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Resumo 
 

 
A avaliação de programas sociais consiste um importante instrumento estratégico que 

proporciona informações substantivas sobre as mudanças provocadas no cenário social. No 

entanto, esse campo, já consolidado em outros países, tem recebido pouca atenção de 

estudiosos no Brasil, principalmente quando se trata da avaliação de programas 

implementados por organizações não-governamentais (ONGs). Considerando a dificuldade e 

necessidade das ONGs em avaliar seus programas, com o intuito principal de conhecer o 

impacto de sua intervenção, e a importância da ampliação do estudo e da prática da avaliação 

no Brasil, este estudo apresenta uma experiência empírica de avaliar, mediante uma 

abordagem participativa, o impacto gerado pelo Programa de Defesa e Efetivação do Direito à 

Moradia implementado pelo Serviço de Justiça e Paz do Recife.  

 

Palavras-chaves: Avaliação de impacto. Avaliação de programas sociais. Organizações não-

governamentais (ONGs). 



 

Abstract 
 
 
The social programs assessment is an important strategic instrument that provides substantive 

information about the changes happened in the social context. However, this field, already 

consolidated in other countries, has received little attention from studious in Brazil, mainly, 

when it is about programs assessment implemented by Non Governmental Organizations 

(NGOs). Considering the difficulty and necessity of the NGOs in assessing their programs, 

that the main intention is to know the impact of its intervention, and the importance of 

extending the assessment study and practice in Brazil, this study presents an empirical 

experience of assessing, through a participative approach, the impact of a Program 

implemented by a Brazilian NGO called “Serviço de Justiça e Paz do Recife” (Recife’s Peace 

and Justice Service). 

 

Keys words: Impact Assessment (IA). Non governmental organizations (NGOs). Social 

impact assessment. Social programs assessment. 
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1 Introdução 
 

Há sempre um momento em que toda obra humana 
necessita ser colocada em situação crítica, como 
condição mesmo de sua continuidade. 

(Isaura Belloni) 

 
 Neste capítulo introdutório, estão apresentados o problema de pesquisa (que consiste na 

descrição da situação identificada no contexto real que levantou questionamentos motivadores 

desta pesquisa), os objetivos, a relevância da pesquisa, a definição dos principais termos 

utilizados no estudo e a forma de estruturação desta dissertação. 

 

 

1.1 Definição do problema 

 

1.1.1 As ONGs e a avaliação de programas sociais 

 Diante do cenário histórico de diversos problemas sociais, inclusive a miséria e a fome, a 

sociedade tem atuado na busca de alternativas que solucionem ou, ao menos, minimizem essas 

questões. As comunidades vêm-se mobilizando, tanto para cobrar ações do Poder Público como 

para desenvolver e implementar as próprias alternativas. 

 Nos anos 50 e 70, nasceram organizações periféricas e marginais à conjuntura política 

vigente. A expansão do sindicalismo e a oposição à ditadura fortaleceram a idéia de organização 

comunitária. Nos anos 80 e 90, consolidou-se o conceito de ONGs: ganharam uma imensa 
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legitimidade e deixaram de ser organizações de oposição ao sistema, para tornarem-se parceiras 

na execução de políticas públicas. (VOIGT 2002, p. 24) 

 A ampliação da visibilidade de seus trabalhos vem gerando uma crescente pressão para 

que as ONGs demonstrem as mudanças provocadas no cenário social em decorrência de suas 

intervenções (ROCHE, 2002). Demonstrar essas mudanças, portanto, vem sendo um grande 

desafio. 

 A avaliação de suas ações e do impacto decorrente consiste um instrumento capaz de 

proporcionar a compreensão das efetivas modificações provocadas no panorama social. É 

importante, sem dúvida, que se tenha conhecimento dessas mudanças, visto que, mesmo 

originadas com as melhores intenções, determinadas medidas e ações podem gerar impacto 

imprevisto e, até mesmo, indesejável. 

 Os modelos tradicionalmente utilizados para avaliar programas sociais, seja de entes 

governamentais, seja de ONGs, vêm sofrendo fortes críticas, principalmente pelo baixo grau de 

relevância e de utilidade das informações geradas, que, normalmente, não respondem 

satisfatoriamente às necessidades dos agentes sociais envolvidos.  A avaliação deve gerar 

informações não apenas quanto aos insumos utilizados, ao custo, à eficiência e eficácia dos 

programas sociais, mas também, e principalmente, quanto a informações referentes às 

verdadeiras mudanças provocadas pela intervenção, ou seja, informações quanto à sua efetividade 

e seu impacto.  

 Carvalho (2001, p. 88) afirma que “é preciso uma concepção totalizante da avaliação que 

busque apreender a ação desde a sua formulação, implementação, execução, resultados e 

impactos”.  Destaca que a avaliação para atingir essa “concepção totalizante” precisa captar a 

“multidimensionalidade” sinalizada pelas especificidades do quadro social.  Isto é, na avaliação, 
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deve-se analisar o contexto na sua diversidade de dimensões uma vez que o desenvolvimento e as 

mudanças nunca são produtos isolados de uma determinada intervenção. 

 Nesse sentido, Roche (2002), referindo-se à avaliação de impacto, levanta sua 

preocupação com dois problemas, que considera centrais: 

a) agregação – como, então, sintetizar e sumarizar todas as informações relevantes? 

b) atribuição – como descobrir até que ponto as mudanças observadas resultaram de suas 

ações? 

Assim, já é possível perceber que desenvolver uma avaliação concebida em um modelo 

não convencional, mais abrangente − que busque identificar o impacto da intervenção e seu 

contexto − não se trata de algo elementar. As dificuldades inerentes à avaliação de impacto, para 

alguns, fazem aumentar a freqüência de outros tipos de avaliação,1 por exemplo, a avaliação de 

processo (CANO, 2002, p. 100). 

Riddell et al. (1997), estudando o impacto do trabalho realizado por ONGs – em que 

revisou relatórios cobrindo 240 projetos em 26 países –, concluiu que o verdadeiro impacto do 

trabalho das ONGs era pouco claro e havia pouco consenso quanto às ferramentas e aos métodos 

apropriados para sua determinação. 

A falta de consenso, tanto em aspectos conceituais como em aspectos metodológicos, vem 

acompanhada no Brasil de outro fator agravante: a grande escassez de textos em língua 

portuguesa sobre a avaliação de programas sociais (CANO, 2002, p. 100).  Essa escassez de 

publicações brasileiras demonstra, portanto, que se trata de teoria e prática ainda pouco 

disseminadas. Assim, tal fato corresponde a mais um obstáculo enfrentado pelas ONGs para o 

uso de uma ferramenta estratégica importante, geradora de informações substantivas, que podem 

                                                 
1 A tipologia das avaliações será abordada na seção 2.2. 
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incrementar a atuação de seus programas sociais melhorando a qualidade da intervenção e, 

principalmente, do impacto por elas produzido.  

Diante das dificuldades expostas anteriormente e das demais existentes para avaliar 

programas sociais implementados por ONGs, em especial avaliar seu impacto, estabeleceu-se a 

seguinte pergunta de pesquisa: 

(1) É possível avaliar o impacto de programas sociais implementados por ONGs? 

 

 
1.1.2 O direito à moradia e a atuação do Serviço de Justiça e Paz do 

Recife 
 

No Estado de Pernambuco, em especial na cidade do Recife, há um histórico déficit 

habitacional, que, nos anos 80 e 90, provocou grandes ocupações urbanas em terrenos vazios e 

ociosos, geralmente em áreas insalubres ou impróprias, sem as mínimas condições de 

habitabilidade − seja em morros, encostas, seja em áreas alagadas, margens de rios, canais e em 

áreas de manguezal.  

A falta de uma política habitacional direcionada às camadas pobres da população 

estimulou a expansão do número de favelas. “Na ausência de políticas públicas a população 

pobre excluída do mercado imobiliário vai fazendo a sua reforma urbana, ocupando áreas vazias 

para resolver, por conta própria, o seu problema de moradia”. (CENDHEC, 1999). 

As ocupações urbanas foram por muitos anos consideradas e tratadas como uma “cidade 

informal”. No Recife em 1983, através da Lei Municipal n.º 16.176 de Uso e Ocupação do Solo 

(LUOS), de 9 de abril de 1996,  houve, pela primeira vez, o reconhecimento formal de parte das 

favelas existentes na cidade; vinte e sete áreas de ocupação do Recife foram transformadas em 
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Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). A referida lei recomendava que essas áreas deveriam 

receber tratamento especial que pudesse garantir sua integração na estrutura urbana. 

 Em março de 1987 em Recife, foi sancionada a Lei Municipal n.º 14.974 /87, conhecida 

como a Lei do PREZEIS,2 que trouxe diversas vantagens (FASE, 1997): 

a) permitiu que novas áreas pudessem ser transformadas em ZEIS; 

b) criou instrumentos que inibem a especulação imobiliária; 

c) concedeu o direito de a comunidade permanecer na área ocupada, indicando a 

importância da regularização da posse da terra; 

d) reconheceu a necessidade de realização de melhorias urbanas, tais como drenagem e 

esgoto, garantindo, assim, melhor qualidade de vida para os moradores; 

e) como forma de melhorar as condições econômicas, indicou a necessidade de que o 

Poder Público apóie e desenvolva atividades de geração de emprego e renda; 

f) garantiu a participação popular, permitindo que as comunidades expressassem sua 

opinião e definissem o que será realizado nelas por meio da sua Comissão de Urbanização 

e Legalização (Comul).3 

 A existência dos instrumentos legais acima referidos e dos espaços de co-gestão 

instituídos, no entanto, não foi suficiente para resolver o problema da moradia no Recife. Muitas 

ocupações urbanas não foram reconhecidas como ZEIS, e, assim, mantinham-se em péssimas 

condições de habitabilidade além de conviver com o risco iminente de expulsão. 

 O Serviço de Justiça e Paz do Recife (SJP), fundado em 1990, tem o problema do acesso à 

moradia como a “pedra angular” de sua atuação. O SJP, em sua trajetória, tem contribuído para a 
                                                 
2 Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social. 
3 A Comul é composta por cinco membros: dois representantes do Poder Público, um representante de entidade de 
assessoria e dois representantes da comunidade. Estes e mais dois suplentes são eleitos pelos moradores. 
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efetivação do direito social à moradia4 para as populações de baixa renda de diversas ocupações 

urbanas da Região Metropolitana do Recife (RMR), principalmente do município de Recife. 

Visando a manutenção e a regularização da posse da terra, o SJP vem: 

a) defendendo em juízo ações possessórias que visam expulsar os invasores, tais como 

reintegração de posse, interditos possessórios, ações demolitórias e reivindicatórias; 

b) buscando as formas de regularização fundiária adequadas a cada caso, por exemplo, 

impetrando na Justiça com ações de usucapião. 

 Mobilizar a comunidade e assessorá-la na luta para que a Prefeitura reconheça a área 

como ZEIS faz parte da atuação do SJP. Visa, assim, ao reconhecimento formal da existência de 

ocupação na cidade e, conseqüentemente, cria um compromisso legal do Poder Público para o 

desenvolvimento de ações estruturadoras na comunidade e a viabilização de sua regularização 

fundiária. 

 Outro enfoque de grande relevância é o trabalho de organização social: o SJP incentiva a 

criação de entidades comunitárias e promove seu fortalecimento, transformando-as em 

ferramentas de interlocução dos comunitários com o Poder Público, visando atrair investimentos 

públicos dos três entes federativos em favor da melhoria da qualidade de vida dos moradores da 

comunidade. 

 O SJP tem participado de espaços institucionais de co-gestão pública, como conselhos e 

fóruns, atuando, ainda, como entidade de assessoria nas Comuls das áreas ZEIS que acompanha. 

 O SJP, nos seus quase quatorze anos de existência, nunca avaliou o impacto de sua 

intervenção. No entanto, pressões externas advindas, sobretudo, de seus agentes financiadores, 

                                                 
4 A Emenda Constitucional n.º 26, de 14 de fevereiro de 2000, alterou a redação do artigo 6.º da Constituição 
Federal, estabelecendo o direito à moradia como direito social. Esse direito, no entanto, não se restringe à mera 
habitação; inclui as condições de habitabilidade, como estrutura de saneamento, drenagem, pavimentação, enfim, um 
ambiente propício à vida humana. 
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indicaram a necessidade de realizar avaliações que demonstrassem as mudanças provocadas por 

sua trajetória de atuação. Assim, para esse processo avaliativo, estabeleceu-se a segunda pergunta 

de pesquisa: 

 (2) Qual foi o impacto gerado pelo Programa de Defesa e Efetivação do Direito à Moradia 

implementado pelo Serviço de Justiça e Paz do Recife? 

 

 

1.2 Objetivos 

 Com base nos aspectos levantados, foram estabelecidos os seguintes objetivos para a 

pesquisa. 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 Avaliar o impacto gerado pelo Programa de Defesa e Efetivação do Direito à Moradia, 

implementado pelo SJP nas comunidades acompanhadas, por meio do estudo de dois casos, 

seguindo modelo não experimental baseado no modelo somente depois de Cohen e Franco 

(2002). 



22 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) delinear o processo participativo de avaliação de impacto, aplicado a fim de definir as 

áreas e unidades de mudança a ser avaliadas, e as respectivas fontes de coleta de 

dados; 

b) investigar a veracidade das suposições existentes sobre as mudanças ocasionadas pela 

intervenção do Programa em questão por um modelo objetivo de mudança; 

c) propor sugestões para melhoria do Programa, identificando suas implicações para as 

comunidades beneficiárias. 

 

 

1.3 Relevância do estudo 

 

1.3.1 Relevância teórica 

 A avaliação de programas sociais, segundo Costa e Castanhar (1998), é importante e 

urgente, uma vez que “a produção de conhecimento sempre esteve muito mais voltada para os 

processos de formulação de programas do que para aqueles relacionados à sua avaliação”. 

Avaliar políticas e programas sociais, portanto, tornou-se um desafio para os centros de pesquisa, 

não apenas pela escassez de publicações, mas pela necessidade de inovação nessa área, como 

destaca Carvalho (2001, p. 88): 

Para os pesquisadores, as demandas, por se “rastrear” e inovar em 
conceitos/metodologias avaliativas, pautam-se na rejeição crescente aos modelos 
tradicionais que não conseguem apreender na sua totalidade os fluxos e nexos 
entre a tomada de decisões, sua implementação, execução, resultados e impactos 
produzidos. 
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 Tendo em vista a crítica existente aos modelos tradicionalmente utilizados em avaliação 

de programas sociais, bem como a falta de tradição acadêmica brasileira na produção de 

conhecimento no tema – principalmente no âmbito das ONGs –, enfrenta-se esse desafio com o 

intuito de contribuir para o debate e para a evolução dessa temática. 

 

1.3.2 Relevância prática 

 Na perspectiva prática, a avaliação do impacto de programas sociais no âmbito das ONGs 

é útil para os gestores e financiadores de programas, tendo em vista que as informações obtidas 

podem ser utilizadas para incrementar as ações, estratégias e políticas de atuação na busca de 

otimizar recursos e, principalmente, de aproximar cada vez mais sua intenção de mudanças 

efetivas na realidade dos beneficiados. Este estudo, portanto, será útil para os gestores e 

financiadores do SJP. 

 As informações geradas pela avaliação são importantes para a sociedade em geral, que 

poderá ter conhecimento das mudanças que ocorreram em razão de determinadas intervenções; 

importantes, portanto, para os líderes e demais integrantes das comunidades pesquisadas. 

 Assim, como finalidade prática, este estudo tem o intuito de contribuir no sentido de 

tornar disponível para as ONGs uma experiência empírica que sirva de referência para o 

desenvolvimento da avaliação do impacto de seus programas. 
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1.4 Definição dos termos 

 Visando proporcionar maior clareza e entendimento conceitual, seguem abaixo os 

principais termos utilizados neste estudo com as respectivas definições adotadas para a pesquisa: 

Avaliação − processo que consiste em emitir um juízo de valor (AGUILAR; ANDER-

EGG,1994, p.18). 

Programa social − consiste uma intervenção sistemática, planejada com o objetivo de 

atingir uma mudança na realidade social (CANO, 2002, p. 9). Conjunto de projetos que 

perseguem os mesmos objetivos (COHEN; FRANCO, 2002, p. 85). 

Projeto − empreendimento planejado, que consiste em um conjunto de atividades inter-

relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um 

orçamento e de um período de tempo (ONU, 1994 apud COHEN; FRANCO, 2002, p. 

85). 

Objetivo − é a situação que se deseja obter ao final do período de duração do projeto 

(estado desejado) mediante a aplicação de recursos e a realização das ações previstas 

(BOISIER, 1976 apud COHEN; FRANCO, 2002, p. 88). 

Meta − é um objetivo temporal, espacial e quantitativamente dimensionado (BOISIER, 

1976 apud COHEN; FRANCO, 2002, p. 90). 

Produtos (outputs) − são os resultados concretos das atividades desenvolvidas a partir dos 

insumos disponíveis; distinguem-se em bens produzidos (resultados materiais) e serviços 

prestados (COHEN; FRANCO, 2002, p. 93). 

Efeitos (outcomes) − é todo comportamento ou acontecimento que se pode razoavelmente 

dizer que sofreu influência de algum aspecto do programa ou projeto (BOND, 1985 apud 
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COHEN; FRANCO, 2002, p. 91). Os efeitos constituem resultados dos produtos gerados 

pelo projeto. 

Impacto − mudança duradoura ou significativa – positiva ou negativa, planejada ou não – 

na vida das pessoas e ocasionada por determinada ação ou série de ações (ROCHE, 2002, 

p. 37). É o resultado dos efeitos de um projeto ou programa (ONU, 1994 apud COHEN; 

FRANCO, 2002, p. 92). 

Eficiência − a menor relação custo/benefício possível para atingir os objetivos 

estabelecidos no programa (COSTA; CASTANHAR, 1998, p. 3). 

Eficácia − medida ou grau em que um programa atinge seus objetivos e metas (COSTA; 

CASTANHAR, 1998, p. 3); 

Efetividade − relação de um determinado programa com seu impacto e/ou seus resultados 

(ARRETCHE, 2001, p. 29). A efetividade tem duas dimensões, é a medida do impacto ou 

o grau de alcance dos objetivos (COHEN; FRANCO, 2002, p. 107). 

Modelo de mudança − sistematização das suposições a respeito de como a mudança 

ocorre e por que ela ocorreu ou ocorrerá no futuro (ROCHE, 2002, p. 59). 

Comunitários − pessoas residentes na comunidade. 

Proprietário da área − pessoa que detém o título de propriedade do terreno onde houve a 

ocupação, emitido pelo Cartório de Registro de Imóvel. 

Líder comunitário – pessoa que é ou foi componente da diretoria da entidade local eleita; 

ou é ou foi representante titular ou suplente da comunidade na Comul. 

