 

 

 

As casas construídas pelo clérigo são de fácil identificação. Elas são de duas ou 

uma água; possui a mesma fachada, o mesmo modelo de portas e janelas. Entretanto, as casas 

de duas águas são construídas com cinco cômodos: três quartos, uma sala e uma cozinha. As 

casas de cinco cômodos são destinadas às famílias que possuem mais de quatro pessoas.  

As casas de apenas uma água são construídas com três cômodos: uma sala, um 

quarto e uma cozinha. Elas são destinadas às famílias formadas por até quatro membros. 

Muitas vezes, quando a família cresce, o padre constrói a outra parte da casa. Esses critérios 

possibilitam que os recursos adquiridos por meio das doações de famílias de amigos alemães 

possam beneficiar o maior número de famílias possíveis. Evita-se o desperdício, atende à 

necessidade de um morador que não possuía condições de adquirir, com os próprios recursos, 

uma residência, ainda que fosse uma construção simples, como ilustrada na fotografia a seguir. 
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 Livro de Tombo I. 18/11/1999, fls. 54 v. 
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Fotografia 10: Casa construída pelo padre Vicente Euteneuer no bairro Sagrada Família. Modelo uma água. 

Novembro de 2011.  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 

 

                      
Fotografia 11: Casa construída pelo padre Vicente Euteneuer no bairro Sagrada Família.  Modelo duas águas 

com identificação do nome do doador. Novembro de 2011.  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 

Algumas casas são construídas com os recursos de um único doador da 

Alemanha, no valor de 1000 a 1500 euros. Nesses casos, o clérigo autoriza que se escreva na 

fachada da casa o nome do doador. Assim, ele pode fotografa-las e enviar a foto para o doador 

na Alemanha, prestando contas ao doador, como nos mostra a fotografia acima. 
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Os estudos preliminares realizados por Valmiro Ferreira Silva87 trazem-nos 

revelações importantes quanto ao financiamento e ao número de casas construídas: 

 

Valmiro: E como o senhor fez no período, padre, em relação à verba? Por 

exemplo: o senhor disse que foram irmãos da Alemanha que ajudaram, mas existe 

uma organização que ajuda o senhor ou não? São pessoas, parentes, amigos? 

Padre Vicente: A maioria é parente e amigos. Mas também tem uma associação que 

chama-se Opra Social Gunus Pólus [essas denominações parecem latinas, mas ele as 

disse em alemão e depois as repetiu em português. Foram essas palavras que 

consegui entender. Em seguida, as traduziu]. Quer dizer: ―construção de casas para 

os mais necessitados‖, do alemão [repetiu novamente as palavras em alemão, 

incompreensíveis].  

Valmiro: E ela pertence à Igreja também? 

Padre Vicente: Pertence à Igreja. A paróquia continuamente me ajuda e também 

tem outra, Caritas. Carita não, ela tá em cidades, Quinta Missions, que tem na 

Alemanha. Na festa da Epifânia, depois da semana, as crianças vão de casa em casa, 

anunciando ao povo a Boa Nova, a chegada de Jesus, vestidos de magos, e pedem 

ajuda. Então, esse dinheiro também, eles ajudam. Tem três paróquias que mandam 

dinheiro, todo ano manda.  

Valmiro: Da Alemanha? 

Padre Vicente: Mas também, aqui, o povo também ajuda. Uma vez que também 

entrou mais dinheiro pela coleta, então o povo, assim, também ajuda. Não é só ajuda 

da Alemanha.  

Valmiro: Agora, as casas que o senhor faz aqui têm aquele nome HAUS, HAUS 

MARIA, por exemplo. O Haus em alemão é casa? 

Padre Vicente: É.  

Valmiro: São pessoas que dão para a construção das casas? 

Padre Vicente: É, tem pessoas que querem ajudar mais. Por exemplo: alguém fala 

assim: ―Eu dou mil euros, mas eu gostaria que escrevesse meu nome na casa‖. Hoje, 

mil euros já não dá mais, porque hoje tá de 1.200 reais. Mas o euro, antes, já estava 

de 1.500 reais, mas aqui tudo também aumentou né. Então, agora, eles já dão dois 

mil euros pra fazer uma casa.  

Valmiro: O senhor sabe mais ou menos quantas casas o senhor já fez aqui no 

bairro? Eu contei uma vez, eu consegui identificar mil e duzentas por aí. 

Padre Vicente: Você já contou? 

Valmiro: Eu já contei. Mas eu já conversei com outros pedreiros que trabalham 

com o senhor, eles me disseram que é bem mais que mil e quinhentas, aqui no 

bairro. E tem outros bairros também. O senhor costuma anotar as casas que o 

senhor faz? 

Padre Vicente: Não, não. Estamos muito ocupados com outras coisas. Agora, você 

contou também as meia casas?  

Valmiro: Contei também.  

Padre Vicente: Agora, estamos também completando, a família cresce, então agora 

várias casas completamos, fizemos o outro lado. 

 

 
O padre Vicente, nessa entrevista, detalhou de onde vêm os recursos para a 

construção de moradias, concessão de donativos, alimentos e outros itens doados aos 

moradores do bairro. Eles provêm de organizações como a Cáritas,88 paróquias da Alemanha, 
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 Entrevista realizada por Valmiro Ferreira Silva. Entrevista com o padre Vicente Euteneuer, no dia 03/02/2011, 

na ocasião de sua pesquisa de Mestrado. 
88 A Cáritas  é uma confederação de 162 organizações humanitárias da Igreja Católica que atua em mais de 

duzentos países, com sede em Roma (Caritas Internationalis). Sua missão é trabalhar para construir um mundo 

melhor, especialmente para os pobres e oprimidos. A primeira organização da Cáritas foi estabelecida em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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amigos e familiares. Entretanto, ele não descreve a quantia de cada doador. Tampouco o 

volume e a constância das doações realizadas através da Cáritas, ou quantas casas foram 

construídas com os recursos recebidos dessa entidade. Segundo a entrevista, a maioria dos 

recursos provém de familiares e amigos alemães.  

O acesso às moradias ocorre da seguinte maneira: a pessoa faz um pedido junto à 

Casa Paroquial da Matriz de São José de São Francisco, expõe suas justificativas e aguarda o 

deferimento do padre Vicente. Tão logo se torna possível, é realizado um levantamento 

socioeconômico do interessado.  Verificam-se, neste levantamento, as condições de moradia 

nas quais ele se encontra; a renda da família e os bens materiais possuídos, representando, 

visivelmente, o grau de necessidade do solicitante. Aprovada a construção, fica o solicitante 

livre de qualquer ressarcimento financeiro.  No entanto, há uma predileção pelos mais 

necessitados dentre os católicos.  

 
Ele fez a minha casa. Eu falei com ele. Eu sou casada, venho à missa direto. Eu falei 

com a Judite (secretária do padre Vicente). Também falei com o padre Vicente: pelo 

amor de Deus, a minha casa estava velha, quebrada, ele foi lá. Depois, ele olhou, e 

mandou Judite ir lá. Um dia, eu estava lá lendo a Bíblia que ele mesmo me deu, 

quando pensei que não, a Judite chegou lá. Quando menos esperava, ele (o padre) 

mandou seu Bilú ir lá olhar (pedreiro que trabalha com o padre), derrubou a minha 

casa todinha e fez outra.
89

 

 

 

Apesar do alcance adquirido por meio dessa ação, iniciada em decorrência da 

enchente de 1979, beneficiando mais de mil famílias na cidade de São Francisco, na 

concepção de Hannah Arendt (1989), elas não constituem um direito. Comenta a autora que 

todos aqueles: 

 
(...) ainda que possuam a segurança física – como o fato de serem alimentados por 

alguma instituição beneficente estatal ou privada – nem a liberdade de opinião 

alteram (sic) a sua situação de privação de direitos. O prolongamento de suas vidas é 

devido à caridade e não ao direito, pois não existe lei que possa forçar as nações a 

alimentá-los; a sua liberdade de movimentos, se a têm, não lhes dá nenhum direito 

de resistência, do qual até o criminoso encarcerado desfruta naturalmente; e a sua 

liberdade de opinião é uma liberdade fútil, pois nada de que pensam tem qualquer 

importância. (ARENDT, 1989, p.329-330).  

                                                                                                                                                         
Friburgo, Alemanha, em 1897. Outras organizações nacionais da Cáritas foram formadas ao fim de pouco 

tempo na Suíça (1901) e nos Estados Unidos (Caridades Católicas 1910). A Cáritas Brasileira foi criada em 12 

de novembro de 1956 e faz parte da Rede Cáritas Internationalis, Atualmente, a Cáritas Brasileira tem quatro 

diretrizes institucionais: defesa e promoção de direitos, incidência e controle social de políticas públicas, 

construção de um projeto de desenvolvimento solidário e sustentável, fortalecimento da Rede Cáritas. A 

entidade possui 170 entidades-membro em todo o Brasil, e atua em 10 regionais: Ceará, Maranhão, Minas 

Gerais, Nordeste II (AL, PB, PE, RN), Nordeste III (BA, SE), Norte II (AP, PA), Piauí, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e São Paulo. A Cáritas está em processo de formação de regional no Espírito Santo, Norte I 

(AM) e Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.facesdobrasil.org.br/membrosfaces/35-caritasbrasileira.html. 

Acesso em 06/02/2012.  
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 Entrevista com Joana Maria de Jesus. São Francisco/MG, 13/07/2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Friburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/1897
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/1901
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1910
http://www.facesdobrasil.org.br/membrosfaces/35-caritasbrasileira.html.%20Acesso%20em%2006/02/2012
http://www.facesdobrasil.org.br/membrosfaces/35-caritasbrasileira.html.%20Acesso%20em%2006/02/2012
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Outras abordagens permitem-nos perceber também como podem engendrar ações 

que resultem na consolidação do direito a ter direito, defendido por Arendt anteriormente, a 

partir do enfrentamento, baseadas nas experiências vivenciadas. Segundo Thompson (1987), a 

cultura política é dinâmica, constitui-se a partir das relações antagônicas tecidas entre as 

classes, nas quais os sujeitos históricos sedimentam suas experiências e seus aprendizados.  

 

 

2.5. A Igreja como espaço comunitário pedagógico: conviver, participar e os limites do 

aprendizado coletivo 

 

 

A Igreja Católica90, no exercício de seu poder doutrinal, historicamente, tem sido 

uma aliada poderosa das estruturas político-econômicas. Citando Burns: 

 

O principal fato cultural da fase final da História Antiga foi a disseminação e triunfo 

do cristianismo por todo o mundo romano. A princípio o cristianismo era apenas 

uma dentre várias manifestações da tendência geral no sentido do espiritualismo, 

mas no século IV foi adotado como a religião oficial de Roma, e a partir de então 

tornou-se (sic) uma das maiores forças que plasmaram o desenvolvimento do 

Ocidente. (BURNS, 2001, p. 172). 

 

 

Conclui-se que a relação do expansionismo do cristianismo pelo mundo, primeiro, 

entre o Império Romano e a Igreja, e, posteriormente, entre o Estado Moderno e Igreja, até 

chegar ao Brasil em 1500, e da correlata sequência da catequização, foi uma aliança que 

permitiu a supremacia econômica e intelectual como guias da população. (BRANDÃO, 

1985).  

É interessante destacar que, durante o Regime Militar brasileiro 1964-198591, a 

instituição manteve-se hegemônica do ponto de vista doutrinal, afirmando-se como 

                                                 
90 De uma forma geral, aqui entendemos a Igreja como o conjunto de fiéis que comp õe o corpo de crenças no 

contexto do cristianismo. Neste sentido, a Igreja Católica tem suas origens na palavra grega Katholikós, que quer 

dizer universal. Neste estudo, vamos adotar o conceito de Igreja Católica como um conjunto de crenças, 

regulamentos e instituições que se organizam em conformidade com o Vaticano e que deve obediência ao Papa, 

sua autoridade máxima. Segundo os estudos de Souza (2005): ―A Igreja Católica Apostólica Romana se organiza 

em torno de uma enorme quantidade de igrejas particulares, as dioceses, que por sua vez são constituídas de 

paróquias. A diocese, que é o mesmo que bispado é uma circunscrição territorial submetida à administração 

eclesiástica de um bispo, que a administra em cooperação com o presbitério, isto é, padres. Um co njunto de 

dioceses forma uma arquidiocese, ou sede metropolitana ou, ainda, sede principal de uma circunscrição 

eclesiástica, que é entregue à administração de um arcebispo. No Brasil, até 1899, havia 17 dioceses e 2 

arquidioceses. Em 1996, eram 251 dioceses e 35 arquidioceses. Isso mostra claramente a expansão da Igreja 

Católica em terras brasileiras ao longo do século.‖ (SOUZA, 2005, p. 30). 
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possuidora do único caminho da salvação dos fiéis, acolhendo as demandas populares por 

liberdade e justiça social, enquanto, de fato, fortalecia o seu poder. De acordo com Sanchis 

(1992), não foi a Igreja que, por interesse, fez a opção preferencial pelos pobres e excluídos, 

mas as demandas de setores populares que a penetram e, nela, desencadeiam uma mudança 

relativa de lugar social. O maior desafio da instituição, portanto, era lidar com o desejo das 

camadas menos favorecidas em obter liberdade e democracia com justiça social, de um lado; 

do outro, havia a resistência dos grupos abastados e, dela mesma, em abnegar parte de seu 

poder político e financeiro92. 

Na medida em que o seguimento tido como progressista, representado pela 

Teologia da Libertação, passou a lhe ameaçar como projeto social transformador de maior 

alcance, no início da década de 80, as comunidades eclesiais entraram em coalizão e foram 

subsumidas pela Instituição Igreja. Mariano Baraglia, em sua tese de doutorado O Poder na 

Igreja e as Comunidades Eclesiais de Base, enaltece o controle do poder das CEBs pela 

instituição Igreja. Segundo Baraglia, as discussões mais relevantes nos anos 80 ocorriam em 

torno da exequibilidade do projeto das CEBs. Era questionado se a vivência dos valores 

democráticos constituir-se-ia em instrumentos capazes de transformar a Igreja e a sociedade. 

 

 

 

Como hipótese parece acertado afirmar que também os leigos engajados nas CEBs 

não se encontram em condições de promover a redemocratização da Igreja. 

Entretanto, permanece inalterada a necessidade de apontar obstáculos à sua ação. 

Será então que, além das pressões da instituição, estes obstáculos não poderiam ser 

localizados no novo tipo de socialização recebida por estes leigos, na atual situação 

brasileira que abriu múltiplos espaços para ação política do cidadão e na própria 

condução do processo de crescimento das CEBs. (BARAGLIA, 1991, p. 88). 

 

 

                                                                                                                                                         
91

 O primeiro Presidente da República desse período foi o General Humberto de Alencar Castelo Branco, 

candidato único indicado pelas forças armadas e legitimado pelo Congresso em 15/04/64. Na sequência, por 

eleições indiretas, assumiram: Marechal Arthur da Costa e Silva, que governou de 15/03/67 a outubro de 1969, 

quando doente e deposto por um golpe de Estado articulado por três ministros militares (Aurélio de Lyra 

Tavares, Márcio de Souza e Mello e Augusto Hamann Rademaker Grunewald); foi substituído em 30/10/69 pelo 

General Emílio Garrastazu Médici, colocado por força da Emenda Constitucional nº 1, de 17/10/69, que 

reformava a Constituição de 1967. A seguir, pelo processo de eleição indireta, foram colocados o General 

Ernesto Geisel, em 15/04/74, sendo substituído pelo General João Baptista Figueiredo, em 15/04/79, que 

governa o país até 1985 (MESTRINER, 2001, p.152). 
92

 O milagre econômico brasileiro ocorrido durante o período de 1969-1973 representa bem a síntese desse 

período. Se ele possibilitou as maiores taxas de crescimento da economia brasileira no século XX, mostrou-se 

anacrônico em relação à concentração da renda e à elevação das desigualdades sociais. O milagre econômico 

―sustentou-se numa política de arrocho salarial, numa política cambial que favoreceu a entrada de capitais de 

empréstimos, numa política fiscal de incentivos e isenções e num sistema de crédito subsidiado para a produção 

e de crédito fácil para o consumo de bens duráveis.‖ (PAES, 1995, p. 76). De acordo com Gaspari (2002, p.208), 

―os números do primeiro semestre de 1970 indicavam que a prosperidade prosseguiria (fechou o ano com um 

crescimento de 10,4%). O Brasil tornara-se a décima economia do mundo, oitava do Ocidente, primeira do 

hemisfério sul.‖ O autor destaca que a oposição brasileira que fora às ruas em passeatas durante o ano de 1968, 

com faixas, pedindo democracia e desenvolvimento, o que segundo ele ―sugeria que sem uma não haveria o 

outro, vira-se diante de um governo que oferecia, a um só tempo, ditadura e progresso.‖ (GASPARI, 2002, p. 

208).  
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Paulatinamente, ainda segundo Baraglia, as CEBs vão perdendo autonomia em 

face da Instituição. O autor afirma que há um conflito de poder no interior envolvendo bispos 

e leigos ao longo dos encontros interclesiais: 

 

Realmente, na medida em que as CEBs saem de seu isolamento enquanto grupos 

pequenos e independentes e passam a comunicar-se, integrar-se e constituir-se em 

movimentos complexo e massivo de âmbito nacional, compromete-se 

necessariamente o seu princípio comunitário. (...) os princípios da organização 

burocrática tornam-se imprescindíveis para a organização do vultoso movimento 

perdendo-se assim a característica comunitária, relegada a retórica e, mantida apenas 

enquanto utopia é negada concretamente na dinâmica das relações cotidianas. 

(BARAGLIA, 1991, p. 423). 

 

 

Leandro Mendes (2010), estudando Montes Claros nos anos 80, prioriza o setor 

ligado à TdL, tido como progressista. Segundo o autor, essa ala da Igreja, que já se encontrava 

desgastada nesse período, pelo menos no contexto hierárquico da instituição, mostrou força na 

cidade: 

 

Nesse bojo de renovação do discurso católico, das práticas pastorais, assim como da 

própria noção de igreja em si, nesse movimento de maior atuação do leigo, teremos 

em Montes Claros, a partir da década de 80, a criação da Pastoral Operária, a 

atuação da Comissão Pastoral da Terra, e uma maior articulação dos leigos nos 

encontros das Comunidades Eclesiais de Base. (MENDES, 2010, p. 52). 

 

 

 

              Contudo, a nossa análise aborda um ponto que não faz parte do estudo do autor. A 

nossa opção é pelo referencial teórico de ação de Hannah Arendt (2001), segundo a qual não 

existe ação quando os agentes não são iguais em ato. Todavia, muitos sujeitos encontram na 

vida religiosa, ao seu modo, um espaço comunitário e, por meio deste, estabelecem 

interlocução, resultando nos múltiplos sujeitos, materializando novas experiências 

reivindicativas.  

 

 

2.6. Socialização na Igreja Católica nos bairros Aparecida e Sagrada Família: os limites 

do aprendizado coletivo 

 

 

As acentuadas pobreza e exclusão social, oriundas do modelo de desenvolvimento 

capitalista concentrador e excludente, no município de São Francisco, significaram um campo 
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fecundo para as ações empreendidas pelos missionários da Congregação Sagrada Família.93 

São seguidores da tradição expansionista do Cristianismo segundo Burns (2001).  

A Congregação dos Missionários da Sagrada Família, sob o primado da 

caridade94, toma como lema: ―Estar perto dos que estão longe‖. De acordo com a 

Congregação, este estar perto dos que estão longe, além da mensagem espiritual, 

objetivamente pretende assumir o povo sofrido do Norte de Minas que era, segundo esse 

grupo, como ―ovelhas sem pastor, abandonados e desprotegidos, quase que totalmente.‖ 

(FARIAS, 2006, p. 30). Esse lema reedificava a tradição expansionista da Igreja Católica 

romana que, historicamente, acompanhou a sociedade brasileira como guia dos brasileiros. 

Ainda de acordo com Farias (2006), os trabalhos de cunho social visando diminuir 

as desigualdades sociais dos norte mineiros foram postos em prática pelos padres da MSF, em 

algumas cidades ribeirinhas, por meio de trabalhos sociais, como os realizados pelo padre 

Herbert na cidade de Manga. Segundo o autor, nessa cidade, padre Herbert, durante a 

enchente de 1979, construiu cerca de cinquenta casas para os flagelados oriundos da Ilha do 

Amargoso, na Comunidade de Riacho Novo. Seus trabalhos sociais estenderam-se também à 

perfuração de poços artesianos e à construção de creches. Acrescentem-se também as 

perfurações de poços na comunidade de Santo Antônio do Cochá pelo padre Pedro Mettler. 

Na cidade de Januária, destacaram-se os trabalhos do padre Alfonso, o qual, ―com 

seu jeito de ser, cativou e se deixou cativar pelo povo pobre e simples daquela cidade. Em 

especial o povo dos bairros Quinta, Vila São Vicente e Boa Vista, do SERVIR, construindo 

casas populares para abrigar as famílias carentes, distribuindo cestas.‖ (FARIAS, 2006, p. 33). 

Na cidade de São Francisco, por sua vez, as diversas desigualdades manifestadas 

na falta de moradias, empregos e alimentos, potencializada pela enchente, tornaram-se as 

principais demandas enfrentadas pelo padre Vicente95:  

                                                 
93

 No Brasil, a Congregação chegou primeiramente em Recife, em 08 de janeiro de 1911, sendo acolhidos pelos 

franciscanos de Olinda. Ali, receberam a primeiras noções da língua e da cultura brasileira. Um fator importante 

que marcou a expansão da Congregação pelo país foi a vinda dos padres escolásticos da Alemanha para o Brasil, 

nos anos precedentes à Primeira Guerra Mundial (FARIAS, 2006).  
94

 A caridade, nisto consiste o amor de Deus; a superação do mal, da maldade e de transformação do maldoso. 

Por que se expulsar a caridade do convívio humano, não permitindo que o humano seja um radical ser em 

comunhão, Política e Ética colocam em perigo a catolicidade, pois fazem do espaço político da organização 

religiosa apenas o lugar de alguns. A catolicidade, onde todos são bem vindos, é transformada, em 

particularismos onde apenas alguns têm lugar. O mundo precisa ser mudado através da caridade para que os 

pobres nele se sintam em casa permitindo que a comunhão seja universal e não apenas um estar bem entre 

alguns. (ROMEIRO, 2002, p. 143). 
95

 O padre Vicente Euteneuer viveu a infância no contexto do Nacional Socialismo Alemão idealizado por Adolf 

Hitler, no período de 1933-1945. Segundo Lima (2008), durante a infância, frequentou a escola primária e, na 

juventude, aprendeu o ofício de mecânico.  Aos 20 anos, inclinou-se para ingressar na vida religiosa, pois, 

segundo ele, notava que, na fábrica na qual trabalhava, muitos jovens não praticavam a religião cristã-católica. 

De acordo com Lima, seu impulso definitivo ocorreu ao assistir um filme sobre a vida do santo São Vicente de 
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Com todo seu zelo pastoral, encontrou espaço em sua vida para abrigar os mais 

pobres de São Francisco. Não contentou-se (sic) em abrigá-los em seu coração, mas 

também em moradias dignas de pessoas humanas, que deixou construir para eles. 

Veja o bairro Sagrada Família ou Itasa em São Francisco. (FARIAS, 2006, p. 33). 

  

 

A caridade característica central do trabalho pastoral realizado pelos Missionários 

da Congregação Sagrada Família, acrescida da convivência com padres desta mesma 

congregação, na paróquia frequentada na Alemanha, e da abertura que davam a quem já tinha 

uma profissão (mecânico e com idade acima de 20 anos), fez com que o padre Vicente optasse 

por essa filiação religiosa. (LIMA, 2008). 

O clérigo chegou ao Brasil pela primeira vez em 1961. Morou em Recife, onde 

aprendeu o idioma português. Em 1971, assumiu, como pároco, a Paróquia de São José, na 

cidade de São Francisco, dando prosseguimento ao trabalho iniciado pelos seus antecessores: 

os padres Francisco Roggenbuck (1955) e Pedro Murer (1957). 

Em seu trabalho comunitário, a caridade aos pobres e excluídos destaca-se. Na 

visão do clérigo, para se desenvolver, o povo precisa de oportunidade de trabalho.  

