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Resumo 

 

A pesquisa parte da ação de ativismo que aciona a interação entre os sujeitos da 

comunicação e a análise dessa interação. Considerando as implicações relacionais, entre 

o poder público constituído por todos os indivíduos que possuem o poder representativo 

e a sociedade, no caso os cidadãos que vivem no Bairro Liberdade, esses que possuem 

suas contestações ocultadas ou desprezadas nas discussões políticas, ou seja, indivíduos 

que não possuem voz e tampouco são ouvidos, evidenciando a necessidade de se 

colocar em pauta nas eleições de Cuiabá, ou até mesmo nas eleições brasileiras, 

acontecimento do ápice da democracia, a importância de se escutar o povo e que esse 

seja considerado imprescindivelmente. 
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Introdução 

  

 A partir do que diz o Mestre em história Rainer Souza sobre democracia no 

Brasil entende-se que ela é firmada elementarmente no momento em que os cidadãos 

vão às urnas votarem em seus candidatos. Mas também, durante o mandato é 

fundamental o acompanhamento das ações dos políticos pela sociedade que nesse 

momento deve cooperar juntamente aos políticos as decisões públicas e que esses 

procedam primariamente com o intuito de beneficiar a maioria. 

 Similarmente, Franco (2008) afirma que: “Em todo caso, o caminho é mais 

democracia na sociedade, mais participação cooperativa dos cidadãos, o que, 

obviamente, só é viável na dimensão local.”  
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De forma que, a participação do povo nas decisões políticas é essencial para que 

a democracia se estabeleça.  

 Quanto à importância da democracia ser entendida como proteção dos interesses 

populares, em contraposição ao que se testemunha na atual conjuntura de governo no 

Brasil, aonde estes interesses veem sendo usurpados pelo poder público, Verástegui 

(2012) defende que: “A democracia envolve a expressão de interesses por parte dos 

eleitores, posto que, o voto ajuda a proteger os indivíduos das elites”.  

 Pois, caso contrário, encerrado o período de eleições, levando em conta o 

entendimento do capítulo: O nascimento da sociedade pluralista na obra O Futuro da 

Democracia - Uma defesa das regras do jogo de Norberto Bobbio o cidadão e a sua 

opinião são praticamente ignorados, isto é, o povo não tem voz e tampouco são ouvidos 

ou considerados, caracterizando assim indivíduos invisíveis. Não escutando os eleitores, 

os políticos chegam ao poder com objetivos individualistas e também para beneficiar 

uma pequena parcela da sociedade.        

 No Bairro Jardim Liberdade situado na Cidade de Cuiabá – MT não é diferente, 

local classificado como assentamento informal, possui moradores insatisfeitos com a 

situação do bairro e consideram-se indivíduos invisíveis à sociedade e ao poder público. 

A pesquisa de cunho ativista compreende a possibilidade de ter seus problemas 

debatidos em pauta nas eleições levando em conta os motivos pelos quais esses 

cidadãos veem e se consideram invisíveis.      

 Para respondermos a questão: Os invisíveis sociais de Cuiabá: a política é só pra 

quem fala e é visto? Foram realizadas visitas contínuas no bairro Jardim Liberdade, 

nestas visitas, foi possível verificar algumas particularidades sociais dos seus 

moradores, indo desde a sua maneira de ocupação dos espaços físicos, através de suas 

moradias, bem como, das condições de infraestrutura ofertadas pelo poder público, 

decorrendo disto, uma análise sobre as problemáticas sociais enfrentadas rotineiramente 

por estes indivíduos.  
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1. Os Invisíveis Sociais de Cuiabá: a política é só pra quem fala e é visto? 

 

Detectamos o panorama social sobre os indivíduos que habitam o bairro Jardim 

Liberdade, em que tivemos diversas surpresas sobre a moradia, infraestrutura e 

problemáticas sociais com as quais eles convivem rotineiramente.    

Dispondo de determinada percepção após as continuas visitas ao bairro, 

obtivemos um maior entendimento sobre a realidade que eles vivenciam diariamente. 

Tendo como base, A teoria crítica e novas gramáticas políticas: um diálogo entre 

Iris Young, Nancy Fraser e Boaventura de Sousa Santos, em que é discutido a 

pluralização vista  como efeito e origem no espaço público em que as minorias sociais 

dialogam e reivindicam o seu acesso à cidadania e ao direito de serem suas próprias 

representantes em assuntos que lhe são referentes. 

 

2. Breve panorama do bairro Jardim Liberdade: Mapa da Interação 

 

A comunidade localizada no Jardim Liberdade, é considerada como um 

assentamento informal,  termo conhecido pelos moradores como “grilo”, desde o seu 

início, a cerca de vinte e sete anos. 

