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RESUMO 
 
Analisa a organização política dos movimentos sociais urbanos 
e organizações populares existentes em Natal-RN, na 
contemporaneidade, se apropriando das contribuições do 
materialismo histórico-dialético. Para a produção dos dados 
realizou-se pesquisa bibliográfica, documental e de campo, por 
meio de entrevistas gravadas semiestruturadas com os(as) 
dirigentes das organizações mapeadas em nossa pesquisa. Os 
resultados do estudo nos permitiram apreender os avanços e 
entraves no processo de intervenção dos movimentos sociais e 
organizações populares existentes em Natal e, com isso, 
concluímos que diversos dilemas e contradições perpassam os 
processos de organização e mobilização no território natalense, 
na luta pelo direito à cidade.   
 
Palavras-chave: Organização política. Movimentos Sociais. 
Direito à cidade.  
 
ABSTRACT 
 
Analyzes the political organization of urban social movements 
and popular organizations existing in Natal, Brazil, nowadays, 
appropriating the contributions of historical and dialectical 
materialism. For the production of the data was carried out 
bibliographical research and field , through semi-structured 
interviews were conducted with ( the ) directors of mapped in 
our research organizations. The study results allowed us to 
grasp the progress and obstacles in the intervention process of 
social movements and popular organizations existing in Natal 
and, therefore, concluded that many dilemmas and 
contradictions run through the processes of organization and 
mobilization in Natal territory, in the fight for the right the city. 
 
Keywords: Political organization. Social Movements. Right to 
the City.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho evidenciamos a ação política dos movimentos urbanos que 

atuam na luta pelo reconhecimento e garantia do direito à cidade, na particularidade do 

cenário potiguar3, apreendendo avanços e entraves em seus processos de organização e 

mobilização. A análise aqui tecida toma por base os depoimentos dos militantes 

entrevistados em nossa pesquisa de campo e, ao se deter na análise de movimentos 

urbanos e em suas estratégias de organização e mobilização – o sujeito e a ação 

privilegiados de nossa pesquisa – acompanha e se fundamenta em um amplo debate acerca 

das tendências postas à organização popular na contemporaneidade. 

Os avanços e entraves nas lutas dos movimentos sociais em Natal são 

analisados neste trabalho à luz das formulações teóricas de autores clássicos da tradição 

marxista, privilegiando a discussão a partir das contribuições leninistas sobre a teoria da 

organização. Contribuições estas que trazem imbricadas em si as necessidades expressas 

pela luta de classes, no contexto em que este autor exerceu, ao mesmo tempo, a atividade 

de pensador e militante, teórico e dirigente político. Não obstante, discutir os processos de 

transformação societária e a concepção de revolução nessa perspectiva contribui para 

apreendermos melhor o movimento político das massas em seus avanços e recuos, 

dimensão importante do nosso objeto de estudo.  

 

2 AVANÇOS E ENTRAVES NO COTIDIANO DAS LUTAS 

 

Tal como aprendemos com Lênin, uma revolução é feita por uma série de 

batalhas. Perceber a revolução como uma série de batalhas constitui um evidente 

contraponto à noção ingênua de revolução como um „ato único‟, ou uma „única batalha‟, 

facilmente desenvolvida e sem grandes contratempos. Em Lênin, a revolução pressupõe 

uma nova concepção de história, capaz de percebê-la como um processo complexo e 

contraditório, jamais linear ou passível de se realizar somente em condições totalmente 

favoráveis (LENIN, 1961; 1979). Na leitura de Lênin, encontra-se também a ideia da 

vanguarda do partido na condução do movimento político das massas. Na ótica leninista, 
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 Em nossa pesquisa de campo, optamos metodologicamente por delimitar regiões e movimentos. 
Priorizamos a zona oeste da cidade de Natal, capital potiguar, por ser esta uma das que apresenta 
organizações e lutas mais expressivas, considerando ainda que a zona Leste, especialmente no 
que concerne ao bairro Mãe Luiza, embora com uma trajetória de luta significativa, já constituiu 
objeto de inúmeras investigações e análises acadêmicas. Nesta região – zona oeste de Natal – 
delimitamos ainda para nossa amostra de pesquisa aqueles movimentos com atuação mais 
orgânica na cidade. Privilegiamos, desse modo, a análise de três movimentos organizados, 
sobretudo, nesta região: o Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), a Associação 
Potiguar dos Atingidos pelas Obras da Copa (APAC) e o Levante Popular da Juventude (LPJ). 