 

O nosso povo, quando tiver condições financeiras, muitos até gastam dinheiro à toa, 

mas têm vontade de progredir. Também muitos não querem entender o que é 

cristianismo. Não olham bem a necessidade do povo. O que vamos fazer para 

arrumar emprego para o povo (...). Segundo São Paulo, quem não trabalha não 

merece comer, mas não há trabalho, nós temos que fazer alguma coisa. A Igreja quer 

ver a pessoa como um todo, mente sã, corpo são.
96

 

 

 

Os problemas sociais e uma postura mais democrática da Igreja foram amplamente 

discutidos pela Igreja Católica nos anos 60, durante a realização do Concílio do Vaticano II97, 

e marcou o catolicismo nas décadas de 70 e 80. Essa postura mais democrática da Igreja é 

ressaltada por Wanderley: 

 
Numa síntese das assembleias conciliares que precederam o referido Concílio, três 

ideias foram norteadoras: abertura ao mundo moderno, unidade dos cristãos, Igreja 

dos pobres. Um conceito conciliar fundamental foi o de Povo de Deus (na Lúmen 

Gentium), com especial reconhecimento do lugar dos leigos. Pelos efeitos que se 

seguiram, é válida a referência ao Terceiro Mundo, sinalizando que frente aos países 

subdesenvolvidos, a Igreja quer ser a Igreja dos pobres, o que favoreceu a minoria 

progressista. (WANDERLEY, 2009, p.91). 

                                                                                                                                                         
Paulo. ―Acho que vou ser assim como São Vicente, ajudar os pobres, ser padre, anunciar a Boa Nova, mas, antes 

de tudo, ajudar os pobres, pois, São Vicente é o Apóstolo da Caridade.‖ (LIMA, 2008, p. 24). 
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 Entrevista com o padre Vicente Euteneuer. São Francisco/MG, 13/07/2011. 
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 O Concílio Vaticano II foi idealizado e realizado pelo Papa João XXIII, que o conduziu de seu início, em 

outubro de 1962, a outubro de 1963, quando faleceu. Em seu lugar, entrou o Papa Paulo VI, que conclui os 

trabalhos em dezembro de 1965. Em meio a uma atmosfera perpassada pelo cunho renovador das práticas e dos 

discursos da Igreja, a ênfase conciliar concentrava-se num ponto importante: uma Igreja menos hierárquica; 

afirmava ser a Igreja do Povo de Deus e corresponsável pela sua condução. 
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              As encíclicas de João XXIII (Mater et Magistra – 1961 - e Pacem in Terris - 

1963) e Paulo VI (Populorium Progréssio - 1967) modificaram a concepção tradicional da 

Igreja. Em seu lugar, emergia uma Igreja que se aproximava das questões sociais, criticando a 

ordem social por meio dos Evangelhos de Jesus Cristo. A visão cristã do desenvolvimento 

aparece logo na primeira parte da Encíclica Populorium Progréssio: ―O desenvolvimento não 

se reduz a um simples crescimento econômico. Para ser autêntico, deve ser integral, quer 

dizer, promover todos os homens e o homem todo‖98.  

                  O teor crítico e o apelo à participação dos fiéis contra as injustiças sociais 

aparecem ao longo do todo o documento. Na segunda parte da Populorium Progréssio, no 3º 

capítulo, intitulado ―A Caridade Universal‖, o desenvolvimento é ressaltado como o novo 

nome da paz: 

As excessivas disparidades econômicas, sociais e culturais provocam, entre os 

povos, tensões e discórdias, e põem em perigo a paz. (...) Combater a miséria e lutar 

contra a injustiça é promover não só o bem-estar, mas também o progresso humano 

e espiritual de todos e, portanto, o bem comum da humanidade. (...) São os povos os 

autores e primeiros responsáveis do próprio desenvolvimento. Mas não o poderão 

realizar isolados. Fases deste caminho do desenvolvimento que leva à paz são os 

acordos regionais entre os povos fracos a fim de se apoiarem mutuamente, as 

relações mais amplas para se entre-ajudar e as convenções mais audazes, entre uns e 
outros, para estabelecerem programas comuns

99
. 

 

Os documentos conciliares e pós-conciliares, como a Populorium Progréssio, 

referendavam as preocupações de uma Igreja que se afirmava como preferencialmente 

comprometida com a erradicação da pobreza. Em A Política do Brasil: lúmpen e místico, José 

de Souza Martins afirma que: ―quando a Igreja diz que fez a opção preferencial pelos pobres, 

é sociologicamente necessário qualificar esses pobres. E, ao fazê-lo, descobre-se que o lugar 

estrutural dos diferentes pobres é diverso em cada caso.‖ (MARTINS, 2011, p. 139). Dessa 

maneira, os pobres possuem condições de vida diferentes, devendo ser, portanto, 

diversificadas, as ações em concerto sobre as condições de vida dos camponeses, indígenas, 

operários das fábricas, moradores da periferia das grandes cidades e/ou em cidades de 

pequeno porte (como São Francisco/MG, por exemplo).  

Em meio a essa atmosfera de relativa democratização do catolicismo e de sua 

opção preferencial pelos pobres, em São Francisco, os princípios da Congregação Sagrada 

Família, baseados principalmente na ―atividade formativa em função das missões e o caráter 
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missionário junto àqueles que estão longe, longe de nós e da palavra de Deus‖, foram postos 

em prática. Essas características constituíram-se na base dos trabalhos pastorais desenvolvidos 

pelo padre Vicente e foram reconhecidas pela comunidade e divulgadas no jornal local: 

 
Padre Vicente, essa figura extraordinariamente carismática, respeitadora, servil e 

grandalhona, soube conservar todas as tradições do seu povo, tentando aperfeiçoar 

em vez de tentar modificar. Como é grande o ilustre que sabe descer até ao Povo! 

Por isso merece bem o amor e carinho que sua gente lhe dedica. (...) Vossa 

Reverência, Padre Vicente, jamais se esquece de agradecer ao Povo a sua 

participação numa Procissão, numa missa Solene ou festa religiosa. Sabe fazê-lo 

com uma humildade bem digna de um representante de Pedro. Todo o Povo gosta de 

ser elogiado e correrá com gosto ao tocar dos sinos na próxima chamada de seu 

Pároco. Se o povo aceita a censura em determinados momentos, espera elogios 

quando merece. É uma bendição de Deus quando os fiéis ocorrem, voluntariamente 

e com o coração alegre, à Missa ou outra celebração religiosa, como também para 

ouvirem o que seu Pároco quer falar ou deseja deles... Padre Vicente não exerce Sua 

missão unicamente na Igreja ou Paróquia. Está presente em espírito em casa de cada 

família sanfranciscana. Quando há rixas entre casais de Sua Paróquia, sofre com isso 

e várias vezes se oferece para atuar como medianeiro. Com tal compreensão e boa 

vontade, muitas ruínas de lares tem evitado
100

. 

 

 

 

 

Fotografia 10: Cerimônia religiosa (procissão) no bairro Sagrada Família conduzida pelo padre Vicente.  

Fonte: Acervo do professor Alair José Mendes. 

 

 

Os princípios formativos e expansionistas da Congregação foram amplamente 

difundidos no município de São Francisco, sobretudo em diversas cerimônias religiosas 
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presididas pelo padre Vicente, com ampla adesão coletiva. O carisma do pároco não suprime 

o reconhecimento e a importância que os outros lhe atribuem; quando ele mesmo escreve e 

divulga os nomes dos doadores alemães nas casas construídas, produz discurso e mantém o 

poder da Igreja junto à comunidade local. 

Ao analisar o Livro de Tombo II, encontramos o registro das visitas comunitárias 

realizadas pelo clérigo no final do ano de 1989: 

 

Encerramos praticamente para o ano 1989 as visitas às comunidades e por 130 vezes 

saímos de São Francisco para visitar as comunidades. Em todas as comunidades 

fomos bem recebidos. Quase em todas as comunidades teve 1ª comunhão de 

crianças, assim como neste ano fizemos as visitas, assim é todo ano
101

. 

 

 
O clérigo significa, para muitos entrevistados, uma espécie de agente formador de 

valores éticos e morais: ―Eu me lembro de que lá no catecismo, na Igreja Matriz (Igreja 

Matriz de São José), eu ia todo domingo duas horas da tarde; sol quente, mas ia; ele fazia um 

trabalho com a criançada: sobre os valores, questão de ética, sabe; ele conseguia formar 

pessoas.‖102 

A inserção nos trabalhos pastorais da Igreja está relacionada a toda uma tradição 

familiar católica que vai passando de geração a geração, formando, da infância à fase adulta, a 

maneira de pensar do ser católico. Como nos esclarece a fala da senhora Maria Francisca dos 

Santos, moradora do bairro Aparecida: 

 
Quando o padre (Vicente Euteneuer) construiu essa Igreja (Igreja Católica do bairro 

Aparecida), como eu estava lhe falando, eu estava morando debaixo de um encerado 

(lona preta de plástico), só mato. Aqui, próximo onde foi construída a Igreja, era só 

mato. Aí, dessa forma, comecei a trabalhar na Igreja. Quando eu mudei pra qui, eu já 

era católica, toda vida eu fui. Comecei a trabalhar na Igreja, de forma que tudo que 

tem aí na Igreja tem um pedacinho meu. Como Ministra da Eucaristia, zeladora, 

Apostolado Oração, Legião de Maria, catequista, batizados, até de adulto eu venho 

fazendo esse trabalho.  (...) A gente rezava o terço todo dia, depois, o padre Vicente 

rezava a missa. Tinha o padre Vicente, o padre Jacó, padre Germano. Padre Jacó e 

padre Biribaldi que me catequizaram. O padre Vicente, como o tempo dele era mais 

pouco, foram eles que me formaram na Legião de Maria, catequista. Para mim, 

foram professores de religião
103

. 

 

 
A mudança que estabelece uma coesão social plural, capaz de possibilitar que as 

pessoas possam, além de conviverem juntas, participarem coletivamente pelas melhorias de 
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suas localidades, não ocorre facilmente; há embates entre as pessoas e com a Instituição. A 

respeito desse processo de mudança cultural, Brandão diz que: 

 
O processo de mudança cultural não é algo que se realiza por si mesmo, com o 

simples passar do tempo. Resulta de uma lenta e complicada trama de interesses, 

ações. Conflitos e negociação entre tipos de sujeitos. Entre categorias de agentes: 

emissários de formas de saber, sentido e poder, de regras de vida e de normas de 

significação de uma coisa e das outras. Propostas são colocadas sob re a mesa (ou 

escondidas de baixo dela), alianças são estabelecidas, pequenos e grandes 

enfrentamentos, dentro e fora da família, dentro e fora da comunidade local surgem 

e são resolvidos; ou então, de sua não resolução imediata, algo de novo se instaura. 

(BRANDÃO, 1992b, p. 138). 

 

 
Por vezes, torna-se necessário um agente mobilizador. Em síntese, como bem nos 

descreve Brandão (1992b, p. 152): ―Em boa medida, o empenho, o saber qualificado e o 

carisma individual de um agente popular ou erudito de afiliação, que na prática realizam a 

passagem da convivência rotineira para a participação social e política‖. Isto fica evidente na 

fala de pessoas como Maria de Fátima Vieira dos Santos: 

 
O padre Vicente é um político da Igreja! Ele consegue atrair as pessoas. Não  existe 

um padre que se assemelha ao padre Vicente! Ele, essa questão de ajudar as pessoas: 

ele ajudava, mas ele cobrava a presença na missa. Ele trazia as coisas da Alemanha 

(roupas, remédios, agasalhos), mas ele só dava após as missas. Ele estava levando  as 

pessoas para ouvir o que ele tinha para ser falado ali. Durante as homilias, ele falava 

da política, da má distribuição da renda, falava dos que tinha muito, que devia 

distribuir para os que não tinham. Então, tudo isso ia conscientizando as pessoas. 

Falava também que as pessoas tinham que trabalhar, ele sempre incentivava as 

pessoas a trabalhar
104

. 

 

A partir da frequência às missas e demais cerimônias religiosas, paulatinamente, 

com os fiéis convivendo na comunidade de católicos, sob a qual se reafirma o poder da Igreja 

Católica, sob a liderança carismática exercida pelo padre Vicente Euteneuer, nos bairros 

Sagrada Família e Aparecida, foram sendo construídas, por meios da interlocução, diversas 

formas de participação; conforme nos relatou o nosso entrevistado, José Rodrigues dos Reis: 

 
Nas homilias dele, ele sempre pregava essa união. O bairro tinha que crescer. Igreja, 

não seria Igreja sem povo, realmente construir Igreja sem o povo é uma casa, um 

galpão, que só tem sentido quando o povo participa. Sempre apoiou a participação. 

Nós tivemos aqui grupo de jovens, nós tivemos os Militantes de Cristo, chegando a 

ter 300 homens, fazendo evangelização e fazendo mutirão todo fim de semana, 

construindo casa para os menos favorecidos. Ele dava o material e nós construíamos 

as casas.
105
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               A moradora do bairro Sagrada Família, Maria Joelma Tiago da Silva, cujo pai 

ganhou uma das casas construídas pelo clérigo, também nos revela parte do conteúdo das 

mensagens proferidas pelo clérigo durante as homilias: 

 

Ele pedia sempre para nós respeitar muito os pais da gente, ser uma pessoa humilde, 

e incentivava a gente a ajudar o próximo, respeitar as pessoas, e para a gente sempre 

vir à missa; a coisa que sempre marca é para a gente respeitar as pessoas; isso ele 

sempre fala, pede aos jovens para ser compreensivo.
106

 

 

 
O clérigo, por sua vez, ressalta a sua opção pela mediação, conclama as pessoas a 

serem solidárias umas às outras, ao invés de uma única corrente ideológica.  

 
Essa Teologia da Libertação foi uma espécie de comunismo. Eu não estudei bem 

essa Teologia da Libertação, mas nós tomamos a sério o que Jesus falou: amai a 

todos, repartir o pão, é o que a Igreja ensina através das campanhas
107

 (Campanhas 

da Fraternidade). Como é difícil entender o que Jesus quer. Combater a 

desigualdade. Um pai de família tem de trabalhar durante três semanas e não recebe 

quase nada.
108

 

 

 
                  De acordo com a entrevista, identificamos os ideais de justiça social contidos no 

simbolismo do repartir o pão (que tanto podem ser os alimentos e/ou o conjunto dos bens 

necessários a uma vida digna); e o princípio missionário deixado por Jesus Cristo no combate 

permanente contra a desigualdade social, representada pelos baixos salários. Para o clérigo, 

aplicar o que Cristo nos deixou é mais importante do que os pressupostos libertários da 

tradição marxista contidos na crítica doutrinária e social da TdL109.  
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 De 1963, ano do seu início, até hoje (2011), a CF (Campanha da Fraternidade) tem sido uma atividade ampla 

de evangelização intensificada durante o período da quaresma e reforçada nas homilias e d emais trabalhos 

pastorais e liturgias no restante do ano. Cada ano tem um tema diferente, representando um aspecto da vida 

interna da Igreja ou problemas sociais. A Campanha da Fraternidade tem como objetivos permanentes: despertar 

o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, comprometendo, em particular, os cristãos na busca do bem 

comum; educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho; 

renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Ig reja na evangelização, na promoção humana, 

em vista de uma sociedade justa e solidária (todos devem evangelizar e todos devem sustentar a ação 

evangelizadora e libertadora da Igreja; daí o destino da coleta final: realização de projetos de caridade liberta dora 

e manutenção da ação pastoral). http: www.//salvemaria. sites.uol.com.br/cf.htm. Acesso em 15/11/2011. 
108

 Entrevista com o padre Vicente Euteneuer. São Francisco/MG, 13/07/2011. 
109 A Teologia da Libertação inovou ao elaborar uma eclesiologia baseada na comunhão, na participação e na 

afirmação da opção pelos pobres. Segundo Leonardo Boff: ―O sujeito histórico desta libertação seria o povo 

oprimido, que deve elaborar a consciência de sua situação de oprimido, organizar-se e articular práticas que 

intencionem e apontem para uma sociedade menos dependente e injustiçada. (...) Na medida em que se 

organizam e aprofunda a reflexão, eles se dão conta de que seus problemas apresentam um caráter estrutural. Sua 

marginalização é conseqüência do tipo de organização elitista, de acumulação privada, enfim, da própria 

estrutura econômico-social do sistema capitalista. Aí emerge a questão política, e o tema da libertação ganha 

conteúdos concretos e históricos. Não se trata de uma libertação apenas do pecado (do qual sempre nos devemos 

liberar), mas de uma libertação que também possui dimensões históricas (econômicas, políticas e culturais).‖ 

(BOFF, 2005, p. 34-35). Nos anos 80, recaía sobre a Teologia da Libertação a crítica de incapacidade na 
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A Igreja Católica, como toda instituição, preocupa-se com a sua preservação e 

expansão. Essa, evidentemente, volta-se para os seus objetivos constitutivos, ou seja, a crença 

de que ela oferece o único caminho da salvação. Esta é a razão pela qual o pontificado de João 

Paulo II, 1978-2005, combateu duramente a hierarquia católica ligada à TdL desde a sua 

primeira visita ao Brasil, em 1980. No entendimento do pontífice, o equívoco praticado pelos 

padres e bispos que aplicaram conceitos marxistas à doutrina católica justificando o seu 

engajamento político deveria ser sanado. Ao pisar em solo brasileiro, em 1980, o pontífice 

afirmou: ―A missão da Igreja não pode ser reduzida a aspectos sociopolíticos, mas consiste 

em anunciar o que Deus revelou sobre si mesmo e sobre o destino do homem.‖110 

Na concepção de Hannah Arendt, boas obras não substituem o intercurso humano 

da ação coletiva entre iguais:  

 

As boas obras, por serem imediatamente esquecidas, jamais podem tornar-se parte 

do mundo; vêm e vão sem deixar vestígios; e possivelmente não pertencem a este 

mundo. (...) por fugir do mundo e esconder-se de seus habitantes, nega o espaço que 

o mundo oferece aos homens e, principalmente, aquela região pública desse espaço 

onde tudo e todos são vistos e ouvidos por outros. (ARENDT, 2001, p. 86-87).  

 
Dentro do amplo universo de motivações que envolvem a participação dos 

sujeitos na vida paroquial, destacam-se os laços que unem a vida em comunidade. Bawman 

diz que ―a comunidade prescinde de ser bem tecida de biografias compartilhadas ao longo de 

uma história duradoura e uma expectativa ainda mais longa de interação frequente e intensa.‖ 

(BAUMAN, 2003, p. 48).  

Os nossos entrevistados relataram a vivência intensa da construção compartilhada 

dentro da Igreja Católica. Desse modo, a transformação social manifestada pela consciência 

dos direitos, em prol das melhorias dos bairros (Aparecida e Sagrada Família), ocorreu 

                                                                                                                                                         
realização de um projeto de libertação dos empobrecidos do Terceiro Mundo. À maneira de Roma, a partir da 

sua DSI, poderia ser uma contradição, segundo Andrade (1994, p. 199), ―pois, segundo sua análise, só é possível 

democracia social com democracia econômica, entendida como direito à livre iniciativa econômica e, 

consequentemente, direito à propriedade privada dos meios de produção‖. Assim, o ano de 1978 foi importante 

para a Igreja Católica. Ele marcou o início do pontificado do Papa João Paulo II. Este pontificado marcou o 

retorno das teorias conservadoras católicas em oposição ao relativo liberalismo do pontificado de seu antecessor 

Paulo VI (1963-1978). O pontificado de João Paulo II claramente favoreceu ―aos setores eclesiásticos mais 

simpáticos às elites dirigentes, ao mesmo tempo em que bloqueou os avanços na linha popular.‖ (RIBEIRO, 

1992, p.46).  
110 Sobre a TdL, bem como os seus representantes, pairaram as maiores demonstrações do poder da Igreja. A 

―principal arquidiocese do país, a paulistana, foi desmembrada em cinco pedaços , quatro dos quais foram 

entregues a bispos de clara linha conservadora‖. Essa medida visava atingir a atuação de dom Paulo Evaristo 

Arns, que perdeu metade de sua área de influência, a qual abrangia um universo de 14 milhões de pessoas ; assim 

estava desenhado o perfil da Igreja brasileira. O próprio Leonardo Boff, estopim desse desmanche , ao publicar o 

livro Igreja Carisma e Poder, em 1981, conclamando a Igreja a sair da condição de espectadora dos dramas 

vividos pelos países do Terceiro Mundo, foi condenado em 1985 pela Congregação para a Doutrina da Fé ao 

silencio obsequioso. Impedido de falar em público, dar entrevistas e publicar artigos. 
―João Paulo II 1920-2005‖. Veja. Edição especial, n. 40, abril de 2005. 
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mediante o envolvimento coletivo. Os entrevistados destacaram o aspecto pedagógico dessa 

vivência.  José Rodrigues dos Reis Silva revelou o teor do seu aprendizado:  

 

Eu acho que eu aprendi muita coisa! A ter uma consciência da política, que deve 

fazer um trabalhador em prol da comunidade, os companheiros; saber respeitar os 

direitos dos outros. Todas as reuniões nossas, abríamos para que todos falassem; seja 

na Pastoral ou no partido (PT), você tem direito de poder chegar e falar. Na Igreja 

também a pessoa podia chegar e falar o que pensava. Isso acontecia em todas as 

reuniões que eu participava.
111

 

 
Maria Vieira dos Reis Silva, por sua vez, destacou: 

 
Eu acho que foi o trabalho comunitário. Pensávamos mais nas pessoas do que na 

gente; sempre nos outros. Eu fiquei muito tempo fazendo esse trabalho, um trabalho 

de doação. (...) As pessoas adquiriram mais conhecimento. No meu caso, eu era 

muito tímida, a gente aprendia até a fazer palestras, cursos de noivo; a Paróquia 

ficou muito desenvolvida.
112

 

 

 

As dificuldades em articular a convivência e a participação podem também ser 

explicadas a partir da retração, cristalizada na cultura da subalternidade. Segundo Campos 

(2009), são resquícios que reproduzem comportamentos originários de uma estrutura social 

fortemente organizada em torno da hierarquia e de relações verticais de reciprocidade. Ainda 

segundo essa autora, a cultura da subalternidade refere-se ―a práticas ou condutas sociais que 

querem se reproduzir mesmo em contextos caracterizados por novos moldes de organização e 

conduta.‖ (CAMPOS, 2009, p.104). Assim, práticas políticas e religiosas baseadas no 

clientelismo têm, como agravante, a redução da confiança comunitária, ao pautar nas relações 

sociais a receptividade passiva.   

Alguns entrevistados teceram críticas às formas como são estabelecidas a 

hierarquia durante divergências de pensamento envolvendo o padre Vicente. 

 
Harilson: O senhor acha que a Igreja teve um papel importante no desenvolvimento 

do bairro? 

Coló: Teve um papel muito importante. Na construção de casas; até hoje constrói. O 

Padre, hoje, já está dando um pouco de trabalho pra gente. Ele, quando eu fui entrar 

na política (anos 90), falou: político tem fama de ladrão. Eu não gosto de político 

nenhum. Quando fui fazer a praça da Igreja, ele não aceitou de jeito nenhum. Falou: 

ao invés da praça, por que não faz asfalto? Eu falei: padre, asfalto vem depois; a 

praça sai agora. Ele falou: não, não. Foi tanto que ele comprou o terreno na mão da 

prefeitura.
113
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A partir do trecho acima citado, podemos identificar um claro limite da 

interlocução no espaço hierárquico da Igreja, restringindo a dimensão da prática social. Na 

dimensão da prática social, segundo Habermas (1990), prevalece uma ação comunicativa, 

desde que entendida como aquelas manifestações simbólicas (linguísticas e não linguísticas) 

com os sujeitos capazes de linguagem e ação, nas quais se estabeleçam relações com a 

intenção de se entender sobre algo e coordenar, assim, suas atividades.  

Outra liderança, o senhor José Rodrigues dos Reis, refere-se aos limites do 

diálogo dentro da Igreja, no qual a intransigência do padre Vicente em assuntos relevantes 

para a comunidade faz-se presente: 

 

Harilson: Alguns entrevistados referem-se aos padres alemães como conservadores. 

Como é que eles conviveram com essa mobilização maior no bairro Aparecida? 

José dos Reis: Ó, os padres alemães são conservadores. Mas o problema dos padres 

alemães foi a questão financeira. Financeira porque eles chegavam e faziam tudo 

com o dinheiro dos alemães. (...) Quando eles falavam vamos fazer isso aqui, 

metiam a cabeça e fazia. O primeiro bairro que a comunidade mobilizou e fez uma 

igreja foi aqui. Porque, nos outros lugares, eles metiam a mão no bolso e faziam do 

jeito deles, não do gosto do povo. (...) Chega a Januária e pergunta cadê a 

participação do povo na Igreja de Januária; nada. Então, eles são conservadores, mas 

assim, do jeito deles
114

. 

 
Desse modo, os participantes da vida diária das paróquias por todo Brasil, 

conforme Follmann, são ―cumpridores formais dos deveres tradicionais da religião, 

frequentam a missa dominical, rezam o terço ou alguma outra prática esporádica, a sós, na 

família ou em grupo.‖ (FOLLMANN, 1992, p. 168). Entretanto, não se limitam a essa prática 

específica; para alguns, como já o demonstramos e continuar-se-á vendo no transcorrer deste 

estudo: ―a Igreja é boa e importante enquanto de fato lhes garante um espaço de afirmação 

social, seja como lugar para encontrar os outros (mostrar-se aos outros) e afirmar sua família 

perante os demais, seja como lugar, se houver chances para tal, para exercer algum cargo.‖ 

(FOLLMANN, 1992, p.179).  