   Os moradores  de acordo com a sua localidade, possuem divergências quando se 

trata do poder e da regência exercida pelo presidente de bairro. Ele como representante 

da comunidade, exerce a mediação entre esta e o poder público, o que para muitos 

moradores é insatisfatório, devido a falta de aprimoramento nas questões de 

infraestrutura, segurança, educação e saúde.  

Entretanto muitos desses moradores insatisfeitos com a gestão atual, exercem a 

sua cidadania apenas nos dias de eleição. Percebemos que esse fato ocorre, quando 

entrevistamos alguns dos moradores, pois eles se sentem sem voz dentro do bairro, já 

que as mudanças esperadas, não foram exercidas pelo representante, deixando-os 

desmotivados para promover mudanças. 

   Assim o posto assistencial Seara Espírita de Luz, procura trazer confiança aos 

seus assistidos, para que eles tenham uma nova perspectiva sobre seu papel na 

sociedade e sobre as transformações que eles podem realizar na sua comunidade, 

trazendo assim uma nova esperança para eles. 
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3. Fundamentação Teórica  

 

Acontecimento – De acordo com Louis (QUÉRÉ, 1993), convirá observar o 

importante papel desempenhado pelos acontecimentos no aprofundamento do 

conhecimento relativo a esse fenômeno, assim como na modificação da percepção e da 

avaliação de seu caráter problemático. Ao se produzirem, eles são inscritos (suscitando 

forçosamente debates e conflitos) em um campo problemático já constituído, mas em 

evolução constante, além de contribuírem, ao reiniciar a investigação, para desenvolvê-

lo. Como é o caso da comunidade que o acontecimento das eleições a partir do 

momento em que a invisibilidade considerada fenômeno desencadeia em muitos debates 

e conflitos entre a sociedade e o poder constituído.  

Afirma também Lígia Cerqueira (2008) ainda sobre acontecimento “O 

acontecimento está, então, diretamente ligado à ideia de provável, funcionando como 

força que rompe com as expectativas, efetuando-se sobre o sujeito, que é incapaz de 

uma contra-afetação, pois não há sentido na ação que se dá.” O conceito 

de acontecimento, assume certa ambiguidade, pelo que se encontram vários sentidos, 

consoante os estudiosos que se têm debruçado sobre ele como Dewey.   

 O tópico dos acontecimentos é de grande importância, porque a relação 

de causalidade é normalmente considerada como uma relação que tem acontecimentos. 

Assim, o acontecimento levanta problemas em relação à existência e em relação 

à identidade. Temos necessidade de admitir a existência de acontecimentos na 

nossa ontologia5. Quanto ao problema da identidade, a questão de saber o gênero de 

coisas que os acontecimentos são, podem ser particulares concretos, ou particulares 

abstratos. 

 

Paradigma relacional da comunicação – Segundo Dewey (1993, apud 

Graciano, 2012) A comunicação é incomparavelmente instrumental e 

incomparavelmente final. É instrumental ao nos liberar da pressão de outro modo 

irresistível dos eventos e ao habilitar-nos para o viver num mundo de coisas que têm 

significado. É ao final como um compartilhar pelo qual os significados são ampliados, 

aprofundados e consolidados no sentido da participação.  

                                                
5 Ontologia: estudo das propriedades mais gerais do ser. 
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Quando se pensava em comunicação, o que se conceituava era de um 

mecanismo puramente instrumental onde se pergunta, responde, comunica, mas o 

paradigma relacional da comunicação está para além da instrumentalidade da 

comunicação, levando em consideração também a finalidade dela. Existe sempre um 

propósito no ato de se comunicar, essa ação é carregada de significados, sentimento e 

muitas vezes pode trazer muitas informações sem que haja se quer a troca de uma 

palavra entre os sujeitos da comunicação o diálogo entre os moradores e outras pessoas, 

é nítida a insatisfação deles para a situação dos mesmos, atribuem ao poder público 

todos os problemas, se veem como vítimas dos governantes e sentem enganados por 

eles. É uma comunidade de baixa renda, com estudo básico ou tampouco ele.  

“Trata-se portanto, o processo comunicativo, de algo vivo, dinâmico, 

instituidor – instituidor de sentidos e de relações; lugar não apenas 

onde os sujeitos dizem, mas também assumem papéis e se constróem 

socialmente; espaço de realização e renovação da cultura.” 
(FRANÇA, 2002. p. 13–29.) 

 

Acontecimento Eleição Municipal – A cada 4 anos, acontecem as eleições 

municipais, na qual serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o Brasil, 

em 2016, as eleições municipais aconteceram em 2 de outubro onde mais de 300 mil 

eleitores foram as urnas, sendo o segundo turno no dia 30 de outubro. O Ativismo se 

originou meses antes desse acontecimento, deslocando a experiêcia social e política da 

comunidade, tentando incluir e intervir na pauta dos debates, o assunto da importância 

da visibilidade do povo nas discussões políticas, democratizando o processo. 