Grupo focal − pequeno grupo de pessoas com interesses ou identidades similares, 

escolhidas para representar a variedade de opiniões e contextos (ROCHE, 2002, p. 151); 

a) G1 − grupo focal composto pelos técnicos das equipes social e jurídica do SJP; 
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b) G2 − grupo focal composto por líderes comunitários de áreas acompanhadas pelo 

SJP; 

c) G3 − grupo focal de comunitários, incluindo seus líderes comunitários. 

Oficinas introdutórias − momentos iniciais do processo de avaliação, em que, com o G1, 

foram discutidos os entendimentos a respeito da avaliação de impacto e os objetivos do 

estudo. 

Oficinas de delineamento – momentos do processo de avaliação em que, com a 

participação do G1 e G2, foram identificadas as áreas e unidades de mudança e definidas 

as que foram avaliadas e as respectivas fontes de coleta de dados. 

Oficinas de avaliação – momentos da avaliação propriamente dita, realizada com o G3 das 

comunidades avaliadas, utilizando-se instrumentos de coleta de dados. 

 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 Além deste capítulo – Introdução –, em que foram apresentados o problema, os 

objetivos, a relevância da pesquisa e a definição de termos, a dissertação foi estruturada em seis 

capítulos. 

Capítulo 2 – apresenta a Revisão e o Referencial Teórico utilizados no estudo: neste 

capítulo, faz-se uma revisão conceitual referente ao processo de avaliação, permeando uma 

perspectiva histórica e os diversos tipos de avaliação existentes. Contém uma seção específica 

para tratar da avaliação de impacto, em que se apresenta a orientação metodológica que dirigiu o 

processo de delineamento da pesquisa. 
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Capítulo 3 – trata da Metodologia adotada no estudo, em que se descrevem o processo de 

construção do estudo, a linha metodológica seguida, o desenho metodológico da pesquisa e o 

modelo de avaliação utilizado. Apresentam-se as ferramentas de coleta de dados, as técnicas de 

análise utilizadas e as limitações da pesquisa. 

Capítulo 4 – relata as Etapas preparatórias da pesquisa: as atividades realizadas nas 

oficinas introdutórias e de delineamento, seus participantes e os resultados das oficinas. 

Capítulo 5 - descreve O Contexto pesquisado, apresenta a ONG estudada (o SJP), o 

programa avaliado – Programa de Defesa e Efetivação do Direito à Moradia – e as comunidades 

pesquisadas. As informações obtidas durante o estudo foram utilizadas na contextualização da 

pesquisa.  

Capítulo 6 – relata a Análise dos resultados das oficinas de avaliação. Pela ótica do 

grupo focal de beneficiários, apresentam-se o “retrato” das condições das comunidades e de sua 

relação com os agentes-chave na questão da moradia; o conhecimento dos próprios beneficiários 

sobre essa questão, assim como trechos de relatos dos beneficiários a respeito de sua situação. 

Capítulo 7 – por fim, as Considerações finais do estudo, com as conclusões da avaliação 

realizada, as considerações quanto ao processo construído no estudo e, ainda, as recomendações 

para o SJP e outras ONGs, assim como  para futuras pesquisas. 
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2 Revisão e o referencial teórico 
 

Avaliar: ver mais claro para caminhar mais longe. 

(Terezinha Rios) 

 
 Neste capítulo, faz-se uma revisão conceitual referente à avaliação, permeando uma 

perspectiva histórica e mostrando os diversos “tipos” de avaliação existentes. Em seção 

específica, apresenta-se e discute-se a avaliação de impacto, incluindo algumas orientações 

metodológicas que dirigiram o processo de delineamento da pesquisa. Os principais pontos de 

discordância identificados na revisão teórica são apresentados neste capítulo. 

 

 

2.1 Avaliação: conceitos e especificidades 

 No sentido lato, avaliar consiste em emitir um juízo de valor sobre “algo” – objeto, 

situação ou processo –, baseando-se em determinados critérios de valor. A ação de avaliar 

consiste uma prática freqüente no cotidiano de muitas pessoas. Várias decisões pessoais e 

profissionais são tomadas com base em avaliações espontâneas, informais.  No entanto, nem 

sempre a “avaliação informal” é suficiente, principalmente quando se pretende maior grau de 

objetividade, de precisão e de fundamento da avaliação quanto ao julgamento realizado. Nesse 

caso, deve-se recorrer à avaliação em sentido estrito: a “avaliação sistemática”. (AGUILAR; 

ANDER-EGG, 1994, p. 17-8) 
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 Segundo esses autores, a principal diferença entre a “avaliação informal” e a “avaliação 

sistemática” não está nos seus propósitos, e sim nos métodos utilizados, visto que a avaliação 

denominada pelos autores de “sistemática” trata-se da pesquisa avaliativa, que se baseia no uso 

do método científico. 

 A avaliação de programas sociais consiste em uma pesquisa avaliativa, ou seja, baseia-se 

no uso do método científico, e tem como objeto de estudo programas sociais implementados por 

entes governamentais e não-governamentais.  

 Essa avaliação surgiu inicialmente na área da Educação, quando, pela primeira vez em 

1932, um estudo de Ralph Tyler, professor da Ohio State University, buscou ir além das 

tradicionais avaliações de desempenho de alunos a fim de medir a qualidade do ensino mediante 

uma nova concepção de avaliação. Em 1960, a avaliação de programas sociais desenvolveu-se 

como disciplina e como profissão, inclusive com a criação de associações profissionais de 

avaliadores. Muitos países estabeleceram, como exigência legal, que todo programa público de 

certa dimensão fosse submetido a avaliação. Tal fato redundou em grande impulso à área, que 

conta com associações de avaliadores nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Australásia e 

América Central. Infelizmente, a América do Sul ainda não dispõe de nenhuma (CANO, 2002). 

 A maior parte da escassa literatura que trata desse tema em língua portuguesa direciona-

se, principalmente, para a avaliação de programas governamentais, sendo muitos da área de 

Educação. 

 O termo “programas sociais” é freqüentemente empregado para tratar da intervenção 

governamental. Não obstante, com bem menos freqüência, utiliza-se esse termo para tratar da 

intervenção de ONGs. Com base no conceito apresentado por Cano (2002),5 emprega-se, neste 

                                                 
5 Segundo Cano (2002), programas sociais são “intervenções sistemáticas, planejadas com o objetivo de atingir uma 
mudança na realidade social”. 
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estudo, o aludido termo para referir-se a intervenções implementadas, seja por ONGs, seja por 

entes governamentais. 

 Aguilar e Ander-Egg (1994, 31-33), quando definem avaliação de programas sociais, 

incluem na definição os principais traços característicos desse processo. Para melhor 

entendimento dessa definição, vale, inicialmente, partir da compreensão da importância de seus 

principais componentes, como detalham os autores: 

a) processo sistemático − consiste no estabelecimento dos procedimentos e estratégia, 

baseados nas exigências do método científico, visando ao claro direcionamento dos 

objetivos e atividades que envolverão a avaliação; 

b) validade e confiabilidade − durante o processo de coleta e sistematização dos dados, é 

necessário o cumprimento de determinados requisitos de validade e confiabilidade, tendo 

em vista maior precisão da avaliação. Tal preocupação deve estar presente desde o 

processo de escolha e delineamento da metodologia e das técnicas de coleta de dados; 

c) informações suficientes e relevantes − é indispensável o cuidado com as informações 

colhidas, tanto quanto a sua relevância (pertinência) como sua suficiência, tendo em vista 

a realização de uma valoração ou um julgamento adequadamente fundamentado; 

d) fase do programa − a avaliação pode ser desenvolvida em diversas fases do programa: 

diagnóstico, programação, execução e, até mesmo, após a conclusão do programa; 

e) tomada de decisão − o sentido principal de se realizar uma avaliação consiste no fato 

de que ela seja útil a uma determinada tomada de decisão, seja para a melhoria da ação 

desenvolvida, seja para a melhoria de ações futuras. 

 Assim, com base nessas considerações, Aguilar e Ander-Egg (1994, p. 31-32) apresentam 

a seguinte definição: 
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A avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e 
dirigida; destinada a identificar, obter e proporcionar de maneira válida e 
confiável dados e informações suficientes e relevantes para apoiar um juízo 
sobre o mérito e o valor de diferentes componentes de um programa (tanto na 
fase de diagnóstico, programação e execução) ou de um conjunto de atividades 
específicas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão, com o propósito 
de produzir efeitos e resultados concretos; comprovando a extensão e o grau em 
que se deram estas conquistas, de tal forma que sirva de base ou para a tomada 
de decisões racional e inteligente entre cursos de ação, ou para solucionar 
problemas e promover o conhecimento e a compreensão dos fatores associados 
ao êxito ou fracasso de seus resultados. 
 

 Para Belloni, Magalhães e Sousa (2001, p. 15), avaliar consiste num “processo sistemático 

de análise de uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de forma contextualizada, 

todas as suas dimensões e implicações, com vistas a estimular seu aperfeiçoamento” [grifos 

nossos].  Essa definição é mais concisa, ressalta o processo sistemático e o uso da avaliação para 

a tomada de decisão, mas, sobretudo, destaca a importância da contextualização do programa ou 

de suas atividades para que a avaliação possa atingir, com êxito, seus objetivos. Contudo, os 

autores, ao pretenderem que uma avaliação abranja “todas” as dimensões e implicações do seu 

objeto, podem estar levantando uma postura que inviabiliza a realização de avaliações, uma vez 

que é importante que sejam consideradas as dimensões e implicações relevantes e suficientes para 

atingir os objetivos da avaliação, e não necessariamente “todas”, como mencionado 

anteriormente. 

 Costa e Castanhar (1998, p. 2) apresentam o seguinte conceito de avaliação utilizado pela 

Unicef:6 

Trata-se do exame sistemático e objetivo de um projeto ou programa, finalizado 
ou em curso, que contemple o seu desenho, implementação e resultados, com 
vistas à determinação de sua eficiência, efetividade, impacto e sustentabilidade e 
a relevância de seus objetivos. 
 

                                                 
6 Fundo das Nações Unidas para a Infância. 



32 

 Nesse conceito afirma-se que a avaliação deve determinar eficiência, efetividade, impacto 

e sustentabilidade do programa, bem como a relevância de seus objetivos. Contudo, é importante 

salientar que tais determinações podem ser realizadas por processos distintos de avaliação, ou 

seja, não necessariamente deve haver um processo avaliativo único e abrangente.  Na seção a 

seguir, apresentam-se diferentes “tipos” de avaliação. 

 

 

2.2 Multiplicidade da avaliação 

 Diferentes autores agrupam os “tipos” de avaliação considerando óticas e critérios 

distintos. Não há consenso quanto a uma tipologia ou classificação da avaliação. Há, muitas 

vezes, entendimentos bastante diferenciados, o que gera dificuldade na sumarização e até mesmo 

na compreensão mais ampla dessa “multiplicidade” da avaliação. 

 Apresenta-se abaixo a classificação dada por alguns autores. 

 Para Cohen e Franco (2002), a avaliação pode ser agrupada principalmente em função: 

a) do momento em que se realiza e dos objetivos que perseguem; 

a.1  avaliação ex-ante – realizada antes da implementação do projeto, tem como objetivo 

responder à seguinte questão: o projeto deve ou não ser implementado? 

a.2  avaliação ex-post – pode ser: 

a) avaliação de processos – realizada durante a implementação, tem como objetivo 

medir a eficiência de operação do projeto para realizar correções e adequações 

caso necessárias; 
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b) avaliação de impacto – realizada após a conclusão do projeto, objetiva medir se o 

projeto atingiu seus objetivos, bem como identificar os efeitos (previstos e não 

previstos) provocados pela intervenção. 

b) quem realiza a avaliação: 

b.1  avaliação externa – é realizada por pessoas alheias à organização-agente; 

b.2  avaliação interna – é realizada dentro da organização gestora do projeto; 

b.3 avaliação mista – procura combinar avaliadores externos e pessoas da organização-

agente; 

b.4  avaliação participativa – inclui a participação ativa dos beneficiários no processo 

avaliativo. 

 Aguilar e Ander-Egg (1994), quando agrupam a avaliação segundo o momento, o ciclo do 

programa classificam-na da seguinte forma: 

a) avaliação antes (ou ex-ante); 

b) avaliação durante (ou avaliação da gestão); 

c) avaliação ex-post. 

 Para esses autores, tanto a avaliação durante como a avaliação ex-post têm dupla 

finalidade: a) avaliar o ganho dos resultados gerais em termos de eficiência, produtos, efeitos e 

impactos; b) adquirir conhecimento e experiências para programas futuros. 
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Figura 1(2) − Como distinguir entre eficiência, eficácia, consistência e impacto 
Fonte: Roche, 2002, p. 39, baseado em Paul Willot, 1985 

 

 A Figura 1(2), acima, apresenta a distinção entre eficiência, eficácia, consistência e 

impacto, dada por Roche (2002). Em síntese, observa-se na figura que: 

a) a eficiência refere-se à relação dos recursos utilizados nos programas (inputs) com os 

resultados alcançados (outcomes); 

b) a consistência refere-se à relação das atividades e processos existentes nos programas 

com os resultados alcançados (outcomes); 

c) a eficácia consiste na relação dos resultados “produtos” gerados pelos programas 

(outputs) com os resultados alcançados (outcomes); 

d) o impacto consiste na relação dos resultados alcançados e efeitos produzidos 

(outcomes) com a mudança na vida das pessoas. 

Recursos Atividades/processos Resultados 

Resultados ou efeito 

Eficácia Consistência 

Mudança na vida das 
pessoas que vivem na 

pobreza 

Eficiência 

Impacto 
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 Existem, ainda, diversas formas de classificação de avaliação, que se diferenciam entre 

vários autores, mas não serão detalhadas neste estudo. 

 A revisão teórica levantada sobre essa temática reflete a falta de consenso conceitual 

existente no campo da avaliação de programas sociais, dando lugar ao que Costa e Castanhar 

(1998) denominam de “um autêntico emaranhado conceitual”, que, para eles, representa um 

obstáculo ao uso mais freqüente dessa ferramenta gerencial. 

 

 

2.3 Avaliação de impacto 

 Entre os “tipos” de avaliação apresentados na seção anterior, há a avaliação de impacto, 

que tem como escopo o conhecimento acerca das mudanças ocasionadas na vida das pessoas em 

decorrência da intervenção de programas sociais.  Esse “tipo” de avaliação representa um avanço, 

porque torna disponíveis informações sobre o que está além dos resultados alcançados pelo 

programa. David Hulme (1997) destaca que os estudos de avaliação de impacto vêm-se tornando 

mais populares para as agências financiadoras, uma vez que vem ocorrendo nas avaliações um 

maior enfoque nos efeitos (outcomes) e impacto das intervenções do que nas entradas (inputs) e 

saídas (outputs). Conseqüentemente, surgem pressões para que os programas financiados por 

essas agências sejam avaliados na perspectiva da avaliação de impacto. 

 Diante da falta de consenso conceitual, citada anteriormente, para melhor entendimento 

do impacto de uma intervenção social, é necessária a compreensão da cadeia de impacto e de seus 

componentes, apresentados na Figura 2(2). 
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Figura 2(2) – Cadeia de impacto e a importância do contexto 
Fonte: Roche, 2002, p. 43 com adaptação 

 

Em síntese, observa-se na figura que: 

a) os insumos (inputs) iniciam a cadeia; podem ser materiais, financeiros, humanos, etc. 

e devem ser disponibilizados em quantidade e qualidade adequadas às atividades e ações a 

ser realizadas; 

b) a implementação do programa relaciona-se com as atividades e ações realizadas, que 

devem ser coerentes com o propósito almejado; 

c) dessa implementação, são gerados “produtos”, que normalmente não correspondem a 

bens materiais, e sim a serviços prestados; os “produtos” (outputs) esperados são 

mensurados em metas a ser atingidas; 

d) as metas estabelecidas estão relacionadas com os propósitos, objetivos da intervenção, 

que, se atingidos, representam os resultados (outcomes) da intervenção; 

Cadeia de impacto 

Atividades 
Insumos 

Produtos 

Resultados 
ou efeitos 

Impacto 

Crescente influência do 
contexto social, econômico, 

ambiental e político 



37 

e) o impacto, por sua vez, representa as mudanças provocadas pelos resultados da 

intervenção; nota-se, assim, que cada componente influencia o conseguinte, que tem por 

fim a mudança na vida das pessoas: o impacto. 

 Roche (2002, p.37) define impacto como “mudanças duradouras ou significativas – 

positivas ou negativas, planejadas ou não – nas vidas das pessoas e ocasionadas por determinada 

ação ou série de ações”.  O impacto, portanto, é avaliado ao se analisar até onde o resultado de 

uma intervenção conduziram às mudanças, seja na vida daqueles que se pretendia beneficiar, seja 

na vida de outros que não estavam envolvidos diretamente no programa. 

 Na Figura 2(2), destaca-se, ainda, o contexto como um importante agente na cadeia, 

influenciando desde a disponibilidade dos insumos até o impacto. Com isso, nota-se que as 

mudanças não ocorrem como um produto isolado da intervenção de um determinado programa. É 

importante, portanto, a compreensão do contexto para avaliar essas mudanças.  

A Figura 3(2) mostra essa relação em que as ações e o contexto se combinam para 

produzir as mudanças. De acordo com Roche (2002, p. 42), “o grau até onde o contexto de um 

projeto influencia a mudança aumentará quanto mais elevarmos na cadeia de impacto”.  

 Vale salientar que a compreensão do contexto não se refere apenas aos aspectos sociais, 

mas também aos aspectos econômicos, políticos, históricos, ambientais, entre outros. 

 Segundo Carvalho (2001, p. 89), “a avaliação precisa captar a multidimensionalidade 

sinalizada pelas especificidades do social”.  
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Figura 3(2) – Ações e contexto se combinam para produzir mudança  
Fonte: Roche (2002, p. 40) 

 

 
 Na análise do contexto, bem como nas outras fases do processo avaliativo, deve-se 

reconhecer, com humildade, a contradição, que é uma característica fundamental do real uma vez 

que este se apresenta multifacetado e exige um esforço de abrangência para seu conhecimento 

(RIOS, 2001, p. 112). 

 

 

2.3.1 Momento para a realização 

 Considerando o ciclo do programa, a avaliação de impacto pode ser ex-ante ou ex-post, ou 

seja, ela pode ser realizada antes do programa ser iniciado; durante ou ao final de sua 

implementação; ou, até mesmo, anos depois de finalizado. 

 Quando ex-ante, a avaliação pretende identificar antecipadamente o impacto que espera 

obter com o programa e, para isso, leva em consideração experiências, pareceres de peritos ou até 

as duas coisas. Quando ex-post, baseia-se na informação derivada da implementação do 

programa: enquanto o programa está em curso ou depois de concluído. (COHEN; FRANCO, 

2002, p. 118) 

Ações Contexto 

Mudança 
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2.3.2 Delineando a avaliação de impacto 

 O processo de delineamento da avaliação de impacto, segundo Cano (2002), consiste no 

momento mais peculiar da pesquisa. Roche (2002), com o intuito de orientar sobre esse processo, 

apresenta suas principais etapas, relacionadas no Quadro 1(2). 