 
 

                  

cabe ao partido de vanguarda fornecer em cada etapa uma palavra de ordem adaptada à 

situação objetiva e ainda reconhecer o momento oportuno para a insurreição.  

Todavia, isto não representa negação da dimensão política presente na prática 

dos movimentos sociais, dimensão amplamente reconhecida pelo autor. Aliás, por diversas 

vezes, Lênin admite que a revolução depende, em primeiro lugar, da classe e não do 

partido. Como podemos verificar em sua Carta ao Comitê Central do Partido Operário 

Socialdemocrata Russo (POSDR): “[...] para ter êxito, a insurreição deve se apoiar não 

numa conjura, não num partido, mas na classe avançada. Isso em primeiro lugar. A 

insurreição deve se apoiar no ascenso revolucionário do povo [...]” (LÊNIN, 1980, p. 308).   

Tal afirmação é feita por Lênin em um contexto de insurreição, não podendo, 

nesse sentido, ser descontextualizada e interpretada desconsiderando as determinações 

histórico-conjunturais em que foi forjada. Caso contrário, poderíamos incorrer em um deslize 

autonomista que não corresponde ao pensamento de Lênin. Ora, para o autor, o partido 

político é condição e instrumento sem o qual não há revolução; é a partir dele que as 

massas articulam seu projeto de libertação para avançar.  

Nesta acepção, uma revolução política constitui também e, sobretudo, uma 

revolução social, uma mudança na situação das classes que compõem a sociedade, 

especialmente porque é síntese de múltiplas contradições acumuladas durante um longo 

período histórico. Traduz o fim de uma superestrutura que já não mais corresponde às 

relações de produção estabelecidas. A revolução – expressa Lênin de modo contundente, 

em muitos momentos – por isso mesmo não pode nem ser „provocada por encomenda‟, 

tampouco ser indefinidamente protelada4. Do mesmo modo, a ocorrência da revolução 

proletária não representa de forma alguma uma verdade dada, pré-determinada e 

inquestionável. Ao contrário, Lênin sempre se preocupa em alertar sobre a influência de 

diversos outros elementos da conjuntura social e política – para além do esgotamento das 

condições do desenvolvimento econômico e social face à superestrutura vigente.  

                                                           
4
 Não por acaso, o  Prefácio de Marx à Contribuição à crítica da Economia Política é bastante 

reforçado por Lênin: “[...] na produção social da própria existência, os homens entram em relações 
determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção 
correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A 
totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real 
sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais 
determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida 
social, política e intelectual [...] Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas 
materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou, o que 
não é mais que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais elas se 
haviam desenvolvido até então. De formas evolutivas das forças produtivas que eram, essas relações 
convertem-se em entraves. Abre-se, então, uma época de revolução social. A transformação que se 
produziu na base econômica transforma mais ou menos lenta ou rapidamente toda a colossal 
superestrutura” (MARX, 2008, p. 45).  



 
 

                  

Elementos como a própria força e o nível de consciência e organização do 

proletariado cumprem papel importante no desencadeamento dos processos 

revolucionários, na concepção do autor. Contudo, a luta estabelecida entre os interesses do 

capital e do trabalho, 

 

[...] antes de ser sentida por ambos os lados, percebida, avaliada, compreendida, 
confessada e proclamada abertamente, manifesta-se previamente apenas por 
conflitos parciais e momentâneos, por episódios subversivos [...] As condições 
econômicas, inicialmente, transformaram a massa do país em trabalhadores. A 
situação do capital cria, para essa massa, uma situação comum, de interesses 
comuns. Essa massa, pois, é já frente ao capital uma classe, mas não o é para si 
mesma. Os interesses que defendem se tornam interesses de classe. Mas a luta 
entre classes é uma luta política (MARX, 1982, p. 117-119).  