Os interesses, sejam eles pessoais e comunitários ou os dois ao mesmo tempo, são 

condições essenciais à participação nos trabalhos da Igreja, como nos disse a nossa 

entrevistada e moradora do bairro Aparecida, Maria Mendes: 

 
Harilson: Eu gostaria que a senhora falasse um pouco do trabalho de participação na 

Igreja. 

Maria Mendes: Logo quando nós chegamos (de são Paulo), me lembro bem: eu fui 

convidada por Geovecina, Jovi de Rerin. Geovecina me convidou para ir trabalhar 

na Catequese. Depois, tive convite pra participar disso, daquilo, inclusive da Legião 

de Maria; eu recebi 20 convites pra ir pra Legião de Maria; eu dizia: não posso. 
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Sempre colocava um obstáculo, até que, um dia, uma pessoa me chamou num 

comércio aqui. Joana me chamou e falou assim: Nossa Senhora está lhe chamando 

pela última vez. É o último pedido. Aquilo me tocou muito. Naquele dia mesmo eu 

fui assumir a Presidência do Presídio. Não tinha ninguém pra assumir, eu assumi 

mesmo sem saber. Estou na Legião de Maria até hoje. 

Harilson: O que a senhora aprendeu neste trabalho comunitário com a Igreja? 

Maria Mendes: Eu acho que tudo é um trabalho comunitário. É um trabalho de 

evangelização. Trabalhei além da Legião de Maria, no decorrer desses anos, como 

Secretária do Conselho Paroquial; hoje, eu sou Presidente do Conselho Paroquial. 

Trabalhei também na Pastoral Familiar, um trabalho excelente que a gente fazia. Era 

um grupo unido; quando a gente falava vamos, estava todo mundo pronto; nós 

fazíamos as festas, evangelização pelas comunidades rurais, e, lá, nós 

apresentávamos peças sobre alcoólatras, pessoas que usavam drogas, para mostrar 

ao povo que não deve levar a vida envolvida nestas coisas. A Igreja, p ra mim, é uma 

verdadeira família. Assim, família mesmo de união, de mão dada
115

. 

 

 

Mediando os dois polos dos interesses pessoais e coletivos que envolvem a 

participação e/ou frequência à Igreja, ainda encontramos ―os homens e mulheres, que se 

afirmam católicos, mas que negam como costume, até mesmo, uma frequência regular aos 

cultos de preceito.‖ (BRANDÃO, 1992a, p. 60). Este grupo é composto pelas pessoas que se 

casam, batizam os filhos, vão às festas da comunidade, mas seguem o catolicismo no seu 

tempo, sem nenhuma regularidade ou uma disciplina pré-estabelecida. Esse tipo de católico 

necessita de trabalhos de envolvimento na participação, e o identificamos com relativa 

regularidade em todo lugar, como no depoimento do Sr. José dos Reis, a seguir. 

 

O bairro aqui (Aparecida) sempre teve muita participação, muita reunião mesmo, 

grupo de jovens; mesmo nos outros movimentos, nós trabalhamos muito a 

participação. No início, esse bairro foi muito bem trabalhado; o povo era católico, 

mas não tinha participação. Falava: eu sou católico, mas não sabiam a dimensão do 

que é ser católico
116

. 

 

 

 As camadas populares, na defesa dos seus interesses pessoais e coletivos 

constituindo-se em direitos, apropriam-se da convivência, da participação no ambiente 

religioso para fazer surgir o dissenso. Maria Vieira dos Reis Silva, moradora do bairro 

Aparecida, esclarece-nos as dificuldades do envolvimento das pessoas do bairro na 

participação: 

 
A maior dificuldade do nosso bairro era a pobreza e o analfabetismo. As pessoas 

tinham fome de Deus, mas tinham dificuldade para participar. A gente, para 

conseguir alguma coisa, tinha que ir de casa em casa, pra conversar muito. Para 

conseguir as prendas para os leilões, tinha de ir conversar, tinha que insistir.
117
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Possibilitar que as pessoas pudessem falar, dizer o que pensavam, significava dar 

os primeiros passos rumo ao aprendizado coletivo. Segundo Rancière (1996), a política 

começa exatamente com o ―cômputo litigioso dos não contados‖, com a manifestação da 

―parcela dos sem parcela‖; o que, para Rancière, compreendem ―os reles, aqueles ‗que não 

possuem nada, nenhum título para governar‘, nenhuma herança, nenhum direito ou aspiração 

à esfera de decisão.‖ (RANCIÉRE, 1996, p. 370). O autor, com isso, sugere a dimensão 

política como intrínseca à instância da fala. Esse é, segundo o autor, o sentido do 

desentendimento, que dá legitimidade ao diálogo construtivo, ao aparecimento daqueles que 

são considerados sem voz, sem estatuto de racionalidade, inteligência e direitos.  

A comunidade de católicos, nesse ponto, representa espaços educativos legítimos, 

geradores de capital social, posto que, nas lutas travadas, são consolidadas novas formas de 

compreender e de solucionar as várias desigualdades e aflições cotidianas da população. O 

capital social, segundo Toledo (2005), é uma propriedade das estruturas sociais quando atua 

em redes de cooperação coletivas. Segundo o autor:  

 
É necessário encontrar a maneira de convencer os pobres que, se eles se 

organizarem, para que sua opinião seja levada em conta na formação e 

instrumentação das instituições, suas possibilidades e sobrevivência melhorarão em 

vez de se verem ameaçadas. Portanto, uma das formas de os pobres poderem 

adquirir capital social é dando a eles a oportunidade de serem ouvidos e fazer valer 

suas opiniões; esta questão leva diretamente ao tema do empoderamento. 

(TOLEDO, 2005, p. 179). 

 
O novo foco a ser estabelecido é o da autonomia, criando formas nas quais os 

sujeitos possam aprender a fazer leituras do mundo e defender democraticamente, não 

corporativamente ou de forma clientelística, os seus interesses. Conforme Toledo (2005, p. 

181): ―o primeiro passo para a formação do capital social em setores pobres é a constituição 

do raio de confiança comunitária e a reconquista pela maioria da institucionalidade em 

associações locais‖.  

Ainda que a participação popular não signifique soluções para todos os problemas 

sociais, no mínimo, por meio das organizações populares, possibilitam:  

 

Lugar de participação: aí são colocados os problemas, elabora-se a consciência 

crítica para ver as causas deles, buscam-se as soluções mediante o consenso. Nas 

associações populares, descobre-se a alteridade, o pluralismo, o povo como 

organismo vivo que reage, assimila, rejeita, cresce, se relaciona e exerce poder. A 

participação se dá na palavra, na decisão, na ação coletiva. 

Meio educativo: a escola coletiva do povo. Aí se fala, escuta, argumenta, se controla, 

se auto educa, se exerce a crítica coletiva. 
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Matriz de consciência crítica: aí se dá a emergência do nós social e da consciência 

do cidadão que tem direitos e deveres. Falar é um ato de coragem e de libertação. 

Pelo falar, problematiza-se a vida social, busca-se a mecânica de funcionamento da 

sociedade, elaboram-se alternativas ao que é oferecido (―pronunciar o mundo‖, na 

expressão de Paulo Freire). 

Canal de mobilização: nos organismos populares, cresce a consciência da 

necessidade de lutar para mudar a sociedade, a partir deles mesmos; a solidariedade 

é a arma fundamental; é aqui que se elabora a consciência de clas se, se ganha 

confiança na própria força, pressuposto indispensável para qualquer luta; o 

importante não é nem a conscientização nem a consciência de classe, mas a 

mobilização popular em vista da transformação, seja do bairro, seja das condições de 

trabalho, de vida e até de mudança na sociedade. (BOFF, 2003. p.172). 

 

Em São Francisco, como comentou a entrevistada Maria Vieira dos Reis Silva, 

havia muito que se fazer nesse aspecto: 

 

O nosso bairro sempre foi um bairro muito deixado. Para fazer calçamento das  ruas 

foi uma coisa muito demorada, sabe? (...) Porque o bairro aqui, as pessoas que 

tinham mais influência aqui foram as pessoas que fizeram a fundação do PT, e, 

como o PT era um partido fraco, né?, então, naquele tempo, então, tinha uma 

divergência de poder, entre, (...) o prefeito. Autoridade, eles tinham, uma 

discriminação com o povo aqui do bairro, por causa do PT. Porque o fundador do 

PT, aqui, foi José dos Reis. Ele era o que tinha mais poder de trabalhar e tudo, 

porque o irmão dele estava no seminário pra ordenar (tornar-se padre), então ele 

tinha o maior entusiasmo. Naquele tempo, ele estava no auge para fazer esse 

trabalho na Paróquia. Então foi muito difícil.
118

 

  

Entretanto, o que se vê em São Francisco são tentativas de se ampliar os canais de 

participação e capacidade de mobilização que pudessem melhorar o acesso aos benefícios da 

vida na cidade. A vida numa comunidade paroquial, relativamente, cerca-se de todas as 

influências e aspirações, sejam elas individuais ou coletivas, na tentativa de se agir sobre a 

realidade social.  

 
Os ensinamentos de Jesus sobre a riqueza como impedimento e sobre a pobreza 

como adjutório da salvação dirigem-se à pessoa individualmente. No nível social, a 

regra secular da Igreja é bem conhecida. Trata-se de uma regra de uso e não uma 

regra de propriedade. Pouco importa a quem a propriedade pertence, desde que ela 

seja utilizada para o bem de todos, sobretudo daqueles que são necessitados. 

(DRUMOND, 1985, p. 50). 

 

 

Os ensinamentos de Jesus, a partir da Doutrina Católica, têm o sentido de 

prescrição ou mandamentos; objetivamente, regula os interesses privados enquanto mantêm o 

poder da Instituição Igreja. Segundo Arendt (1989), as leis existem para erigir fronteiras e 

canais de comunicação, com vistas a garantir um mundo comum, reconhecendo a existência 
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do outro como semelhante. A autora faz uma crítica contundente a toda lei que estabelece o 

que se deve fazer no mundo público: 

 
A legalidade impõe limites aos atos, mas não os inspira, a grandeza, mas também a 

perplexidade, das leis nas sociedades livres está em que apenas dizem o que não se 

deve fazer, mas nunca o que se deve fazer. O necessário movimento de um corpo 

político não se encontra em sua essência, porque essa essência-novamente desde 

Platão sempre foi definida com vistas à sua continuidade. (ARENDT, 1989, p. 519). 

 

 
Os documentos, as bulas que representam as leis da Igreja Católica para ordenar o 

mundo ao longo dos séculos pautaram-se justamente naquilo que as pessoas devem fazer, 

como criticou (ARENDT, 1989). A tendência da Igreja em proteger interesses organizacionais 

converte-se num dos elementos-chave do seu envolvimento na política: 

 

A Igreja, enquanto organização interessada na autopreservação e no ganho de poder, 

por vezes considera os conselhos da cruz um tanto inconvenientes, como o fazem 

grupos econômicos e nacionais. Ao lidar com grandes males sociais, tais como a 

guerra, a escravidão e a desigualdade social, a Igreja descobre ambiguidades 

convenientes no Evangelho e isto lhe permite violar o espírito da bíblia e aliar-se ao 

prestígio e ao poder. (MAINWARING, 2004, p.16). 

 

 

 Os tidos como subalternos necessitam de algo palpável para se apegarem. As 

comunidades religiosas, apesar do impulso motivador ao se afirmar, agindo preferencialmente 

a favor dos pobres, por si só, não estabelecem direitos (ARENDT, 1989). Os ideais 

comunitários elidem se seus membros não obtiverem benefícios concretos que possam 

melhorar suas condições de vida. Desdobram-se, assim, novos discursos e novas demandas, 

sejam elas políticas ou benefícios sociais, sobretudo nos bairros cujas ações políticas do Poder 

Executivo Municipal os excluem.  

 

Da mesma forma que a Igreja se apropriou do projeto pedagógico do Estado 

moderno para não perder sua hegemonia no campo cultural, a população local se 

apropriou de uma imensa variedade de bens culturais ao seu dispor, ao longo do 

tempo, extraindo deles as referências que permitiram produzir a sua identidade 

cultural, ainda que ela não tenha se constituído ao gosto nem das instituições do 

Estado nem das instituições da Igreja. (SOUZA, 2005, p. 167). 

 

 

Uma nova sociedade, capaz de superar satisfatoriamente a pobreza e a exclusão 

social mediante a ampliação da participação organizada, prescinde dos sujeitos cidadãos. 

Sujeitos coparticipantes da gestão da cidade: ―a participação popular, a cidadania e a 

construção democrática, e que hoje podem ser vistos incluindo desde associações de 
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moradores até organizações não governamentais, setores partidários e, por que não, setores do 

estado, especialmente nos níveis municipal e estadual.‖ (DAGNINO, 1994, p. 111-112). 

Ao longo deste capítulo, analisamos alguns demandantes por bens materiais e/ou 

emocionais do município de São Francisco que encontraram, na Igreja Católica local, mais 

especificamente, por meio do padre Vicente Euteneuer, um ponto de partida na sua luta 

coletiva ao direito de pertencer a uma comunidade política.  

Imersos neste espaço pedagógico de interlocução e também de manutenção da 

dominação da Igreja, lentamente, a autonomia dos sujeitos foi sendo delineada nas reuniões e 

nos trabalhos comunitários da paróquia; novos direitos foram materializados por meio das 

associações de moradores de bairro ou via partidária.  
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CAPÍTULO III 

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS:  

Da consciência dos direitos às transformações locais vindas de baixo 

 

 

De maneira genérica, identificamos a ação e o poder de transformação social 

desempenhado pelos sujeitos sociais católicos de São Francisco da seguinte forma: obtiveram, 

a partir de sua participação na Igreja, suas bases fundantes, por meio da socialização da fé nas 

comunidades, principalmente por meio de celebrações (missa, culto), grupos de jovens, 

catequistas, Apostolado da Oração, Vicentinos, Legião de Maria. Por conseguinte, a partir 

desse aprendizado coletivo, na direção da obtenção da autonomia, seguiram-se outras formas 

de participação e de representação, como, por exemplo, por meio das Associações de 

Moradores de bairros: Associação Comunitária dos bairros Jardim Regalito e Aparecida – 

ACRA -, fundada em 1988, e da Associação Comunitária dos Moradores do bairro Sagrada 

Família, fundada em 1989; e/ou, ainda, por meio de filiação político-partidária.  

Se, no capítulo precedente, tratamos da Igreja como espaço de convivência e de 

socialização, lócus da aprendizagem da participação comunitária, neste, descrevemos as 

estratégias encontradas pelos moradores dos bairros Aparecida e Sagrada Família para 

construírem sua autonomia como sujeitos políticos ativos por meio das Associações de 

Moradores de bairros e/ou filiação partidária. 

 O capítulo será dividido em três partes. Em primeiro lugar, analisaremos como 

era a vida dos habitantes dos bairros Aparecida e Sagrada Família anteriormente à fundação 

das respectivas Associações de Moradores de bairro, no final dos anos 80; em segundo lugar, 

analisaremos as ações empreendidas pelas Associações, bem como os seus respectivos 

resultados na cidade de São Francisco/MG; em seguida, discutiremos as tentativas de uma 

representação espelho das aspirações de parte dos habitantes dos bairros tomados para estudo.  

 

 

3.1. A vida nos bairros Aparecida e Sagrada Família: das marcas da pobreza e da 

exclusão social aos laços comunitários 

 

 

No período desta pesquisa (1979-2004), os bairros Aparecida e Sagrada Família 

eram considerados bairros de pessoas oriundas da movimentação espacial no município de 
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São Francisco. Essa movimentação espacial deveu-se às más condições de trabalho no meio 

rural, agravadas pela concentração da terra e pelo descumprimento dos direitos trabalhistas 

pelos fazendeiros, motivando diversos conflitos no município de São Francisco. Neste 

contexto, como tratamos em outro momento neste estudo, a enchente do rio São Francisco, 

ocorrida no ano de 1979, significou o evento que potencializou a vinda de um grande número 

de pessoas para o meio urbano municipal. 

A maioria dos habitantes dos bairros Sagrada Família e Aparecida, tidos como 

redutos da pobreza da cidade, conforme os identificamos durante as entrevistas, trabalhava em 

lavouras (principalmente de milho e feijão, nas vazantes do rio São Francisco), olarias de 

tijolos artesanais e na construção civil. Todavia, outros trabalhavam nos postos de trabalho 

ofertados pelo comércio local ou nos serviços públicos municipais e estaduais, principais 

empregadores da cidade (BATISTA, 2010). 

A vida no bairro Aparecida, iniciado no final dos anos 60, desenvolveu-se a partir 

de um movimento crescente de pessoas que vieram do meio rural, em decorrência da 

motivação espacial citada anteriormente, resultando em ações com vistas na melhoria das 

condições de vida, trabalho, estudo e saúde. Conforme comentaram alguns entrevistados, 

dentre eles, Maria Vieira dos Reis Silva, 56 anos, casada, mãe de dois filhos, uma das 

moradoras mais antigas do bairro: 

 
Eu vim pra cá com doze anos de idade, não tinha quase ninguém aqui no bairro 

Aparecida. Comecei a estudar e, depois, o bairro começou a crescer. (...) O êxodo 

rural foi uma das questões que trouxe muita gente pra cá. Também houve muitas 

mudanças nas fazendas, então, os impostos que os empregadores tinham que pagar; 

os direitos dos empregados adquiridos, praticamente os empregadores despejaram 

muita gente. (...) É que as pessoas tinham direito a um salário digno e os patrões 

pagavam pouco. Aí o bairro cresceu demais
119

.  

 

 

Nossa entrevistada atribui como causa do êxodo rural possíveis desdobramentos 

das mudanças ocorridas na legislação trabalhista rural, iniciada ainda no início do Regime 

Militar brasileiro, em 1964, por meio do Estatuto da Terra, e, sobretudo, no ano de 1981, 

quando passou a vigorar a nova legislação 6.969/81. Esta Lei reduziu o direito de alguém 

usucapir, de quinze para cinco anos, o que, possivelmente, desestabilizou as relações de 

trabalho no meio rural. 
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As mudanças na legislação trabalhista somam-se também ao desejo de estudar, de 

trabalhar e de conquistar uma vida melhor. Como comentou José Rodrigues dos Reis, 59 anos 

de idade, um dos primeiros moradores do bairro Aparecida, como tantos outros, passou por 

várias mudanças de lugar, na busca pela realização dos sonhos de uma vida melhor:  

 

(...) Nós saímos da Jiboia (Povoado de Santana de Minas, no município de São 

Francisco) com planos de estudar e melhorar o conhecimento. Moramos 

inicialmente na Avenida Odorico Mesquita, e estudávamos na Escola Caio Martins, 

eu, o Antônio e o Pedro. De lá, nós moramos na Avenida Dom Pedro de Alcântara, e 

o terceiro lugar foi aqui, no sítio de Henrique Ribas, chegando aqui no bairro 

Aparecida em 1970, mais ou menos
120

.  

 

 

Baseando-nos nas entrevistas, as ações voltadas ao desenvolvimento do bairro 

Aparecida, em grande medida, deveram-se às mobilizações de seus moradores, nas quais se 

destacaram lideranças como o Sr. José Rodrigues dos Reis, Maria Vieira dos Reis Silva, 

Maria Francisca, Maria Mendes ou o padre Vicente Euteneuer. Constituíram-se em ações com 

vistas a resolver os problemas mais imediatos.  

A luta pela sobrevivência e por melhorias na infraestrutura possibilitam uma 

coesão social solidária vivenciada diariamente por milhares de brasileiros. Revelador dessas 

ações é o trecho da nossa entrevista com um morador do bairro Aparecida, a seguir: 

 

Harilson: Quais eram as maiores dificuldades do bairro nesse momento (década de 

70 e 80)? 

José dos Reis: As maiores dificuldades do bairro na época eram quase tudo. Porque 

o bairro foi criado sem uma estrutura, não teve estrutura nenhuma pra nós 

moradores. (...) Foi chegando gente do meio rural, mais moradores, e o próprio povo 

que foi construindo, foi melhorando através da luta do próprio povo. O bairro ainda 

não atingiu uma estrutura (confuso), mas avançou. Mesmo em relação à estrutura 

que tinha, como todos os bairros da cidade, nenhum tem uma grande estrutura. O 

próprio povo é que foi chegando e melhorando o bairro. 

Harilson: Como é que as pessoas faziam para construir as casas? 

José dos Reis: A maioria do povo, uns trabalhavam em lavouras, outros oleiros, 

pedreiros, então, trabalhavam fazendo o tijolo em sua casa mesmo, outros saiam 

para trabalhar fora, traziam o dinheiro. Brasília, por exemplo, na época, era o melhor 

caminho pra ir, então, foi assim, essa luta, sabe.
121

 

 

 
Em relação ao preço dos terrenos no bairro, outra entrevista revela que: 
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 Entrevista com José Rodrigues dos Reis. São Francisco/MG, no dia 22/07/2011. 
121

 Entrevista com José Rodrigues dos Reis. São Francisco/MG, no dia 22/07/2011.  
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Naquele tempo, não era caro não. Só que as pessoas não interessavam muito pra 

comprar, porque o bairro era muito fraco. Em termos de comércio, né?, quase não 

tinha rua calçada, poucas casas. Então, um bairro muito largado pelo governo
122

. 

 

 

 

Até o ano de 1992, quando foi inaugurada a Escola Municipal José D‘Ávila Pinto, 

não havia escola pública no bairro123 e, tampouco, nenhuma rua calçada. Para estudar, os 

alunos tinham que se locomover para escolas distantes do bairro, próximas ao centro da 

cidade. 

Na oportunidade, o prefeito Josedir, segundo o jornal local, fez uma avaliação de 

sua gestão, dando ênfase à construção da escola e aos investimentos em calçamento e 

asfaltamento das ruas do bairro. Apesar das dificuldades financeiras do município, salientou 

que, no entanto, procurou contornar as dificuldades, o que prova com a inauguração da Escola 

Municipal José D‘Ávila Pinto e o asfaltamento e calçamento das ruas do bairro Aparecida124. 

Durante uma volta rápida pelo bairro, ainda é possível identificar apenas dois 

trechos de ruas asfaltadas, que medem, aproximadamente, mil metros de comprimento, e um 

calçamento na Rua São Romão, de pouco mais de trezentos metros de comprimento. Ao 

longo deste estudo, temos demonstrado o tratamento que os jornais locais dispensam às 

administrações na cidade; na maioria das vezes, notícias que não condizem com a realidade 

dos fatos, convertendo-se em mais um instrumento da dominação na política local. 
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 Entrevista com, Maria Vieira dos Reis Silva. São Francisco/MG, 20/09/2011. 
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 Em solenidade que reuniu o corpo docente e discente e servidores da casa, autoridades municipais e 
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Fotografia 11: Rua São Romão; primeira rua calçada no bairro Aparecida. Julho de2011.  

Fonte: Acervo do pesquisador 
 

 

Nessa fase de conscientização, o PT, na cidade de São Francisco, atuou como um 

veículo divulgador das causas que geravam a pobreza e as desigualdades sociais pelas quais 

passavam os moradores do bairro Aparecida.  Criticava, sobretudo, uma tradição da política 

municipal que, relativamente, tratava cidadãos como súditos. Desse modo, por meio dos laços 

sociais, mantinha-se a dominação e, por vezes, uma mistura da dominação tradicional com 

elementos da dominação carismática, conforme Weber (2000). A esse respeito, o trecho da 

entrevista a seguir é esclarecedor: 

 
Em São Francisco, ficou um grupo no poder, uma elite, tudo era decidido por eles. 

Foi onde eu achei que tinha que trabalhar uma conscientização do povo, que ele é 

capaz. A gente só servia pra votar, muitas vezes, comprado pelos coronéis. Eu 

sempre tive, através da participação religiosa, em conversas com o meu irmão, a 

respeito de que nós precisávamos fazer um movimento para ter uma conscientização 

do que é política. Por que nós não estávamos tendo, não aprendemos isso na escola. 

A política, nós não sabíamos nem o que era direito. Isso que me levou a fundar o 

Partido dos Trabalhadores.  