 

Quadro 1(2) – Etapas do delineamento de uma avaliação de impacto 
 
 

ETAPAS PREPARATÓRIAS 
 Definição do objetivo da avaliação de impacto 

 Modelos de mudança (suposições): o que mudou e por quê 

 Definição das áreas de mudança e dos indicadores que devem ser avaliados 

 Definição das unidades de mudança 

 Identificação das informações existentes 

 Definição dos envolvidos na avaliação 

 Definição da equipe de avaliação 

 Definição de questões de treinamento e apoio 

 Amostragem 

 Definição do tempo da avaliação 

 Definição de estratégias para lidar com a atribuição 

 Definição do uso da checagem com referência cruzada 

 Definição das ferramentas e técnicas de coleta de dados 

 
Fonte: Autoria própria, com base em Roche (2002) 

 

 
2.3.2.1 Objetivo da avaliação de impacto 

 Conforme mencionado anteriormente, a avaliação de impacto ex-ante tem como objetivo 

identificar antecipadamente o impacto que se espera obter com determinado programa e, com 
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isso, responder ao seguinte questionamento: o programa deve ou não ser implementado? Já a 

avaliação de impacto ex-post, que é realizada durante a implementação do programa ou após sua 

conclusão, em geral tem como finalidade demonstrar o impacto ocorrido e melhorar as práticas 

futuras. 

 Contudo, Roche (2002) alerta que pode haver tensões quanto ao entendimento desses 

objetivos quando diferentes grupos estão envolvidos no processo com interesses distintos. 

Portanto, o esclarecimento das expectativas e do que diferentes grupos participantes do processo 

avaliativo interpretam como impacto podem auxiliar a criar a compreensão partilhada do 

processo, proporcionando empenho no sentido convergente para atingir os objetivos da avaliação. 

 

 

2.3.2.2 Modelo de mudança 

 As suposições que levam a uma intervenção social devem ser explicitadas tendo em vista 

a definição de um modelo de mudança que indique “o que” e “por que” mudou. A definição 

desse modelo é um importante guia para o direcionamento da avaliação de impacto a algumas 

supostas mudanças. 

 As mudanças ocasionadas pelas intervenções, muitas vezes, são vistas pelo planejamento 

como fenômenos lineares, ou seja, uma ação “A” conduz a um resultado “B”, que gera um efeito 

ou impacto esperado “C”. Todavia, o modelo não-linear parece melhor explicar as mudanças 

provocadas pelas intervenções uma vez que reconhecem uma possível influência de “B” sobre 

“A”, bem como um efeito ou impacto inesperado “E”, conforme demonstram as Figuras 4(2) e 

5(2). 
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Figura 4(2) – Modelo de mudança linear 
Fonte: Roche (2002, p. 40) 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 5(2) – Modelos de mudança não-linear 
Fonte: Roche (2002, p. 41) 

 

 

2.3.2.3 Lidando com a atribuição 

 O problema da atribuição é inerente à avaliação de impacto uma vez que se preocupa com 

a identificação da causalidade das mudanças, ou seja, é importante identificar se uma 

determinada mudança pode ser considerada como impacto de certa intervenção. 

 Visando minimizar a questão da atribuição, Roche (2002) sugere que, na avaliação, se 

utilizem grupos de controle; entrevistas com não-integrantes do projeto; dados secundários e 

entrevistas com outros informantes-chave tentando identificar “efeitos de interferência”.7 

 

 

                                                 
7 Fatores que revelam por que o impacto de um programa em uma comunidade variou em relação a outra. 

A B C

A B C 

A B E 
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2.3.2.4 Unidades de avaliação 

 É necessário determinar quais são as unidades-chave que se pretende avaliar, ou seja, 

deve-se definir se será avaliada a mudança nos indivíduos, nas comunidades, nas organizações ou 

em todos eles. Essa decisão depende do tipo de programa em questão e do tipo de impacto a ser 

avaliado. 

 

 

2.3.2.5 Equipe de avaliação 

 A composição da equipe de avaliação de impacto é uma questão polêmica, tendo em vista 

as vantagens e desvantagens da avaliação ser realizada por sujeitos externos ou internos ao 

programa. Alguns autores consideram importante a participação de pessoas ligadas ao programa; 

outros acreditam que o sucesso da avaliação relaciona-se com o fato de ser realizada por pessoas 

externas ao programa.  

 Para Arretche (2001, p.38), por exemplo, a avaliação deve ser realizada por instituições 

independentes da gestora do programa; considera que, assim, há maiores condições e incentivos 

para, com base em critérios explícitos e objetivos definidos, montar instrumentos adequados para 

responder à questão da relação entre as políticas, seus processos e resultados. No entanto, para 

Belloni, Magalhães e Sousa (2001, p. 48) a forma mais apropriada parece ser uma combinação, 

ou seja, uma estratégia de desenvolver uma avaliação externa e independente sobre uma 

avaliação interna, incorporando os achados deste processo. 
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2.3.2.6 Checagem de referência cruzada 

 O julgamento inerente à avaliação traz consigo a contradição. Desse modo, é importante 

que o processo avaliativo disponibilize mecanismos para expor as tendências, os interesses 

específicos e as relações de poder, visando explicitar os diferentes pontos de vista da grande 

variedade de pessoas. Tais mecanismos devem comparar as informações advindas de diferentes 

fontes. 

 

 

2.3.2.7 Modelos para a avaliação 

 A necessidade de medir as relações causais de uma determinada transformação social é 

fundamental para atribuí-la como impacto de um programa. As metodologias de avaliação 

pressupõem que existem relações causais. Desse modo, os métodos experimentais, quase-

experimentais, ou mesmo os pré-experimentais, são utilizados por permitirem testar essas 

relações causais nas unidades de análise, considerando dois momentos (antes e depois), 

buscando, assim, controlar os efeitos não atribuíveis ao programa. 

 Segundo Cohen e Franco (2002) não há dúvida de que os modelos experimentais e quase-

experimentais constituem as formas mais vigorosas de identificar as mudanças produzidas por 

uma determinada intervenção na realidade. No entanto, principalmente os modelos 

experimentais, estabelecem condições extremamente exigentes para sua aplicação. 

 Os modelos não-experimentais,8 também conhecidos como pré-experimentais, são 

utilizados principalmente nos casos em que não é possível estabelecer comparação com um grupo 

                                                 
8 O detalhamento dos modelos experimentais e quase-experimentais não será abordado neste estudo. 
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de controle, sendo necessário o uso de alternativas para eliminar os efeitos não atribuíveis ao 

programa, por exemplo, o uso de variáveis de controle. 

 Cohen e Franco (2002) apresentam três modelos não-experimentais: 

a) Modelo antes-depois − caracteriza-se por trabalhar com um único grupo, efetuando a 

medição antes que o programa tenha produzido seu impacto, comparando com os valores 

obtidos nas medições realizadas depois das etapas intermediárias ou depois de finalizada 

sua execução, conforme apresentado na Figura 6(2). 

 

 
 

 

Figura 6(2) – Modelo antes-depois  
Fonte: Cohen; Franco, 2002, p. 133 

 

b) Modelo somente depois com grupo de comparação − ocorre quando se decide avaliar 

o impacto com o programa já em andamento; o modelo contrasta os resultados obtidos no 

grupo com o projeto em relação a um “grupo de comparação”, que opera como um grupo 

de controle, como se pode observar na Figura 7(2). 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 7(2) – Modelo somente depois com grupo de comparação 
Fonte: Cohen; Franco, 2002, p. 134 
 

X X’ 

Antes Depois 

D1 Grupo com 
projeto 

Legenda: 
X – situação antes do projeto 
X’ – situação depois do projeto 
D1 – grau de mudança 

Legenda: 
X’ – situação depois do grupo 
com projeto 
Y’ – situação depois do grupo 
sem projeto 
D4 – grau de mudança 

Antes Depois 

Grupo com projeto 

Y’ Grupo sem projeto 

D4 

X’ 
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c) Modelo somente depois −−−− considera apenas um grupo no qual a medição só pode ser 

efetuada “depois”. Efetuada a medição, tem-se de reconstruir a situação que existia antes 

de começar o programa, com base na informação disponível. A comparação entre os 

dados da medição com os obtidos mediante a reconstrução da situação inicial permitem 

emitir um parecer sobre o impacto, conforme apresentado na Figura 8(2). 

 

 

 

 

Figura 8(2) – Modelo somente depois 
Fonte: Cohen; Franco, 2002, p. 135) 

X X’ 

Antes Depois 

D1 Grupo com 
projeto 

Legenda: 
X – situação antes do projeto 
X’ – situação depois do projeto 
D1 – grau de mudança 
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3 Metodologia 
 

O desenho é o elemento mais peculiar da pesquisa 
avaliatória.   

(Ignácio Cano) 

 
 Este capítulo apresenta, inicialmente, o processo de construção deste estudo, seguindo-se 

a estratégia metodológica utilizada na pesquisa, o desenho adotado no processo participativo da 

avaliação, o modelo utilizado para a avaliação e as técnicas de coleta e de análise de dados. Por 

fim, com base no referencial teórico apresentado no capítulo anterior e na metodologia 

apresentada neste capítulo, são feitas considerações quanto às limitações da pesquisa. 

 

 

3.1 Processo de construção da pesquisa: “fase 0” 

 Segundo Laville e Dionne (1999) “a pesquisa parte de um problema que se inscreve em 

uma problemática”. Não sendo diferente, este estudo foi iniciado com a identificação e definição 

do problema, que foi contextualizado com o apoio de uma revisão de literatura. 

 A partir do problema e com a revisão de literatura iniciada, idealizou-se a pesquisa 

definindo-se o tipo (pesquisa avaliativa), seus objetivos e relevância. Ampliando-se a revisão de 

literatura e definido o referencial teórico adotado, estabeleceu-se a estratégia e o desenho 

metodológico da pesquisa, incluindo as técnicas de coleta e de análise de dados. 

 Assim, com base nas definições da “fase 0”, a pesquisa foi implementada seguindo as 

demais fases descritas a seguir. 
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3.2 Estratégia de pesquisa 

 A pesquisa de avaliação difere das outras formas de pesquisa não por seus métodos, mas 

por seus objetivos e por seu emprego, tratando-se de uma pesquisa aplicada (SELLTIZ; 

WRIGHTSMAN; COOK, 1987). A pesquisa avaliativa, segundo Belloni, Magalhães e Sousa, 

(2001, p. 36), atende a dois princípios básicos: a) contribuir para o avanço do conhecimento com 

relação ao objeto de estudo/avaliação; b) submeter ao rigor conceitual e metodológico típicos do 

método científico atendendo a critérios de confiabilidade e validade. 

 Este estudo consiste numa pesquisa avaliativa, de caráter exploratório, tendo como objeto 

o Programa de Defesa e Efetivação do Direito à Moradia do Serviço de Justiça e Paz do Recife 

(SJP), tendo em vista a disponibilidade e o interesse da entidade para o desenvolvimento do 

estudo. 

 A pesquisa foi realizada em três fases: Introdução, Delineamento e Avaliação, utilizando-

se grupos focais em todas as fases da pesquisa. Segundo Roche (2002, p.147), “os processos 

grupais são um método comumente usado em todas as fases da avaliação de impacto”, uma vez 

que, de acordo com o autor, “juntar pessoas é em geral um meio eficaz e de baixo custo para 

conseguir os pontos de vistas de várias pessoas ao mesmo tempo, o que também pode gerar novos 

insights”. 

 Quanto à utilização de grupos focais na avaliação de impacto, Roche (2002) descreve as 

vantagens e desvantagens, apresentadas no Quadro 1(3). 
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Quadro 1(3) – Vantagens e desvantagens da utilização de grupos focais 
na avaliação de impacto 
 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

É relativamente eficiente: permite que 
sejam obtidos mais pontos de vista das 
pessoas do que nas entrevistas 
individuais 
 

Pode ser feito apenas um número 
limitado de questões-chave 

Proporciona controle de qualidade por 
meio da interação das pessoas 
 

Necessita de boas habilidades de 
facilitação de grupo 

Permite que os pontos de vista das 
pessoas se desenvolvam em 
intercâmbios com os outros 
 

Requer um bom processo de anotação 

Permite a avaliação da concordância ou 
discordância sobre uma determinada 
questão 
 

Pode reforçar as atuais relações de 
poder dentro do grupo ou ser dominado 
por um pequeno número de indivíduos. 

Pode ocorrer em qualquer ponto no 
processo de avaliação de impacto. 

 

Fonte: Autoria própria, de acordo com Roche (2002, p. 155) 
 

 Com base no exposto no Quadro 1(3), destaca-se que a escolha do uso de grupos focais na 

pesquisa deu-se principalmente pelas seguintes vantagens: o ponto de vista de mais pessoas pode 

ser obtido melhor do que através de entrevistas individuais; há um controle de qualidade das 

informações por meio da interação das pessoas e permite que os pontos de vista das pessoas se 

desenvolvam em intercâmbios com os outros. A desvantagem que se destaca é o fato de limitar o 

número de questões-chave abordadas em razão, principalmente, do tempo gasto no debate.  

 Os grupos focais abaixo descritos foram utilizados na pesquisa: 

a) o G1, grupo focal composto pelos técnicos das equipes social e jurídica do SJP, 

contribuiu na fase 1 e 2 da pesquisa; 

b) o G2, grupo focal composto por líderes comunitários de áreas acompanhadas pelo SJP, 

contribuiu na fase 2; 
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c) o G3, grupo focal de comunitários, incluindo seus líderes comunitários, contribuiu na 

fase 3. 

 O papel de cada grupo focal será abordado nas seções a seguir, que descrevem cada fase 

da pesquisa. 

 

 

3.3 Fase 1: introdução 

 No início do processo de avaliação, foram realizadas duas oficinas introdutórias com os 

técnicos das equipes social e jurídica do SJP (G1).  Roche (2002, p. 58-9) destaca a importância 

dessa fase preparatória para determinação e concordância sobre a natureza, escopo e objetivo da 

avaliação.  As oficinas introdutórias tiveram duração de, aproximadamente, duas horas cada, com 

os seguintes objetivos: 

a) discutir os entendimentos sobre avaliação; 

b) esclarecer as expectativas quanto ao estudo; 

c) definir os objetivos da avaliação. 

 

 

3.4 Fase 2: delineamento 

 A segunda fase da pesquisa foi desenvolvida com a participação do G1 e do G2. Segundo 

Roche (2002, p. 153), os técnicos do projeto podem constituir um importante grupo focal para 

explorar o impacto a partir de suas perspectivas. Por essa razão e pela dificuldade existente em 

reunir o G2, houve maior participação do G1 nessa fase. 
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 Foram realizadas seis oficinas denominadas “oficinas de delineamento”. Essas oficinas 

foram importantes para alinhar o delineamento da avaliação com a realidade e o contexto 

pesquisado, integrando para o delineamento não apenas informações contidas em relatórios, mas 

as opiniões dos grupos envolvidos (G1 e G2). É importante salientar que, nas oficinas, foram 

realizadas discussões para aprofundar o entendimento dos principais conceitos utilizados na 

avaliação.  

 Os objetivos dessas oficinas foram: 

a) discutir as suposições de mudança que motivam a intervenção do SJP; 

b) identificar as principais mudanças ocorridas em decorrência da intervenção do SJP, 

classificando-as em áreas de mudança e identificando, por sua vez, as respectivas 

unidades de mudança; 

c) selecionar as áreas de mudança e as unidades de mudança que comporão a avaliação; 

d) selecionar os casos, as comunidades a ser avaliadas; 

e) identificar as fontes de coleta dos dados primários e secundários necessários à 

avaliação. 

 As principais técnicas utilizadas nas oficinas de delineamento foram brainstorming, 

discussão em grupo, lista de verificação e fluxograma de impacto. As listas de verificação 

utilizadas foram construídas com base nas informações obtidas nas oficinas anteriores. 

 Das seis oficinas realizadas, cinco tiveram a participação do G1, mas, durante quatro 

oficinas, houve o afastamento de uma integrante por motivo de licença-maternidade. Mesmo 

afastada, ela acompanhou por e-mail as discussões realizadas.  

 A segunda oficina de delineamento foi realizada com o G2. Houve a participação de seis 

líderes de diferentes áreas assessoradas pelo SJP. Nessa oficina, os participantes contribuíram 
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com suas perspectivas na discussão sobre as principais mudanças ocorridas nas comunidades e o 

possível impacto da intervenção do SJP. 

O Quadro 2(3) resume as oficinas de delineamento realizadas apresentando os 

participantes, objetivos, metodologia e resultado de cada oficina. As oficinas estão detalhadas no 

capítulo a seguir, e, no apêndice A, encontram-se relacionados os participantes.  

Quadro 2(3) - Oficinas de delineamento realizadas: participantes, objetivos, 
metodologia e resultado 

 
Participantes Ofi-

cina Grupo Quant 
Objetivo Metodologia Resultado 

1 *G1 4 Identificar as suposições de 
mudança que motivam a 
intervenção do SJP 

Brainstorming  Identificação de 
algumas suposições de 
mudanças 

2 **G2 6 Identificar as principais 
mudanças ocorridas na 
comunidade e o possível 
impacto da intervenção do SJP 

Relatos e 
discussões em 
grupo 

Identificação de 
algumas mudanças e 
impacto 

3 *G1 3 Identificar o possível impacto 
gerado pela intervenção do SJP 

Lista de 
verificação e 
Discussões 
em grupo 

Identificação do 
possível impacto 

4 *G1 3 Identificar as unidades e áreas de 
mudança e selecionar as que 
comporão a avaliação; eleger as 
comunidades a ser avaliadas 

Construção de 
critérios e 
discussões em 
grupo 

Comunidades, 
unidades e áreas de 
mudança selecionadas 
para a avaliação 

5 *G1 3 Construir as variáveis que farão 
parte da avaliação 

Atividade 
individual e 
discussões em 
grupo 

Construção das 
variáveis da pesquisa 

6 *G1 3 Identificar as fontes de coleta de 
dados necessárias à avaliação. 

Lista de 
verificação e 
discussões em 
grupo. 

Fontes de coleta 
definidas para a 
avaliação. 

Fonte: Autoria própria, 2004 
*G1 − grupo focal composto pelas equipes social e jurídica do SJP 
**G2 − grupo composto por líderes comunitários 
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3.5 Fase 3: avaliação 

 

3.5.1 Estratégia da pesquisa avaliativa 

 O Programa de Defesa e Efetivação do Direito à Moradia, em sua atuação, considera as 

características de cada ocupação − o aspecto fundiário, a capacidade de organização e 

mobilização social, etc. Desse modo, o Programa atua de forma quase que específica em cada 

comunidade. Assim, tendo em vista que a intervenção do programa não compreende ações 

uniformes, portanto considera o contexto, faz-se imprescindível, para avaliar seu impacto, que 

seja feita sua contextualização, compreendendo as características das comunidades assessoradas e 

as ações nelas realizadas. 