 

Sabemos que incidir na luta de classes em favor dos interesses do trabalho 

requer capacidade de conquistas e vitórias, mas também, muitas vezes, os movimentos se 

defrontam com derrotas e entraves. Historicamente as reivindicações do movimento popular 

- ao proclamarem abertamente sua luta - têm como primeiro interlocutor as estruturas 

governamentais, na condição de formuladoras e implementadoras de políticas públicas, 

sendo muitos os dilemas e desafios que permeiam essa interlocução com o poder público, 

como bem expressam os depoimentos dos sujeitos de nossa pesquisa: 

 
Sem organização, sem luta concreta, sem massificar, as políticas públicas 
(principalmente dentro dos bairros de periferia) elas não serão trazidas pra 
população. A população marginalizada, pobre, ela só tem direito, se ela buscar esse 
direito. Não tem como você ter um posto de saúde sem material básico de trabalho, 
sem ter um profissional... a política pública ela não vem de graça, de jeito nenhum! 
Então, se a gente não se organizar ela não vai vim da forma que nós queremos (LPJ 
2).  
 
Eles [o poder público] não esperavam que a gente se articulasse tanto. A gente teve 
uma relação deles nos receberem num primeiro momento muito bem, (com caras e 
bocas, mas receberem) e quando a gente efetivamente começou a encher o saco, a 
cobrar esse é meu direito, eu tenho esse direito, a gente começou a ser 
extremamente maltratado, de ter audiência pública da gente ter chegado e ter 
voltado sem ter podido dizer nada, tendo que fazer confusão pra poder apresentar 
as outras possibilidades [...] (APAC).  

  

Talvez a relação estabelecida com o Estado sempre tenha variado, dentre outros 

fatores, em função dos objetivos estratégicos dos próprios movimentos (GOHN, 2007) e das 

condições em que operam os processos de negociação, da correlação de forças, dentre 

outros aspectos.  

Indubitavelmente relaciona-se também às diferentes configurações assumidas 

pelo Estado no devir histórico, donde decorre somente ser possível entender o Estado – 

transvertido de poder público – pelas suas interdependências, em especial as que mantêm 

com a sociedade, haja vista esta ser o seu principal oposto, mas também principal termo de 

complementação (IANNI, 1986): 



 
 

                  

 

O movimento encara o diálogo com os órgãos públicos como importante por vários 
motivos: em primeiro lugar, porque as famílias não possuem recursos para a 
construção das casas pretendidas, em segundo lugar porque o governo administra o 
que de fato pertence ao povo, os recursos advindos dos impostos, e, em terceiro 
lugar, os mecanismos desenvolvidos pelo MLB qualificam o debate. Porque se antes 
o déficit habitacional e as reivindicações populares eram resolvidas com muitas 
promessas e entrega de algumas casas, em situações muito específicas, 
funcionando mais como „um cala a boca‟, hoje em dia o uso do mecanismo de 
diálogo e intermediação de conflitos junto aos órgãos públicos promove uma maior 
participação dos movimentos nas decisões (MLB 1).  
 
O processo de diálogo com o poder público nem sempre funciona, diante da 
necessidade das famílias, resultando, muitas vezes, num processo de morosidade 
excessiva dos agentes públicos, e uma das consequências é a atuação mais forte 
do movimento; passeatas, ocupação de prefeituras, organização de barricadas e 
bloqueio de vias, reuniões, entre outras formas de reivindicação (MLB 2).  

 

Daí a necessidade de superação dialética de uma concepção restrita de Estado 

e a formulação de novo conceito capaz de contemplar as exigências postas pelo movimento 

do real, como nos indica Coutinho (1987). Consideramos que a noção de Estado Ampliado 

cunhada por Gramsci nos permite uma análise da dinâmica do real na qual se articula 

economia (domínio crescente do capital) e política (espaço legítimo de luta).  

Exatamente por isso “[…] cuando hay oposición entre Estado y sociedad civil se 

trata más de una oposición entre proyectos e interesses organizados disímiles y no de 

esferas o âmbitos de vida de la sociedad – la sociedad civil no es una esfera orgánicamente 

diferenciada del Estado [...]” (OLIVER, 2009, p. 103), afinal, sob esta ótica, ambas são um 

espaço social organicamente integrado.   