Quando nós fundamos o PT (1981), nós íamos de casa em casa. Não era de fazer 

palanque, nós íamos de casa em casa. Nos falávamos da importância do voto, que 

tinha que aprender votar, que o voto não era para vender, até hoje nunca mudei de 

partido! Naquela época, foi muita dificuldade. Severino foi em cima de mim, para 

acabar com o partido
125

.  
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 Entrevista com José Rodrigues dos Reis. São Francisco/MG, 22/07/2011. 
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Assim, as questões político-sociais e econômicas não eram desconhecidas, alheias 

à realidade dos moradores do bairro Aparecida até o final dos anos 80, quando foi fundada a 

ACRA. Já existia, nesse bairro, um histórico de lutas a favor da superação das deficiências na 

infraestrutura pela maioria de seus habitantes. Todavia, a importância dessa associação deve-

se à sua capacidade de aglutinação da experiência do aprendizado da população católica ao 

longo dos anos, potencializando mais um espaço de aprofundamento da vivência da 

cidadania. Esta aparece como indissociável ao dilema social, cujo trabalho e a superação da 

pobreza, nomeadamente, são convertidos em direitos.   

Segundo Sader e Paoli (1986), os movimentos sociais são compostos por um 

conjunto de pessoas e grupos que possuem algo em comum, capazes de possibilitar que as 

experiências silenciadas, suprimidas ou privatizadas da população reencontrem-se com a 

dimensão histórica. São contemporâneos de seu próprio tempo, herdeiros de interrogações e 

construtores do ―cotidiano como espaço simbólico de vivência da dominação e de formulação 

de projetos para quebrá-la.‖ (SADER; PAOLI, 1986, p. 60). 

A vida no bairro Sagrada Família, fundado num terreno fora do perímetro urbano 

da cidade de São Francisco, no contexto da grande enchente ocorrida no rio São Francisco, 

em 1979, ficou profundamente marcada pela dimensão da pobreza material e pelos parcos 

investimentos por parte do poder público. Ao longo da década de 80, seus moradores foram 

submetidos às mais diversas situações de injustiças no trabalho, subempregos ou desemprego, 

com pouquíssima assistência dos órgãos governamentais nas áreas de saúde, educação e 

moradia. Mas, como comenta Bauman: 

 

Os impedimentos em questão não podem ser removidos de um só golpe, por um ato 

de imposição de outra ordem planejada – e assim a única estratégia disponível para 

realizar o postulado da ―sociedade justa‖ é a eliminação do s impedimentos à 

distribuição equitativa das oportunidades uma a uma, à medida que se revelam e são 

trazidas à atenção pública graças à articulação, manifestação das sucessivas 

demandas por reconhecimento. (BAUMAN, 2003, p. 73). 

 

 

Durante o transcurso rumo à superação relativa dos impedimentos das 

oportunidades coletivas com vistas à equidade, as ações voltadas para o bairro assemelham-se 

às ações realizadas no bairro Aparecida.  

Na maioria dos casos, as ações coletivas foram mobilizações dos moradores, 

dentre os quais se destacou o empenho de Claudionor Rodrigues Pinto, apoiado pelo padre 

Vicente Euteneuer, com campanhas assistencialistas na cidade de São Francisco ou por meio 

de parentes e amigos do clérigo da Alemanha.  
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Claudionor Rodrigues Pinto, mais conhecido como Coló, 71 anos de idade, é um 

dos moradores mais antigos do bairro. Liderança ativa, em muito contribuiu ao longo dos 

anos no desenvolvimento do bairro. 

 

Eu mudei pra cá no ano de 1979, na época da enchente do rio São Francisco. Antes 

disso, eu morei em Pintópolis (então distrito do município de São Francisco); depois 

de Pintópolis, eu morei na Rua Direita, próxima da prefeitura. Com a enchente, eu 

mudei para o centro da cidade, depois, para o bairro Aparecida. Do bairro Aparecida 

à água apertou (falta d‘água) e eu mudei para o bairro Bandeirante. Do Bandeirante, 

eu mudei para o bairro Sagrada Família. O terreno era mais barato naquela época, o 

bairro estava começando. (...) Aqui tinha algumas poucas casas, naquela época, oito 

ou dez moradias, e era cheio de mato. Era chamado de Campo de Irrigação. As 

promessas eram boas para o bairro. Futuramente bom para construir uma casa. (...) 

O povo era muito pobre, era mais pobre do que agora (2011).  Agora já temos  

funcionário da prefeitura, aposentados. Naquela época (1979-80), era só gente 

flagelada; por causa da enchente, veio sem ter nada. Era uma pobreza danada
126

.  

 
 

O período inicial de formação do bairro deu-se sob a marca acentuada da pobreza. 

A maioria dos flagelados não possuía as mínimas condições financeiras para edificarem suas 

vidas. Faltava-lhes, materialmente, quase tudo: dinheiro, trabalho, alimentos. Situação a qual 

lhes reduzia o poder de barganha dentro do sistema capitalista.  

Nesse ponto, as ações que se seguiram foram na direção do envolvimento 

comunitário na resolução dos problemas estruturais mediante uma ação conjunta. Era a 

cidadania em construção. Como descreve Claudionor Rodrigues Pinto:    

 
Na época não tinha água! (...) Eu cheguei a pegar água no rio. Minha mulher cansou 

de pegar lata d‘água no rio. Lata que vinha com bala, muito tempo. 

A água (no bairro), nós fizemos mesmo mutirão, abrimos tudo no enxadão, as cavas, 

as valas, não tinha máquinas. (...) O povo é valente. A COPASA não tinha 

funcionários e pedreiros suficientes, nem maquinário tinha. Nós abríamos as cavas 

no enxadão. A COPASA só fazia marcar pra gente e nós abríamos no enxadão. (...) 

Aquele que participava, a água dele era ligada primeiro. Então, todo mundo estava 

precisando de água e ajudava.
127

  

 

 

Essa participação multifacetada torna-se relevante na vida de muitos cidadãos 

tornados marginalizados pelas várias desigualdades ocasionadas pelo modelo de 

desenvolvimento predominante, manifestado por meio da entrevista anterior. Na fala do 

entrevistado, é dada ênfase à falta d‘água num bairro localizado a pouco mais de quinhentos 

metros do rio São Francisco. Entretanto, por meio dos mutirões, as dificuldades foram sendo 

divididas igualmente por todos.  
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 Entrevista com Claudionor Rodrigues Pinto. São Francisco/MG, 19/07/2011. 
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A edificação da primeira escola do bairro Sagrada Família ocorreu por meio da 

construção de casas pelo padre Vicente, numa parceria que envolveu o poder público 

municipal, que fez a doação de um terreno de 5000m², conforme a Lei nº 831/81, sancionada 

pelo prefeito Edson Paraíso Cunha. Essa escola funcionou sob esta condição: com 

funcionários vinculados à Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais até o ano de 

1997, quando foi inaugurado o prédio construído pelo governo estadual. 

 

 

 

Fotografia 12: Primeiras salas de aula da E. E. Sagrada Família, construídas pelo padre Vicente. Julho de 2011. 

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 
 

De acordo com Hannah Arendt (1989, p. 330), ―só percebemos a existência de um 

direito a ter direitos, quando vivemos numa estrutura onde se é julgado pelas ações e opiniões 

e de um direito de pertencer a algum tipo de comunidade organizada‖. No bairro Sagrada 

família, essa condição foi sentida durante a experiência de sua formação, em 1979, e no 

desenvolvimento ocorrido na primeira década, como ausência sentida inclusive pela privação 

do acesso à educação num bairro distante do perímetro urbano da cidade, como enfatiza a 

moradora Maria Joelma:  

 
A primeira escola que teve aqui foi ali, naquela casinha logo ali. Depois que o padre 

Vicente fez aquelas casinhas. Porque lá não cabiam os alunos. Porque toda vida  ele 

apoiou a educação
128

. 
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A esse respeito, o padre Vicente diz que tinha umas três casas para a escola, mas 

―tinha tanta criança e funcionários, então fiz essas casas‖129. Essas experiências de privação 

diante de um poder público refratário, ausente, na maioria das vezes, são amenizadas pelas 

―redes de subsistência que são estabelecidas, entre familiares, vizinhos e amigos que habitam 

na mesma área física e compartilham uma situação de pobreza.‖ (TOLEDO, 2005, p. 178). 

Assim, as situações de exclusão e de resistência inerentes ao contraditório espaço 

que é atribuído, neste caso, à cidade de São Francisco, na qual está localizado o bairro 

Sagrada Família, foi uma experiência concebida coletivamente como resistência, formadora 

de um conjunto de saberes compartilhados. 

 

Nesse sentido, os moradores do bairro Sagrada Família apresentam características 

próprias. Como pessoas que povoaram um território excluído da cidade e que se 

constituiu basicamente de terrenos invadidos, de doações pelo órgão público de 

construções do padre Vicente Euteneuer para pessoas carentes. Com isso, eles 

resistiram em permanecer num espaço contraditório, que é a cidade, enfrentando as 

conflituosas relações que se exprimem por causa do espaço conflituoso que a cidade 

representa. (SILVA, 2010, p. 104). 

 

 
Os moradores do bairro Sagrada Família, no enfrentamento diário da pobreza e da 

exclusão social, ampliadas pelas experiências de desrespeito, ganharam um novo espaço de 

aprendizado e ação por meio da Associação Comunitária do bairro Sagrada Família. 

Se há algo que podemos afirmar em relação à luta por direitos no Brasil e o 

consequente alargamento da política e do exercício da cidadania, foi a descoberta da 

multiplicidade de espaços nos quais se fazem os sujeitos, como o são as Associações de 

Moradores de bairros.  

 

 

3.2. Associações de Moradores de bairros: um novo jeito de se fazer política 

 

 

Eder Sader, em Quando novos personagens entraram em cena, publicado em 

1988, analisa as experiências reivindicativas dos trabalhadores da região Leste da grande São 

Paulo nas décadas de 1970 e 1980.  

                   As experiências vivenciadas na grande São Paulo, entre o final da década de 1970 

e o início da década de 1980, foram inovadoras ao possibilitar que emergissem novos sujeitos 
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políticos que se organizavam e lutavam, de forma bastante autônoma, por direitos políticos e 

sociais, como a melhora nos serviços de saúde e nas condições sanitárias da periferia, além da 

liberdade sindical. Todavia, a análise do autor abre-se para a aplicabilidade em outros 

contextos; neste caso, como exemplo, podemos situar uma cidade de pequeno porte, como 

São Francisco. Comenta o autor: ―As classes populares se organizam numa extrema variedade 

de planos, segundo o lugar de trabalho ou de moradia, segundo algum problema específico 

que os motiva ou segundo algum princípio comunitário que as agrega.‖ (SADER, 2001, p. 

313). Assim, as Associações de Moradores de bairro inserem-se no conjunto de estratégias 

fundantes da nova noção de cidadania que emerge no Brasil ao longo do século XX130.  

O alargamento da política ou um novo princípio ético-político, como defende 

Baerle (1992, p. 56), que presida o exercício de uma cidadania ativa na gestão da cidade não é 

construído ―apenas com grandes bandeiras de luta que supostamente contemplem o que se 

atribui como interesse estratégico das classes subalternas‖. Desse modo, em São 

Francisco/MG, reivindicava-se melhoria na infraestrutura dos bairros (água, luz, calçamento 

de ruas e construção de escolas), moradias e empregos; dava-se vazão ao que a experiência 

adquirida nas Associações de Moradores de bairro possui de melhor, como diz Pozzer (2010, 

p. 35): ―suas bases na cooperação mútua entre os sócios, a fim de exercer a função de 

intermediar as necessidades dos sócios com o Poder Público, com a finalidade de cumprir as 

normas que seus estatutos demarcaram‖.  

Apesar da mudança de paradigma envolvendo as Associações de Moradores de 

bairros, suscitada por Gohn (2010), será com o advento da Lei nº 7. 347, de 24 de julho de 

1985, que as associações teriam seus poderes fortalecidos (SANTOS, 2000). Segundo este 

autor, essas associações, como entidades que são, com funções públicas, passaram a ter ―o 

poder de propor ações contra as agressões ao meio ambiente e aos bens públicos, bem como 

preservar a qualidade de vida.‖131 A Lei regulamentava e legitimava um conjunto de ações 

coletivas que ganharam o país desde o início do século XX, intensificadas por volta dos anos 

de 1970 e, sobretudo, na década 80.  

                                                 
130 Na fase do populismo (1945-1964) muitas delas se tornaram agências de recreação (ruas de lazer), ou 

prestação de serviços (auxiliar na retirada de documentos pessoais como identificação nos bairros). Ao final dos 

anos de 1970 elas nasceram, como centros comunitários, na estrutura de reorganização de movimentos que 

passaram a reorganizar a sociedade civil fora do âmbito dos sindicatos ou partidos, muitas vezes nos salões e 

pátios paroquiais. Nos anos de 1980 elas tiveram papel relevante na luta dos mutuários contra o extinto BNH ou 

sistema financeiro da habitação em geral, nas suas diferentes modalidades de ação. (GOHN, 2010, p. 51-52). 
131
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http://www.sampaonline.com.br/reportagens/associaçõesdebairro2000out.htm


115 

 

A legislação foi uma tentativa do Estado em regulamentar e delimitar o direito das 

Associações. No que se refere às Associações de Moradores de bairros, foram regimentadas 

algumas prerrogativas importantes: 

 

Para ter esse benefício, os espaços públicos constituídos democraticamente na base 

da cooperação e confiança necessitam de existência jurídica sustentada 

contratualmente por um estatuto, com finalidade não ilícita, sem fins lucrativos. Para 

formar uma associação ―juriset de jure‖ (de direito e por direito) são necessários 

interesses e valores comuns, reunir-se em assembleia, eleger uma diretoria, lavrando 

tudo em livro próprio (ata) e providenciar, após a aprovação democrática do 

estatuto, a inscrição do ato constitutivo no Registro de Pessoas Naturais. Com a 

inscrição, do ato constitutivo no Registro de Pessoas Naturais, a entidade obtém 

existência legal, passa a ser uma pessoa jurídica de direito privado e tem algumas 

responsabilidades e prerrogativas. Entre as responsabilidades está à obrigação de 

registrar, no cartório onde a entidade está inscrita, qualquer alteração no Estatuto. 

(POZZER, 2010, p.35)
132

.  

 
 

O que se presenciou em São Francisco foi a constituição nos bairros Aparecida e 

Sagrada Família por grupos de moradores e/ou trabalhadores identificados pelas mesmas 

condições sociais e que, em meio a um processo de socialização e práticas religiosas, 

passaram a constituir todo um movimento de reivindicações por melhores condições de vida.  

 

 

3.3. Associação Comunitária dos bairros Jardim Regalito e Aparecida – ACRA 

 

 

A Associação Comunitária dos bairros Jardim Regalito e Aparecida (ACRA) foi 

fundada em dezembro de 1988. Durante o levantamento das fontes, tivemos acesso a algumas 

partes dispersas dos livros de Atas constando reuniões no período de janeiro de 1989 a março 

de 2001. Para desenvolver a pesquisa, baseamo-nos no estudo preliminar de Balbino (2010), e 

na entrevista com a ex-presidente da Associação, Maria Mendes Ramos, que presidiu suas 

atividades por dois mandatos consecutivos: 2000-2003 e 2003-2006. Utilizamos também 

como fonte matérias publicadas no jornal local O Barranqueiro, nos anos 2004-2005, 

constando ações realizadas pela ACRA. 
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Aos dez dias do mês de janeiro de 1989133, iniciou-se, a partir de duas reuniões 

ordinárias com a ausência de alguns membros de sua diretoria, a história de uma entidade 

civil sem fins lucrativos que continua em exercício até o momento no qual escrevemos esta 

dissertação (2012). Nas duas reuniões iniciais, foram discutidos pelos membros da diretoria os 

festejos da cerimônia de posse diante da comunidade. A programação seria composta da 

missa em ação de graça e de uma cerimônia profana. Uma recepção regada à cerveja, 

churrasco e refrigerante para os convidados demonstrava a alegria, as esperanças e a 

consciência da importância da fundação dessa Associação. Como nos mostra o lema contido 

na capa de um dos livros de Atas da Associação: ―No caminho da vida, não progredir é 

retroceder. Avante!‖134                        

                  No Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Francisco/MG, foi 

registrado, em 09 de maio de 1989, o Extrato do Estatuto da Associação Comunitária dos 

bairros Jardim Regalito e Aparecida – ACRA135. Cumpria-se, com esse ato, um dos pré-

requisitos da fundação de uma Associação de Moradores de bairro. 

A ACRA, atualmente, possui sede própria e localiza-se na Rua Sebastião Jarbas 

Soares, nº 1190, no bairro Aparecida. Entretanto, até que se chegasse a essa condição, as 

reuniões eram realizadas nas residências dos membros da diretoria e/ou, na maioria das vezes, 

no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida. 

 

 

                                                 
133

 São Francisco, 17 de janeiro de 1989. Presidente: Tereza Rodrigues Siqueira; 1ºVice-presidente: Édio 

Pereira do Nascimento; 2º Vice-presidente: Raimundo Vieira dos Reis 1ª Secretária: Maria Luiza Oliveira 

Braz; 2º Secretário: Joaquim Mendes Pereira; 1º Tesoureiro: Cirilo Rodrigues de Oliveira; 2º Tesoureiro: José 

Bernardino Rocha; 1º Fiscal: José Paulo Pereira; 2º Fiscal: Daniel Pereira de Souza; 3º Fiscal: 1ºSuplente: 

Cipriano Soares dos Reis; 2º Suplente (não consta); 3º Suplente: Ana Alves da Silva; 1º Diretor Social: 

Antônio Raimundo Ferreira Borges; 2º Diretor Social: Marié Amaral Almeida; Sindicância: 1º: (não consta), 

2º: (não consta), e 3º: José Ribeiro Rocha. Ata da reunião da Associação Comunitária dos bairros Jardim 

Regalito e Aparecida – ACRA -, 17/01/1989, fls. 1. 
134

 Capa do Livro de Atas da ACRA. 
135

 ―A Associação Comunitária dos bairros  Jardim Regalito e Aparecida – ―ACRA‖, entidade civil sem fins 

lucrativos, com sede, domicílio e foro em São Francisco, MG., tem por finalidade promover a união, coordenar a 

participação das pessoas nos trabalhos de interesse da comunidade, através do levantamento e discussão dos 

problemas, procura de soluções e divulgação dessas atividades em defesa dos seus interesses. A associação não 

remunera seus membros, não distribui lucros a qualquer título aplicando integralmente os seus recursos na 

manutenção dos objetivos sociais a que se propõe. O prazo de duração da associação é indeterminado. Dissolver-

se-á a Associação: I- nos caos (casos) previstos em lei; II- se requerida e aprovada pela assembleia geral, 

conforme disposto neste estatuto. Caberá à assembleia geral, determinar a entidade a qual será revertido o 

patrimônio remanescente da associação a qual deverá ter objetivos semelhantes ou de cunho assistencial. 

Cartório do Registro Civil Das Pessoas Jurídicas de São Francisco/MG. Livro A -1, fls. 145,145, v. e 146, n. 115, 

09/05/1989. 



117 

 

 

Fotografia 13: Salão de reuniões da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Dezembro de 2011.  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

        

 

A ACRA realiza ações com vistas à melhoria das condições de vida para os 

associados e seus familiares, repercutindo os benefícios para toda a comunidade. Agindo 

desse modo, podemos identificar, ao longo de sua história, uma associação136 marcada por 

uma ampla capacidade de mobilização, de união dos seus sócios no enfrentamento das 

demandas por melhoria na qualidade dos moradores dos bairros Regalito137 e Aparecida. Fato 

que pudemos observar durante a pesquisa, analisando as ações por meio das campanhas 

realizadas pela ACRA.  

As ações recobrem um conjunto de interesses coletivos, que vão desde a compra 

de vacas para baratear o custo de vida dos sócios, aquisição de cestas básicas e/ou 

reivindicação de uma escola no bairro Aparecida e a criação da Creche Nossa Senhora 

Aparecida até a ampla campanha realizada para a construção do prédio que iria abrigar a 

futura Creche Nossa Senhora Aparecida, ampliada, e a atual sede da ACRA. 

                                                 
136 ―É uma entidade que vem, ao longo dos anos, desempenhando um papel relevante no Município, 

principalmente na área sócio educacional. Dentre suas maiores conquistas, estão a criação da Escola Municipal 

José D‘Ávila Pinto, de ens ino fundamental que assiste hoje em média 1000 (um mil) alunos nos turnos diurno e 

noturno, e ainda a criação da Creche Nossa Senhora Aparecida, que assiste atualmente 115 (cento e quinze) 

crianças carentes na maioria filhos de mães que saem logo cedo para trabalhar, outras órfãs sem apoio da família 

e passando fome, carentes de afeto. Há ainda a elaboração do ‗Projeto Renascer para a vida‘, um dos grandes 

marcos social para a cidade de São Francisco. Este projeto, criado em 2003 com o apoio do Banco Real – 

Programa Amigo Real – atende hoje a 300 crianças e jovens de 07 a 17 anos e suas famílias nas oficinas de 

reforço escolar, pintura, bordado, crochê, artesanato, música (violão e teclado), manicure, cabeleireiro, corte e 

costura capoeira, esporte e informática.‖ (BALBINO, 2010, p. 49). 
137

 O bairro Jardim Regalito estava começando a se formar quando a Associação também estava sendo criada, 

por este motivo, foi convidado a fazer parte da Associação de Moradores de bairro - ACRA. Entrevista com 

Maria Mendes Ramos. São Francisco/MG, 12/12/2011. 
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O que se percebia nessas ações era o amplo campo para agir em prol das 

melhorias do bairro, pressionando o poder público por meio da sociedade civil. O modelo 

comunitário baseado na igualdade, no reconhecimento da pessoa no plano público, em face do 

caráter assembleísta permite que todos os participantes tornem-se sujeitos diretos do 

movimento. Em tese, rompe com a tradição da política brasileira em relação aos ―pobres 

genéricos transitam: humildes, eles são merecedores de caridade, assistência e favor, mas 

jamais de direitos.‖ (PAOLI, 1989, p. 48). 

Em reunião realizada no dia 05/06/1991, iniciou-se falando sobre o festival de 

quentão realizado no dia 2 de julho de 1991. Foi discutido também como distribuir as cestas 

básicas138. A essas ações iniciais, iam-se somando outras, as quais contemplavam as 

aspirações mais imediatas que se apresentavam na comunidade. Elas possuem o mérito de 

estabelecer o diálogo aberto; aí reside o poder: na troca de opiniões entre os homens, uma 

deliberação conjunta, na ―presença de outros que veem o que vemos e ouvem o que ouvimos 

garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos.‖ (ARENDT, 1989, p. 60). Revelador 

dessa ação é o trecho da entrevista a seguir, com a ex-presidente da ACRA, por dois 

mandatos, Maria Mendes Ramos (2000-2003 e 2003-2006):  

 

Naquela época, eles lutaram muito para conseguir uma Escola Estadual aqui para o 

bairro. Eu me lembro de que houve uma briga entre as Escolas Jacinto (Escola 

Estadual Jacinto de Magalhães, localizada na Vila Vicentina) e Mestra Hercília 

(Escola Estadual Mestra Hercília, localizada no bairro Santo Antônio), porque eles 

achavam que iria tomar os alunos deles. Ai houve uma rejeição, briga mesmo. Ai 

Terezinha não baixou, e mesmo não conseguindo uma Escola Estadual, conseguiram 

uma municipal, José D‘Ávila Pinto. Foi na gestão de Josedir de Souza Pinto (1989-

1992) que foi criada e instalada, e que hoje está servindo ai, maravilhosamente bem, 

é uma riqueza que nós temos; atende, hoje, manhã, tarde e noite, mais de mil alunos, 

com certeza.
139

  

 

 
A Associação é um meio de realizar ações com vistas ao cumprimento por parte 

do poder público das demandas mais imediatas do bairro. Ou seja, cada revolta é o ato 

renovado por meio do qual os sujeitos tomam posse do seu lugar ativo, ―diante de uma ordem 

social que não os acolhe, e é no confronto que fazem sua experiência positiva do social.‖ 

(PAOLI, 1989, p. 49); um espaço de interlocução importante ao aprimoramento do poder de 

tomar decisões coletivamente e que afeta a vida de todos os moradores do bairro, sócios ou 

não sócios.  

                                                 
138

 Ata da reunião da Associação Comunitária dos bairros Jardim Regalito e Aparecida – ACRA. 05/06/1991, fls. 

2. 
139

 Entrevista com Maria Mendes Ramos. São Francisco/MG, 12/12/2011. 
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Essa união foi fundamental para que o bairro adquirisse a sua primeira escola, 

uma necessidade coletiva, geradora de sociabilidades, que acompanhava o bairro desde o seu 

início, no final dos anos 60, razão pela qual muitos vieram do meio rural para o urbano, 

conforme nos mostra a fotografia a seguir. 

 

 

 

 

Fotografia 14: Escola Municipal José D‘Ávila Pinto, no bairro Aparecida. Dezembro de 2011.  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 

A Escola Municipal José D‘Ávila Pinto foi uma aquisição importante conquistada 

a partir da mobilização dos membros da ACRA, mas existiam outras deficiências igualmente 

sentidas no bairro, tais como: extensão da rede de água e construção do prédio próprio da 

creche. 