 Com base nisso, considerou-se como estratégia de pesquisa o estudo de caso, que, 

segundo Yin (1994, p. 32), busca apurar um fenômeno contemporâneo no seu contexto da vida 

real. Optou-se pelo estudo de dois casos por permitir uma análise comparativa, considerando, 

evidentemente, as peculiaridades e o contexto de cada caso. 

 Dentre as ocupações que o SJP tem assessorado em sua trajetória, selecionaram-se duas 

para realizar a avaliação. A escolha baseou-se nos seguintes critérios, eleitos pelo G1 na quarta 

oficina de delineamento: 

a) tempo de atuação do SJP na comunidade – tendo em vista que alguns efeitos poderão 

ser perceptíveis apenas em longo prazo; 

b) ações desenvolvidas pelo SJP na comunidade – dando-se prioridade às ações 

específicas de assessoria jurídica por tratar-se do foco de atuação da entidade; 
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c) reconhecimento como ZEIS – tendo em vista que tal fato, segundo os técnicos do SJP 

e os líderes comunitários, consiste na principal conquista da comunidade no processo de 

luta pela garantia da moradia; 

d)  possibilidade de operacionalizar a pesquisa entre os líderes e os comunitários, ou seja, 

a capacidade atual de mobilização para a participação da comunidade no estudo. 

 Baseando-se nesses critérios, os casos selecionados para a avaliação foram: a Comunidade 

de Chico Mendes e a Comunidade de Rosa Selvagem, descritos em detalhes na seção 5.3. 

 

3.5.2 Modelo para a avaliação 

 Considerando-se que a avaliação foi realizada no período de implementação do Programa, 

ou seja, algum tempo depois do início, a avaliação baseou-se no modelo não-experimental 

somente depois, descrito na seção 2.3.2.7. 

 Para este estudo, o modelo citado foi adaptado no sentido em que se utilizou a análise de 

dois casos e realizou-se a descrição do contexto como forma de agregar novos dados à avaliação. 

Assim, como demonstra a Figura 1(3), por meio do levantamento da situação antes e depois das 

duas comunidades avaliadas (Caso 1: X e X’ e Caso 2: Y e Y’), buscou-se identificar o grau de 

mudança percebida nos dois casos (D1 e D2), com a análise dessa mudança referenciada pela 

descrição do contexto. 
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Figura 1(3) – Modelo somente depois: com dois casos e análise do contexto 
Fonte: Autoria própria, 2004, com base em Cohen e Franco (2002, p. 135) 

 

 Considerando que: a) nos dois casos a intervenção do programa ocorreu ainda no período 

inicial da ocupação; b) o impacto dessa intervenção não foi gerado nesses momentos iniciais, e c) 

o programa ainda tem atuação nas duas comunidades; na avaliação, utilizaram-se as seguintes 

referências temporais, início da ocupação para identificar o antes e o momento da pesquisa hoje 

para identificar o depois. 

 

 

3.5.3 Áreas e unidades de avaliação 

 Dentre as áreas e unidades das suposições de mudança identificadas na fase de 

delineamento, descritas na seção 5.2.1, foram priorizadas para a avaliação as seguintes, dispostas 

no Quadro 3(3). 

 

  

Legenda: 
X – situação antes do programa Caso 1 
X’ – situação depois do programa Caso 1 
D1 – grau de mudança Caso 1 
Y – situação antes do programa Caso 2 
Y’ – situação depois do programa Caso 2 
D2 – grau de mudança Caso 2 

Grupo focal com 
programa (Caso 1) 

Grupo focal com 
programa (Caso 2) 

X X’ 

Antes Depois 

D1 

Y Y’ 
D2 

Contexto 
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Quadro 3(3) – Áreas e unidades de mudança da avaliação de impacto 

ÁREAS DE MUDANÇAS AVALIADAS UNIDADES AVALIADAS 

Reivindicação pela moradia Comunitário/ líder 
Participação feminina nas questões 

comunitárias 
Comunitário / líder (do sexo 

feminino) 
Melhoria do aspecto físico e de higiene da 

ocupação e moradia 
Comunidade/ moradia 

Urbanização e serviços públicos Comunidade 
Bem-estar pessoal Comunitário/ líder 

Ocupação como Zona Especial de 
Interesse Social 

Comunidade 

Fonte: Autoria própria, 2004 
 

 

3.5.4 Fontes de coleta 

 As informações necessárias para o estudo foram obtidas por diversas fontes descritas a 

seguir. 

 

 

3.5.4.1 Documental 

 Tendo em vista a necessidade do resgate de dados históricos sobre as comunidades 

avaliadas e as ações nelas realizadas, considerou-se relevante a busca de informações em 

documentos, como forma de complementar os dados obtidos mediante outras técnicas de coleta. 

 Coletaram-se dados secundários em documentos do arquivo do SJP, compreendendo 

recortes de jornal, livros, legislação, ofícios, correspondência e atas de reuniões. 
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3.5.4.2 Entrevistas 

 Foram realizadas entrevistas de caráter semi-estruturado, iniciando-se por um roteiro com 

questões previamente formuladas, podendo-se alterá-lo, incluindo ou excluindo questionamentos 

no desenvolvimento da entrevista (MINAYO et al., 1998). As entrevistas foram realizadas com 

representantes do SJP e líderes comunitários e gravadas com autorização dos entrevistados. 

 

 

3.5.4.3 Oficinas de avaliação 

 Como estratégia de coleta de dados entre os beneficiários do Programa (G3), realizaram-

se três “oficinas de avaliação” nas comunidades. Uma na Comunidade de Rosa Selvagem e duas 

na Comunidade de Chico Mendes. A existência de dois grupos sociais fortes e distintos em Chico 

Mendes − a Associação de Moradores e o Núcleo do PT, cujos líderes são rivais políticos − levou 

à realização de duas oficinas de avaliação em datas e locais diferentes, agendadas com os líderes 

locais. 

 A convocação dos comunitários foi feita pelos líderes sob as seguintes orientações: 

a) convocar homens e mulheres; 

b) convidar, principalmente, os moradores antigos, sendo permitida a participação de 

moradores novos desde que atuem como líderes ou que tenham conhecimento da 

trajetória da comunidade; 

c) convocar pessoas que não costumam participar das reuniões e assembléias realizadas 

na comunidade. 

 Na Comunidade de Chico Mendes, a oficina realizada na sede da Associação de 

Moradores contou com 17 participantes; na sede do Núcleo do Partido dos Trabalhadores, 
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participaram da oficina 14 pessoas. No total as duas oficinas contaram com a participação de 31 

moradores de Chico Mendes. Na Comunidade de Rosa Selvagem, por sua vez, participaram da 

oficina 17 comunitários. 

 Nas oficinas de avaliação, descritas a seguir, foram aplicadas cinco ferramentas de coleta 

de dados (apresentadas no Apêndice B), seguindo-se um roteiro preestabelecido (Apêndice C). 

Ficha de identificação do respondente − as variáveis utilizadas para identificar os 

respondentes foram sexo (masculino; feminino); idade (em anos); tempo que mora na 

comunidade (em anos); participação em reuniões na comunidade (não, nunca; sim, poucas 

vezes; sim, muitas vezes); atuação como líder comunitário9 (não, nunca; sim, na entidade 

local; sim, na Comul; sim, na entidade local e na Comul). 

Questionário I “antes” – foram utilizadas 20 variáveis, apresentadas no Quadro 4(3), para 

compor o quadro descritivo da condição existente no início da ocupação. As variáveis 

foram construídas nas oficinas de delineamento pelo grupo focal de técnicos do SJP. Para 

preenchimento do questionário, foi utilizada uma escala com cinco opções: não tem; 

péssimo; fraco; bom; e ótimo. 

Questionário II “depois” – as mesmas vinte variáveis do questionário I foram utilizadas 

para compor um quadro descritivo da condição existente hoje. Para preenchimento do 

questionário, foi utilizada a mesma escala. O comparativo dos resultados obtidos nos dois 

questionários permitiu que se observasse a mudança na comunidade percebida pelos 

beneficiários em relação aos itens listados 

 

                                                 
9 Na pesquisa, considerou-se líder comunitário a pessoa que é ou foi componente de diretoria eleita da entidade local; 
ou é ou foi representante titular ou suplente da comunidade na Comul. 
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Quadro 4(3) – Variáveis que compõem os questionários I e II, construídas nas 
oficinas de delineamento pelo grupo focal de técnicos do SJP 

 

VARIÁVEIS 

Material usado na construção da moradia 

Banheiro na moradia 

Água na moradia 

Luz na moradia 

Esgoto na moradia 

Pavimentação nas ruas e becos 

Escadarias 

Iluminação das ruas e becos 

Escoamento de água e esgoto nas ruas e becos 

Campos de futebol 

Praças 

Uso das áreas de lazer pelos comunitários 

Acesso à comunidade 

Transporte 

Coleta de lixo 

Sistema de drenagem 

Sistema de saneamento 

Postos de saúde e agentes comunitários na comunidade 

Escolas e creches na comunidade 

Policiamento na comunidade 

 
Fonte: Autoria própria, 2004 

 

Teste de conhecimento – com o intuito de identificar o grau de conhecimento dos 

beneficiários sobre o direito à moradia, a legalização fundiária e a luta de sua comunidade 

por essas questões, foram formuladas 14 proposições a ser classificadas como “certas” ou 

“erradas”, sendo permitida a opção “não sei”. As proposições foram elaboradas pelo 

técnico do SJP que acompanha as áreas avaliadas. Na elaboração, foi considerada a 
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realidade de cada comunidade, ou seja, no teste há questões específicas de cada 

comunidade. 

Diagrama – com a finalidade de traçar a relação dos agentes-chave com as comunidades 

pesquisadas quanto à moradia, na perspectiva comparativa de “antes e depois”, elaborou-

se um diagrama com base no Diagrama de Chapati, apresentado por Roche (2002). O 

diagrama buscou identificar a distância percebida pelos comunitários entre os agentes e a 

comunidade no início da ocupação e hoje, utilizando-se a seguinte escala: muito perto; 

perto; razoavelmente perto; razoavelmente longe; longe; e, muito longe. O grupo de 

delineamento da avaliação considerou, para o diagrama proposto, os seguintes agentes-

chave (em ordem alfabética): a entidade local, a Prefeitura, o proprietário e o Serviço de 

Justiça e Paz. A “distância” representada no diagrama refere-se à atuação do agente na 

comunidade. Isto é, segundo a percepção dos comunitários, quanto mais atuante o agente 

for na comunidade, será considerado mais “próximo” da comunidade no diagrama; ao 

passo que, quanto menos atuante, ou com presença pouco percebida, é considerado mais 

“longe” da comunidade. Para indicar os agentes no diagrama, utilizou-se a colagem de 

oito adesivos: quatro em formato quadrado, representando-os no início da ocupação e 

quatro em formato redondo, representando-os hoje. Os adesivos eram de cores diferentes 

para indicar cada agente-chave: amarelo – proprietário; azul – Prefeitura; verde – Serviço 

de Justiça e Paz; vermelho – entidade local. 

 Visando identificar o sentimento de bem-estar dos comunitários, realizou-se a coleta de 

depoimentos de alguns participantes das oficinas de avaliação. Nos depoimentos, os participantes 

relataram, com poucas palavras, como se sentiam no início da ocupação e hoje. Foram coletados 

34 relatos, dos quais 22 nas oficinas em Chico Mendes e 12 na oficina em Rosa Selvagem. Os 

relatos tiveram duração média de dois minutos. 
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 Foi realizado um pré-teste das cinco ferramentas descritas acima. Participaram do pré-

teste cinco beneficiários do programa, residentes em outras áreas de ocupação assessoradas pelo 

SJP. Dois dos cinco beneficiários eram líderes comunitários. 

 

 
3.5.4.4 Observação 

 A observação como técnica de pesquisa, segundo Laville e Dione (1999), não se trata de 

uma contemplação passiva, mas consiste num olhar ativo sustentado por uma questão e/ou por 

uma hipótese.  

 Neste estudo, utilizou-se a observação assistemática como uma técnica complementar às 

demais anteriormente descritas, com o objetivo de conseguir novos insights e descobrir fatos que 

as pessoas não revelaram durante a pesquisa, e, ainda com a intenção de fazer uma checagem 

com referência cruzada das informações obtidas. 

 Seguindo-se a orientação de Roche (2002), utilizou-se a observação sistemática para 

explorar os relacionamentos no processo de avaliação. Para tanto, buscou-se registrar: 

a) a participação dos indivíduos; 

b) a interação dos componentes do grupo durante as oficinas; 

c) o modo de solução das discordâncias ou dos conflitos ocorridos nas oficinas. 

 Os dados obtidos proporcionaram subsídios para analisar os fatores que dificultaram ou 

facilitaram o processo avaliativo. 
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3.5.5 Análise dos dados 

 

3.5.5.1 Abordagem qualitativa 

 Os dados obtidos nas entrevistas, nos depoimentos, documentos e na observação foram 

analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, optando-se pela abordagem qualitativa.  

 

 

3.5.5.2 Abordagem quantitativa  

 Com os dados obtidos pelas ferramentas aplicadas nas oficinas de avaliação, criaram-se 

bancos de dados, um referente a cada comunidade, utilizando-se o software SPSS versão 11.0. 

Para análise desses dados, adotou-se a abordagem quantitativa, com apoio do software para a 

extração de tabelas e realização de testes estatísticos. Os dados obtidos foram analisados da 

seguinte forma: 

a) Para a descrição do perfil dos respondentes, utilizou-se a estatística descritiva com a 

análise de freqüência das variáveis observadas, analisando-se de forma cruzada a 

freqüência de algumas delas. 

b) Para retratar as condições da comunidade, mediante os dados obtidos pelos 

questionários I e II, utilizou-se a estatística descritiva por meio da análise da moda e da 

média. Para tanto, atribuíram-se valores à escala da seguinte forma: Não tem = 0; Péssimo 

= 1; Fraco = 2; Bom = 3 e Ótimo = 4. 
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c) Para retratar a relação dos agentes-chave na questão da moradia com a comunidade 

por meio dos dados obtidos pelo diagrama, utilizou-se a estatística descritiva com a 

análise de média. Atribuíram-se valores à escala da seguinte forma: muito perto = 0; perto 

= 1; razoavelmente perto = 2; razoavelmente longe = 3; longe = 4, e muito longe = 5. 

 Para identificar a mudança percebida pelos respondentes por meio do comparativo das 

condições descritas quanto ao início da ocupação e hoje, realizou-se o teste de variação das 

médias − teste t de Student − com os resultados obtidos pelos questionários I e II e no diagrama. 

Para o referido teste, considerou-se que o nível de significância a partir de 0,05 permite aceitar a 

hipótese de que não houve variação estatisticamente significativa das médias, ou seja, as médias 

são consideradas estatisticamente iguais.  

d) Para apresentar os resultados do teste de conhecimento, utilizou-se a estatística 

descritiva mediante a análise de freqüência das respostas obtidas. 

 Visando contemplar na análise as diferentes perspectivas existentes no grupo focal das 

oficinas de avaliação, os dados obtidos foram analisados, ainda, pela ótica de 11 grupos assim 

descritos: 

a) líderes − respondentes que afirmaram ter exercido liderança na Comul e/ou na 

entidade local; 

b) não-líderes  − respondentes que afirmaram não ter exercido liderança; 

c) homens − respondentes do sexo masculino; 

d) mulheres − respondentes do sexo feminino; 

e) nunca participam − respondentes que afirmaram nunca haver participado das reuniões 

realizadas em sua comunidade; 
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f) participam pouco − respondentes que afirmaram haver participado pouco das reuniões 

realizadas na comunidade; 

g) participam muito − respondentes que afirmaram haver participado muito das reuniões 

realizadas na comunidade; 

h) adultos − respondentes com idade entre 21 e 59 anos; 

i) idosos − respondentes com idade igual ou superior a 60 anos; 

j) moradores novos − respondentes que residem na comunidade há até sete anos; 

k) moradores antigos − respondentes que residem na comunidade há oito anos ou mais. 

 

 

3.5.6 Desenho do processo avaliativo 

 A Figura 2(3) resume o processo participativo de avaliação, descrito nas seções anteriores, 

construído e utilizado nesta pesquisa para avaliar o impacto do Programa de Defesa e Efetivação 

do Direito à Moradia do SJP. Na figura, observam-se as técnicas utilizadas em cada fase da 

pesquisa, incluindo-se as de grupo com os respectivos grupos focais. 
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Observação 

 
Figura 2(3) – Desenho do processo participativo da avaliação de impacto com 

uso de grupos focais 
Fonte: Autoria própria, 2004 

 

 

3.6 Limitações do estudo 

 Considerando o referencial teórico utilizado e a metodologia adotada, identificam-se 

como principais limitações deste estudo as seguintes: 

a) os demais “tipos” de avaliação não serão detalhados uma vez que este estudo tem 

como foco a avaliação de impacto; 

b) as diversas metodologias que podem ser utilizadas na pesquisa avaliativa não serão 

abordadas; 
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c) por se tratar de um estudo exploratório, não foi realizada a investigação profunda 

sobre o impacto gerado pelo Programa avaliado, inclusive quanto ao impacto ocorrido em 

comunidades circunvizinhas à ação do programa; 

d) os resultados e as análises da avaliação ficam limitados às comunidades pesquisadas 

uma vez que este trabalho tem como estratégia metodológica o estudo de casos; 

e) como na avaliação deu-se prioridade à participação dos beneficiários, líderes 

comunitários e técnicos do SJP, deve-se ressaltar que os resultados se limitam à ótica 

desses participantes; 

f) as constatações obtidas na avaliação não podem ser generalizadas como a percepção 

de toda a comunidade uma vez que se optou pela utilização de grupos focais de 

beneficiários. 
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4 Etapas preparatórias 
 

Realidade concreta para mim é algo mais que fatos ou 
dados tomados mais ou menos em si mesmos. É tudo 
isto e mais a percepção que deles esteja tendo a 
população neles envolvidas. 

(Paulo Freire) 

 
 Conforme apresentado no capítulo anterior, o processo de avaliação desenvolvido neste 

estudo contou com duas fases preparatórias: a introdução e o delineamento.  

 As oficinas introdutórias e de delineamento, realizadas nessas fases, são descritas neste 

capítulo. Na descrição, são contemplados os participantes, as atividades desenvolvidas, as 

discussões ocorridas e os resultados de cada oficina. A análise dessas etapas foi subsidiada pelos 

dados obtidos na observação. 