Em que pesem as tensas relações com o poder público, a Associação dos 

Atingidos pelas Obras da Copa, na visão da liderança entrevistada, tem, efetivamente, uma 

história muito mais marcada por conquistas do que por não conquistas, quais sejam: a 

conscientização, a redução das desapropriações, a mudança do projeto original de 

mobilidade urbana e a possibilidade de realocação das pessoas de áreas de interesse 

social. Como destaca uma das lideranças entrevistada: 

 

[...] além dessa conscientização, a gente primeiro conseguiu diminuir as 
desapropriações de 600 pra 449 e hoje, não oficialmente, 264, porque tem uma 
mudança proposta no projeto [...] a gente elencou assim possibilidades e começou a 
bater nessas possibilidades nas secretarias e sempre a gente levando porta na cara, 
“não tem condições de mudar o projeto, o projeto não é discutível, não é 
discutível”.... e de repente a gente recebe, numa segunda-feira, no Diário de Natal, 
“Prefeitura municipal diz que vai mudar o projeto de mobilidade diminuindo as 
desapropriações em 200”. Duzentas desapropriações a menos! E mesmo não sendo 
oficial, mesmo a gente não tendo acesso ao projeto, isso é uma vitória. Você chegar 
pra‟quela pessoa que não tá mais dormindo há 2 anos e dizer “olha, sua casa não 
vai mais sair” é uma vitória (APAC). 

 



 
 

                  

Sobretudo a redução das desapropriações previstas no projeto inicial das obras 

da copa representa um avanço para a APAC, na medida em que possibilita a permanência 

destas famílias em espaços urbanos relativamente bem localizados na cidade. O avanço se 

caracteriza e acentua-se sobremaneira por tratar-se não de uma concessão “espontânea” 

dos grupos dominantes, mas uma evidente consequência de lutas populares protagonizadas 

pela Associação. 

Ademais, esta não é tão somente a luta por um espaço físico e sua conquista. A 

mudança do projeto original de mobilidade urbana e a redução das desapropriações 

expressam a conquista de uma determinada condição para o exercício de direitos sociais e 

humanos no espaço urbano.  

Nesse sentido e, no que concerne ao MLB, as conquistas coletivas do 

movimento ora expressam demandas essencialmente jurídicas e institucionais, ora se 

confundem com os processos de luta gerados, ponto de encontro/confronto de interesses 

distintos e antagônicos na condução da política pública urbana, como podemos observar no 

depoimento de uma das lideranças: 

  

O que eu poderia destacar foi o que a gente conseguiu nesses últimos 4 anos, 8 
anos, que foi o ministério das cidades, a criação do plano diretor, todos esses 

segmentos que envolvem a reforma urbana, mas infelizmente eles não conseguem 
sair do papel rápido. Aí por causa dessa morosidade da Justiça, da legalidade, o 
recurso finda tendo que retornar pra Brasília, porque o ministério das cidades é 
muito rígido em relação ao tempo [...] e quem sofre com isso é a população, que 
sabe que tem um plano diretor, sabe que existe um orçamento participativo onde 

ela discute onde vai ser gasto o seu próprio dinheiro, mas que não sai do papel 
(MLB 2). 

 

Embora não tenha deixado de ocupar imóveis ociosos que descumprem a 

determinação constitucional de atendimento à função social da cidade e, ao mesmo tempo, 

continue organizando amplas manifestações de rua, a lista de conquistas destacadas pelo 

movimento possui caráter demasiadamente jurídico e institucional. Esta percepção fica 

ainda mais explícita quando a confrontamos com outra listagem de conquistas dos 

movimentos urbanos, dessa vez, encontrada em Maricato (2011). A pesquisadora 

contabiliza, entre as conquistas dos últimos vinte anos: alguns capítulos da Constituição 

Federal de 1988; a Lei 10.257/01; o Estatuto da Cidade, em 2000; a medida provisória 

2.220/01; a criação do Ministério das Cidades, em 2003; a realização da Conferência 

Nacional das Cidades em 2003, 2005 e 2007; um Programa Nacional de Regularização 

Fundiária inédito em nível federal, em 2003; o Conselho Nacional das Cidades, em 2004; a 

Lei Federal 11.445/07, que institui o marco regulatório do Saneamento Ambiental; a Lei 

Federal 11.107, de 2005, dos Consórcios Públicos; a Lei Federal 11.124/05, do Fundo 



 
 

                  

Nacional de Habitação de Interesse Social; a instituição, em 2006, deste Fundo; a 

Campanha Nacional do Plano Diretor Participativo, dentre outras.  