Levantando o questionamento do conceito de política e atribuindo a ele seu sentido 

elementar que é de todos falarem e igualmente todos ouvirem 

 

4.  Procedimentos metodológicos 

   

Primeiramente sentimos a necessidade de conhecer o nosso objeto de estudo, já 

que pretendíamos compreender inteiramente a realidade dos moradores do bairro Jardim 

Liberdade.           

Ulteriormente escolhemos um percurso para ser usado em nosso projeto, quais 

indivíduos entrevistaríamos e as perguntas que seriam feitas de acordo com a 

personalidade de cada residente.         
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Logo em seguida criamos a página no facebook6 com base nas primeiras 

entrevistas que realizamos. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da página 

foi o uso de linguagem formal, através de frases poéticas e cantigas de roda (figura 1), 

buscando trazer uma visão melancólica dos fatos, agregando o uso de imagens e vídeos 

em preto e branco, tentando alcançar o emocional do público. Por meio da página na 

rede social entramos em contato com determinados políticos para discutirmos a 

possibilidade do tema do nosso projeto ser abordado em pautas eleitorais. 

Figura 1: Post de cantiga de roda 

 
Fonte: Facebook7 

 

5.  Análise dos Achados 

 

Em nossa pesquisa no bairro Jardim Liberdade que obtivemos conhecimento 

através da Nina Maria de Meira Borba, participante de um projeto social ativo na 

comunidade, tivemos a percepção das péssimas condições de infraestrutura e 

saneamento básico com as quais os moradores convivem. 

                                                
6 Maior rede social do mundo 

 
7 Disponível em: <https://www.facebook.com/invisiveissocias/photos/a.457575861117887.1073741828.4575558277 
86557/464640840411389/?type=3> Acesso em: 10, Maio. 2017 
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Encontramos durante a exploração do bairro inúmeros pontos positivos, alguns 

deles sendo, a tomada de conhecimento de um meio social diferente do nosso e a 

oportunidade dada aos moradores, de serem ouvidos e vistos. Já como pontos negativos 

encontramos uma certa resistência por parte dos moradores o que tornou nossa pesquisa 

de campo mais difícil de ser realizada. Chegamos à conclusão, que nosso ciberativismo 

na página do facebook pode não ter tido tanto êxito em relação à interação e 

interatividade por termos utilizado como forma de escrita a linguagem formal (figura 2), 

levando as pessoas a se sentirem retraídas. 

 

Figura 2: Post em linguagem formal 

 
Fonte: Facebook8 

 

Tentamos contatar os políticos para que as condições do Jardim Liberdade 

fossem colocadas em pauta nas eleições municipais e nos projetos propostos, entretanto, 

não obtivemos respostas sobre as determinadas questões. 

 

 

                                                
8 Disponível em: <https://www.facebook.com/invisiveissocias/photos/a.457575861117887.1073741828.4575558277 
86557/457575514451255/?type=3> Acesso em: 10, Maio. 2017 
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Analisando através do ponto de vista do paradigma relacional da comunicação o 

diálogo entre os moradores e outras pessoas, é nítida a insatisfação deles para a situação 

dos mesmos, atribuem ao poder público todos os problemas, se veem como vítimas dos 

governantes e sentem enganados por eles. É uma comunidade de baixa renda, com 

estudo básico ou tampouco ele.  

 

Considerações finais          

 

Tendo em vista os dados coletados, citados nessa pesquisa chegamos a diversas 

conclusões, em primeiro lugar tivemos a percepção de que o bairro se encontra com 

uma infraestrutura extremamente precária, por três motivos principais, o 

desconhecimento das necessidades dos moradores pelo poder público, a má 

administração feita pelo representante da comunidade e o fato do bairro ser um 

assentamento informal.          

 Subsequentemente reparamos diversas divergências sobre a comunidade em 

relação à segurança, saneamento, saúde, educação e transporte, de acordo com as 

regiões em que eles habitam no bairro e a discrepância em relação a expor sua voz 

dentro e fora da comunidade.   

Podemos ver através da comunicação o poder de difusão do conhecimento 

adquirido, enquanto realizávamos o artigo sobre a democratização dos meios, 

analisando a necessidade de dar voz aos indivíduos que habitam bairros marginalizados 

pela sociedade, para que assim eles possam exercer sua cidadania e expressar suas 

opiniões sobre os ambientes em que residem.  

Por intermédio das pesquisas de campo, tivemos a percepção sobre a vida dos 

moradores do Jardim Liberdade, como uma existência repleta de dificuldades, em 

relação à condição social, econômica e política. Embora muitos tenham perdido a 

esperança de ter uma mudança em seu meio, alguns continuam a espera de 

transformações, acreditando inclusive no nosso trabalho. 
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