Na ocasião da cerimônia de posse do novo presidente da Associação, o senhor 

José Paulo, prestou-se contas da gestão do mandato da presidente Tereza Siqueira e também 

se realizou um balanço das ações em andamento, as quais, possivelmente, trariam melhorias 

em relação ao desenvolvimento do bairro Aparecida:  
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A água do Sobradinho (bairro que limita ao Norte com o Aparecida) está 

dependendo apenas da COPASA, que fará a ligação do poço onde a água será 

tratada. A respeito da creche, a madeira já foi adquirida, mas ainda não foi possível 

fazê-la. As cadeiras serão feitas por empreita com uma serraria. Serão cadastradas as 

crianças do bairro com a ajuda dos jovens. Será feita uma festa nos bairros para 

angariar fundos e realizar os leilões dos bezerros. Terezinha vai ver com Marcos 

Aurélio a festa do bairro. Foi falado que o lixeiro está pegando nas ruas no dia certo. 

O novo presidente pediu a colaboração do povo do bairro e falou sobre a sua meta 

de trabalho, deixou bem claro que é impossível trabalhar sem o esforço e a alegria 

do encontro
140

. 

 

 
                   A Creche Nossa Senhora Aparecida começou a funcionar no ano de 1993, 

atendendo, prioritariamente, crianças de famílias de baixa renda do bairro. Oriunda da 

somatória de vários esforços comunitários, a creche faz parte do amplo quadro de resistência 

ao poder dominante por meio da educação popular no Brasil. 

 

As forças que controlam o mundo desigual nem sempre destroem o corpo das 

pessoas e dos grupos que negam este mundo e sonham outros no seu imaginário e 

nos atos que ensaiam realizá-lo. (...) No entanto, a educação que existe na lógica e 

nas armadilhas das agências do poder arbitrário existe de muitos modos nas 

consciências e na prática das pessoas. Se ela existe dentro dos aparelhos 

pedagógicos da opressão, pode existir também no trabalho pedagógico de quem 

imagina a realidade de um outro (sic) mundo social e crê que a educação é um 

instrumento a mais necessário no trabalho político de construção desse mundo. 

(BRANDÃO, 1985, p. 14-15).  

 

 

A atuação dos educadores populares nas bases, iniciada nos anos 60 e 

intensificada através das CEBs ao longo dos anos, aproximou agentes populares ao PT a partir 

de 1979. Foi através da aproximação do PT com o campo de atuação das CEBs, no entanto, 

que se permitiu a sua ligação com a Igreja Católica, firmando o discurso e a prática de uma 

educação transformadora envolvendo fé e política. Segundo Brandão: 

 

Para um partido de trabalhadores – que em nada se confunde com um ―partido 

populista‖ (falsamente dirigido por elites para o povo), mas deve ser um autêntico 

―partido popular‖ (dirigido pelo povo para a nação) – a sua dimensão de educador, a 

sua crítica da educação dominante e o seu projeto para uma nova educação têm a ver 

com questões políticas que envolvem a educação do povo, e têm a ver com questões 

pedagógicas que envolvem o trabalho político do povo, dos trabalhadores, sejam 

eles militantes diretos do partido ou não. São dimensões diferentes de prática, mas 

que se unem em muitos pontos: educar o trabalhador (―capacitado‖ pelas elites para 

ser um trabalhador subalterno) como um sujeito consciente e como um trabalhador 

militante de sua classe; fazer, entre muitas outras, a crítica contínua da educação 

desigual, opressora, instalada pelo Estado na Nação; propor alternativas novas de 

educação e, uma vez no poder, construí-las. (BRANDÃO, 1985, p. 87). 

 

 

                                                 
140

 Ata da reunião da Associação Comunitária dos bairros Jardim Regalito e Aparecida – ACRA. 31/01/1993, fls. 

9. 



121 

 

 

As práticas políticas do PT junto aos setores progressistas da Igreja Católica, na 

maioria das vezes, militantes petistas comprometidos com a prática social, consolidaram um 

legado de ações pedagógicas coroadas com a eleição de Lula, em 2002. Frei Betto ressalta:  

 
Lula não é resultado de si mesmo, mas de um movimento social construído ao longo 

de 40 anos (1962-2002), no qual as teorias de Marx tiveram menos importância que 

a pedagogia de Paulo Freire. Lula é fruto das CEBs e da Teologia da Libertação; da 

esquerda que enfrentou a ditadura e das oposições sindicais; da CUT e do MST; do 

agravamento da crise social brasileira e da atual globo colonização
141

. 

 
 

O que se presenciou em São Francisco, sobre o novo presidente da ACRA, José 

Paulo (1993-1996), militante petista, foram ações por uma educação popular manifestada por 

meio da criação da Creche Nossa Senhora Aparecida, no ano de 1993. 

 

Eles fizeram uma reivindicação junto ao prefeito (Severino 1993-1996) pra 

conseguir um terreno para construir a sede da Associação e também para a creche. 

Eles conseguiram, mais ou menos, a Creche Nossa Senhora Aparecida, foi na gestão 

do José Paulo; ele conseguiu essa creche com 40 crianças e o recurso para manter a 

creche, que era de R$ 680,70 centavos mensal. Como não tinha espaço para 

desenvolver essa creche, é, eles pediram o apoio da Igreja, então, o padre José 

Antônio cedeu essa casa que Liordina morava. (...) Era uma casa bem simples, 

humildezinha, ai, a Associação cresceu; ela ampliou e fez com que a creche 

funcionasse ali. José Paulo também conseguiu com Severino e dona Cléia (primeira 

dama) (...), cadeiras, carteiras; apoiou todo o material permanente.
142

  

 

 

Nessa creche, o salão tornou-se um dos lugares de constantes reuniões da 

Associação. Nele, eram discutidos assuntos pertinentes aos desafios a serem enfrentados pela 

Associação, como nos mostra o trecho da Ata da reunião a seguir: 

  

O primeiro assunto abordado foi sobre o festival de quentão. Em relação às canecas 

ficou definido que iria à busca de patrocínio para nova compra de copos. Se não 

conseguir o patrocínio, haveria a compra. Foi debatido ao prefeito pedindo a escola 

D‘Ávila (Escola Municipal José D‘Ávila Pinto). Outro assunto que foi discutido foi 

o problema da caixa d‘água no bairro Sobradinho. Ficou decidida uma comissão 

para ir até o prefeito para ter uma solução do problema.
143

  

 

 

O cotidiano de uma Associação de Moradores de bairro é voltado para problemas 

do dia a dia local, em detrimento dos grandes debates nacionais. Essas Associações servem 

principalmente para formar uma rede de proteção e de conforto aos membros em relação aos 
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 FREI BETTO. ―O significado da vitória de Lula para a esquerda‖. Artigo disponível em 

http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/01/44752.shtml.pp.1-3. Acesso em: 12/02/2012. 
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 Entrevista com Maria Mendes Ramos. São Francisco/MG, 12/12/2011. 
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 Ata da reunião da Associação Comunitária dos bairros Jardim Regalito e Aparecida – ACRA. 19/04/1993, fls. 

12. 

http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/01/44752.shtml.pp.1-3
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acontecimentos cotidianos. Baseando-se no exercício do diálogo e da interlocução, são 

encontradas possíveis soluções para as mais diversas situações. Esses legados do aprendizado 

na resolução de demandas lhes conferem notoriedade:  

 

Poderíamos colocá-los no governo, pois é gente que aprendeu a resolver coisas, que 

aprendeu a lutar para resolvê-las. É fabuloso o que está sendo construído! Fabuloso 

não é tanto o que eles fazem (o número de crianças que saem da miséria, que ainda é 

insuficiente), é o fato de fazerem, de aprenderem a agir sem o governo mandar. É 

isso. Mas, por enquanto, estamos na transição. (CORTELLA; RIBEIRO, 2010, 

p.33). 
  

 

O enfretamento de problemas como o dos custos que devem, em parte, serem 

cobertos com o pagamento das mensalidades pelos sócios esteve na pauta em diversas 

reuniões da Associação, e voltou a estar na pauta no mês de outubro do ano de 1994: 

 

O Presidente José Paulo Pereira deu início à reunião às 15 horas, falando aos 

associados presentes sobre o balancete da Creche Na. Sra. Aparecida. Logo em 

seguida, falou também sobre as mensalidades que estão atrasadas. Pediu a todos os 

associados que regularizem sua situação. Ficou determinado o valor da mensalidade 

de 50 centavos, e o dia de pagamento, que é do dia 1 a 15 de cada mês.
144

 

 

              O atraso no pagamento das mensalidades deveu-se às consequências da retração 

econômica pela qual o Brasil passava, ocasionada pelas medidas adotadas com o Plano 

Real145. 

 

O ―enxugamento‖ da máquina do Estado o impediria de possuir empresas ou 

contratar funcionários, gerando mais desemprego e miséria. A liquidação das redes 

de educação e de saúde reduziu a população a uma miséria sem perspectivas. 

(BARBOSA, 1999, p. 136). 

 

 

Embora a crise macroeconômica do Plano Real tenha atingido os associados da 

ACRA, não foi suficientemente forte para deixar a comunidade imobilizada. A crise era mais 

um desafio enfrentado pelos moradores, um tanto quanto acostumados às dificuldades na 

obtenção de melhorias das condições de vida.  

                                                 
144

 Ata da reunião da Associação Comunitária dos bairros Jardim Regalito e Aparecida – ACRA. 02/10/1994, fls. 

14. 
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 Sob o comando do Ministro da Fazenda do governo Itamar Franco , 1992-1994, Fernando Henrique Cardoso, 

e, posteriormente, como Presidente da República, 1995-1998 e 1999-2002, este Plano encurtou a área de atuação 

social do Estado. Nos primeiro seis anos do Plano Real, ―havia dois objetivos básicos: a) eliminar a inflação em 

consequência de uma rápida internacionalização da economia; e b) facilitar a desregulamentação da economia, 

preparando-a para tarefas designáveis da ‗globalização‘.‖ (BARBOSA, 1999, p. 135). Essas medidas 

penalizaram de sobremaneira as camadas menos favorecidas, que viram os salários com pouco poder de 

barganha.  
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Em reunião extraordinária ocorrida no mês de agosto de 1996, a Associação foi 

convocada para realizar e aprovar alterações necessárias no Estatuto da mesma:  

 
O senhor presidente (José Bernardino Rocha) iniciou a reunião, esclarecendo que 

assinou, em Belo Horizonte, na SETAS, um termo de compromisso para a liberação 

da verba de custeio para alimentação das crianças da Creche Nossa Senhora 

Aparecida. Em seguida, falou das providências que estão sendo tomadas no sentido 

de atualizar a documentação da Associação Comunitária dos bairros Jardim Regalito 

e Aparecida – assim para que não haja dificuldades futuras em apresentação de 

projetos que possam beneficiar os moradores dos bairros Jardim Regalito e 

Aparecida e o povo de São Francisco em geral. Em seguida, o Sr. Presidente 

esclareceu sobre a necessidade de alteração ou substituição do Estatuto da 

Associação, em cumprimento à Lei 11815, de 24/01/95
146

. Após a explanação do Sr. 

Presidente, os membros da diretoria presentes, bem como os associados opinaram 

por unanimidade favoravelmente à substituição que será registrada no Cartório de 

Registro e que contém os adendos exigidos pela Lei acima mencionada
147

. 

 

 

Em reunião ocorrida no mês de novembro do ano de 1996, o tema das 

mensalidades atrasadas voltou à discussão e novas soluções foram aventadas: 

 

Os sócios com débitos pendentes anteriores ao ano de mil novecentos e no venta e 

cinco, ficando acertado que os mesmos seriam dispensados até trinta e um do doze 

de mil novecentos e noventa e cinco, e continuam a pagar de primeiro de janeiro de 

mil novecentos e noventa e seis em diante. Foi combinado também que devemos 

programar novamente as festas promocionais pela associação, sendo um modo de 

socialização dos sócios, e também meio de angariar fundos para a entidade. Foi 

discutido e combinado que devemos recadastrar os sócios antigos e cadastrar novos 

sócios para fortalecimento da associação. Discutimos sobre vários projetos. Como a 

construção da sede, cursos de corte e costura, curso de datilografia, padeiro, dentre 

outros. Foi falado sobre a limpeza das ruas do nosso bairro e adjacências e devemos 

cobrar do Sr. Prefeito Municipal
148

.  

 

 

Havia, nessa reunião, uma preocupação em fortalecer os laços sociais geradores 

de capital social entre os sócios. Esses laços, por meio da mobilização em prol de novos 

desafios, seja angariando fundos para a Associação custear parte de suas despesas, seja na 

construção da sede da mesma, seria o momento ideal para que os sócios pudessem 

desenvolver, através da ação comunicativa, sujeitos ativos, participativos e reivindicativos. De 
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 A Lei 11815, de 24/01/95, dispõe sobre a concessão de subvenções sociais no estado de Minas Gerais. No 

entanto, a Lei nº 11815, de 24/1/1995, foi revogada pelo Art. 10 da Lei nº 12925, de 30/6/1998.  

Disponível em <http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br;minas.gerais:estadual:lei:1995-01-24;11815>. Acesso 

em 14/12/2011.  
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 Ata da reunião extraordinária da Associação Comunitária dos bairros Jardim Regalito e Aparecida – ACRA. 

18/08/1996, fls. 16 e17. 
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 Ata da reunião da Associação Comunitária dos bairros Jardim Regalito e Aparecida – ACRA. 29/11/1996, fls. 
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acordo com Habermas e, neste caso, aproximando-se de Arendt, é através da ação 

comunicativa que se pressupõe a base de validade do discurso: ―as pretensões de validade 

universal (verdade, justeza, veridicidade), que pelo menos implicitamente são colocadas e 

reciprocamente reconhecidas pelos interessados, tornam possível o consenso que serve de 

base para o agir comum.‖ (HABERMAS, 1990, p. 33).  

Todavia, estes canais de interlocução devem garantir uma maior autonomia a cada 

cidadão, não restabelecendo qualquer forma de dominação e/ou de imposição quanto à melhor 

maneira de agir e quais princípios devem seguir. Ser conscientemente autônomo, de acordo 

com Bauman: 

 

(...) é a consciência de que as instituições da sociedade poderiam ser diferentes, 

talvez melhores do que são, de modo que nenhuma das instituições existentes, por 

mais antigas ou veneráveis, pode pretender estar imune à análise, reexame, crítica e 

revalidação. (BAUMAN, 2000, p. 87) 

 

A prefeitura já havia doado o terreno, entretanto, os custos elevados de uma obra 

desse vulto tornou-se o maior desafio a ser enfrentado pela nova presidente da ACRA, Maria 

Mendes Ramos149. Conhecida como Maria de Cori (Cori é abreviação do nome Corional, 

esposo da Maria), tomou posse no dia 12 de novembro do ano 2000, por aclamação, 

permanecendo como presidente por dois mandatos consecutivos, até o ano de 2006. Sua 

posse, entretanto, nos faz refletir sobre os perfis das lideranças comunitárias, bem como sobre 

os interesses em curso. Às vezes, parece necessitar de uma motivação pessoal, de interesses 

pessoais, como nos esclarece Maria Mendes, em depoimento: 

 

As pessoas me convidavam para entrar na Associação. Eu dizia: uma hora eu vou. 

Aí eu precisei da Associação.  Houve uma época que nós tínhamos um sobrinho que 

é filho do irmão de Cori, que precisava do apoio da Creche. Pra colocar lá tinha q ue 

ser sócio. Aí, como o irmão dele estava separado da mulher e estava em São Paulo, e 

a criança estava aqui com a vó, então, nós ficamos, entramos na Associação para 

amparar aquela criança; entramos na Associação; matriculamos ele e, com isso, 

fomos envolvendo com o povo da Associação também. Dentro de pouco tempo, eles 

queriam que a gente assumisse a presidência. Disse: agora não, deixa mais pra 

frente. Aí, depois, numa época anterior dessa eleição que eu venci (2004), houve 

uma eleição que eu concorri e perdi (2000), mas por poucos votos.  Aí, dessa vez, eu 

fui eleita presidente da associação. Começamos a trabalhar; era um sonho nosso 

fazer uma construção de uma creche mais ampla pra amparar essas crianças num 

espaço maior
150

.  
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 Tomou posse como presidente da ACRA em 12 de novembro de 2000-2003. Livro de Atas da ACRA. Fls . 30, 

v e 31. 
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Arendt (2000) rejeita toda ação baseada numa relação de meios e fins, estruturada 

na manipulação egoísta, a qual estabelece dominantes e dominados, como o quer Weber 

(2000). O que é importante registrar, porém, do ponto de vista da estrutura de representação 

de interesses, é que, de certa forma, Maria Mendes, apesar dos controvertidos motivos 

pessoais, familiares e comunitários que a levaram a ingressar na ACRA, a partir de sua posse, 

no ano 2000, portou-se como uma dirigente combativa, mobilizando os moradores por meio 

da promoção de assembleias e de manifestações públicas; manifestações táticas por serviços 

que a ordem capitalista ousava distanciar.  

Inaugurava-se, no ano 2000, sob a presidência de Maria Mendes, um período 

intenso de mobilizações em prol da construção do prédio que abriga a Creche Nossa Senhora 

Aparecida e a sede da ACRA. Este novo espaço possibilitou a inclusão de novos projetos 

sociais de grande relevância para a comunidade. Sobre o histórico dessas realizações, sua 

entrevista nos é muito reveladora: 

 

Eu fui eleita presidente da Associação. Começamos a trabalhar, era um sonho nosso, 

fazer uma construção de uma creche mais ampla pra amparar essas crianças num 

espaço maior. (...) Quando eu assumi, já tinha solicitado junto a Severino a 

construção da creche e, depois de dez meses, ele chegou pra mim e disse que não ia 

construir a creche. Se nós quiséssemos o ―O Mundo Colorido‖, que já era outra 

creche, que ele cedia para a Associação, mas outra que ele não construía não. Ai eu 

falei: eu não quero o ―Mundo Colorido‖; é pequena, é quase o tamanho da que nós 

já temos. Eu cheguei, reuni a diretoria e falei: olha, o Severino, não vai nos dar 

apoio, mas eu respondi pra Severino que nós vamos fazer. Ele falou que não fazia; 

eu falei: pois nós vamos fazer. Falei firme, vamos juntos, vamos nos unir e vamos 

mostrar que temos força. Daí mesmo já escalou o pessoal pra limpar o terreno; 

chamamos os pais pra limpar o terreno; pedi Gê Coco pra fazer a planta. E 

contratamos o ZEZÃO pra fazer, sem dinheiro nenhum, só na raça. (...) A primeira 

promoção que nós fizemos foi uma feijoada. Ela nasceu toda assim, de promoção, 

fizemos leilões, leilões de bezerros, saímos pedindo bezerro e também o livro de 

ouro; nós pedimos em todas as lojas de material de construção, postos de gasolina, 

em todos os comércios de São Francisco nós pedimos. (...) As doações em dinheiro 

nós íamos comprando material; muitas pessoas doavam a mão de obra, vinham 

trabalhar de graça. (...) o Poder Judiciário nos passava dinheiro de multas, mão de 

obra de presos. (...) Dom Anselmo (ex-Bispo da diocese de Januária) também nos 

ajudou muito, doou 12 mil telhas, depois da creche construída, ele deu 20 jogos de 

mesa e cadeirinhas para as crianças também. 
151

 

 

 

O término do prédio da Associação revelou os esforços que se somaram numa 

ação coletiva.  Nessa construção, houve o envolvimento de diversos setores da sociedade 

civil. Na placa de inauguração da obra, consta o agradecimento a todos os participantes das 

promoções realizadas. Eles são, além da diretoria da Associação, a Mitra Diocesana de 

Januária (Dom Anselmo Muller), os Missionários da Sagrada Família (padre Pedro Metllrer, 
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padre José Antônio da Rocha Lima e o padre Vicente Euteneuer), o Missionário Secular 

(padre Antônio José dos Reis), o Poder Judiciário e os demais membros da comunidade que 

participaram nos diversos mutirões e nas promoções como bingos e rifas.  

A fotografia do prédio, a seguir, retrata a sua dimensão física. Resultado de 

inúmeros esforços da comunidade no exercício da participação comunitária, tornou-se 

realizador da inclusão social de inúmeras crianças por meio da educação popular.  

 

 

Fotografia 15: Sede da ACRA, no bairro Aparecida. Dezembro de 2011.  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 

 

O resultado do envolvimento coletivo pode, de maneira geral, ser visualizado na 

tabela a seguir. Esta mostra os resultados da análise do Livro de Ouro, aberto em 30 de 

outubro de 2001, pela presidente da ACRA, Maria Mendes Ramos, e encerrando-se no ano de 

2004. 

Tabela 3 

Relação dos doadores para a realização da construção do prédio da Creche Nossa           
Senhora Aparecida e da sede da ACRA em São Francisco/MG, no período 2001-2004 

TOTAL DE DOADORES 173 

DOAÇÕES EM DINHEIRO R$ 27.185,00 

VALOR ARRECADADO ATRAVÉS DE LEILÕES R$ 1.265, 00  

DOAÇÃO DE AREIA EM METROS CÚBICOS 8m³ 

DOAÇÃO DE BRITA EM METROS CÚBICOS 7m³ 

DOAÇÃO DE TIJOLOS/UNIDADES 42.700 unidades 

DOAÇÃO DE CIMENTO: SACOS DE 50Kg 299 unidades 

Fonte: Livro de Ouro da ACRA, no período 2001-2004, fls. 1-6. 
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Segundo Maria Mendes Ramos, posteriormente, a diretoria fez um balanço das 

doações arrecadadas na prestação de contas, chegando ao valor de R$100.304,00.152  

A inauguração da obra, em 01 de fevereiro de 2004, finalizou uma etapa de 

esforços conjuntos por uma causa social reconhecida pelos habitantes da cidade como muito 

significativa. A partir da inauguração, numa infraestrutura melhor, houve a possibilidade de 

potencializar ações que já vinham sendo desenvolvidas pela ACRA e se acrescentando outras, 

como nos mostra a matéria publicada no jornal local: 

 

                                           MARIA MENDES RAMOS – MARIA DE CORI 

(...) Atualmente é a presidente da Associação Comunitária dos Bairros Jardim 

Regalito e Aparecida. À frente dessa associação ela é peça importantíssima na 

construção do prédio da Creche, da sede da associação e de uma quadra de esportes; 

responsável pela instalação, em parceria com a Prefeitura Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, do Projeto Amigo Real (Banco Real) Renascer Para a 

Vida que hoje atende mais de 200 crianças e adolescentes. Conseguiu a doação de 

um terreno com 1062m², pela Prefeitura onde serão construídas outras obras sociais. 

Fez parceria com a Fábrica de Doces das Irmãs da Divina Providência na captação 

de recursos para aquisição de material de consumo e, agora, através do SERVAS, 

conseguiu recursos para criar, na creche, a caixa de Brinquedos e Mala de leitura 

para crianças.
153

 

 

A ACRA tem sido reconhecida, por parte dos moradores da cidade de São 

Francisco, como capaz de manter em aberto inúmeras possibilidades de ações coletivas. 

Todavia, ao analisar a notícia divulgada no jornal local, dada acima, ficou acentuada a 

presença decisiva da presidente Maria Mendes nos principais acontecimentos. Atuando dessa 

maneira, assemelha-se ao que Baerle (1992), analisando as Associações de Moradores de 

bairros em Porto Alegre/RS, designou de liderança combativa.  

 

Ser um dirigente combativo significava: (1) a mobilização dos moradores, através da 

promoção de assembleias e manifestações públicas; (2) uma concepção tática das 

lutas por serviços e pelo acesso à terra, subordinando-as a (3) uma concepção 

estratégica no sentido da acumulação de forças para um enfrentamento em larga 

escala às estruturas capitalistas da sociedade (BAERLE, 1992, p. 44).  

 
 

Muito embora Hannah Arendt (1989) reconheça alguma importância nos laços de 

afeto contido nas ações caritativas, ela não compactua com qualquer forma de delegação de 

poderes. Assim, na construção de uma história comum, a fala de cada um é dotada de sentido, 

e os critérios de verdade, justiça e legitimidade são construídos na experiência intersubjetiva. 

Como diz Baerle: ―a constituição dos movimentos sociais se dá desde sempre num processo 
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de interação entre indivíduos, coletivos, instituições da sociedade civil e do sistema político 

formal e pressões, valores e padrões de funcionamento da sociedade diante da conjuntura.‖ 

(BAERLE, 1992, p. 18).  