Incitando reflexões sobre os movimentos sociais urbanos, Maricato (2011) já 

alertava – com base na relação supracitada - para o quanto se tornou remota a possibilidade 

dos movimentos urbanos debaterem temas estruturais, em um contexto no qual a 

preocupação central tem sido a busca por melhores condições de vida.  

Ora, não é fácil conciliar a urgência no atendimento às necessidades imediatas 

relacionadas com a sobrevivência do núcleo familiar com a disposição e disponibilidade para 

participar de lutas coletivas que podem demandar tempos mais largos. Ademais, também é 

bastante forte o apelo ao individualismo e às soluções isoladas em contraposição a 

construção de vias coletivas, o que constituem entraves à organização dos movimentos 

sociais urbanos.    

Maricato (Op. Cit) preocupa-se ainda com a condução da luta política na 

proporção em que esta vem sendo cada vez mais impactada pela forte atração para o 

espaço institucional. A crítica da autora parece não se estruturar no sentido de ignorar a luta 

por espaços institucionais, seja pela via eleitoral ou por outra qualquer, mas como um 

indicativo da necessidade imperativa de atribuirmos à luta institucional a sua devida 

dimensão.  

Não há, em sua elaboração, uma negação do quanto as conquistas das 

reivindicações concretas imediatas constituem alimento essencial para qualquer movimento 

reivindicatório de massas. Ao contrário. Apenas reitera a necessidade de entendermos o 

Estado em sua complexidade, especialmente considerando as marcas patrimonialistas e 

desiguais presentes e atuantes na sociedade brasileira.  

Igualmente, sendo a posse ou propriedade expressão da conquista de uma 

posição na hierarquia urbana (SANTOS, 1987), não nos surpreende que dentre as principais 

conquistas apontadas pelas lideranças do MLB encontre-se a comunidade de Leningrado, 

fruto de um processo de ocupação e de luta coletiva, tornando-se mais tarde Conjunto 

Habitacional ao ter culminado com a construção de unidades habitacionais para cerca de 

1.500 famílias, como relata uma liderança entrevistada:  

 

Hoje aqui na nossa cidade, em Natal, nós temos seis principais conquistas e a mais 
importante delas – a gente vai dizer em todos os lugares – é a conquista do 
Conjunto Habitacional Leningrado, que foi a nossa primeira ocupação aqui em Natal, 
na zona oeste da cidade, num bairro que hoje é conhecido como Planalto, mas 
geograficamente é nos Guarapes né? Então ali chegou a morar mais de 1.500 
famílias e, no decorrer da luta, umas foram desistindo, por seus motivos foram 
abandonando a luta, mas ainda conseguimos fazer um conjunto habitacional com 
520 famílias. Então a partir do Leningrado, aí sim, as outras famílias viram que é 
possível transformar um terreno sem nenhuma função social em um conjunto 
habitacional, pra gerar uma melhor renda pras famílias e continuar sua vida um 
pouco mais digna (MLB 2).    



 
 

                  

 

Ainda segundo informações de lideranças do movimento, foi somente decorridos 

cinco anos da ocupação que os órgãos públicos viabilizaram a construção de 445 

(quatrocentos e quarenta e cinco) imóveis em Leningrado.  Destes, 400 (quatrocentos) 

foram destinados às famílias do MLB e 45 (quarenta e cinco) direcionados ao atendimento 

do cadastro da Prefeitura de Natal.  

A ocupação de Leningrado foi inclusive considerada pelo MLB, à época, como 

uma das maiores ocupações do Norte-Nordeste, o que denota muito do peso e do sentido 

(material e simbólico) que esta conquista tem para a trajetória do movimento.  