 

 

4.1 Introdução 

 Para iniciar o estudo, realizaram-se duas oficinas introdutórias no SJP. Na primeira 

oficina, que contou com oito participantes, fez-se a apresentação da pesquisa: os propósitos e os 

principais conceitos relacionados com a avaliação de impacto. Após a parte expositiva, houve a 

abertura da sessão, em que os presentes expuseram suas expectativas quanto à contribuição do 

estudo para o Programa de Defesa e Efetivação do Direito à Moradia. As expectativas 

demonstradas por todos foram positivas no sentido de que uma avaliação diferenciada 

contribuiria para trazer novas informações sobre o trabalho desenvolvido. No entanto, a 
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insegurança com relação à temática provocou alguns questionamentos, por exemplo: como será 

possível obter as informações sobre esses “impactos”? 

 Na segunda oficina, que contou com quatro participantes, discutiram-se os pontos 

positivos e negativos relacionados com a avaliação de impacto a ser desenvolvida. Realizou-se, 

inicialmente, uma atividade individual, e, posteriormente, uma discussão em grupo. O Quadro 

1(4) apresenta alguns pontos destacados. 

 

Quadro 1(4) – Pontos positivos e negativos da avaliação de impacto segundo a 
expectativa do grupo focal de técnicos do SJP 

 
AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

Pontos Positivos Pontos Negativos 
“Iremos saber mais dos propósitos e 
saber até onde poderemos chegar.” 

“A realidade é esta: falta de informação 
ou informação desencontradas.” 

“Proporciona visão mais abrangente do 
trabalho na medida em que considera 
outras variáveis, fora os resultados 
esperados.” 

“As constatações podem influenciar o 
decurso dos projetos.” 

“Considera o contexto”. “Possibilidade de adaptação.” 
“Esperamos que o resultado nos permita 
amadurecer e avançar.” 
“Ter melhor compreensão dos objetivos 
do trabalho, o que se quer e aonde 
chegar.” 

“Se no final do trabalho apontar para 
uma avaliação negativa, como iremos 
reagir?” 

Fonte: Autoria própria 

 

 A insegurança percebida na oficina anterior pode ser observada nos pontos levantados no 

quadro acima. O questionamento e a afirmação a seguir refletiram esse aspecto: “Se no final o 

trabalho apontar para uma avaliação negativa, como vamos reagir?” “As constatações podem 

influenciar o decurso dos projetos”.  Com isso, percebeu-se no grupo uma expectativa negativa 

quanto às possíveis mudanças que os resultados da avaliação poderiam conduzir. 

 A participação, a interação e o comportamento dos indivíduos durante as oficinas 

introdutórias foram percebidos da seguinte forma: 
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a) os participantes de menor grau de instrução (formação nível médio) sentiram-se 

inicialmente inibidos em discutir e participar da construção de uma “avaliação de 

impacto”. Ao fim das oficinas, passaram a compreender sua contribuição nesse processo, 

mas essa contribuição, de fato, não se concretizou em razão da posterior demissão desses 

participantes; 

b) o termo “impacto” gerou insegurança na maioria dos participantes; 

c) todos os presentes expuseram suas expectativas; a maior parte de forma espontânea e 

os demais por solicitação do grupo; 

d) a coordenação respeitou sua posição na oficina como integrante do grupo e participou 

de forma que não inibiu os demais integrantes; 

e) não foi percebido conflito nem desentendimentos nessa fase. 

 As oficinas introdutórias foram agendadas com a coordenação, que repassou as datas e 

horários para o grupo. 

 

 

4.2 Delineamento 

 O início da fase de delineamento foi permeado por um clima de expectativa gerado pela 

iminência de algumas demissões. Considerando tal fato, estabeleceu-se para o grupo focal dessa 

fase quatro componentes: três advogados e um assistente social, que não estariam sujeitos a essas 

mudanças em curto prazo. 

 Nessa fase, foram realizadas seis oficinas de delineamento, descritas a seguir. 
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4.2.1 Oficinas 

 

Oficina n.º 1 

 Na primeira oficina, com a participação dos quatro componentes, buscou-se, com a 

técnica de brainstorming (tempestade de idéias), identificar as suposições de mudanças que 

motivam a intervenção do Programa. Após esse momento de reflexão individual, fez-se a leitura 

do material produzido, surgindo algumas discussões no sentido de complementar ou exemplificar 

os aspectos levantados pelos participantes. 

 O produto dessa oficina é apresentado no Quadro 2(4). 

 

Quadro 2(4) – Tempestade de idéias sobre as mudanças geradas pelo Programa de 
Defesa e Efetivação do Direito à Moradia com o grupo focal de 
técnicos do SJP 

COMPONENTE 1  COMPONENTE 2 
- Acesso legal à terra 
- Respeito às áreas comuns 

 - Maior segurança quanto à moradia – 
defesa e proposição 

- Organização política – associação dos 
moradores 

 - Cultura/tecnologia de organização 
para soluções coletivas 

- Resgate de gênero – mulheres, 
diretoria, associação de mulheres 

 - Referencial jurídico/ político/ 
institucional 

- Integração familiar 
- Idéia de planejamento 

 - Atendimento jurídico personalizado 
para litígios 

- Idéia de cooperação 
- Mudança no aspecto físico da 

ocupação 
- Noções de higiene e convivência 

social 

 - Interlocução com o Estado (casos 
urbanísticos, definições de ações, 
execuções, gabaritos, sistema viário) 

- Relacionamentos 
- Reforma urbana. 

- Noções de estrutura do Estado   
- Acesso à urbanização – ZEIS  COMPONENTE 4 

 Mudanças percebidas nas comunidades - Aquisição de noções de cidadania – 
direitos e deveres 

- Integração comunitária e com outras 
comunidades 

- Idéia de avaliação – mandato 

 - Aprendizado de atividades laborativas, 
ocupação, trabalho � geração de 
renda � melhoria da qualidade de 
vida 

(Continua) 
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(Continuação) 
- Noções de participação – eleições 
- Acesso a serviços públicos – coleta de 

lixo, saúde/ACS 
- Idéia de resistência – evitar a expulsão 

 - Sentido de respeito, valorização 
(visitas de cadastramento) � auto-
estima 

- Participação (pontual) na vida 
comunitária + freqüente 

- Surgimento de líderes  
- “Casta de lideranças”. 

 - Apoio do SJP proporciona retaguarda, 
fortaleza e impulsiona movimentos de 
protestos e reivindicatórios 

COMPONENTE 3  

- Surgimento de líderes (pessoas-chave) 
que falam em público e se dispõem a 
ir a Órgãos 

 

- Maior conhecimento e reivindicação 
do direito da moradia 

- Reconhecimento do “lugar” (social e 
familiar) da mulher 

- Maior valorização e reconhecimento 
do trabalho dos líderes (entidade 
representativa) a partir da ênfase que 
damos a eles. 

- Descobrem a necessidade de se 
capacitar sobre temas/assuntos 

- Passam a argumentar, pleitear com 
órgãos públicos, entendendo melhor 
os papéis e responsabilidades 

 

 
 Mudanças identificadas na discussão - As pessoas adquirem condições de sair 

da dimensão local do trabalho 
comunitário; não ficam mais restritas à 
assembléia de sócios para lamentar, 
organizar bingos, etc.; passam a 
entender a cidade, seus canais de 
participação popular: daí o surgimento 
dos delegados do Orçamento 
Participativo, de Conferências, de 
Conselhos. 

 - “Criação espontânea de uma rede de 
relacionamentos dos líderes” 

- “Desenvolvimento pessoal dos 
líderes” 

- “Timidez excessiva das pessoas nas 
assembléias – hoje todos querem falar, 
e isso até complica” 

- “As associações se abrem para buscar 
suas necessidades fora da comunidade, 
ampliam seus horizontes”. 

 
 Fonte: Autoria própria, 2004 

 

Observando o quadro acima, nota-se que as suposições de mudanças citadas abrangeram 

diferentes dimensões, desde a mudança no indivíduo – por exemplo, “auto-estima” – até a 

dimensão da cidade (“reforma urbana”). Alguns participantes levantaram mudança nos líderes 

comunitários. 

 Nas discussões, destacou-se a diferença das mudanças ocorridas em cada comunidade 

assessorada pelo SJP, considerando-se o contexto de cada uma delas. Por essa razão, determinou-

se a participação de líderes comunitários na oficina seguinte, com o intuito de obter novas 
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perspectivas dessas mudanças a partir da opinião de pessoas que convivem em diferentes 

contextos. 

 Vislumbrando-se a operacionalização da avaliação, externou-se nessa oficina a 

preocupação com a capacidade de memória das pessoas (comunitários) para relembrar a situação 

existente no início. Tal questionamento foi registrado para posterior análise. 

 Para o agendamento da oficina seguinte, percebeu-se dificuldade para a compatibilidade 

de datas e horários entre os integrantes do grupo. 

 A participação, interação e o comportamento dos indivíduos na primeira oficina de 

delineamento foram considerados “bons”. 

 

Oficina n.º 2 

 A segunda oficina de delineamento contou com a participação de seis líderes, 

representantes de diferentes comunidades assessoradas pelo SJP. A oficina foi realizada em duas 

partes. 

 Na primeira parte, da qual participaram os técnicos do SJP, os líderes falaram sobre sua 

comunidade, relatando um breve histórico da ocupação; como e quando se iniciou a intervenção 

do SJP na área e quais as principais mudanças ocorridas na comunidade. Os líderes descreveram 

sucintamente o início de sua atuação e as mudanças que perceberam em sua vida nessa atuação. 

 Todas os líderes fizeram sua exposição dentro do tempo estipulado para cada um, quinze 

minutos. Apenas um líder não utilizou todo o tempo, fazendo sua exposição em sete minutos. 

 As informações obtidas nessa parte da oficina contribuíram para subsidiar a escolha dos 

casos para o estudo. Tal escolha ocorreu na quarta oficina de delineamento que será descrita 

posteriormente. 
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 A segunda parte da oficina, em que não era permitida a participação dos técnicos do SJP, 

tratou das mudanças ocasionadas nas comunidades em decorrência da intervenção do Programa. 

Na discussão em grupo, foram levantados novos aspectos complementares aos já identificados. 

Para guiar a discussão, apresentaram-se as seguintes questões: “o que mudou?”, “o que 

melhorou?”, “o que piorou?” 

 Quanto à participação, à interação e ao comportamento dos presentes durante a oficina, 

observou-se: 

a) um dos líderes, que havia recentemente perdido a eleição em que tentava a reeleição 

para a diretoria da Associação, teve pouca participação: expôs sobre sua comunidade na 

metade do tempo disponível e fez poucas intervenções durante a oficina; 

b) um dos líderes comunitários se sentiu inicialmente inibido para falar, dizendo no 

início de sua fala: “Vou ser bem breve”, mas utilizou todo o tempo disponível e ainda fez 

diversas intervenções durante a oficina; 

c) os demais líderes presentes tiveram boa participação na oficina, fazendo bem suas 

observações; 

d) houve boa interação dos componentes desse grupo focal (G2), sendo necessária a 

coordenação do tempo, para que todos tivessem espaço para sua exposição. 

 

Oficina n.º 3 

 Na terceira oficina, realizaram-se duas atividades. A primeira teve o propósito de 

identificar os principais atores envolvidos com o Programa, descrevendo seus papéis. O resultado 

dessa atividade pode ser observado na seção 5.2 na Figura 1(5) e no Quadro 1(5). 
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 Na segunda atividade, buscou-se identificar, dentre as suposições de mudanças levantadas 

anteriormente, as que se consideravam impacto.  Para tanto, pelo material produzido nas oficinas 

anteriores, elaborou-se uma lista de verificação com as suposições de mudanças organizadas por 

unidades e áreas. Com base nessa lista, o grupo focal classificou cada item como “resultado” ou 

“impacto”. 

 Para realizar essa atividade foi necessária uma discussão mais aprofundada da diferença 

entre resultados e impacto, observando a cadeia de impacto apresentada na Figura 2(2).  Mesmo 

depois dessas discussões, a classificação de alguns itens da lista não foi fácil, sendo necessário 

discussões específicas para se chegar ao entendimento de que determinada mudança tratava-se de 

um resultado ou impacto do programa. 

 É importante destacar que o entendimento da cadeia de impacto do programa pelo grupo 

focal de técnicos do SJP, mesmo que de forma não estruturada, foi fundamental nessa fase de 

delineamento. 

 Nessa oficina, em que as discussões foram intensas, todos os presentes participaram e 

tiveram boa interação. Foi a partir dessa oficina que houve o afastamento de uma integrante do 

grupo por motivo de licença-maternidade. 

 

Oficina n.º 4 

 Considerando a capacidade de operacionalização da pesquisa, com suas limitação de 

recursos e tempo, buscou-se nessa oficina eleger as unidades e áreas de mudança a ser avaliadas. 

Com base no impacto do programa identificado na oficina anterior, elaborou-se uma lista de 

verificação utilizada como instrumento de apoio a essa discussão. As suposições de impacto − 
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áreas e unidades de mudança − identificadas na oficina anterior são descritas na seção 5.2.1, e as 

selecionadas para a avaliação foram apresentadas no Capítulo Metodologia na seção 3.5.3. 

 Nessa oficina selecionaram-se as comunidades a ser avaliadas pelo estudo. A escolha dos 

casos da pesquisa não foi tarefa fácil, porque havia diversos contextos interessantes que poderiam 

ser avaliados. Contudo, considerando a viabilização da pesquisa, construíram-se critérios 

objetivos para a seleção. Na seção 3.5.1, foram apresentados os casos e os critérios utilizados em 

sua escolha. 

 Durante a oficina, todos participaram das atividades e discussões realizadas. Registrou-se 

certo desentendimento no agendamento da oficina seguinte pela dificuldade de encontrar data e 

horário compatível com os três participantes, sobrecarregados por motivo da redução da equipe. 

 

Oficina n.º 5 

 Para constatar, de fato, a veracidade das suposições de mudança existentes, faz-se 

necessária a identificação dos indicadores dessas mudanças no contexto real. Nessa avaliação, 

não se optou pela criação de índices ou pelo uso de indicadores preexistentes. Para tanto, 

baseando-se nas áreas de mudanças selecionadas na oficina anterior, buscou-se construir as 

variáveis que fizeram parte da avaliação.  

 Essa construção ocorreu da seguinte forma: 

a) na quinta oficina de delineamento, solicitou-se aos componentes do grupo focal (G1) 

que descrevessem como as mudanças (selecionadas para a avaliação) poderiam ser 

observadas no contexto real; 

b) mediante essas descrições, após a oficina, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo 

para identificar as variáveis da pesquisa. 
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 No quadro 4(3) da seção 3.5.4.3 são apresentadas as variáveis levantadas para verificar a 

ocorrência de mudanças nas seguintes áreas: melhoria no aspecto físico e de higiene da ocupação 

e moradia; urbanização e serviços públicos. 

 

Oficina n.º 6 

 Com base nas variáveis identificadas e selecionadas na oficina anterior, buscou-se, na 

sexta e última oficina de delineamento, identificar as respectivas fontes e instrumentos de coleta. 

Os métodos e técnicas previstos para serem utilizados foram apresentados ao grupo focal (G1) 

mediante uma lista de verificação, assim como os instrumentos das oficinas de avaliação. 

 As fontes de coleta utilizadas na pesquisa foram descritas no capítulo anterior na seção 

3.5.4, e os instrumentos de coleta utilizados encontram-se no Apêndice B. 

 Houve fácil consenso quanto às fontes dos dados e, sobretudo, quanto às técnicas e os 

instrumentos a ser utilizados. O conteúdo dos instrumentos de coleta da oficina de avaliação foi 

construído após essa oficina de delineamento, sendo levado à apreciação do G1, que não fez 

alterações significativas. As proposições contidas no teste de conhecimento foram elaboradas por 

um dos técnicos do G1, e levadas para apreciação do grupo, que novamente não fez alterações 

substanciais. 
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5 O contexto pesquisado 
 

O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de 
seus sonhos. 

 (Elleanor Roosevelt) 

 
 Considerando a compreensão do contexto como de importância para uma avaliação, 

dotando-a de elementos que subsidiam a análise dos resultados, buscou-se, nas etapas 

preparatórias deste estudo, identificar o contexto pesquisado por meio da pesquisa documental e 

das observações realizadas. 

 Neste capítulo, descreve-se esse contexto apresentando: a ONG estudada – Serviço de 

Justiça e Paz –, o programa avaliado (Programa de Defesa e Efetivação do Direito à Moradia) e 

os casos pesquisados: as comunidades de Chico Mendes e Rosa Selvagem. 

 

 

5.1 O Serviço de Justiça e Paz 

 O Serviço de Justiça e Paz é uma organização não-governamental, fundada em abril de 

1990, situada no município de Recife. Atua em áreas de baixa renda, prestando assessoria jurídica 

para regularização fundiária e urbanística, e contemplando o trabalho de organização social, co-

gestão em conselhos, fóruns e comissões. 
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5.1.1 Breve histórico 

 Em 1978, o então arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, fundou a Comissão 

de Justiça e Paz (CJP), entidade ligada à Igreja Católica, que atuou nos anos 80 como um centro 

de defesa dos direitos humanos. Nessa década, surgiram grandes ocupações urbanas no Recife. A 

partir daí, a Comissão tornou-se referência no Recife e no Nordeste do Brasil como uma entidade 

de defesa do direito à moradia. 

 A Comissão de Justiça e Paz teve uma importante participação na elaboração da “Lei do 

PREZEIS”, um dos principais marcos legais da luta pelo direito à moradia, sancionada em 1987 

pelo prefeito da cidade do Recife. 

 No fim dos anos 80, houve a mudança de arcebispo, o qual seguia uma linha de ação 

social diferente de seu antecessor (Dom Helder Câmara) e, ao longo do tempo, inviabilizou o 

trabalho desenvolvido pela Comissão, chegando a destituir seu órgão colegiado. 

 Diante desse cenário de “desmonte”, o quadro técnico da Comissão buscou alternativas 

para dar continuidade às suas atividades. Assim, foram criadas organizações não-governamentais 

que fossem independentes da estrutura da Igreja Católica. A primeira ONG criada contemplava, 

principalmente, a defesa da criança e do adolescente. A segunda, o Serviço Comunitário de 

Justiça e Paz (SCJP), foi fundada por um grupo de três técnicos e líderes de comunidades, que 

desejavam manter o foco da defesa do direito à moradia.  

 Em 2001, o Serviço Comunitário de Justiça e Paz passou a denominar-se Serviço de 

Justiça e Paz (SJP). 
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5.1.2 Sua missão 

 A missão do SJP consiste em: 

Contribuir para a regularização fundiária urbana, desenvolvendo ações de 
assessoria jurídica, organização e mobilização de demandas coletivas das 
populações de baixa renda e exercendo a co-gestão de políticas com vistas à 
melhoria da qualidade de vida e ao exercício da democracia.[SERVIÇO DE 
JUSTIÇA E PAZ, 2000]. 