Desse modo, o que parece fazer falta no pensamento de Arendt (1989) é a 

possibilidade da representação. A autora não compactua com a partidarização generalizada; 

são partidos defendendo grandes interesses privados. Os sujeitos políticos se autorreconhecem 

como sujeito de direitos. Nesse sentido, as ações realizadas por meio da reivindicação coletiva 

em prol da obtenção de uma escola pública no bairro Aparecida demonstraram a capacidade 

de articulação e do poder coletivo, no sentido de Hannah Arendt (1989), resultando na Escola 

Municipal José D‘Ávila Pinto, em 1992. E por meio do sentido que Arendt (2000) atribui à 

educação o início de algo inteiramente novo a cada nova geração. 

 

 

3.4. Associação Comunitária do bairro Sagrada Família 

 

 
 

                 A Associação Comunitária do bairro Sagrada Família surgiu em meio a tantas 

outras no espaço urbano e na zona rural do município de São Francisco. Os moradores do 

bairro percebiam-na como elemento agregador de ações que pudessem amenizar as demandas 

por trabalho, melhorias no abastecimento de água, extensão da rede elétrica e abertura de ruas 

ligando o bairro ao restante da cidade. 

Por meio dessa Associação, foram realizadas ações conjuntas que resultaram na 

horta comunitária, nos portos para extração de areia do rio São Francisco e nas olarias para 

fabricação artesanal de telhas e tijolos. 

A reunião inaugural da Associação ocorreu em 02 de abril de 1989, no salão 

paroquial da Igreja Católica do bairro. 
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Fotografia 16: Igreja Católica e salão paroquial no bairro Sagrada Família. Julho de 2011.  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 

 

A presença da Igreja no início do bairro, como aconteceu ao longo dos anos 70 no 

Brasil, resistindo, na época, face aos militares e, depois, representando algumas causas 

sociais, voltadas para a solução dos problemas sociais, também se estendeu nessa nova fase, 

cedendo o salão comunitário para as reuniões.  

As reuniões que se seguiram à inaugural da Associação154, quando não 

aconteciam no salão paroquial, ocorriam nas mediações da casa do presidente da Associação.  

Formalizada a criação da referida Associação, esta passou a ser regida por uma 

diretoria. A sequência dos trabalhos da Associação foi marcada por ações com vistas às 

melhorias imediatas do bairro, tais como: ligação da rede de água, melhoramento no 

atendimento médico e solicitação de um posto de saúde para o bairro, como se percebe na Ata 

da Assembleia Geral da Associação, realizada em 22 de abril de 1990: 

                                                 
154

 Aos dois dias do mês de abril de 1989 às 11h35min no salão paroquial reuniram-se, em assembleia geral, os 

sócios já cadastrados, representantes da Associação do bairro Sagrada Família e pessoas da comunidade 

interessadas com o objetivo de fundar a referida Associação, aprovando o estatuto e eleger os membros de sua 

diretoria, escolher o conselho fiscal, e demais membros exigidos pelo estatuto. A reunião constou dos seguintes 

itens: abertura pela diretora da E. E. Sagrada Família, Maria Gonçalves, falando a todos da necessidade e 

importância dessa associação, e representando em seguida o preâmbulo de estatuto, a ser apreciado, discutido e 

aprovado. Ata da fundação da Associação comunitária dos Moradores do Bairro Sagrada Família . 02 de abril 

de 1989, fls. 1. 
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O presidente falando sobre um ofício à Dra. Sandra pedindo melhoramento no posto 

de saúde, falou que o prefeito vai colocar água na casa do povo, e padre Vicente vai 

fazer os banheiros, o presidente falou que há três meses não recebe benefícios da 

prefeitura para os sócios.
155

 

 

 
Durante a vivência das experiências comunitárias pelos associados nas ações 

empreendidas pela Associação na aquisição dos objetivos comunitários, havia o aprendizado 

coletivo e o exercício da cidadania como estratégia política dos não cidadãos, dos excluídos, 

uma cidadania vinda de baixo (DAGNINO, 1994). A esse respeito, a autora comenta: 

 
Um processo de aprendizado social, de construção de novas formas de relação, que 

inclui, de um lado, evidentemente, a constituição de cidadãos enquanto sujeitos 

sociais ativos, mas também, de outro lado, para a sociedade como um todo, um 

aprendizado de convivência com esses cidadãos emergentes que recusam 

permanecer nos lugares que foram definidos socialmente e culturalmente para eles. 

(DAGNINO, 1994, p.109).   

 

 

A distância do bairro em relação ao centro da cidade dificultava a comunicação 

dos moradores com as outras regiões da cidade. O primeiro orelhão do bairro foi uma das 

reivindicações atendidas por meio da Associação e significou uma melhoria importante nesse 

sentido. A Associação, comemorando dois anos de formação, realizou um balanço das 

principais conquistas que beneficiaram toda a comunidade e as divulgou no jornal local SF, O 

Jornal de São Francisco: 

 
Associação desenvolve trabalho no Sagrada Família 

A Associação Comunitária do bairro Sagrada Família completou no dia 12 de abril 

próximo passado dois anos de existência. Segundo Claudionor Rodrigues Pinto, 

presidente da Associação, os resultados obtidos com a criação e funcionamento da 

mesma são altamente positivos. Inicialmente era formada por 54 sócios, tendo hoje 

cerca de 600, e apesar das precárias condições financeiras da população daquele 

bairro, a diretoria afirma que 50% dos associados mantêm em dia o pagamento  das 

mensalidades. Claudionor afirma que, com a atuação da Associação junto à 

administração municipal, muitos benefícios têm sido conseguidos para a população 

do bairro, merecendo destaque a área de educação, onde houve o fornecimento de 

materiais como carteiras escolares, cadernos e lápis para as crianças mais 

necessitadas. Na escola local foram construídos novos banheiros e as salas foram 

redimensionadas através de divisões de madeirite. Com relação ao fornecimento de 

água potável, a Associação realizou importante trabalho no cadastramento de sócios 

que necessitavam deste serviço, conseguindo a doação dos cavaletes pela Prefeitura 

Municipal, tendo o cuidado de favorecer os mais carentes. Uma das primeiras 

reivindicações da comunidade está próxima de tornar-se realidade, pois a construção 

de um novo centro de saúde está prestes a ser concluída. A associação passará agora 

a lutar pela construção do prédio escolar, antigo anseio da população do bairro 

Sagrada Família que não tem definitivamente atendida a demanda de alunos que 

atualmente concentram-se em salas superlotadas. O terreno para construção já foi 

                                                 
155

 Ata da décima terceira reunião da Associação Comunitária dos Moradores do bairro Sagrada Família . 
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doado pela Prefeitura e o projeto está pronto, sendo necessária a liberação dos 

recursos financeiros pelo Estado para execução da obra.
156

 

 

A matéria acima, publicada no jornal local apresenta-nos alguns resultados 

importantes obtidos pela Associação; chamou-nos a atenção alguns dos aspectos divulgados. 

O primeiro deles, o aumento significativo do número de associados, o que demonstra a 

confiança nos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos. Outro aspecto que merece 

destaque é a ênfase dada à educação no bairro, com a distribuição de materiais escolares 

como: carteiras para as salas, lápis, cadernos, e a construção de novos banheiros, além da 

ênfase nas salas superlotadas. 

A história da educação nesse bairro iniciou-se no ano de 1981, quando o prefeito 

municipal Edson Paraíso Cunha sancionou a Lei nº 831/81, doando um terreno de 5.000m² ao 

padre Vicente. O clérigo foi o responsável pela construção do primeiro prédio escolar no 

bairro. Pelo que se observa, a educação, naquele momento, não era vista por parte do poder 

público municipal como um direito dos moradores daquele bairro. Paradoxo da cidadania 

brasileira, que entrou na modernidade capitalista sob a concepção ―patriarcal de mando e 

autoridade, concepção esta que traduz diferenças e desigualdades no registro de hierarquias 

que criam a figura do inferior que tem o dever da obediência, que merece favor e proteção, 

mas jamais direitos‖ (TELLES, 1993, p. 10). Em função da retração do poder público 

municipal, ao longo dos anos, o padre Vicente assumiu diversas responsabilidades sobre as 

demandas dos moradores do bairro. Por meio da construção de casas e da doação de alimentos 

e remédios, juntou-se à educação.  

 

                                                 
156

 SF, O Jornal de São Francisco. Abril de 1991. Ano 31, n. 1239, p. 4. 
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Fotografia 17: Salas de aula construídas pelo padre Vicente Euteneuer. Julho de 2011.  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 

 
Situações como essa se reproduziram ao longo dos anos, contribuindo para que 

muitos dos entrevistados se referissem ao pároco local como prefeito dos pobres. Todavia, 

essa foi a escola que prestou os primeiros serviços aos moradores do bairro até o ano de 1997, 

quando foi inaugurado o prédio escolar construído pelo governo estadual. 

 O jornal local refere-se a essa demanda, ou seja, à construção de um novo prédio 

escolar que pudesse atender a totalidade dos alunos do bairro. No texto, a referência ao 

estágio do andamento da questão: o terreno já havia sido doado pela Prefeitura; o projeto 

estava pronto, entretanto, faltava a liberação dos recursos pelo governo estadual, o que 

aconteceu no ano de 1996157. 
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 Durante a visita do Governador Eduardo Azeredo ao Norte de Minas, fez-se uma visita surpresa à cidade de 
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Fotografia 18: E. E. Sagrada Família. Dezembro de 2011.  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 
 Outro aspecto da matéria publicada é a referência à construção do novo posto de 

saúde, o qual teve a sua conclusão em setembro de 1992, demonstrando a união de esforços 

da comunidade por meio da pressão sobre as autoridades locais. Apesar de a matéria 

transmitir a ideia de linearidade, no plano real, as coisas não ocorreram assim. O modelo de 

cidadania tradicional no Brasil ―proclama a justiça como dever do Estado, mas desfaz os 

efeitos igualitários dos direitos e repõe na esfera social desigualdades, hierarquias e 

exclusões.‖ (TELLES, 1993, p. 11). O que os moradores do bairro Sagrada Família 

buscavam, por meio da participação na Associação de Moradores de bairro, era a ruptura com 

a ordem excludente na qual estavam imersos.  

No bairro Sagrada família, a saúde continuava representando um dos maiores 

reclames dos moradores do bairro. A situação da saúde pública e possíveis soluções estiveram 

em pauta durante várias reuniões. Dentre as possíveis soluções, foi discutida, na Assembleia 

Geral da Associação, no dia 06 de fevereiro de 1998, a aquisição de uma ambulância junto à 

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Durante a sessão, esteve presente a 

vereadora do PFL, Margareth Magalhães. A vereadora, na oportunidade, firmou 

compromisso: 
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A vereadora Margareth falou sobre o trabalho da associação, elogiou a comunidade, 

parabenizou a diretoria, falou sobre seu trabalho na Câmara e seus projetos a bens da 

comunidade, inclusive explicou sobre o projeto dela que está sendo aprovado na 

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais sobre uma ambulância para a 

Associação Comunitária do bairro Sagrada Família.
158

  

 

 

 

Fotografia 19:  Posto de saúde conquistado por meio dos esforços reivindicativos da Associação Comunitária do 

bairro Sagrada Família em 1992. Dezembro de 2011.  

Fonte: Acervo do pesquisador. 

                          

 

                    

A aquisição da ambulância causou alguns problemas operacionais. Ela seria um 

bem à disposição dos associados ou de todos os moradores do bairro? Os custos elevados, 

aliados à escassez de recursos financeiros por parte da Associação, em razão da dificuldade de 

muitos sócios manterem em dia o pagamento das mensalidades, fizeram aumentar as dívidas 

com o motorista, conforme registrado na Ata do mês de agosto de 1998: 

 
O presidente falou sobre o uso e funcionamento da ambulância da comunidade, 

explicou aos moradores que a ambulância é carro de emergência para socorrer 

pacientes, pessoas que não aguentam andar de pé ou de bicicleta, e que algumas 

pessoas estão abusando, por qualquer dor de cabeça já que há ambulância, e muitos 

estão mentindo dizendo que são sócios e não são. Estão inventando isso porque 

quem não é associado paga uma taxa de 3,00 reais para ir ao hospital e para não 

pagar, mentem para o motorista que agora vai exigir o recibo do último pagamento 

efetuado para a associação. O presidente disse que o dinheiro que está arrecadando 
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dos associados não dá para o gasto de combustível e o salário do motorista, por isso 

a diretoria decidiu promover um leilão comunitário dia 02, sábado próximo, para 

fazer o pagamento do motorista. A ideia foi aprovada e algumas pesso as se 

manifestaram concordando com o leilão e já dizendo o que iria (sic) trazer de ajuda 

para o leilão.
159

 

 

 
Apesar das dificuldades, os moradores continuavam cientes da validade de 

continuarem sonhando, e não mediam esforços na realização de ações recreativas (bingos e 

rifas) para angariar recursos a fim de sanar as despesas e manter a ambulância em atividade. 

Todavia, outras medidas foram tomadas: redução das viagens desnecessárias e campanhas nas 

ruas para aumentar o numero de sócios, totalizando 818 pessoas associadas. O êxito do evento 

recreativo possibilitou o saneamento da dívida dos salários atrasados com o motorista: ―o 

motorista da ambulância recebia 136 reais e diárias dos pacientes, a partir de agora, vai 

receber 160 reais da Associação, sem diária, mas com direito de receber diária dos não 

associados para viagens para fora da cidade sem interferência da Associação‖.160 

                   O que se discutia durante as assembleias, os embates, as opiniões iam 

constituindo-se no aprendizado, expressando e reforçando a existência de sujeitos-cidadãos e 

de uma cultura de direitos que inclui o direito de ser coparticipe da gestão da cidade 

(DAGNINO, 1994). Ainda segundo a autora: 

 

As dificuldades comumente apontadas para que os setores populares venham 

efetivamente a desempenhar esse papel, dificuldades que são reais e extremamente 

complexas, como as assimetrias de informação, de uso da linguagem, de saber 

técnico, não estão servindo de pretexto para que se descarte essa possibilidade, mas 

estão sendo enfrentadas na prática. (DAGNINO, 1994, p. 110). 

 

 

 

O balanço positivo das ações da Associação foi comprometido diante dos 

desdobramentos da economia brasileira nos anos de 1990. Segundo matéria publicada no 

jornal local, o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São 

Francisco, Manoel Rodrigues, mencionou os tempos difíceis que os comerciantes estavam 

passando: 
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TEMPOS DIFÍCEIS 

O Presidente da ACIASF, Manoel Rodrigues, em documento distribuído aos 

associados, frisou: ―a nossa economia está enfrentando um período difícil, talvez o 

mais duro que o país já passou.‖ E recomenda: ―É preciso que estejamos atentos 

para que não tenhamos surpresas desagradáveis no gerenciamento dos nossos 

negócios‖. E diante da retração econômica, aconselhou: ―A criatividade é fator 

importante em um empreendimento. Devemos estar atentos e ficar com os pés no 

chão, pois os meses de janeiro e fevereiro prometem um período duro para todos 

nós‖
161

.  

 

 

                 O chamamento à criatividade não era novidade para os sócios da Associação 

Comunitária dos Moradores do bairro Sagrada Família, que já vinham realizando várias ações 

na superação dos desafios pelos quais passavam. A crise econômica que amedrontava os 

comerciantes locais interferia duramente sobre a vida das camadas menos favorecidas e 

influenciou o funcionamento da Associação. Assim, os pagamentos das mensalidades ficavam 

comprometidos e, sem o pagamento das mensalidades, a Associação diminuía o seu poder de 

atuação. De 50 centavos, em 1989, no ato da fundação da Associação, acompanhado pelo 

aumento da inflação, chegou a 100 cruzeiros reais em meados de 1994 (equivalente a um real 

após o advento do plano que criou a nova moeda brasileira).  

                   Dessa maneira, as reuniões foram paulatinamente diminuindo a frequência. Se, 

inicialmente, elas ocorriam mensalmente, passaram a ser trimestrais e semestrais no final dos 

anos de 1990. Numa das reuniões de 1996, o associado José Eunides, membro do Conselho 

Fiscal, demonstrou suas preocupações em relação ao rumo o qual estava tomando a 

Associação: 

 

O senhor José Eunides membro do Conselho Fiscal usou a palavra dizendo que a 

associação antes era tão boa e de repente ficou sem incentivo. O que está 

acontecendo? E falou do trabalho que a associação já fez no bairro e das conquistas 

já realizadas. O presidente disse que antes os associados pagavam em dias as 

mensalidades e tinham mais interesse e que hoje eles não estão pagando e sem 

dinheiro não têm como fazer uma boa administração, e quando pagam já querem 

saber o que vai sair para os associados, estão só visando em ganhar, ou melhor, em 

receber benefícios, mas não querem colaborar com a comunidade.
162

 

 

 

As frequências às reuniões diminuíram drasticamente, diminuindo, inclusive, o 

número das próprias reuniões da Associação. No período entre 1998 e 2000, as reuniões 

praticamente não existiram; o último registro em Ata data do ano de 2003. A esse respeito, diz 

Arendt: 
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O único fator material indispensável para a geração do poder é a convivência entre 

os homens. Estes só retêm poder quando vivem tão próximos uns aos outros que as 

potencialidades da ação estão sempre presentes; (...) o que mantém unidas as 

pessoas depois que passa o momento fugaz da ação (aquilo que hoje chamamos de 

organização) e o que elas, por sua vez, mantêm permanecerem unidas é o poder. 

Todo aquele que se isola e não participa dessa convivência renuncia ao poder e se 

torna impotente, por maior que seja a sua força e por mais válidas que sejam suas 

razões. (ARENDT, 2001, p 213). 

 
 

A cidade e, sobretudo, as Associações de Moradores de bairro aqui analisadas 

vivenciaram os desdobramentos da globalização da economia mundial e a sua inerente 

tendência a desmobilizações coletivas, subsumindo o poder, como o descreve Arendt (2001). 

A Associação sentiu o déficit de exclusão, como lhe atribui Castel (1998a), 

entretanto, não ficou imobilizada. As ações seguiram-se por meio da manutenção das 

lideranças que encontraram, na atividade político-partidária, uma alternativa para preservar 

conquistas coletivas (horta comunitária, olarias artesanais de tijolos e telhas, porto de extração 

de areia do rio São Francisco, escolas, postos de saúde e creche, dentre outros).  

A sequência dos acontecimentos demonstrou incentivos aos sindicatos 

corporativos, tendo em vista a arrecadação compulsória do bolso do trabalhador e a retração 

da força reivindicativa, subsumindo a força política dos sindicatos na defesa de direitos 

coletivos.  Esses são alguns dos desenlaces dos partidos com suas bases e os movimentos 

sociais; todavia, Sorj; Martuccelli advertem: ―a democracia não avança por saltos, mas pela 

acumulação de pequenas mudanças e que tão importante quanto o conflito são as normas 

comuns de convivência.‖ (SORJ; MARTUCCELLI, 2008, p. 27). Na sequência, faremos um 

balanço das ações políticas desenvolvidas pelos vereadores eleitos como representantes dos 

bairros Aparecida e Sagrada Família. 

 

 

3.5. Sujeitos políticos e a representação como espelho das aspirações populares  

 

 

As Associações de Moradores de bairro não agem sozinhas; balizam suas ações na 

obtenção das melhorias necessárias a uma qualidade de vida satisfatória dos moradores do 

bairro a partir da abertura de diversos canais de interlocução para a obtenção de suas 

reivindicações. Sejam nas assembleias entre os sócios, nas reuniões com políticos, na palestra 

com intelectuais, o que se pretende é, por meio da comunicação, encontrar possíveis soluções 

para as suas demandas. Agindo desse modo, vai-se adquirindo um aprendizado coletivo que 
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lhes confere uma maneira toda singular de resolver seus problemas. Por vezes, há a 

constatação, por algumas lideranças, da necessidade em se adotar mais um ingrediente na 

aquisição das melhorias comunitária: a representação política. Por meio da disputa das 

eleições aos cargos no Poder Legislativo municipal, estadual e/ou Poder Executivo, existe a 

confiança de que, participando do jogo político, as camadas populares serão mais bem 

representadas. 

Chauí (2003), analisando a representação política no Brasil, caracteriza os 

partidos políticos brasileiros como portadores de base ideológica frágil. A autora, em sua 

análise, identifica pelo menos três tendências ideológicas, ainda que frágeis no país. São elas: 

(a) partidos clientelistas, que seguem um modelo medieval conservador, no qual os direitos 

são suprimidos, atuando motivados por favores e conchavos políticos; (b) partidos populistas, 

nos quais a representação mescla o lado conservador medieval e o iluminismo, considerando 

os representados imaturos e, por isso, baseiam suas ações na tutela sobre os representados; (c) 

partidos vanguardistas, os quais possuem programas definidos, todavia, contraditoriamente, 

substituem o sujeito histórico por uma vanguarda que o representa; ignorando a relação 

dialógica, agem em seu lugar e o educam. As consequências imediatas dos atos praticados 

baseados nas três tendências ideológicas, de acordo com Chauí (2003), são a despolitização e 

a privatização das atividades políticas.  

O "bom político" e o "bom administrador" são tipos extremos, que correspondem 

a duas formas de se fazer política identificadas por Chaves (1996), no município de Buritis, 

tidas como contrárias, embora, no plano empírico, nunca completamente exclusivas. Segundo 

a autora, ainda que a compreensão local da política admita tal distinção – e nela perceba uma 

contradição inerente –, o político, para se eleger em Buritis, precisa, necessariamente, possuir 

os atributos de uma boa pessoa.  

 
 

Segundo a percepção local, ela possibilita o acesso aos recursos públicos e à 

autoridade sobre sua distribuição, tornando-os, por concessão, favores. A posição 

que o político ocupa garante-lhe um status especial. Ele é percebido como uma 

espécie de "funcionário do governo". Este representa não apenas uma instância 

decisória, como também uma fonte de bens, os mais diversos. Cumpre ao político 

agenciá-los em benefício do eleitor. O governo, que possui uma realidade 

onipotente, mas intangível, abstrata e distante, torna-se acessível pela mediação da 

pessoa do político. A relação política assim valorada estabelece uma hierarquia entre 

quem doa e quem recebe. Assentada no código da amizade, suposta relação entre 

iguais, a política realiza-se, contudo, pelo favor que o político é capaz de prestar ao 

eleitor, estabelecendo com isso o desequilíbrio na relação. (CHAVES, 1996, p. 8). 
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Ao exame desse argumento, percebe-se que a procura por uma representação 

espelho dar-se-á mediante os critérios morais e subjetivos. Portanto, uma relação baseada na 

moral da pessoa, em detrimento da ideologia dos partidos políticos. 

A ideia de uma representação espelho do corpo social está presente no organismo 

político representativo (COTA, 2004). Segundo o autor, no organismo político representativo, 

identificamos as características e os problemas de uma representação espelho: 

 

Além das que são estritamente políticas e ideológicas, podemos identificar as 

características socioeconômicas, profissionais, religiosas, culturais, éticas, 

profissionais, religiosas, culturais, étnicas e raciais, e até as diferenças de sexo e o 

elenco poderia (sic) continuar. (...) O fato é que a representatividade sociológica 

relativamente a certos perfis não políticos vai de encontro ao processo de 

profissionalização da vida política, que, naturalmente, toca os próprios 

representantes limitando fortemente as características que eles podem assumir. 

(COTA, 2004). 

 

 

 

Apesar da profissionalização da atividade política provocar mudanças na maneira 

de proceder dos representantes, a manutenção dos ideais que legitimaram a sua escolha é a 

condição essencial do poder político. Para isso, muita das vezes, leva-se em conta o grau de 

vinculação da representação com a organização popular, com os valores solidários do 

movimento popular (DOIMO, 1992). Coisa que a estrutura política brasileira nega. Não há 

pontos de mediação e, desse modo, ―a miséria, a fome são os aspectos mais visíveis de um 

ordenamento social presidido pela organização hierárquica e desigual do conjunto das 

relações sociais: o que podemos chamar de autoritarismo social.‖ (DAGNINO, 1994, p. 104).  

Se, para Arendt (2000), não há delegação de poder, tornar-se um representante das camadas 

populares, no âmbito da política partidária, exige alguns atributos culturalmente consolidados 

e essenciais. Estes representam uma síntese do ideário político popular que identifica os 

candidatos verdadeiros, em oposição aos supostos candidatos tradicionais.  