Importante lembrar ainda que outras ocupações recentes encontram-se em 

processo de negociação do terreno, busca de recursos para a construção dos imóveis ou 

mesmo em processo de construção, entre às quais se destacam as ocupações Luiz 

Gonzaga, 8 de outubro, Anatália de Souza Alves e Ernesto Che Guevara. 

O processo de ocupação e de construção das unidades habitacionais do 

Conjunto Habitacional Leningrado resultou no fato de, hoje, esta ser considerada uma das 

maiores expressões da luta pelo direito à moradia em Natal, ao lado de outras 

ocupações/comunidades que compõem atualmente o leque de conquistas do movimento.    

A construção das casas, sem dúvidas, materializa importante conquista na luta 

pelo direito à cidade, mas também suscita novos questionamentos na perspectiva de 

analisar os movimentos urbanos e a organização popular em Natal, na sua dinâmica e 

contraditoriedade. Afinal, mais do que um ponto de chegada, a ocupação e sua posterior 

transformação em Conjunto Habitacional não consistiriam senão o início de novas 

experiências, sinalizando a partir daí para novas dimensões na trajetória de luta e de 

organização popular relativas à questão urbana?  

Considerando que direito à moradia anda longe de restringir-se a quatro paredes 

e um teto ou mesmo a um depósito de gente onde se empilham as pessoas e as guardam 

na hora de dormir (ROLNIK; KLINK, 2011), então, não seria pertinente indagarmos como 

tem se dado o acesso aos serviços sociais públicos e aos equipamentos urbanos na 

comunidade de Leningrado? Como tem se configurado a pobreza e a desigualdade social 

no Leningrado, sobretudo no que se refere às condições de vida e às necessidades sociais 

de seus moradores, pós-processo de mobilização e ocupação?  

A pesquisa de diagnóstico social do conjunto Leningrado, realizada pelo 

Programa Lições de Cidadania/UFRN, em 2010, já sinalizava esta preocupação. E, indo 

além, a referida pesquisa demonstrou o quanto esta é uma comunidade bastante marcada 

pela negação de direitos e pela invisibilidade. Distante e afastada do centro urbano da 

cidade e, por isso mesmo, praticamente invisível aos olhos da população natalense, ao 



 
 

                  

Leningrado também tem sido negado o acesso a direitos e equipamentos sociais básicos e 

elementares, como é o caso do transporte, iluminação, segurança, educação, saúde, lazer e 

trabalho. Conforme veiculado pelo jornal Tribuna do Norte: 

 

Cerca de 500 integrantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) 
saíram em passeata pelas avenidas do centro de Natal na tarde desta quarta-feira 
(22) para reivindicar melhorias à Prefeitura de Natal e à Assembléia [sic] Legislativa. 
A mobilização, denominada pelo grupo de Marcha em Defesa da Moradia Digna e 
da Dignidade Humana, reuniu famílias sem teto de 14 comunidades em Natal e na 
região metropolitana, entre elas Planalto, Leningrado, Emanuel Bezerra, Cidade 
Nova e Ocupação oito de outubro. O presidente estadual do MLB, Wellington 
Bernardo, destacou ainda que a mobilização tem a finalidade de alertar a 
administração municipal sobre o abandono atual dos planos habitacionais de Natal. 
Segundo ele, as pessoas beneficiadas pelas casas entregues por essa gestão 
sofrem sem a infra-estrutura [sic] necessária. “Os moradores têm as casas, mas 
não tem transporte, saúde, educação... como viver dignamente diante destas 
condições?

5
”, indagou (TRIBUNA DO NORTE, 2011, p. 03).  

 

Com infraestrutura básica e os serviços urbanos essenciais praticamente 

inexistentes, após algum tempo de permanência nos conjuntos habitacionais, a tendência 

maior tem sido a da não permanência de grande parte dos moradores e a tentativa de 

retorno às favelas de onde aquelas família são originárias ou ainda a implantação em outras 

áreas de favela melhor localizadas. Afinal, não tem se verificado alterações significativas 

das condições de vida e de trabalho desses sujeitos, decorrentes da mudança radical do 

local e do tipo de moradia. Ao contrário.  