 

 

5.1.3 Estrutura organizacional 

 O SJP tem a seguinte estrutura organizacional: 

a) Coordenação geral 

b) Equipe jurídica 

c) Equipe social 

d) Equipe de apoio. 

 No início deste estudo, o SJP tinha, ao todo, onze colaboradores: dez funcionários 

contratados da organização e um contratado por um dos parceiros.  Sobretudo com o 

encerramento de um projeto, que atendia especificamente a comunidades do município de 

Jaboatão dos Guararapes, houve uma significativa redução no quadro funcional da entidade, que 

agora atua com seis colaboradores. São eles: um coordenador geral, um advogado na equipe 

jurídica; um assistente social na equipe social; um gerente administrativo-financeiro, uma 

secretária e um auxiliar de serviços gerais na equipe de apoio. 
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5.1.4 Atuação do SJP 

 Atualmente, a atuação do SJP está voltada para dois programas: a) Programa de Defesa e 

Efetivação do Direito à Moradia; b) Programa de Geração de Renda. No primeiro, o SJP vem 

atuando desde sua fundação. Trata-se, portanto, do eixo central de sua intervenção. Já o Programa 

de Geração de Renda, foi iniciado há três anos por “sugestão” do principal agente financiador da 

entidade. 

 

 

5.2 O Programa 

 O Programa de Defesa e Efetivação do Direito à Moradia tem as seguintes linhas de ação 

[SERVIÇO DE JUSTIÇA E PAZ, 2000]: 

a) formulação e monitoramento de políticas públicas quanto à legalização e urbanização 

das ZEIS; 

b) acionamento do Judiciário na defesa e na efetivação do direito à moradia, buscando a 

manutenção da posse da terra, bem como sua regularização; 

c) assessoria e participação nas instâncias de co-gestão das ZEIS: Comissões de 

Urbanização e Legalização (Comuls), Câmaras Temáticas (Legalização, Urbanização e, 

Orçamento e Finanças) e Fórum das ZEIS; 

d) assessoria às comunidades para legalização da terra; 

e) articulação com ONGs, cooperação internacional, sociedades, instituições e 

interlocução com Ministério Público, Poderes, parlamentares e personalidades; 

f) assessoria urbanística. 
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 Os principais atores que estão no contexto da intervenção do Programa, segundo a opinião 

da equipe do SJP, encontram-se na Figura 1(5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1(5) – Principais atores no contexto da intervenção do Programa segundo a  

opinião da equipe do SJP 
Fonte: Autoria própria, 2004 
 
 

 A relação desses atores com o Programa implementado pelo SJP está descrita a seguir.  

a) a Comunidade e a Entidade local consistem o foco da intervenção, ou seja, onde o 

Programa busca gerar mudanças. Atualmente todas as comunidades acompanhadas pelo 

Programa são Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 

b) enquanto o SJP é o executor do Programa, o agente financiador é o viabilizador da 

execução, patrocinando desde a estrutura física, o pessoal e as despesas administrativas 

até as despesas com a atividade fim; 

c) outras ONGs relacionam-se com a intervenção uma vez que participam de 

determinadas atividades ou movimentos de mobilização social; 
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d) o Poder Executivo tem a obrigação legal de promover a urbanização e regularização 

das áreas; por isso, é nessa instância de poder que o SJP, a Comul e o Fórum das ZEIS 

cobram as devidas ações; 

e) a Comul e o Fórum das ZEIS são espaços instituídos pela Lei do PREZEIS, em que a 

comunidade pode co-gerir recursos do Poder Executivo em prol de melhorias nas áreas 

ZEIS; 

f) o Ministério Público, como fiscalizador do cumprimento das leis, tem papel 

importante para cobrar dos entes governamentais ações em prol da garantia do direito 

social à moradia; 

g) para o Programa em questão, o Poder Legislativo consiste numa instância de 

articulação e mobilização política, sendo principalmente um canal de articulação com o 

Poder Executivo; 

h) o Poder Judiciário, com seu papel conciliador, é o espaço de resolução dos conflitos 

coletivos, principalmente no que se refere ao litígio entre a comunidade posseira e o 

proprietário da terra. 

 O Quadro 1(5) mostra a descrição dada pelos técnicos do SJP na oficina de delineamento 

realizada. 
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Quadro 1(5) – Principais atores no contexto da intervenção do Programa e 
descrição da relação do SJP com os mesmos na opinião da 
equipe do SJP 

 

RELAÇÃO DO SJP  DESCRIÇÃO 

 
Comunidade 

Prestando informações e capacitações 
Contribuindo com a organização comunitária; e, 
Assessorando juridicamente 
 

 
 
Entidade local 

Fortalecendo a organização comunitária 
Prestando informações e capacitações 
Assessorando juridicamente 
Realizando parcerias, enquanto ator político 
Construindo metodologias, definindo prioridades e 
estratégias de atuação 
 

 
Agente financiador 

Avaliando e prestando contas (financeiras e das atividades) 
Refletindo acerca da sustentabilidade do Programa, do 
contexto internacional, dos novos formatos – redes, etc. 
 

Poder Executivo Desenvolvendo ações integradas; 
Cobrando ações e definições políticas 
 

Poder Judiciário Participando de conciliações e audiências judiciais; 
Impugnando atos judiciais 
 

 
Poder Legislativo 

Canal de articulação com o Poder Executivo 
Realizando assembléias na área 
Canal de mobilização política 
Buscando recursos para ações do Poder Executivo. 

Fonte: Autoria própria, 2004 
 

 Durante sua trajetória, o Programa atuou no atendimento das demandas de comunidades 

do município de Recife, com exceção do período 2001-2004, mediante um projeto específico, já 

encerrado, abrangeu também comunidades do município de Jaboatão dos Guararapes. 

 Atualmente dez comunidades de Recife são assessoradas pelo Programa, compreendendo 

cerca de 39.388 famílias, conforme demonstrado na Tabela 1(5). 
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 Tabela 1(5) – Distribuição do número aproximado de famílias das comunidades 
atualmente atendidas pelo Programa de Defesa e Efetivação do Direito à 
Moradia do SJP 

 
Nome da comunidade N.º de 

famílias 
(aproximado) 

1.   Aritana    250 
2.   Afogados  5.000 
3.   Vila Felicidade  1.000 
4.   Mangueira da Torre     300 
5.   Campo Grande 20.000 
6.  Caçote/ Chico Mendes*   4.500 
7.   Caranguejo   4.000 
8.   Rua do Rio/Iraque   2.500 
9.   Coqueiral      320 
10. Rosa Selvagem* 1.518 
TOTAL 39.388 

Fonte: SJP, 2004 
*Casos pesquisados 

 

 

5.2.1 Suposições de mudança 

 Toda intervenção social impulsiona-se levando consigo suposições que indicam “o que 

muda” no contexto social e “por quê”.  Roche (2002) levanta a importância de explicitar tais 

suposições por meio da definição do “modelo de mudança”, que se trata de um importante guia 

para o direcionamento da avaliação de impacto. 

 O Programa, objeto deste estudo, segundo o grupo focal de técnicos do SJP (G1), baseia-

se na crença de que, como entidade de assessoria comunitária, contribui para efetivar as 

mudanças, descritas a seguir, nas comunidades carentes que acompanha.10 

Organização Comunitária − a comunidade passa a contar com entidade(s) estabelecida(s) 

com o propósito de defender seus interesses. Assim, os moradores passam a ter um espaço para 

                                                 
10 Essas suposições de mudanças foram identificadas na fase de delineamento do estudo. 
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participar das questões comunitárias, discutir os problemas coletivos, buscando solucioná-los de 

modo democrático.  Com a eleição da diretoria das entidades locais, a comunidade passa a ter em 

seus líderes uma representação legal e legítima. A entidade local se fortalece com a participação 

comunitária, a capacidade e o empenho dos líderes eleitos. 

Reivindicação pela moradia − a comunidade passa a conhecer seus direitos na questão da 

moradia e os possíveis meios de garanti-los.  Deixa de se sentir na condição de “infrator”, 

passando a entender-se como um cidadão desassistido por uma política pública habitacional. 

Assim, mobilizam-se e articulam-se por intermédio de sua entidade local, mais fortalecida, para 

promover ações de reivindicação, principalmente por condições dignas de moradia. 

Percepção da dimensão dos problemas da comunidade − os comunitários passam a 

compreender melhor a dimensão dos problemas de sua comunidade no sentido de contextualizá-

los no âmbito de seu bairro, de outras comunidades e até mesmo de seu município. 

Participação feminina nas questões comunitárias − as mulheres saem de seu papel 

exclusivo de “donas de casa” passivas diante dos problemas da comunidade e passam a participar 

de assembléias e discutir os problemas da comunidade. Tornam-se muitas vezes agentes de 

mudança, de mobilização e de articulação, alterando seu status na família e na comunidade. 

A ocupação como Zona Especial de Interesse Social − tendo conhecimento da 

necessidade, da importância e dos meios de garantir os benefícios assegurados pela Lei do 

PREZEIS, a comunidade passa a mobilizar-se e articular-se visando gerar pressão política para 

que sua área seja reconhecida pelo Poder Público como ZEIS. Assim, ela gera o compromisso 

legal da Prefeitura em atuar para a legalização e urbanização da área. 

Respeito às áreas comuns – Nas ocupações urbanas espontâneas, normalmente, há um 

amontoado desordenado de barracos. As comunidades passam a ter espaços reservados com ruas, 
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becos, áreas de lazer, etc. Esses espaços comuns aos moradores passam a ser respeitados, ou seja, 

não se permitindo usá-los como depósito de lixo ou invasão nessas áreas. 

Melhoria do aspecto físico e de higiene da ocupação e da moradia – Os comunitários 

desenvolvem melhorias na sua moradia, fazendo construções de alvenaria, com banheiros dentro 

da casa. Há maior conscientização quanto ao destino do lixo doméstico. 

Urbanização e Serviços Públicos − o Poder Público passa a investir na comunidade, 

realizando obras de urbanização (saneamento, pavimentação, drenagem, etc) e de instalação de 

serviços públicos (postos de saúde, escolas, creches). 

Bem-estar pessoal – os moradores da comunidade deixam de se sentir como “favelados”, 

passando a se sentir como morador de uma vila; passam a se sentir bem por contar com melhor 

condição de infra-estrutura na comunidade (água, energia, transporte, etc). 

Legitimação dos líderes – os líderes comunitários passam a ser eleitos pelo voto popular, 

para representar a comunidade em instâncias ou entidades legalmente instituídas. Os líderes 

passam a interagir com entes públicos e privados na busca de melhorias para sua comunidade. Os 

líderes adquirem poder legítimo diante da comunidade e querem manter ou ampliar seu status, 

não proporcionando, muitas vezes, espaço para ascensão de novos líderes. 

 Considerando tais suposições de mudança, observa-se que elas afetam a comunidade, a 

moradia, o comunitário, o líder e a entidade local, e por meio delas, obtêm-se as áreas e unidades 

de mudança apresentadas nos Quadros 2(5) e 3(5). 
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Quadro 2(5) – Áreas de mudança na opinião da equipe do SJP 

ÁREAS DE MUDANÇA 

A - Organização comunitária 

B - Reivindicação de moradia 

C - Percepção da dimensão dos problemas 

D - Participação feminina 

E - A ocupação como Zona Especial de Interesse Social 

F - Respeito às áreas comuns  

G - Melhoria do aspecto físico e de higiene da ocupação e da moradia 

H - Urbanização e serviços públicos 

I - Bem-estar pessoal 

J - Legitimação dos líderes. 

Fonte: Autoria própria, 2004 

 

Quadro 3(5) – Unidades de mudança na opinião da equipe do SJP 
 

UNIDADES DE MUDANÇA 

Comunidade 
Moradia 
Comunitário 
Líder 
Entidade local 

 
Fonte: Autoria própria, 2004 

 

 Dentre as áreas e unidades de mudança identificadas, foram selecionadas algumas para a 

pesquisa, que se encontram relacionadas na seção 3.5.3. 
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5.3 Os casos 

 Com base na pesquisa documental e nas entrevistas realizadas, as comunidades 

selecionadas como os casos da pesquisa são descritas a seguir. Os seguintes aspectos são 

contemplados na descrição: a ocupação da área, o litígio com o proprietário, a organização 

comunitária, a transformação em ZEIS, a participação feminina e a situação fundiária atual. 

 

 

5.3.1 Comunidade de Chico Mendes 

 Em 14 de janeiro de 1991, iniciou-se a ocupação de uma área de aproximadamente 20 

hectares, destituída de qualquer utilidade econômica ou função social, localizada no bairro do 

Caçote em Recife. O terreno encontrava-se, em parte, coberto por lixo hospitalar – desde seringas 

a ossos humanos; outra parte, coberta por uma vegetação densa e uma área alagada. Os primeiros 

ocupantes, cerca de 30 famílias, vieram de bairros circunvizinhos. (EQUIPE TÉCNICA DE 

ASSESSORIA, PESQUISA E AÇÃO SOCIAL, 1992) 

 O proprietário do terreno, tendo conhecimento da invasão, recorreu ao Poder Judiciário, 

por uma ação possessória, na tentativa de que fosse impedida a ocupação e houvesse a retirada 

dos barracos.  Com ordem judicial, a Polícia suspendeu a invasão, permanecendo apenas as 

pessoas que já se haviam instalado.11  

Passamos umas duas semanas sem poder reconstruir, porque eles não saiam da 
área. Paramos de construir, mas não saímos do local. [...] Tinha algumas árvores, 
e a gente ficava embaixo delas, forrava papelão no chão e dormia ali mesmo. 
(EQUIPE TÉCNICA DE ASSESSORIA, PESQUISA E AÇÃO SOCIAL, 1992, 
p. 23). 

 

                                                 
11 Conforme informa o ofício do Comando da Polícia Militar ao Juiz de Direito datado de 23/1/91. 
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 Considerando a ocorrência do litígio, alguns ocupantes se reuniram e, por conta própria, 

formaram uma “comissão de luta” que foi em busca de entidades que pudessem defendê-los. 

Diversos apoios foram procurados, entre eles, sindicatos de trabalhadores, o Serviço de Justiça e 

Paz, parlamentares ligados ao movimento social e outras ONGs. 

 Diante do quadro social dos ocupantes (presença de crianças, mulheres grávidas, senhoras 

idosas, etc.) e o contexto de luta e resistência, o Comando da Polícia esclareceu ao Poder 

Judiciário, por um ofício de 25 de janeiro de 1991, que, para o cumprimento da liminar, havia 

necessidade de ação policial de choque com “conseqüências imprevisíveis no trato físico”. 

 Fundamentando-se nesse documento do Comando da Polícia Militar, o SCJP (hoje SJP) 

impetrou um mandado de segurança no Tribunal de Justiça, e no dia 28 de janeiro, o 

Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco concedeu liminar suspendendo 

os efeitos da liminar prolatada na ação possessória de primeira instância, ou seja, suspendeu a 

ordem de retirada dos “invasores”. 

 Visando consolidar a ocupação, a comissão organizadora atraiu para a comunidade 

diversos investimentos públicos, para serviços de terraplenagem e de retirada do lixo, por 

exemplo. 

 A comissão de moradores, sob a orientação do SJP, preocupou-se com a organização dos 

espaços da ocupação, estabelecendo-se 420 lotes padronizados (8 x 15 metros), alinhamento das 

ruas, etc. A áreas ocupadas sem ordenamento foram reorganizadas pelos próprios moradores 

seguindo a padronização. 
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 Comunitários realizam passeata pela posse de terra / Em busca de um teto: 

invasores vão à Prefeitura reivindicar desapropriação de terra.12 A Comissão de Moradores e 

o SCJP propuseram por diversas vezes ao Poder Executivo Municipal a desapropriação da área, 

alegando que o proprietário do terreno tinha dívida fiscal com o Tesouro municipal, sendo réu em 

138 processos de execução fiscal. Desse modo, o Poder Municipal deveria estabelecer a 

desapropriação da área como pagamento da dívida. 

 Com a assessoria do SCJP, em dezembro de 1991, foi fundada a Associação de 

Moradores da Vila Chico Mendes, devidamente registrada em cartório como entidade da 

sociedade civil.  Em 1992, dentre os diversos trabalhos desenvolvidos pela Associação, 

destacavam-se luta pela posse da terra; loteamento e organização da área; ações de educação e 

orientação sobre higiene, saúde e preservação; distribuição de soro caseiro e remédios contra 

verme e distribuição de mudas de plantas frutíferas e medicinais. 

 Chico Mendes e Iraque querem virar ZEIS.13 Em dezembro de 1991, iniciaram-se os 

pedidos para transformar Chico Mendes em ZEIS. Um dos principais impeditivos para a 

conquista foi o Decreto Estadual n.º 15.074, de 2 de julho de 1991, que declarava a área − onde o 

terreno da ocupação estava incluso − destinada à ampliação, proteção e segurança do Aeroporto. 

 Contudo, após a realização de diversos atos públicos de reivindicação, como forma de 

pressão política, houve a alteração dos limites da ZEIS Areias/Caçote incorporando a área de 

Chico Mendes pela Lei Municipal n.º 15.922 de 11 de agosto de 1994. 

                                                 
12 Respectivamente, reportagem veiculada pela Folha de Pernambuco em 23/3/91, em que cita a participação de 
entidades populares, sindicatos de trabalhadores e de legisladores; reportagem do Jornal do Commercio de 10/4/91, 
em que cita a assessoria do SCJP. 
13 Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Recife, de 31/12/91, em que trata da entrega do pedido ao 
Prefeito e cita a assessoria do SCJP. 
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 A participação de mulheres nas questões comunitárias vem desde a comissão de luta 

formada no início da ocupação. Participam das assembléias e atos realizados na comunidade. Há 

mulheres, em Chico Mendes, atuando como líder comunitária.  

 De acordo com um levantamento realizado pelo Poder Executivo Municipal em 1992, a 

comunidade já havia obtido conquistas e dispunha de áreas de lazer (dois campos de futebol); 

água encanada instalada em algumas residências; energia elétrica nas ruas e residências; limpeza 

urbana − coleta realizada três vezes por semana. 

 Os serviços inexistentes na comunidade encontravam-se disponíveis nas proximidades: 

• Comunicação − caixa dos Correios e telefones comunitários; 

• Transporte coletivo, permitindo acesso a diversos pontos da cidade; 

• Educação − escolas públicas estaduais do 2.º grau; 

• Saúde − atendimento médico-hospitalar; 

• Religião − igrejas católica e protestante; 

• Policiamento − em bairros afastados da comunidade. 

 Depois de treze anos de existência, a comunidade de Chico Mendes ainda não tem sua 

situação fundiária regularizada. O processo judicial ainda se encontra em andamento.  Após os 

conflitos no primeiro ano da ocupação, não houve nenhuma tentativa de expulsão dos moradores. 