Irlys Alencar Firmo Barreira (1992), analisando as candidaturas ao cargo de 

vereador em Fortaleza nas eleições de 1988 e 1992, identificou algumas das principais 

características que compõem a identidade política das camadas populares aos postulantes ao 

cargo do legislativo na capital cearense: 

 
Passar na pele o que o povo passou; não sair do bairro de origem; ser comprometido 

com a causa do povo; entender as necessidades e interesses do povo ; ser capaz de 

enfrentar a oposição; olhar as necessidades gerais e não seus interesses próprios; 

denunciar os que estiverem contra os pequenos; saber ter malícia para entender o 
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jogo da política; não fazer promessas e desaparecer; colocar seu mandato a serviço 

do bairro; não abandonar o povo.
163

 

 

 

 

Embora o universo analisado pela autora seja distante em relação ao nosso, as 

características das aspirações populares e os interesses em curso são similares às identificadas 

em São Francisco. A busca da representação política ativa, a partir da vivência dos valores 

culturais, adquire seu sentido histórico no Brasil porque é feita em uma sociedade cuja 

experiência ampliada de participação civil inexiste, e cuja noção de negociação política é 

extremamente excludente (PAOLI, 1989). Daí o impacto de sua presença nessa sociedade 

que, talvez, pela primeira vez, está concebendo ―a produção de uma vida pública a partir de 

um mundo comum feito de experiências distintas de conflito e de acordo — ousando, 

portanto, conferir-lhes legitimidade e reconhecendo-lhes o direito a inscreverem-se (como 

reivindicação e ação organizada) na política.‖ (PAOLI, 1989, p. 42). 

Vê-se que seguir o pauperismo presente nas regras que organizam a vida social 

brasileira é, antes de qualquer coisa, uma condição de privação de direitos, que define formas 

de existência e modos de sociabilidades no Brasil. Desse modo, a percepção e/ou esperança 

de que, por meio da atividade política partidária, esse quadro possa ser amenizado. Ao fazer 

um levantamento dos vereadores eleitos na cidade de São Francisco, no período de 1988 às 

eleições de 2009, identificamos 15 vereadores eleitos pelos moradores dos bairros Aparecida 

e Sagrada Família, conforme representados nas tabelas 4 e 5, respectivamente. Esses dados 

são importantes na medida em que estabelecem o empoderamento que, para Toledo (2005), 

significa o segundo passo imprescindível após a recuperação da confiança pelos grupos em 

associações locais. O empoderamento da comunidade como sujeito corresponsável pelo 

projeto de uma nova sociedade, no sistema político microrregional (território municipal), 

possibilita a interlocução, a renegociação das relações de receptividade passiva que 

caracterizam o clientelismo paternalista.  
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Tabela 4 

Relação dos vereadores eleitos pelo bairro Aparecida no período de 1988-2012 

Vereadores eleitos no bairro Aparecida Partido Período 

Gregório Alves Neto PT 1988 a 1992 

Claudemir Vieira da Silva PMDB 1993 a 1996 

Armando Francisco dos Santos  PSDB 1997 a 2000 

Armando Francisco dos Santos PSDB 2001 a 2004 

José Adelson Ferreira Neves PFL 2001 a 2004 

Maria Mendes Ramos PT 2005 a 2008 

Evânio Cinézio Vieira DEM 2009 a 2012 

Fonte: Levantamento feito pela Câmara Municipal de São Francisco/MG; avulso e tabulado por Harilson 

Ferreira de Souza. 

 

 

 

Tabela 5 

Relação dos vereadores eleitos pelo bairro Sagrada Família no período de 1993-2012 

Vereadores eleitos no bairro Sagrada Família Partido Período 

Claudionor Rodrigues Pinto PFL 1993 a 1996 

Nilson Ferreira  PMDB 1997 a 2000 

Armando Gonçalves PFL 2001 a 2004 

João Barbosa dos Santos  PT 2005 a 2008 

João Barbosa dos Santos  PT 2009 a 2012 

João de Souza Lima PT 2009 a 2012 

Fonte: Levantamento feito Ppela Câmara Municipal de São Francisco/MG; avulso e tabulado por Harilson 

Ferreira de Souza. 

 

 

Do total dos 15 vereadores eleitos pelos moradores dos bairros Sagrada Família 

e Aparecida, apenas dois são ligados às Associações de Moradores dos respectivos bairros. O 

nosso interesse analítico é pelo trabalho deles. São eles: Claudionor Rodrigues Pinto, eleito 

pelo Partido da Frente Liberal (PFL), nas eleições de 1992, para o pleito 1993-1996, então 

presidente da Associação Comunitária do bairro Sagrada Família; e Maria Mendes Ramos, 

eleita vereadora pelo Partido dos Trabalhadores (PT), nas eleições de 2004, para o pleito, 

2005-2008. Ideologias completamente diferentes. 

Vamos analisar mais detidamente como se deu essa eleição dos dois candidatos 

a vereadores e seus respectivos significados para as Associações de Moradores de bairros. No 

bairro Sagrada Família, por meio da Associação Comunitária, a crítica aos representantes 

públicos era recorrente durante as reuniões. Numa dessas reuniões, o Sr. José Antônio, 

membro da Associação, pediu a palavra e disse: 
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Estamos dando muita moleza para os administradores, não está saindo nenhuma 

ajuda para o nosso bairro, isto acontece porque somos bonzinhos; e também disse: 

Vamos ser mais exigentes e duros com este pessoal, pois o nosso bairro é esquecido 

e mal administrado e só temos visitas em época de polít ica para pedirem nossos 

votos
164

. 

 

 

As palavras do Sr. José Antônio remetem à descrença que tomava conta de muitos 

moradores do bairro nos políticos refratários em relação à necessidade de acesso aos direitos 

ao bairro. Todavia, sua fala condena os políticos de ocasião; deseja presença e participação ao 

longo do mandato do representante, juntos e dando satisfações aos representados. Nesse 

ponto, ele convoca os outros sócios a subirem o tom da crítica aos maus administradores. 

Mais do que isso, havia uma crise de representatividade. Faltava confiança nos políticos 

tradicionais. Uma das alternativas que surgiram foi a candidatura do presidente da 

Associação, Claudionor Rodrigues Pinto, ao cargo de vereador, nas eleições do ano de 1992. 

Claudionor Rodrigues Pinto, vulgo Coló, era uma liderança engajada e com um 

amplo histórico de lutas pelas melhorias do bairro desde o seu início, atreladas ao coronelismo 

cujo PFL é um dos representantes. Possuía conhecimentos adquiridos pela vivência dos 

problemas pelos quais passavam a maioria dos moradores. Sua candidatura era relativamente 

natural: ―Aproveitei que o pessoal estava comigo e me candidatei a vereador‖165. 

 

 

Fotografia 20: Claudionor Rodrigues Pinto. Santinho de campanha eleitoral ao cargo de vereador pelo bairro 

Sagrada Família nas eleições de 1992.
166

  

Fonte: Acervo de Claudionor Rodrigues Pinto. 
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Conclui-se que o discurso de campanha de Claudionor Rodrigues Pinto estava 

pronto em face ao histórico de lutas pelas melhorias do bairro em vários momentos. Essa 

experiência e vinculação com a cultura dos moradores do bairro foi externada no pedido de 

apoio político durante uma das reuniões da Associação: 

 

O presidente falou aos associados sobre a sua candidatura a vereador; pediu apoio 

aos moradores desta comunidade, explicou as necessidades de um vereador p/ 

melhorias do nosso bairro. Pois se eleito for, só ele poderá trazer alguma coisa de 

bom para o nosso bairro
167

. 

 

 

Claudionor tinha consciência de sua liderança diante da comunidade e dela se 

valeu para vencer as eleições. O slogan de campanha ―Um trabalho sério pelas comunidades‖ 

deu resultado. Claudionor Rodrigues Pinto foi eleito vereador pelo PFL, com 386 votos, para 

o pleito 1993-1996.  

À maneira do vereador, os moradores do bairro Sagrada Família, agora, tinham 

um representante lutando no Poder Legislativo municipal pela melhoria das condições de vida 

dos habitantes. Assim, apresentou-se um diagnóstico dos principais problemas do bairro 

Sagrada Família e dos principais desafios a serem enfrentados, dando ênfase no que ele estava 

realizando em prol do bairro: 

 
BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA E O PROGRESSO: 

O vereador Claudionor Rodrigues Pinto, eleito com expressiva votação do povo do 

Bairro Sagrada Família, vem desenvolvendo excelente trabalho em prol daqueles 

que lhe confiaram o voto. Coló como é conhecido pelos amigos, eleitores e 

correligionários, apresentou relatório, dando conta das condições sociais dos 

moradores do Bairro Sagrada Família, prometendo fazer levantamentos em outras 

áreas da cidade, formando, assim, um perfil da população carente, visando fornecer 

subsídios para que o Prefeito Municipal, Severino Gonçalves da Silva, direcione seu 

trabalho sobre as questões mais urgentes.  O vereador Coló informou que foram 

cadastradas 593 famílias, destas apenas 390 tem banheiros; só 115 têm filtro em 

casa; 359 possuem casa própria; 185 moram em casas cedidas pela Paróquia e pelo 

Estado; 40 famílias moram em casas de aluguel; 14 famílias moram em conjunto 

com outras famílias. Sobre o índice de alfabetização foi apurado que 118 pessoas 

não contam com nenhuma alfabetização. Desta forma, o vereador Coló vem 

desenvolvendo um trabalho direto e permanente com a população mais carente de 

nossa cidade, munindo o chefe do Executivo Municipal Severino Gonçalves da Silva 

de dados condizentes com a realidade, consequentemente, promovendo melhorias 

dirigidas aos setores mais necessitados da população. Na linha de ação e trabalho do 

vereador Coló encontra-se em pleno andamento com a horta comunitária implantada 

com a ajuda e colaboração direta da Prefeitura Municipal. Em breve os serviços de 

terraplanagem, encascalhamento e colocação de meio fio nas ruas daquele bairro 

Sagrada família terão início, melhorando o aspecto urbanístico e as condições de 

vida da população.
168
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              A matéria publicada no jornal local anunciava obras sociais - como a horta 

comunitária, o encascalhamento e a construção de meio-fio nas ruas - como benefícios 

adquiridos por meio do seu empenho. Entretanto, uma das promessas não se confirmou. O 

levantamento em outras áreas da cidade, formando um perfil das principais demandas da 

população do município, fornecendo subsídios para que o Prefeito municipal Severino 

Gonçalves da Silva direcionasse o desenvolvimento municipal, não foi realizado.   

Durante a entrevista realizada com Claudionor, ele relatou as dificuldades que 

obstaculizaram sua atividade parlamentar, impedindo-o de realizar um trabalho qualitativo 

junto à comunidade: 

 

 

Eu não consegui fazer nem a terça parte do que eu queria, mas só a experiência 

valeu à pena (...). A dificuldade maior foi o pouco conhecimento da gente. Muito 

pouco na área política, né?, os recursos eram mínimos. A prefeitura, naquela época 

(1993 a 1996), era fraca, sem recursos. (...) Então, naquela época, os recursos eram 

mínimos; tinha que correr atrás mesmo. E o prefeito na época (Severino Gonçalves 

da silva) não dava muito incentivo para candidatarmos; ele sempre dificultava a 

nossa candidatura. Até quando nós corríamos atrás de um deputado lá fora pra 

ajudar num projeto, ele exigia que fôssemos com o prefeito. Outra hora, tinha que 

fazer o projeto e levar o prefeito junto conosco pra assinar. Não é como agora; o 

deputado vem na casa da gente; temos liberdade como o deputado. Naquela época, 

deputado só escutava político grande, éramos excluídos.
169

 

 

 

O vereador Claudionor identificou as suas dificuldades em lidar com o jogo 

político. Faltava-lhe conhecimento em relação às leis orçamentais e à elaboração de projetos, 

o que demanda tempo de aprendizado, o qual nem sempre é compreendido pelos eleitores, em 

face da urgência e do volume das necessidades materiais. Embora suas origens remontem à 

participação na Igreja, na Associação Comunitária, as demandas populares tinham urgências; 

isto lhe custou a derrota nas eleições municipais no final de 1996. 

No bairro Aparecida, a relação dos moradores com a política partidária iniciou-se 

anteriormente, em relação ao bairro Sagrada Família.  

O PT, em São Francisco, foi fundado no bairro Aparecida, em 1981, sob a 

liderança de José dos Reis. A reforma política de 1979, por meio da Lei nº 6.767, colocou fim 

ao bipartidarismo e instituiu o pluripartidarismo170. Dentre os vários partidos novos que 
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surgiram, surgiu o PT, Partido dos Trabalhadores. Este partido, de acordo com Sader (1995, p. 

145), nasceu ―estreitamente ligado à sociedade civil, às mobilizações de suas organizações, às 

lutas das minorias, às reivindicações libertárias, sua estrutura foi desde o começo aberta; a 

participação no partido não implicava deveres e normas rígidas‖. 

Os ideais do PT convergiam com as aspirações de parte das lideranças da Igreja 

Católica do bairro Aparecida. Como nos diz José dos Reis, fundador do PT em São Francisco 

no ano de 1981: ―Nós tínhamos um partido (PT) para conscientizar o povo. Ter na política um 

representante que se preocupasse com a própria cidade‖171.  

Conforme demonstramos na tabela 4, anteriormente, o primeiro vereador eleito 

pelo PT, em São Francisco, foi Gregório Alves Neto, nas eleições municipais de 1988, para o 

período de 1989-1992. Entretanto, esse vereador possuía ligações mais próximas com o 

povoado do Mocambo, na zona rural do município. Portanto, não tinha ligações mais 

próximas com o bairro Aparecida e/ou trabalhos comunitários com a Igreja Católica. A partir 

do mandato desse vereador, até que o PT viesse a ter outro candidato eleito, passaram-se oito 

anos, com a eleição de Maria Mendes, em 2004. Anterior a esse fato, o bairro Aparecida teve 

outros dois candidatos eleitos; nenhum deles possuía histórico de trabalhos com a Igreja e/ou 

com a Associação de Moradores de bairro (Veja tabela 4). Significavam esperanças dos 

moradores em terem um representante que pudesse melhorar os problemas de infraestrutura 

latentes no seu bairro. Como o nosso estudo prioriza a representação a partir das Associações 

de Moradores de bairros, verifica-se que o ano de 2004 foi importante para o bairro 

Aparecida, pois marca a eleição da única mulher a se tornar vereadora nesse bairro (pelo 

menos até 2011): Maria Mendes Ramos, nas eleições de 2004, pelo PT, com 925 votos.  

Com larga experiência em trabalhos comunitários dentro da Igreja e na ACRA, 

seu trabalho foi reconhecido pelos moradores do bairro e publicado no jornal local, O 

Barranqueiro: 

 

Na comunidade, ao longo desses anos, o trabalho de Maria Mendes, sempre 

amparada pelo Cori, foi de total dedicação às causas religiosas e sociais. Na 

paróquia Nossa Senhora Aparecida atua como ministra da eucaristia, é membro do 

conselho Paroquial e coordenadora da catequese, secretária da Legião de Maria, da 

Cüria e de um Presidium, foi secretária do Conselho Paroquial, foi membro da 

Pastoral da Família e da Pastoral da Criança. Atualmente é a presidente da 

Associação Comunitária dos Bairros Jardim Regalito e Aparecida.
172

 

                                                                                                                                                         
menor do que o PP; Partido Democrático Trabalhista (PDT), um partido de orientação social democrata, que  

venceu as eleições de 1982 no estado do Rio, mas que, apesar disso, é  pequeno, no geral; e o Partido dos 

Trabalhadores (PT), um pequeno partido que ganhou o apoio de uma facção significativa da esquerda. 

(MAINWARING, 2004, p. 171). 
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Durante a campanha para vereadora, a sua experiência com os trabalhos 

comunitários embalou o seu discurso, sendo exposto no material de divulgação com os 

seguintes dizeres: ―Preciso do seu voto para continuar meu trabalho‖. 

 

 

 

Fotografia 21: Santinho de Maria Mendes Ramos durante a campanha ao cargo de vereadora pelo PT nas 

eleições de 2004.  

Fonte: Acervo digital do jornal O Barranqueiro. 

 
 

 

Maria Mendes Ramos, uma vez eleita, desempenhou sua função de vereadora. 

Avaliando este trabalho, refere-se como sendo uma extensão do que ela sempre fizera ao 

longo de sua vida. 

 

Um mandato só, com 925 votos na eleição de 2004, e trabalhei. Além das 

fiscalizações que eu acompanhei, as comissões que eu fazia parte também tinha a 

minha mão. A minha participação em vários projetos como aqui no Bairro 

Sobradinho, a Escola Municipal do Bairro Sobradinho, foi indicação minha, até na 

placa consta o meu nome. A quadra (esportiva) no Bairro São Lucas, Escola 

Municipal no Porto Velho, da Piteira, então tem muitos outros trabalhos, limpeza de 

rua, asfalto aqui, asfalto ali, muitos que não saíram até hoje, mas indiquei. Além 

disso, nós fizemos assim, ééé, conseguimos, até através da Associação mesmo 

(ACRA), apoio para as comunidades rurais, como cano, caixas d‘água, essas coisas 

hídricas. (...) Não fui eleita pra segunda gestão porque caí, quebrei a perna durante a 

campanha e não pude fazer minha campanha. Tive 473 votos, fiquei como primeira 

suplente do partido (PT), mas não consegui me eleger.
173
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Os dois vereadores identificados com as Associações de Moradores de bairro que 

analisamos ocuparam, nelas, o cargo de presidente. Entretanto, a prática política no 

parlamento, como vereadores, não lhes possibilitaram a reeleição para o mandato seguinte. O 

exercício da política cuja representação atua baseada nos interesses privados distancia a 

suposta representação dos representados. Nesse caso, conforme Toledo (2005, p.174) adverte: 

―a confiança, reciprocidade e o intercâmbio podem atuar a favor de interesses espúrios, com a 

mesma força de códigos morais que alguns autores associaram a cultura cívica‖. Nesse 

sentido, o bairro Aparecida viveu uma experiência singular com a eleição do padre José 

Antônio da Rocha Lima ao cargo de prefeito, nas eleições de 2004. 

O bairro Aparecida é identificado pelos entrevistados como um bairro 

participativo e de muita mobilização coletiva. José dos Reis condiciona o fato desse bairro ter 

se tornado a primeira paróquia desmembrada pela Diocese de Januária, no ano de 1987, à 

participação comunitária. 

 

A base da Igreja, o povo, foi chegando e participando, até chegar a ser uma 

paróquia. (...) O Bispo viu que, pelo movimento, aqui merecia ser uma paróquia. 

Inclusive aqui foi a primeira paróquia da Diocese a desmembrar
174

. 

 
 

Moradores de outros bairros, como Maria de Fátima, residente no bairro 

Bandeirante, reconhecem esta identidade mobilizadora: ―Eu sempre falo aqui em casa que o 

bairro mais politizado da cidade é o Aparecida. Eles vivem a política da cidade‖.175 

Entretanto, como diz Toledo (2005), as formas de capital social negativo devem ser tema de 

especial preocupação no caso do capital social comunitário. Segundo o autor: 

 
A palavra comunidade, ambígua em relação ao tipo de vínculos existentes entre os 

que participam dela, apresenta o risco de pôr travas que inibam uma participação 

mais extensiva para um maior número de redes por parte de seus integrantes. 

(TOLEDO, 2005, p. 174). 

 

 
Ao longo dos 17 anos que ficou à frente da Paróquia Nossa Senhora Aparecida 

(1987-2004), o padre José Antônio da Rocha Lima apresentou-se como aberto ao diálogo, 

bom conselheiro, sendo identificado pelos entrevistados como um grande padre: 
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Ele abriu um leque de pessoas mais cabeça aberta, mais criativa, colhia sugestões, 

ele não era ditador. Ele fazia as reuniões e colhia as melhores ideias. Nesse caso, ele 

tornou as pessoas mais pensantes. Ai as pessoas colocavam as ideias. (...) Ele 

ajudava a gente. Dizia: você é capaz de desenvolver seu trabalho. Cada pessoa é 

capaz de desenvolver. Então ele dava aquela força pra gente desenvolver o dom que 

cada um tinha. Isso é o que eu mais me lembro. As celebrações dele eram muito 

tocantes. Era muito caprichoso ao celebrar. Ele fez um trabalho muito bem feito.
176

 

  

 

Vinculado por formação doutrinária aos pressupostos caritativos da Congregação 

dos Missionários da Sagrada família, o padre José Antônio não era simpatizante da realização 

de obras assistenciais como o padre Vicente Euteneuer. Segundo a nossa entrevistada: 

 
A dinâmica dele era diferente. O outro (padre Vicente) era conservador demais, não 

era? Até a época que ele foi formado foi diferente. O padre José Antônio já foi 

formado em outra Diocese, mais aberta. 

Harilson: Os dois são da mesma Congregação Sagrada Família? 

D. Neném: É da mesma congregação. Mas o trabalho era totalmente diferente. O 

padre José Antônio não era de ficar doando coisas, dinheiro. A doação dele era 

espiritual. O outro era espiritual e material. Só que em pequena quantidade. Então é 

assim, pra matar a fome naquele momento. Claro que matou a fome de muita gente 

naquele momento.
177

 

 

 

 

A nossa entrevistada enfatiza o poder de persuasão discursivo do pároco como o 

seu ponto alto, ao passo que o padre Vicente é identificado como conservador e 

assistencialista. Todavia, o discurso crítico do padre José Antônio, ao longo dos anos, contra 

as injustiças sociais, tornou-o um virtual candidato à carreira político-partidária. Os 

entrevistados enfatizam o teor discursivo durante as suas homilias: 

 

Um dia ele falou lá na Igreja: se eu fosse prefeito, eu consertava São Francisco. Por 

que lá (prefeitura) entra dinheiro que dá pra fazer São Francisco de ouro. Só o 

dinheiro que entra aí da balsa (transporte fluvial), dá pra abastecer São Francisco. 

Então, quando José Antônio entrou lá, e agora como é que fica? Cadê o dinheiro que 

ia abastecer São Francisco? 

 

 

 

 São em figuras como José Antônio, carismáticas, sedutoras, protegidas e 

fortalecidas pela transcendência que se pode, talvez, identificar os signos da dominação, 

questão que está ausente do pensamento de Hannah Arendt; mas para a qual ela, certamente, 
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fornece elementos para uma reflexão (TELLES, 1990), ao refutar a delegação de poderes à 

representação individual (ARENDT, 2001).  

Durante o ano de 2003, antecipando a campanha política, o padre José Antônio, 

acompanhado pelo padre José Vicente, que foi prefeito de Buritis por dois mandatos, 1997-

2000 e 2001-2004, lançou uma Cartilha de Educação Política. Nesta cartilha de fácil 

entendimento, organizada para favorecer, passo a passo, o entendimento do teor político 

implícito, conclamava o povo a refletir sobre a atividade política:  

 

Para a Igreja – Política é a ação de cada pessoa (homem ou mulher) em busca de um 

bem comum. Ou seja, que todas as pessoas sejam beneficiadas pelo bem social, 

econômico, tenha (sic) vida digna que não pode ser propriedade de alguns, mas de 

todos. (...) Então a política não é coisa suja. Pois ela é a busca do bem de todos. O 

que a faz suja são os homens que usam do bem de todos para interesse próprio. 

Assim estas pessoas estão roubando o que é de todos. Por exemplo: quando um 

político usa dos bens da prefeitura para interesse familiar, ou de grupos partidários, 

este político não está fazendo política, mas sim politicagem. (...) A Politicagem é 

feita também através de favores. Os politiqueiros, depois de fazer (sic) sua obrigação 

de cidadão público (sic), que (sic) é trabalhar para o bem de todos; dizem: - não se 

esqueçam de mim nas eleições. Com isto estão querendo receber duas vezes pelo 

trabalho que estão fazendo. Pois o homem público recebe o salário para servir à 

comunidade, na área de saúde, de educação, de transporte, de saneamento, habitação 

e outros. Todo trabalho político não é favor. É obrigação, ele é eleito para servir. (...) 

Existe politicagem também por parte dos eleitores, quando vendem os seus a troco 

de um gole de cachaça, de um emprego que não tem capacidade de executar, mas lhe 

interessa só o dinheiro. O voto está a serviço do bem comum e não em função de 

interesses particulares, pessoais ou familiares. (LIMA, 2004, p. 06-07). 

 

 

Sob o legado dos 17 anos à frente dos trabalhos doutrinários da Igreja Católica no 

bairro Aparecida, o padre José Antônio filiou-se ao PT, disputou e venceu duas eleições 

consecutivas na cidade de São Francisco, vindo a ocupar o cargo de prefeito nos mandatos 

2005-2008 e 2009-2010, quando foi afastado por suspeita de improbidade administrativa. 

Suas candidatura e vitória nas eleições foram acompanhadas de esperança e 

decepção, como nos mostra os trechos das entrevistas a seguir: 

O padre Vicente Euteneuer demonstrou esperança e desconfiança: 

 

Quando José Antônio se candidatou, pensei: agora ele vai ser a salvação da cidade. 

Eu acho que ele não devia ter saído da Igreja. Também não fiz campanha pra ele. 

Mas eu pensei: quem sabe talvez um padre vá ficar. Então, primeiro período deu 

certo (primeiro mandato, 2005-2008), mas aí, acho que roubaram; ele não terminou 

(2009-2010). Cada macaco no seu galho. Risos
178

. 