 

Tem casos em que as pessoas vendem a casa depois, mas temos de ir na raiz do 
problema. Não podemos só acusar. Se você pega uma comunidade, que mora aqui 
no Maruim, que ninguém vê essa favela, mas existe, que é insalubre, precária, joga 
ela lá no Planalto, sem escola, sem creche, sem trabalho.... O cara do Maruim vive 
do peixe, da reciclagem, não passa fome, fica no barraco, mas está dando de comer 
aos filhos... na casa vai ter de pagar água e luz, que na favela não pagava e ficava 
perto de tudo, no que chamamos do “lixo rico”. Não paga ônibus, tem a carroça dele 
para ir catar lixo... O que ele catava para comer... No Leningrado e no Emanoel 
Bezerra onde temos um levantamento mais preciso, hoje nós temos um déficit de 
venda de casa de 20% (MLB 1).  

 

Fecha-se, com isso, um verdadeiro círculo vicioso, que vai da favela ao conjunto 

habitacional, e de volta à favela, em um percurso no qual o conjunto habitacional – fruto de 

intenso processo de luta e de mobilização – representa uma “área de passagem” ou “área 

de trânsito” (VALLADARES, 1980) na trajetória dessas famílias. A “solução”, para muitos 

tem se revelado, deste modo, parcial, limitada e provisória.  

Em tempos adversos para as lutas do trabalho em contraponto aos ditames do 

capital, os ganhos e avanços destacados pelos movimentos urbanos, com atuação na 

cidade de Natal, têm se caracterizado por serem muito mais de cunho político e ideológico 
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(no sentido de avanço no processo de consciência coletiva e de disposição para organizar-

se politicamente), do que propriamente concretos. Ainda que sejam ganhos circunscritos à 

determinadas regiões da cidade com lutas particulares mais amplas, a exemplo da luta 

contra o aumento das passagens de ônibus, não podemos menosprezar o processo de 

formação e de sensibilização para a luta política em curso, sobretudo, em tempos de 

exacerbação do individualismo, como confirmam os depoimentos a seguir:  

 

O Levante preencheu uma lacuna que havia no bairro em termos de organização 
política da juventude e esse foi um passo muito importante, conseguir organizar 
jovens que antes estavam desorganizados (LPJ 1). 
 
Primeiro, o trabalho de conscientização. Isso pra mim é primordial, a gente 
conseguiu conscientizar as pessoas de que essa história de que a prefeitura vai vim, 
vai derrubar sua casa e você não vai poder dizer nada não existe. Você é cidadão, 
você elegeu aquela gestão, então você tem direito à participação. Essa foi a primeira 
vitória da APAC. A gente conseguiu. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas 
envolvidas, mesmo que não participem ativamente do processo, elas têm essa 
consciência. Tanto que quando elas foram abordadas outras vezes pelas secretarias 
municipais elas foram bem enfáticas: “olha, esse é meu direito, eu não vou sair da 
minha casa, eu não vou lhe dar nenhuma documentação” e isso foi excelente 
(APAC).  
 
Uma conquista importante é fazer com que as pessoas passem a entender que 
somente juntas poderão lutar contra suas dificuldades, porque para o indivíduo 
sozinho é mais difícil, mas de forma coletiva fica mais fácil... por que as pessoas 
sempre passaram fome de certa forma individual, elas sempre viveram em barracos, 
em favelas, debaixo das pontes, de maneira individual. Na ocupação, elas passaram 
a viver de forma coletiva [...] quer dizer coletivizando a miséria. Lógico! Coletivizando 
a miséria... incentivou o povo! lutou pra vencer. Então elas começaram a ter uma 
perspectiva: „bom, se eu ficar aqui eu sei que futuramente eu vou sair desse barraco 
de lona, desse barraco de chão batido, pra uma casa de alvenaria, vou ter outra 
qualidade de vida (MLB 1). 

 

O lugar de destaque atribuído pelas lideranças dos movimentos sociais de Natal 

à incidência da organização popular no processo de construção e de reconstrução da 

consciência política indica o reconhecimento da natureza do avanço presente no cotidiano 

da ação política destes movimentos, aquilo que parte expressiva da literatura especializada 

tem denominado de caráter educativo dos movimentos sociais.  