 A comunidade atualmente tem cerca de 4.500 famílias. Segundo os próprios comunitários, 

a maior parte é de moradores novos, que não participaram dos principais atos de reivindicação 

realizados pela comunidade em prol de sua urbanização e legalização. 
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5.3.2 Comunidade de Rosa Selvagem 

 Localizada na zona oeste do município de Recife, no bairro da Várzea, a comunidade 

ocupa uma área de 49 hectares, área de morro passível de erosão e deslizamentos de encosta em 

período de chuva.  

 Em 1967, foi feito um loteamento denominado Jardim Terezópolis. Durante muitos anos, 

o local permaneceu pouco habitado por motivo de falta de serviços básicos como água e energia 

elétrica. 

 Em 22 de maio de 1991, moradores de áreas circunvizinhas iniciaram a ocupação dos 

lotes remanescentes. Instalaram nos lotes cerca de 50 barracos. O encarregado da vigilância dos 

lotes comunicou o fato ao proprietário, que prestou queixa do ocorrido à delegacia.  

 Na tentativa de expulsar os ocupantes e visando intimidá-los, o proprietário contratou 

capangas armados que rondavam o local a cavalo. Sem sucesso, os proprietários recorreram ao 

Poder Judiciário, impetrando uma ação de reintegração de posse. Em primeira instância, a Justiça 

concedeu a liminar requerida. Contudo, antes de qualquer tentativa para seu cumprimento, foi 

cassada em 2.ª instância pelo Tribunal de Justiça. 

 Os grupos sociais fundados na comunidade foram a Associação de Moradores de Rosa 

Selvagem em 24 de outubro de 1991; Movimento de Articulação Comunitária em 1.º de 

novembro de 1992; Conselho de Moradores de Rosa Selvagem em 20 de março de 1994 e o 

Centro Comunitário do Povo de Rosa Selvagem em 25 de maio de 1997. Este é hoje o mais 

atuante. 

 De acordo com o levantamento realizado pelo Poder Executivo Municipal em 1995, a 

comunidade continha 1.410 casas, obtivera conquistas e dispunha de: 

• Educação − escola particular, pré-escolar e de alfabetização;  
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• Comunicação − dois telefones comunitários;  

• Comércio − pequeno, com algumas barracas; 

• Religião − igreja protestante e cultos de candomblé; 

• Energia elétrica nas ruas e residências; 

• Água encanada em algumas residências; 

• Limpeza urbana − coleta de lixo realizada três vezes por semana, mas apenas na rua 

principal; 

• Saúde − seis agentes comunitários de saúde. 

 Vale salientar a ausência de áreas de lazer, posto de saúde, posto policial, escolas do 1.º e 

2.º graus e transporte coletivo. Este último consiste uma das maiores dificuldades, tendo em vista 

a distância para o ponto de ônibus mais próximo da comunidade além de um trajeto com ladeiras 

acentuadas. 

 Em 1995, a Lei Municipal n.º 16.089, de 2 de outubro, instituiu como ZEIS o 

assentamento habitacional denominado Rosa Selvagem. 

 Atualmente com 1.518 famílias, Rosa Selvagem não tem sua situação fundiária 

regularizada, e o Serviço de Justiça e Paz vem atuando com ações de usucapião para a 

regularização fundiária da área. 
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6 Análise dos resultados das oficinas de avaliação 
 

Nem tudo que é importante pode ser contado. E 
nem tudo que pode ser contado é importante. 

(Albert Einstein) 

 
 As oficinas de avaliação, que tiveram a participação de moradores das comunidades 

pesquisadas, foram a principal fonte de coleta de dados para a avaliação. As ferramentas 

utilizadas nessas oficinas possibilitaram aos participantes retratar sua comunidade sob 

diversos aspectos.  

 Com esse “retrato”, que mostra o cenário existente no início da ocupação e hoje, 

constata-se a ocorrência de mudanças, contribuindo os relatos para a composição desse 

panorama. 

 Neste capítulo são apresentados os dados obtidos nas oficinas de avaliação e a análise 

das comunidades pesquisadas: 

a) descrevendo o perfil dos respondentes − com base nos dados obtidos na ficha de 

identificação dos participantes; 

b) retratando as condições da comunidade − mediante os formulários Antes e Depois, 

os participantes retrataram as condições existentes na comunidade no início da 

ocupação e hoje; o “retrato” é apresentado através da moda, da média e de suas 

diferenças (grau de melhoria) em cada variável estudada; 

c) retratando a relação com a comunidade − os participantes das oficinas de 

avaliação, pelo diagrama, retrataram a relação (distância/proximidade) de agentes-

chave na questão da moradia com a comunidade no início da ocupação e hoje; a 
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distância ou proximidade medida representa simbolicamente a atuação/intervenção ou 

não do agente na comunidade; os resultados são apresentados pela moda e média; 

d) relatando sentimentos − nos depoimentos, os participantes das oficinas disseram, 

com poucas palavras, como se sentiam no início da ocupação e hoje; falaram de 

sentimentos pessoais e, para justificá-los, descreveram o contexto vivido; comparando 

os dois momentos, os participantes expuseram sua percepção das mudanças; nesta 

seção, são apresentados os principais trechos que descrevem o contexto relatado; 

e) testando seus conhecimentos − os participantes das oficinas de avaliação, mediante 

um teste, puderam aferir seus conhecimentos sobre o direito à moradia, a legalização 

fundiária e a luta de sua comunidade por essas questões. Os resultados obtidos são 

apresentados da seguinte forma: acompanhando as proposições, tem-se a resposta 

esperada − segundo os técnicos do SJP − e as respostas obtidas apresentadas por meio 

do percentual de freqüência. 

 

 

6.1 Em Chico Mendes 

 Dos formulários preenchidos pelos 31 moradores da comunidade de Chico Mendes, 

participantes das oficinas de avaliação, foram descartados o formulário de dois participantes, 

porque tiveram o número de respostas em branco ou com rasura superior a 20% dos dados 

coletados nos instrumentos. 

  Desse modo, para a análise dos resultados, foram considerados os formulários dos 29 

participantes (N=29). Desses, os 16 que correspondem a 55,2% responderam na sede da 

Associação de Moradores e 13 (44,8%) responderam na sede do Núcleo do PT. 



 95 

6.1.1 Descrevendo o perfil dos respondentes 

 Os participantes das oficinas de avaliação em Chico Mendes apresentaram o seguinte 

perfil: 

a) Sexo – a participação foi equilibrada. São do sexo feminino 51,7% dos 

respondentes; enquanto 44,8% são do sexo masculino e 3,4% não declararam o sexo. 

b) Idade – A idade média dos respondentes foi de 49,11 anos; a idade mínima foi de 

25, a máxima de 76 anos e 3,4% de idade não declarada. Na Tabela 1(6), observa-se 

que, dos participantes das oficinas, 75,0% são adultos, com idade de 25 a 59 anos, e 

25,0% são idosos, com idade igual ou superior a 60 anos. 

 

Tabela 1(6) – Oficinas de avaliação realizadas em Chico Mendes: distribuição dos  
participantes por categorias de idade 

 
Idade Freqüência Percentual válido Percentual acumulado 
25-39 anos  6 21,4 21,4 
40-59 anos 15 53,6 75,0 
60 anos ou mais 7 25,0 100,0 
Total 28 100,0  
Fonte: Oficinas de avaliação na comunidade de Chico Mendes, Recife, 2004 

 

c) Tempo que mora na comunidade – o tempo médio que os respondentes moram em 

Chico Mendes corresponde a 11,22 anos. O tempo de moradia mínimo foi de 1 ano e o 

máximo de 13 anos (existência da comunidade); não informaram 6,9%. Na Tabela 

2(6), observa-se que 7,4% dos participantes das oficinas moram na comunidade há 7 

anos ou menos, e 92,6% são moradores antigos, morando na comunidade há 8 anos ou 

mais.  
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Tabela 2(6) – Oficinas de avaliação realizadas em Chico Mendes: distribuição dos 
participantes por categorias de tempo de moradia 

. 

Tempo de moradia na comunidade Freqüência Percentual válido Percentual acumulado 

Até 7 anos  2 7,4 7,4 
8-12 anos 11 40,7 48,1 
13 anos 14 51,9 100,0 
Total 27 100,0  
Fonte: Oficinas de avaliação na comunidade de Chico Mendes, Recife, 2004 

 

d) Participação em reuniões realizadas na comunidade – 10,3% dos participantes 

afirmaram que nunca participaram de reuniões realizadas na comunidade; participaram 

poucas vezes 31,0%; disseram que participaram muitas vezes 51,8%, e 6,9% 

rasuraram a resposta. 

e) Atuação como líder comunitário – nunca atuaram como líderes 69%; atuaram 

apenas na Comul 10,3%; atuaram apenas na entidade local 6,9%, e 13,8% atuaram na 

Comul e na entidade local. Assim 31% dos respondentes são ou foram líderes, e 69% 

nunca exerceram liderança. 

f) Relacionando-se as variáveis sexo, local da oficina e participação em reuniões na 

comunidade, foram obtidos os resultados contidos na Tabela 3(6). 

 

Tabela 3(6) – Oficinas de avaliação realizadas em Chico Mendes: distribuição dos 
participantes segundo as variáveis sexo, local da oficina e participação em 
reuniões na comunidade 

 
Participa de reuniões na comunidade Total

Sexo 
Local da 
oficina Não, nunca

Sim, poucas 
vezes 

Sim, muitas 
vezes

Feminino Nº - 6 2 8
  

Núcleo do PT 
% (linha) - 75,0% 25,0% 100,0%

    % (coluna) - 100,0% 25,0% 53,3%
  Nº 1 - 6 7
  

Associação 
de Moradores % (linha) 14,3% - 85,7% 100,0%

    % (coluna) 100,0% - 75,0% 46,7%
  Total Nº 1 6 8 15
    % (linha) 6,7% 40,0% 53,3% 100,0%
    % (coluna) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

(Continua) 
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(Continuação) 
 Participa de reuniões na comunidade Total

Sexo 
Local da 
oficina  

Não, nunca
Sim, poucas 

vezes
Sim, muitas 

vezes 
Masculino Nº - 2 1 3
  

Núcleo do PT 
% (linha) - 66,7% 33,3% 100,0%

    % (coluna) - 66,7% 16,7% 27,3%
  Nº 2 1 5 8
  

Associação 
de Moradores % (linha) 25,0% 12,5% 62,5% 100,0%

    % (coluna) 100,0% 33,3% 83,3% 72,7%
  Total Nº 2 3 6 11
  % (linha) 18,2% 27,3% 54,5% 100,0%
  % (coluna) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Oficinas de avaliação na comunidade de Chico Mendes, Recife, 2004 

 

 Das respondentes do sexo feminino, nunca participaram de reuniões na comunidade 

6,7%; afirmaram que participaram poucas vezes 40,0% e 53,3% afirmaram que participaram 

muitas vezes. 

 Dos respondentes do sexo masculino, nunca participaram de reuniões na comunidade 

18,2%; participaram poucas vezes 27,3% e 54,5% afirmaram que participaram muitas vezes. 

 Dentre as mulheres que afirmaram participar muitas vezes de reuniões na comunidade, 

responderam à pesquisa na sede da Associação de Moradores 75%, e 25% responderam à 

pesquisa na sede do Núcleo do PT. 

 Afirmaram participar poucas vezes de reuniões na comunidade 75% das mulheres que 

responderam à pesquisa na sede do Núcleo do PT. 

 Quanto aos homens que afirmaram participar muitas vezes de reuniões na 

comunidade, responderam à pesquisa na sede da Associação de Moradores 83,3%, e 16,7% 

responderam à pesquisa na sede do Núcleo do PT. 

 Todos os que afirmaram nunca participar de reuniões na comunidade responderam à 

pesquisa na Associação de Moradores. 

 Com relação ao perfil dos participantes das oficinas, destaca-se: 

a) participação eqüitativa de mulheres (51,7%) e homens (44,8%); 
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b) maior presença de adultos de 25 a 59 anos (75,0%); contudo, havendo presença 

significativa de idosos de 60 anos ou mais (25,0%); 

c) participação expressiva de moradores antigos com tempo de moradia igual ou 

superior a 8 anos (92,6%). Tal fato se deve à convocação para as oficinas ter sido 

direcionada a esse público; 

d) presença de pessoas que nunca ou pouco participaram de reuniões na comunidade, 

com o percentual de 41,3% dos participantes; 

e) presença de líderes atuantes na entidade local e/ou na Comul correspondendo a 

13,8% dos participantes. 

 

 

6.1.2 Retratando as condições da comunidade 

 As condições da comunidade de Chico Mendes no início da ocupação e hoje, retratada 

pelos participantes das oficinas, podem ser observadas na Tabela 4(6). 

 

Tabela 4(6) – Panorama geral e grau de melhoria das condições da comunidade de Chico 
Mendes no início da ocupação e hoje na opinião do grupo focal de 

comunitários 
 

 
Condições 

Início da 
ocupação 

Hoje Grau de melhoria 

  Moda Média Moda Média Moda Média t sig. 
Material usado na construção 
da moradia 

1 1,42 3 3,14 2 1,72 7,349 0,000

Banheiro na moradia 0 0,72 3 2,64 3 1,92 9,113 0,000
Água na moradia 0 0,55 3 3,17 3 2,62 11,411 0,000
Luz na moradia 1 1,04 3 3,18 2 2,14 8,771 0,000
Esgoto na moradia  0 0,32 3 2,26 3 1,94 8,771 0,000
Pavimentação 0 0,14 3 2,32 3 2,18 10,872 0,000
Iluminação 0 0,85 3 2,88 3 2,03 10,954 0,000
Escoamento de água e esgoto 0 0,52 3 2,50 3 1,98 8,974 0,000
Campos de futebol 3 1,66 3 2,22 0 0,56 2,148 0,041
Praças 0 0,00 0 0,31 0 0,31 1,781 0,088
Uso das áreas de lazer 0 0,70 3 1,77 3 1,07 2,582 0,021
Acesso à comunidade 1 1,23 3 2,56 2 1,33 6,481 0,000

(Continua) 
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(Continuação) 
 

Condições 
Início da 
ocupação 

Hoje Grau de melhoria 

  Moda Média Moda Média Moda Média t sig. 
Transporte 0 0,61 0* 1,70 0 1,09 4,574 0,000 
Coleta de lixo 0 0,61 3 3,29 3 2,68 12,900 0,000 
Drenagem 0 0,19 3 1,78 3 1,59 5,450 0,000 
Saneamento 0 0,14 0 1,41 0 1,27 4,575 0,000 
Postos de saúde e agentes 
comunitários 

0 0,45 3 2,96 3 2,51 9,205 0,000 

Escolas e creches 0 0,48 3 2,82 3 2,34 9,836 0,000 
Policiamento 0 0,07 0 0,71 0 0,64 3,315 0,003 
Fonte: Oficinas de avaliação na comunidade de Chico Mendes, Recife, 2004 
* Esse item apresentou duas modas (0 e 3), ambas com 31% das respostas 
Legenda: 0 = não tem; 1 = péssimo; 2 = fraco; 3 = bom; 4 = ótimo 
 
a) Quanto ao início da ocupação, observa-se que: 

a.1 com exceção de “campos de futebol”, as modas das demais variáveis foram 1 

(Péssimo) ou 0 (Não tem). Nota-se, assim, as precárias condições existentes no 

início da ocupação; 

a.2 “campos de futebol” teve moda igual a 3 (Bom), o que demonstra a 

importância dessa área de lazer para os respondentes. Contudo, o valor da média 

(1,66) demonstra que as condições do campo não eram boas; 

a.3 as variáveis “material usado na construção da moradia”, “luz na moradia” e 

“acesso à comunidade”, que tiveram moda igual a 1 (Péssimo) e média maior que 

1 (1,42; 1,04; 1,23; respectivamente) correspondem ao que havia na comunidade 

mesmo de forma precária; a luz na moradia consistia em gambiarras feitas pelos 

moradores; o material utilizado na construção das moradias era, principalmente, 

papelão e plástico, e o acesso à comunidade se dava de forma precária, com muita 

água e lama; 

b) quanto às condições de hoje, observa-se que: 

b.1 há algumas carências, como praças, transporte, saneamento e policiamento, 

que tiveram a moda igual a 0 (Não tem) e média inferior a 2 (0,31; 1,70; 1,41; 

0,71 respectivamente); 
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b.2 contudo, nota-se que a moda da maior parte das variáveis corresponde a 3 

(Bom), o que não demonstra que as condições estão boas, uma vez que as médias 

dessas variáveis ficaram entre 1,77 e 3,29; 

b.3 As variáveis “material usado na construção da moradia”, “água na moradia”, 

“luz na moradia” e “coleta de lixo” tiveram média superior a 3 (3,14; 3,17; 3,18; 

3,29 respectivamente), fato que retrata as boas condições de tais itens para os 

respondentes; 

c) quanto ao grau de melhoria (diferença entre hoje e início da ocupação), verifica-se 

que: 

c.1 a diferença das modas apresentou-se nula (0) nas variáveis “campos de 

futebol”, “praças”, “transporte”, “saneamento” e “policiamento”, ou seja, 

analisando-se através da moda, não foi percebida melhoria nesses itens; 

c.2 no entanto, a diferença da média apresentou-se com valor positivo em todas as 

variáveis, mas, testando a variação da média pelo t de Student − considerando o 

nível de significância de 0,05  −, observa-se que apenas a variável “praças” (t= 

1,781 e sig= 0,088) não sofreu variação estatisticamente significativa da média; 

ou seja, não houve mudança quanto à condição de inexistência de praças na 

comunidade. 

 Para as demais variáveis estudadas, constatou-se que as variações das médias foram 

estatisticamente significativas, ou seja, percebeu-se alguma mudança. Houve menor grau de 

mudança nas variáveis que apresentaram o menor valor de “t”. São elas “campos de futebol” 

(2,148), “uso das áreas de lazer” (2,582), “transporte” (4,574), “saneamento” (4,575) e 

“policiamento” (3,315). 

 No caso de Chico Mendes, a variável “escadarias” foi desconsiderada por não ser 

necessária à comunidade em razão de seu perfil geográfico. 
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 Nas tabelas 5(6) e 6(6), as variáveis encontram-se classificadas segundo o valor da 

média.  Analisando as tabelas e considerando que as variáveis com menor valor da média 

representam as principais carências da comunidade, observa-se: 

a) as praças, o policiamento e o saneamento, nessa ordem, aparecem como as três 

principais carências tanto no início da ocupação quanto hoje; 

b) os “postos de saúde e agentes comunitários”; as “escolas e creches”; e “água na 

moradia”, que estavam entre as dez principais carências da comunidade no início da 

ocupação, não aparecem hoje entre as dez, o que demonstra que a comunidade hoje 

conta com tais itens de forma satisfatória para os participantes das oficinas de 

avaliação. 