 

 

Outra entrevistada, a moradora e liderança nos trabalhos comunitários da Igreja, 

Maria Francisca, não viu com bons olhos a sua candidatura: 
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Eu mesma não votei pra ele não. De forma que, o que ele tá pas sando, eu sei que eu 

não devo. Eu não votei pra ele, nem uma das duas vezes. Como padre, eu tiro o 

chapéu pra ele
179

. 

 
 

Alguns, avaliando a sua gestão na Prefeitura, culpam o seu afastamento da Igreja 

como causa do insucesso no trato com a coisa pública, como o diz Maria Vieira do Reis Silva: 

 

 

Eu acho que a dificuldade dele maior foi porque ele abandonou a Igreja. Ele não, ele 

se afastou das pessoas que trabalhava, ele não deixou perto dele. Muitos o 

chamaram, falava: isso não certo assim, assado, tal. Ele não quis seguir. Acho que 

foi isso que atrapalhou. Na segunda posse dele mesmo, não teve nem missa na 

programação, não teve nada. Na primeira posse, teve missa, porque as pessoas 

mandaram celebrar. Ele nem a bênção quis na programação. Não é que seja 

obrigatório, mas, como padre, isso é necessário. Foi uma derrota
180

. 

 

 

 

Outro entrevistado, o senhor João Ferreira Borges, atribui a sua falta de 

conhecimento administrativo como causadora da corrupção em seu governo, complacente 

com ela, inclusive, como nos diz no trecho de sua entrevista, a seguir: 

 

Às vezes, ele pensou uma coisa de ser prefeito e se estrepou. Porque a pessoa, para 

ser prefeito, para trabalhar, é igual a um fazendeiro. O fazendeiro que não souber 

movimentar a fazenda dele, ele não sabe movimentar nada. Ele entrou num ambiente 

achando que era igual na Igreja e se ferrou. Porque, na Igreja, rola muito dinheiro, 

mais a jogada é outra. E, na Prefeitura, rola dinheiro demais, mas só trabalhador, até 

aprender demora, acho que foi aí que ele se ferrou. Porque o fazendeiro, quando ele 

tem cem reis, e, no meio daquelas cem reis, tem dez roceiras, ele não deixa junto 

com o rebanho, vende pra não por os outros roceiros. É desse jeito que eu acho que 

deveria trabalhar na Prefeitura, em qualquer repartição. Se você trabalha com uma 

pessoa que não sabe, tira ele. Se eu fosse o prefeito, e eu estou vendo você comendo 

o meu coro, eu tirava você, eu não ia deixar não
181

. 

 

 

 

               Todavia, há de se destacar que o aprimoramento da representação democrática é 

contínuo, e que estamos analisando uma cidade de pequeno porte do Brasil, cuja legalidade é 

arbitrária e autoritária; no caso do padre José Antônio, acrescentou-se o ingrediente religioso, 

transcendental do poder. Sob essa característica do poder, Chauí (2003) diz que é um poder 

que opera simultaneamente com: 
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A transcendência e a imanência, isto é, o governante se apresenta como estando fora 

do social, como transcendendo o social, na medida em que é o detentor do poder, do 

saber e da lei; (...) Esse modelo de poder era considerado por gregos e romanos 

como pré-político (despotismo bárbaro) porque nele impera a vontade pessoal e 

arbitrária do chefe, não havendo a esfera pública da lei e do direito como 

fundamento coletivos do poder. (CHAUÍ, 2003, p. 20). 

 

 

  

Ao isolar-se no poder, José Antônio parece ter perdido os referenciais da 

autoridade, no sentido de Arendt (2000), nos quais deveriam prevalecer valores modernos 

como a igualdade e a justiça; assim, repõem-se hierarquias e a corrupção, como foi divulgado 

no jornal local, em 18 de dezembro de 2010.  

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DESCOBRE MAIS UMA FRAUDE NA            

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO: 

As sangrias que eram feitas no cofre da prefeitura de São Francisco não são mais 

surpresas para ninguém, a propina muitas vezes era paga com cheques, que 

posteriormente eram trocados até mesmo com agiotas. Também eram emitidos 

recibos, datados e enumerados em nome da prefeitura e neles eram incluídos (sic) 

também o número do cheque. Tudo era feito sem a menor cerimônia, nos rec ibos 

vinha a informação para a retirada de valores especificada como troco. 

De acordo com o Ministério Público, está claro que as licitações tinham como 

finalidade apenas servir de instrumento para saques de contas públicas. Para fraudar 

os processos, eram convidadas a partir da disputa apenas empresas de propriedade 

ou com ligações com os operadores das fraudes. (...) Marcelo contou que foi 

convidado a participar de uma licitação na prefeitura de São Francisco, em 

dezembro de 2009, para digitalização das pastas dos servidores aposentados. 

Vencedor, o valor do contrato foi firmado em R$ 86. 784, entretanto, depois disso, o 

prefeito José Antônio da Rocha Lima passou a exigir que Santos lhe devolvesse R$ 

50 mil. O valor foi sacado em espécie da conta do Banco do Brasil, em Santana da 

Vargem, e entregue ao ex-prefeito. Ele contou também que foi obrigado a repassar 

ao prefeito outros R$ 20 mil, em março de 2010, para ser descontado em 90 dias. 

Entretanto o cheque apreendido pelo Ministério Público demonstra que o  ex-prefeito 

não esperou a liberação da propina. Ele preferiu trocar o cheque nº 850031 do Banco 

do Brasil, de Santana da Vargem com o agiota José Antônio Pereira de Montes 

Claros
182

. 

 

 

Entretanto, ao longo deste capítulo, demonstramos que existem premissas quanto 

ao fim de uma era na qual a corrupção não tem sido tolerada, e acena-se para uma mudança 

nas relações sociais a partir de baixo. ―Apesar da aparente continuidade que podem transmitir 

certos indicadores de desigualdade e de pobreza, as formas de tecido social, de associação e 

os universos simbólicos se transformaram profundamente na América Latina‖ (SORJ; 

MARTUCCELLI, 2008, p. 273). Essas formas têm sido permanentemente reelaboradas, a 

partir da maneira criativa como a sociedade se articula com o Estado. Reivindica-se o direito 

de serem corresponsáveis na gestão do Estado, bem como a construção de uma nova 
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sociedade. Nesta, são os próprios participantes (se autocompreendendo) que chegam ao 

acordo racional sobre as questões problemáticas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve por objetivo caracterizar dimensões do poder coletivo contra a 

pobreza e a exclusão social na cidade de São Francisco/MG e contribuir para o conhecimento 

das ações do poder da comunidade no enfrentamento das situações de privações e na 

afirmação dos direitos. Ao longo do trabalho, buscamos demonstrar a existência de uma 

relação próxima entre parte dos habitantes do município com o espaço de sociabilidade 

representado pela Igreja Católica. A partir dessa proximidade, deu-se o aprendizado da 

participação e as demandas por novos direitos. Ao primar pela democratização das relações 

sociais, num processo de aprendizagem coletiva e de mobilizações sociais dentro da 

comunidade de católicos, foi possível perceber também relações de poder e de dominação, 

quando os sujeitos criticavam práticas institucionais da Igreja e do poder público na cidade. 

Por meio da literatura consultada, mais especificamente, Weber (2000) e Arendt 

(1994, 1989 e 2001), foram definidos os conceitos de poder e de ação, contrapondo-os, por se 

compreender que tais conceitos apresentam-se como definidores da essência e do alcance da 

vida em sociedade, na qual a dimensão da cidadania especifica a maneira como a sociedade 

articula seu Estado. O aporte teórico e metodológico de Habermas (1990) atualizou a teoria 

crítica. No esforço de compreender a maneira como a sociedade articula seu Estado, tornando-

se corresponsável pela construção de uma nova sociedade, Paoli (1989), Telles (1993, 1994, 

1999) e Dagnino (1994) forneceram o suporte necessário para a condução do estudo.  

A relação entre pobreza e desenvolvimento foi discutida, ao longo do estudo, 

balizando a crítica, por se compreender que o modelo de desenvolvimento predominante no 

Brasil apresenta-se concentrador e excludente (FURTADO, 1981). A crítica enfatiza que 

conjugar crescimento econômico e melhoria das condições de vida depende do alcance, bem 

como da expansão das liberdades substantivas e instrumentais, conforme nos demonstrou Sen 

(2000).  Esse aspecto mostra-se relevante para melhor compreender o Brasil, cuja vida 

pública, historicamente marcada pelo autoritarismo social, no qual os setores dominantes 

economicamente, quando percebem transformações na direção da democratização das 

relações sociais, aderem à cultura da subalternidade, subsumindo os direitos (CAMPOS, 

2009). Segundo Campos (2009), a cultura da subalternidade manifesta-se inclusive em 

contextos nos quais aparecem novos moldes de organização e de conduta, inclusive sob o 

marco legal. Entretanto, segundo Dagnino (1994, p. 109): ―supor que o reconhecimento 

formal dos direitos pelo Estado encerra a luta pela cidadania é um equivoco que subestima 
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tanto o espaço da sociedade civil como arena política, como o enraizamento do autoritarismo 

social.‖ O trabalho da autora apresenta-se como esclarecedor, ao afirmar a existência da 

formação de uma nova noção de cidadania ao longo das últimas três décadas no país. Assim, 

o que se percebe é que as formas de ação dos novos sujeitos reivindicativos e participativos, 

revelados nas associações comunitárias, criaram, na cidade de São Francisco, num período 

histórico mais fecundo (1979-2004), uma nova configuração da afirmação dos direitos de 

participar da gestão da cidade, despertando manifestações de resistência por parte do poder 

local. 

Em relação aos bairros especificados neste estudo, Aparecida e Sagrada Família, 

dever-se-ia dizer que a realidade social do município pouco mudou.  

Ao examinarmos alguns dados relativos ao estado de Minas Gerais, deparamo-nos 

com a reprodução dessa condição por meio da concentração em áreas privilegiadas dos 

investimentos públicos. Assim, de acordo com as estimativas, o PIB mineiro, em 2004, foi de 

R$ 166 bilhões e 510 milhões, e a taxa de crescimento do estado foi de 4,9 %, representando 

algo em torno de 9,4% do PIB nacional. Entretanto, essa riqueza é desigualmente distribuída 

entre os municípios mineiros. 

 
Em 1998, 19 dos 853 municípios mineiros apresentavam um PIB por habitante 

maior do que R$ 10.000,00. Entre esses se destacam Belo Oriente, Ouro Branco, Rio 

Piracicaba e Tapira, com PIB de R$ 20.000,00. No outro extremo, 34 municípios, a 

maioria deles recém-criados, não chegaram aos R$ 1.000,00. Entre esses se 

destacam Bonito de Minas, Chapada do Norte, Juvenília, Pai Pedro, Ponto dos 

Volantes e São João das Missões, cuja renda per capita não chega a R$ 700,00
183

. 

 
Quando se analisam os números da educação no estado de Minas Gerais, no 

período, percebe-se um claro avanço na universalização do acesso, com um aumento 

significativo no número de matrículas, principalmente no Ensino Médio, representando, no 

ano 2000, 843.018 matrículas. Todavia, para os alunos pobres, a ampliação do acesso não 

significa permanência, e, no Ensino Médio, residem os problemas principais, sobretudo nas 

regiões Norte e Nordeste do estado. 75% das matrículas estão no Ensino Fundamental, e 

somente 22% dos matriculados conseguem concluí- lo.184 

Na questão da habitação, a partir de dados de 1991 a 2.000, verifica-se que Minas 

Gerais possuía um déficit habitacional estimado em 443.352 domicílios, em 2.000, dos quais 

350.898 situavam-se nas regiões urbanas. 
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Entre os municípios mineiros selecionados, aqueles com 20 mil ou mais habitantes 

são responsáveis por um déficit de 250 mil moradias, ou 59,7% da carência estadual. 

Em números absolutos, observa-se a concentração dos problemas habitacionais nos 

107 maiores municípios. No entanto, o problema é grave também nos municípios 

menores. (...) a regiões de Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce, Norte e Nordeste 

contribuem substantivamente, tanto em suas áreas rurais quanto urbanas. Apenas 

Teófilo Otoni, Montes Claros e Governador Valadares possuem um déficit 

habitacional percentual acima de 10%.
185

 

 
Se levarmos em conta as análises sobre a saúde, ainda persistem grandes 

desigualdades estaduais e interestaduais relativas ao modelo de desenvolvimento concentrador 

e excludente. 

 
Em 1998, o Ministério da Saúde apontou uma redução no coeficiente médio de 

mortes de um ano por mil nascidos vivos, que era, nessa ocasião, de 28,4. Em 

Minas, essa redução também ocorreu, mas persistiram as diferenças entre 

municípios e entre regiões do estado. Nas regiões do Vale do Mucuri, Jequitinhonha, 

Vale do Rio Doce e Norte de Minas, onde vivem mais de 3,9 milhões de pessoas, o 

índice chegou a 33 por mil. No interior dessas regiões, o coeficiente chega a 40 por 

mil nascidos vivos. No que se refere a desigualdades no acesso aos serviços de 

saúde, que são avaliadas indiretamente através da porcentagem de mortes por causas 

mal definidas no total de mortes registradas, constatou-se a redução de 19% para 

14%, entre 1980 e 1998, em Minas Gerais como um todo. Mas em 1998, no interior 

das regiões menos desenvolvidas, foram ainda registrados índices superiores a 40% 

de mortes por causas mal definidas
186

. 

 

 

Em todos os números divulgados no cumprimento dos direitos básicos, o Norte de 

Minas está entre aqueles menos favoráveis. O que se pode verificar é que o município de São 

Francisco não figura entre aqueles como Montes Claros, Pirapora e Janaúba, que se destacam 

em relação aos demais no que tange aos investimentos na geração de renda e na oferta dos 

serviços públicos básicos (OLIVEIRA, 2000). 

A maioria das ruas do bairro Aparecida continua sem asfalto, não passando de 

algumas ilhas de calçamento, não havendo uma única rua completamente calçada ou 

asfaltada. Sua população, estimada em 5 mil habitantes, conta com os serviços de um único 

posto de saúde e uma escola municipal que atende, aproximadamente, mil alunos. Uma praça 

com uma quadra esportiva é um dos poucos espaços de lazer da comunidade. Os serviços de 

água e de luz atendem, atualmente, todo o bairro, o que não acontece com a rede de esgoto. A 

rede de esgoto foi concluída, mas a quase totalidade das residências não efetuou a ligação, 

provavelmente por falta de condições para arcar com os custos da instalação. Nesse bairro, 
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não há residências construídas pelo poder público, via qualquer meio de financiamento ou 

doação. 

A comunidade continua mantendo-se envolvida com ações coletivas, 

manifestadas na horta comunitária do bairro e/ou através da ACRA. Como diz a líder Maria 

Mendes: ―Acho que, quando o povo quer, une, dá certo‖ 187. 

No bairro Sagrada Família, o panorama não se diferencia, em grande medida, do 

bairro Aparecida, com seus estimados 10 mil habitantes. A quase totalidade das ruas necessita 

de asfaltamento ou de calçamento. A pavimentação continua sendo um sonho de muitos 

moradores. Entretanto, as conquistas advindas durante o período de exercício da Associação 

Comunitária do bairro Sagrada Família (1989-2003), como a horta comunitária, continuam 

possibilitando renda e alimentos a um custo mais acessível aos moradores do bairro. Como 

diz Claudionor Rodrigues, um dos presidentes da Associação: ―Eu acho que a experiência foi 

muito boa, né? Eu trabalhava com o povo. Na casa desse pessoal mais carente. A gente sem o 

povo não é nada‖.188 

Desse modo, as dimensões do poder coletivo contra a pobreza e a exclusão social 

no município de São Francisco basearam-se em uma análise qualitativa de caso, a qual 

abordou, mais especificamente, três aspectos: dominação, ações coletivas e afirmação de 

direitos. 

No primeiro capítulo, observamos a interface entre dominação e desenvolvimento 

na cidade de São Francisco. A partir dos conceitos de poder e de dominação estudados em 

Weber (2000), identificamos evidências do personalismo nas relações sociais nos municípios 

pequenos, como São Francisco, cujas lideranças polarizam as eleições entre grupos familiares 

locais, subsumindo o debate público sobre os desafios postos à vida municipal. A atividade 

política, nesse contexto, deu-se distante dos direitos, afirmando-se mediante relações pessoais 

consolidadas na moral da pessoa, manifestada na troca de favores. 

No meio rural, nossos entrevistados tornaram latente o não cumprimento, por 

parte dos fazendeiros, dos direitos trabalhistas que lhes cabiam. Acrescente, sob essa condição 

de privação dos direitos, os parcos recursos para melhorar as condições de vida dos mesmos, 

favorecendo a manutenção da dependência e a subserviência aos patrões.  

Uma tendência que se seguiu em todo o Norte de Minas foi o progressivo 

aumento da população urbana sobre a rural (RODRIGUES, 2000). O que pode ser entendido 
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como uma tentativa de melhorar as condições de vida ao se mudar para o meio urbano. Em 

São Francisco, essa movimentação espacial não foi bem vista pelas autoridades que tanto 

tentaram fazer com que muitos habitantes do município retornassem aos seus lugares de 

origem. No entanto, em nossa análise, discutimos as estratégias de resistência de alguns 

habitantes ao invadirem terrenos públicos, os quais tomavam a posição de permanecerem na 

cidade. 

No segundo capítulo, vimos como as situações historicamente consolidadas 

engendraram um fluxo migratório a partir da enchente ocorrida no rio São Francisco, no ano 

de 1979, deixando um número estimado de dez mil desabrigados na cidade de São Francisco. 

Essa calamidade concentrou as demandas da população por moradia, empregos, roupas e 

remédios no meio urbano, ora visto como um grande problema, ora como perturbação social. 

A omissão do poder público local na alteração das condições vigentes pode ser observada no 

pequeno alcance dos investimentos em moradias urbanas. Uma tentativa do retorno dessas 

pessoas ao local de origem mostrou-se mais oportuna. 

Nesse contexto, a enchente foi o evento, a tragédia que fez emergir a ação política. 

Nesta, destacou-se a construção de casas gratuitas pelo padre Vicente Euteneur, estimada em 

1500 habitações, que representam algo em torno de 15% dos domicílios da cidade ao longo do 

período de 1979 a 2004. No caso analisado, no entorno do espaço religioso, houve a 

satisfação de algumas demandas materiais e/ou emocionais, possibilitando a inclusão social 

de muitos habitantes relegados pelas diversas condições desiguais da sociedade. Esse acesso, 

ainda que mínimo, aos direitos, a partir da sociabilidade no espaço religioso representado pela 

Igreja Católica, concebeu, junto à comunidade, formas criativas de participar ativamente dos 

problemas mais imediatos da cidade. Nesse aspecto, mais um instrumento de conscientização 

dos direitos dos cidadãos surgiu com a fundação do Partido dos Trabalhadores, em 1981.  

Em 1981, o PT não era um partido com estrutura suficientemente organizada para 

vencer as eleições no município. Se, ao longo do estudo, não exploramos mais detidamente a 

relação entre o PT e a Igreja Católica, deveu-se mais ao aspecto da Igreja local ser um espaço 

plural, mais bem consolidado. Nesse espaço, as lideranças que fundaram o partido também 

eram lideranças nos trabalhos comunitários da Igreja. Todavia, o partido, em face dos parcos 

alcances de suas incursões nas disputas eleitorais, preocupava-se mais em complementar o 

discurso de justiça social da instituição do que propriamente se afirmar como força política. 

Como hipótese para um futuro trabalho, parece acertado que o PT, ao invés de se aproveitar 

da Igreja Católica local para se fortalecer, como demonstrou Mendes (2010) ao analisar essa 

relação na cidade de Montes Claros, deixou o seu uso para o padre José Antônio, o qual 
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venceu as eleições municipais em 2004. Razão pela qual retornamos a esse tema no final do 

terceiro capítulo.  

No terceiro capítulo, concentramo-nos, mais especificamente, no modo de atuação 

das Associações de Moradores de bairro, bem como a sua relação com o poder local. Aqui, é 

importante ressaltar como as ações empreendidas pela ACRA, no bairro Aparecida, e a 

Associação Comunitária dos Moradores do bairro Sagrada Família, centradas na 

democratização das relações sociais, por meio da afirmação do direito a ter direitos, 

desencadearam a resistência por parte do poder local. Este poder entendeu como um problema 

a participação democrática na gestão pública. 

Ao longo do capítulo, buscamos demonstrar a resistência da comunidade às 

relações de mando e de obediência, nas quais a ação coletiva contrária ao clientelismo e à 

dominação apontava para a importância do contexto social na assimilação ou na 

reconfiguração das mudanças institucionais e estruturais. Nessa percepção, dar-se-á o refazer 

por meio das experiências vivenciadas pela comunidade nas Associações de Moradores de 

bairro.  

As Associações de Moradores de bairro foram importantes para o exercício do 

aprendizado coletivo da participação, adquirido nos trabalhos comunitários da Igreja Católica. 

Foi uma experiência com vistas à obtenção da autonomia, sob a qual a comunidade local 

ousava participar da gestão da cidade. Por meio das reivindicações das melhorias necessárias 

à infraestrutura (escolas, creches, postos de saúde, rede de água, rede de luz, trabalho) dos 

bairros Aparecida e Sagrada Família, buscavam o direito de opinarem sobre o justo e o injusto 

e, assim, consolidarem uma sociedade baseada na afirmação dos direitos. 

 Cabe destacar que algumas lideranças dos bairros Aparecida e Sagrada Família 

candidataram-se aos cargos públicos como vereadores e/ou prefeito. Contudo, as 

reivindicações por escolas nos bairros, postos de saúde, hortas comunitárias, ampliações nas 

redes de água e luz elétrica, calçamentos e asfaltamento de ruas, se não ocorreram por meio 

dessas representações, pelo menos mantiveram em aberto o legado positivo da participação. 

Segundo Vera Telles: 

 
Disso, certamente, dão testemunho os movimentos sociais cuja existência pública 

desenha uma trama visível que põe em cena, junto com os (ou através dos ) 

interesses, razões e vontades que alimentam o conflito, na materialidade daquilo que 

é reivindicado, uma luta simbólica em que se questionam as representações e 

imagens instituídas referidas à condição de classe, de sexo, de idade, de cor, de 

trabalho, de moradia. Sua aceitação pública não se faz sem resistência e 

ambiguidades de todos os tipos, mas se ela chega a se impor, não é tanto pela ―força 

do número‖ ou pela ideia convencional de correlação de forças, mas porque o 

acontecimento mobiliza em torno dele uma noção de legitimidade e justiça que não 
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se fixa num critério único, na medida mesma em que se abre a uma múltipla, tensa, 

mas sempre reaberta reinterpretação. (TELLES, 1990, p. 48). 

 

Vimos também que deve ser evitado o capital social negativo, conforme diz 

Toledo (2005), tal como foi exercido pelo candidato eleito ao cargo de prefeito, José Antônio 

da Rocha Lima (2005-2008; 2009-2010). Representante que prejudicou e inviabilizou o 

exercício da cidadania vinda de baixo, ao se envolver em denúncia de corrupção que 

resultaram em seu afastamento do cargo de prefeito no ano de 2010, frustrando as esperanças 

de uma representação espelho das aspirações coletivas. O fato permite entrever a atualidade 

da tese de Hannah Arendt (1989), segundo a qual não existe ação no isolamento, uma falácia 

dos homens públicos bem sucedidos, que atribuem o sucesso ao fato de estarem a sós no trato 

com a coisa pública. 

A construção ou a recriação da República no Brasil perpassa, fundamentalmente, 

pelo reconhecimento dos direitos como meio e fim reguladores das relações sociais. Pelo 

menos ao longo deste capítulo, pensamos que as experiências analisadas puderam mostrar-se 

como mais um fragmento importante neste universo representativo cuja construção da nação 

brasileira dar-se-á a partir do aprendizado e da luta coletiva pela afirmação dos direitos. 

 

O fortalecimento de organizações sindicais e associações populares, a multiplicação 

de greves e movimentos sociais, conformaram termos de uma experiência inédita na 

história brasileira, em que a cidadania é buscada como luta e conquista e a 

reivindicação interpela a sociedade na exigência de uma negociação possível, aberta 

ao reconhecimento dos interesses e das razões que dão plausibilidade às aspirações 

por um trabalho mais digno, por uma vida mais decente e por uma sociedade mais 

civilizada nas suas formas de sociabilidade. (TELLES, 1993. p.11). 

 

Apesar das dificuldades em se morar em lugares como os bairros Aparecida e 

Sagrada Família, com reduzidos investimentos na infraestrutura por parte do poder público, a 

experiência do viver comunitário e o aprendizado do ―direito a ter direito‖ é reelaborada 

constantemente pelos habitantes. Sobre a consciência do ―direito a ter direito‖, por meio do 

refazer da atividade política vivenciada cotidianamente, consolida-se uma nova noção de 

cidadania, enquanto mantêm-se vivas as possibilidades de conceberem algo inteiramente 

novo. 
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