Como elucida Kowarick (1985) existe, nos chamados grupos populares, uma 

consciência crescente em construção, denominada pelo autor de desnaturalização dos 

problemas sociais. Tal desnaturalização pode ser identificada na medida em que as 

condições de vida e trabalho nas quais estão imersos os sujeitos que compõem tais grupos 

passam gradativamente a não ser mais vistas como advindas de fenômenos naturais.  

A organização popular possibilita, assim, a estes sujeitos perceber origens e 

causas socioeconômicas e políticas para os problemas com os quais se deparam, embora 

muitas vezes esta não passe de uma consciência ainda fragmentada. O referido processo 

pedagógico tem “[...] originado aquilo que se poderia chamar de campo incipiente de 



 
 

                  

organização de reivindicações populares, onde a população se organiza por meios próprios, 

com recursos ditos informais que permitem a ela sobreviver nessas cidades” (KOWARICK, 

1985, p. 75).   

Nesta linha de pensamento, o exercício da prática cotidiana nos movimentos 

sociais gera um processo educativo em seu interior que se constrói de várias formas e tem 

dimensões articuladas e não apriorísticas, dentre as quais destacamos: 

a) A dimensão da organização política, expressa na consciência processada e 

produzida pelos sujeitos inseridos nos movimentos, na medida em que vão gradativamente 

adquirindo uma série de conhecimentos relativos às questões postas na luta, a partir dos 

interesses coletivos problematizados de modo subjacente à organização do grupo. 

Concomitante a isso e como parte desse processo, figuram a identificação dos interesses 

opostos ao movimento e a elaboração de táticas para atribuir visibilidade às demandas do 

movimento e também para o enfrentamento dos desafios postos em determinado tempo 

histórico. 

b) A dimensão da cultura política, construída com base na vivência do passado e 

o consequente acúmulo de experiências presentes no imaginário coletivo do movimento 

como modo de apropriar-se de novos elementos para a leitura do momento atual. Com isso, 

uma nova cultura fundamentada e com horizonte na perspectiva do aprender multifacetado 

vai sendo construída. Trata-se, por exemplo, de perder o medo de tudo aquilo que foi 

historicamente inculcado como proibido e/ou inacessível ao povo, de elaborar formas 

criativas e simbólicas de expressar seus discursos e bandeiras de luta, bem como se 

relaciona com o processo de apreensão e construção dos princípios e valores que balizam 

os interesses do movimento.  

c) A dimensão espacial-temporal, que está presente e é traduzida por meio do 

reconhecimento das condições de vida da população e a identificação de datas e espaços 

comunitários para atividades grupais, que são fortes representações na mentalidade coletiva 

popular. Esta é uma dimensão que esta imbricada ao processo de consciência engendrado 

pela participação em um movimento social e contribui para o desenvolvimento do sentido do 

acesso a serviços e bens públicos como um dos referentes fundamentais na luta dos 

movimentos populares.  

 

3 CONCLUSÃO 

 

A luta pela sobrevivência e o confronto direto ou indireto com os interesses do 

capital constitui o movimento no qual e através do qual as bandeiras de luta, reivindicações 



 
 

                  

e frentes de atuação dos movimentos sociais articulados no território urbano natalense se 

engendram, se renovam e se peculiarizam. 

 Inegavelmente as transformações ocorridas no mundo do trabalho e na 

dinâmica de produção capitalista operaram também alterações substantivas no seio da 

classe trabalhadora e produziram um cenário de inúmeras dificuldades, dilemas e desafios 

para a organização política crítica e combativa. Entretanto, a realidade também está prenhe 

de focos de resistência classista.  

Não nos rendamos, portanto, ao status de verdade irrefutável que parece ter 

adquirido o pensamento do fim da história, especialmente porque embora as análises e 

reflexões apresentadas particularizem as experiências organizativas dos movimentos 

urbanos articulados na cidade de Natal-RN, as lutas e desafios revelados andam longe de 

serem circunscritos exclusivamente ao território natalense. Evidencia-se, deste modo, como 

o particular se articula com o geral e faz referência a este, no interior de uma totalidade 

historicamente construída.  
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