Tabela 5(6) – Comunidade de Chico Mendes no início da ocupação: 
classificação das variáveis segundo valor da média 

 

INÍCIO DA OCUPAÇÃO MÉDIA

 1. Praças 0,00 
 2. Policiamento 0,07 
 3. Saneamento 0,14 
 4. Pavimentação 0,14 
 5. Drenagem 0,19 
 6. Esgoto na moradia 0,32 
 7. Postos de saúde e agentes comunitários 0,45 
 8. Escolas e creches 0,48 
 9. Escoamento de água e esgoto nas ruas e becos 0,52 
 10. Água na moradia 0,55 
 11. Coleta de lixo 0,61 
 12. Transporte 0,61 
 13. Uso das áreas de lazer 0,70 
 14. Banheiro na moradia 0,72 
 15. Iluminação nas ruas e becos 0,85 
 16. Luz na moradia 1,04 
 17. Acesso à comunidade 1,23 
 18. Material usado na construção da moradia 1,42 
 19. Campos de futebol 1,66 

Fonte: Oficinas de avaliação na comunidade de Chico Mendes, Recife, 2004 
Legenda: 0 = não tem; 1 = péssimo; 2 = fraco; 3 = bom; 4 = ótimo 
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Tabela 6(6) – Comunidade de Chico Mendes hoje: classificação das variáveis 
segundo o valor da média 

 

HOJE MÉDIA

 1. Praças 0,31
 2. Policiamento 0,71
 3. Saneamento 1,41
 4. Transporte 1,70
 5. Uso das áreas de lazer 1,77
 6. Drenagem 1,78
 7. Campos de futebol 2,22
 8. Esgoto na moradia 2,26
 9. Pavimentação  2,32
 10. Escoamento de água e esgoto nas ruas e becos 2,50
 11. Acesso à comunidade 2,56
 12. Banheiro na moradia 2,64
 13. Escolas e creches 2,82
 14. Iluminação nas ruas e becos 2,88
 15. Postos de saúde e agentes comunitários  2,96
 16. Material usado na construção da moradia 3,14
 17. Água na moradia  3,17
 18. Luz na moradia 3,18
 19. Coleta de lixo 3,29

Fonte: Oficinas de avaliação na comunidade de Chico Mendes, Recife, 2004 
Legenda: 0 = não tem; 1 = péssimo; 2 = fraco; 3 = bom; 4 = ótimo 

 

 Analisando as variáveis que apresentaram maior valor da média, observa-se que: 

a) como identificado anteriormente, quanto ao início da ocupação, as melhores 

médias correspondem ao que, mesmo de forma precária, havia na comunidade: 

campos de futebol, moradia (material usado para sua construção), o acesso à 

comunidade e energia elétrica na moradia; 

b) quanto a hoje, as variáveis que apresentaram maior média representam os avanços 

que estão em melhores condições segundo a avaliação dos respondentes: coleta de 

lixo, luz e água na moradia e o material usado na moradia. 
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6.1.2.1 Retratando por diferentes óticas 

 Filtrando-se os dados coletados, determinaram-se os rankings das variáveis para cada 

grupo de análise. Comparando a posição de cada variável nesses rankings estabelecidos com 

relação à classificação geral,14 apresentada nas Tabelas 5(6) e 6(6), observa-se que os 

rankings diferem entre si e diferem-se da classificação geral, conforme demonstram as tabelas 

7(6) e 8(6). 

 

Tabela 7(6) – Comunidade de Chico Mendes no início  da  ocupação: comparativo  da  
classificação geral das variáveis com a classificação em cada grupo de análise 

 
Classificação das variáveis em cada grupo de análise 

Classificação geral 
Líderes Ñ líderes Homens Mulheres Adultos Idosos 

1 Praças   1  2  1  1  1  1 
2 Policiamento   2  5  2  3  2  7 
3 Saneamento   3  7  4  4  4  6 
4 Pavimentação   4  1  3  5  3 10 
5 Drenagem   6  3  6  6  5  5 
6 Esgoto na moradia  5 11  8  7  6  9 
7 Postos de saúde e 

agentes comunitários  
 7 13 14  2  8 12 

8 Escolas e creches  12  4 10  9  9 13 
9 Escoamento de água e 

esgoto nas ruas e becos  
 9  8 11  8  7 17 

10 Água na moradia   8 15  9 11 10  8 
11 Coleta de lixo 10 10 12 10 13  4 
12 Transporte 14  6  5 16 15  3 
13 Uso das áreas de lazer 11 14  7 14 14  2 
14 Banheiro na moradia 13 12 13 12 11 11 
15 Iluminação das ruas 16   9 15 13 12 15 
16 Luz na moradia 15 16 16 15 16 14 
17 Acesso à comunidade 17 17 17 17 17 16 
18 Material da moradia 19 18 18 18 18 18 
19 Campos de futebol 18 19 19 19 19 19 

(Continua) 

                                                 
14 Considerou-se como geral, a classificação das variáveis pelo valor da média das respostas de todos os 
participantes das oficinas de avaliação. 



 104 

(Continuação) 

Classificação geral Classificação das variáveis em cada grupo de análise 
 Nunca 

participa 
Participa 
pouco 

Participa 
muito 

Morador 
novo 

Morador 
antigo 

1 Praças   5  1  1  5  1 
2 Policiamento   9  2  3  9  2 
3 Saneamento   8  4  5  8  5 
4 Pavimentação   3  3  7  3  4 
5 Drenagem  18  5  2 18  3 
6 Esgoto na moradia  2  6  9  2  6 
7 Postos de saúde e agentes 

comunitários  
15  9  8 13  7 

8 Escolas e creches  16 11  6 14  8 
9 Escoamento de água e 

esgoto nas ruas e becos  
 4  7 14  4  9 

10 Água na moradia   1 10 13  1 11 
11 Coleta de lixo 17 17   4 17 10 
12 Transporte  7 15 10  7 12 
13 Uso das áreas de lazer  6 16 12  6 14 
14 Banheiro na moradia 10 13 11 10 13 
15 Iluminação das ruas 14  8 15 16 15 
16 Luz na moradia 11 14 16 11 16 
17 Acesso à comunidade 19 12 18 19 17 
18 Material da moradia 13 18 17 15 18 
19 Campos de futebol 12 19 19 12 19 

Fonte: Oficinas de avaliação na comunidade de Chico Mendes, Recife, 2004 
 

 Observando as dez principais carências da comunidade de Chico Mendes no início da 

ocupação, segundo a classificação geral, e desconsiderando neste momento a ordem de 

classificação dessas variáveis, observa-se na Tabela 7(6) que, para determinados grupos, 

algumas variáveis não são consideradas entre as dez principais carências. São elas: 

ESGOTO na moradia segundo os não-líderes. 

DRENAGEM segundo os novos moradores e os que nunca participam de reuniões na 

comunidade. 

POSTOS DE SAÚDE e AGENTES COMUNITÁRIOS na comunidade segundo os não-líderes, 

os homens, os moradores novos, os idosos e os que nunca participam de reuniões na 

comunidade. 

ESCOLAS e CRECHES na comunidade segundo os líderes, os moradores novos, os 

idosos, os que nunca participam e os que pouco participam de reuniões na comunidade. 
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ESCOAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO nas ruas e becos segundo os homens, os idosos e os 

que participam muito de reuniões na comunidade. 

ÁGUA na moradia segundo os não-líderes, as mulheres, os moradores antigos e os que 

participam muito de reuniões na comunidade. 

 Vale salientar que as variáveis “praças”, “policiamento”, “saneamento” e 

“pavimentação” foram consideradas por todos os grupos dentro das dez principais carências 

da comunidade. 

 A seguir, as variáveis que não estão inclusas nas dez principais carências da 

comunidade hoje segundo determinados grupos, conforme a Tabela 8(6): 

USO DAS ÁREAS DE LAZER segundo os não-líderes. 

PAVIMENTAÇÃO nas ruas e becos segundo os que pouco participam de reuniões na 

comunidade. 

DRENAGEM segundo os novos moradores e os que nunca participam de reuniões na 

comunidade. 

CAMPOS DE FUTEBOL segundo os moradores novos, os que nunca participam e os que 

participam muito de reuniões na comunidade. 

ESCOAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO nas ruas e becos segundo os líderes, os homens, os 

idosos, os moradores novos e os que nunca participam de reuniões na comunidade. 

 As variáveis: “praças”, “policiamento”, “saneamento” “transporte” e “esgoto na 

moradia” foram consideradas por todos os grupos dentro das dez principais carências da 

comunidade. 
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Tabela 8(6) – Comunidade de Chico Mendes hoje: comparativo da classificação geral das 
variáveis com a classificação em cada grupo de análise 

 
Classificação das variáveis em cada grupo de análise 

Classificação geral 
Líderes Ñ líderes Homens Mulheres Adultos Idosos 

1 Praças 1  1  1  1  1  1 
2 Policiamento   2  2  2  2  2  2 
3 Saneamento  3  4  4  3  3  3 
4 Transporte  6  3  3  8  5  4 
5 Uso das áreas de lazer  4 11  6  4  4  8 
6 Drenagem   5  5  5  5 6  7 
7 Campos de futebol   7  9  8  7  7 10 
8 Esgoto na moradia  8  6 10  6  9  5 
9 Pavimentação   9  7  7  9  8  9 
10 Escoamento de água e 

esgoto nas ruas e becos 
11  8 11 10 10 11 

11 Acesso à comunidade 10 10  9 11 11 13 
12 Banheiro na moradia 12 12 12 12 14  6 
13 Escolas e creches 13 17 17 13 12 16 
14 Iluminação das ruas 14 13 15 14 13 14 
15 Posto de saúde e 

agentes comunitários 
15 18 16 15 15 18 

16 Material da moradia 16 19 18 16 18 12 
17 Água na moradia 17 14 13 18 16 17 
18 Luz na moradia 18 15 14 19 17 19 
19 Coleta de lixo 19 16 19 17 19 15 

(Continua) 



 107 

(Continuação) 
Classificação das variáveis em cada grupo de 

análise 
Classificação geral 

Nunca 
participa 

Participa 
pouco 

Participa 
muito 

Morador 
novo 

Morador 
antigo 

1 Praças  3  1  1  3  1 
2 Policiamento   2  2  2  2  2 
3 Saneamento  7  4  3  7  3 
4 Transporte  1 10  5  1  6 
5 Uso das áreas de lazer  4  3  6  4  4 
6 Drenagem  13  5  4 18  5 
7 Campos de futebol  12  6 11 17  7 
8 Esgoto na moradia  5  8  8  5  8 
9 Pavimentação   6 11  7  6  9 
10 Escoamento de água e 

esgoto nas ruas e becos 
18  9 10 16 10 

11 Acesso à comunidade 10  7 18 11 11 
12 Banheiro na moradia  8 15  9  9 12 
13 Escolas e creches 11 12 16  8 14 
14 Iluminação das ruas 17 13 12 15 13 
15 Posto de saúde e 

agentes comunitários 
14 14 15 12 15 

16 Material da moradia 15 16 13 13 16 
17 Água na moradia  9 18 17 10 17 
18 Luz na moradia 16 19 14 14 18 
19 Coleta de lixo 19 17 19 19 19 

Fonte: Oficinas de avaliação na Comunidade de Chico Mendes. Recife, 2004. 
 

 

6.1.3 Retratando a relação com a comunidade 

 A relação da comunidade de Chico Mendes com os agentes-chave na questão da 

moradia, no início da ocupação e hoje, retratadas pelo grupo focal de comunitários 

participantes das oficinas de avaliação, são apresentadas na Figura 1(6) e na Tabela 9(6).  

 A Figura 1(6) representa o resultado obtido pelo diagrama com base no valor da média 

das respostas obtidas. 
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Figura 1(6) – Diagrama representando a relação da comunidade de Chico Mendes com  
os agentes-chave na questão da moradia no início da ocupação e hoje na 
opinião do grupo focal de beneficiários 

 

Tabela 9(6) – Panorama e grau de melhoria da relação da comunidade de Chico Mendes 
 com agentes-chave na questão da moradia no início da ocupação e hoje  

 

Agentes-chave 
Início da 
ocupação 

Hoje Grau de melhoria 

  Moda Média Moda Média Moda Média t sig. 
SJP 1,0 1,19 2,0 1,67 1 0,48 -2368 0,025
Entidade local 1,0 0,97 1,0 1,78 0 0,81 -2,916 0,007
Prefeitura 4,0 3,76 1,0 1,02 -3 -2,74 14,948 0,000
Proprietário da área 1,0 1,45 4,0 3,19 3 1,74 -5,835 0,000
Fonte: Oficinas de avaliação na comunidade de Chico Mendes, Recife, 2004 
Legenda: 0 = muito perto; 1 = perto; 2 = razoavelmente perto; 3 = razoavelmente longe; 4 = 
longe; 5 = muito longe 

 

 Na Tabela 9(6), os resultados são apresentados pelo valor da média e moda. Pelos 

dados dispostos, observa-se que: 

a) o Serviço de Justiça e Paz encontrava-se, no início da ocupação, perto da 

comunidade (média = 1,19), afastando-se um pouco (0,48) hoje, ficando com a média 

de 1,67; 

b) a entidade local, no início da ocupação, encontrava-se perto da comunidade (média 

= 0,97), afastando-se um pouco (0,81) hoje, ficando com a média igual a 1,78; 

Comunidade Legenda:  
- Agentes-chave: 
Proprietário da área - amarelo 
Prefeitura - azul 
Serviço de Justiça e Paz - verde 
Entidade local - vermelho 
- Perspectiva temporal: 
io  - início da ocupação 
hj -  hoje 

Prefeitura ⇒⇒⇒⇒ 

Proprietário  ⇒⇒⇒⇒ 

SJP ⇒⇒⇒⇒ 

Entidade local⇒⇒⇒⇒ 

 io  io 

 io 

 io 
 hj 

 hj 

 hj 

 hj 
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c) a Prefeitura, no início da ocupação, encontrava-se longe da comunidade (média = 

3,76), aproximando-se bastante hoje (2,74; t=14,948), ficando perto da comunidade 

com média igual a 1,02; 

d) o proprietário da área, no início da ocupação, encontrava-se perto da comunidade 

(média = 1,45), afastando-se (1,74), ficando hoje razoavelmente longe da comunidade, 

com média igual a 3,19. 

 Comparando antes e hoje, testando a variação das médias através do teste t de Student 

observou-se que a relação de todos os agentes com a comunidade teve variação 

estatisticamente significativa. Havendo no caso da Prefeitura variação maior que os demais 

(maior valor de “t”) no sentido de aproximação da comunidade. O Serviço de Justiça e Paz, a 

entidade local e o proprietário da área afastaram-se da comunidade em diferentes proporções. 

 Analisando-se esses resultados e considerando o contexto observado, supõe-se que: 

a) o distanciamento do SJP e da entidade local com relação à comunidade refere-se à 

diminuição da intensidade de ações realizadas na comunidade por esses agentes; 

b) a aproximação da Prefeitura refere-se ao aumento do número de ações realizadas 

na comunidade por esse agente; 

c) o distanciamento do proprietário refere-se à ausência de sua intervenção direta na 

comunidade, exceto pela ação judicial ajuizada desde o início da ocupação. 

 

 

6.1.3.1 Retratando sob óticas distintas 

 Filtrando os dados e analisando separadamente os resultados obtidos em cada oficina 

realizada em Chico Mendes, conforme demonstra a Tabela 10(6), observa-se que: 
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Tabela 10(6) – Panorama e grau de melhoria da relação da comunidade de Chico Mendes com 
agentes-chave na questão da moradia no início da ocupação e hoje na opinião 
dos participantes de cada oficina de avaliação 

 

Agentes-chave 
Início da 
ocupação 

Hoje Grau de melhoria 

  Moda Média Moda Média Moda Média t sig. 
Segundo participantes da oficina realizada na sede da Associação de Moradores 
SJP 2,0 1,50 0,5 1,53 -1,5 0,03 -0,141 0,889
Entidade local 1,0 1,22 1,0 1,06 0,0 -0,16 0,813 0,429
Prefeitura 4,0 3,56 1,0 1,19 -3,0 -2,37 8,733 0,000
Proprietário da área 0,5 1,78 4,0 3,40 3,5 1,62 -5,166 0,000
Segundo participantes da oficina realizada na sede do Núcleo do PT 
SJP 1,0 0,81 2,0 1,85 1,0 1,04 -0,369 0,005
Entidade local 1,0 0,65 2,0 2,65 1,0 2,00 -1,210 0,000
Prefeitura 4,0 4,00 0,5 0,81 -3,5 -3,19 3,573 0,000
Proprietário da área 0,0 1,04 4,0 2,92 4,0 1,88 -0,675 0,005
Fonte: Oficinas de avaliação na comunidade de Chico Mendes, Recife, 2004 
Legenda: 0 = muito perto; 1 = perto; 2 = razoavelmente perto; 3 = razoavelmente longe; 4 = 
longe; 5 = muito longe 
 

 

De acordo com os participantes da oficina realizada na sede da Associação dos 

Moradores: 

a) o Serviço de Justiça e Paz encontrava-se, no início da ocupação, perto da 

comunidade (1,50), mantendo-se hoje perto da comunidade (1,53). A variação na 

média (0,03) não é estatisticamente significativa de acordo com o teste t de Student 

(t=-0,141, sig.=0,889); 

b) a entidade local, no início da ocupação, encontrava-se perto da comunidade (1,22), 

mantendo-se hoje perto da comunidade  (1,06).  A variação  na  média (-0,16) não foi 

considerada, segundo o teste t de Student, como estatisticamente significativa (t=0,813 

e sig.=0,429); 

c) a Prefeitura, no início da ocupação, encontrava-se razoavelmente longe da 

comunidade (3,56), ficando hoje perto da comunidade (1,19). Nesse caso houve uma a 

variação significativa da média (-2,37) cujo valor obtido de “t” foi igual a 8,733; 

d) O proprietário da área, no início da ocupação, encontrava-se razoavelmente perto da 

comunidade (1,78), ficando hoje razoavelmente longe da comunidade (3,41). Também 
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houve uma variação significativa da média (1,62) no sentido de distanciamento do 

agente-chave; o grau de melhoria identificado pelo valor de “t” foi igual a –5,166. 

 Segundo os participantes da oficina realizada na sede do Núcleo do Partido dos 

Trabalhadores (PT): 

a) o Serviço de Justiça e Paz, encontrava-se, no início da ocupação, perto da 

comunidade (0,81), ficando hoje razoavelmente perto (1,85);  

b) a entidade local, no início da ocupação, encontrava-se perto da comunidade (0,65), 

ficando hoje razoavelmente longe (2,65); 

c) a Prefeitura, no início da ocupação, encontrava-se longe da comunidade (4,00), 

ficando hoje perto (0,81); 

d) o proprietário da área, no início da ocupação, encontrava-se perto da comunidade 

(1,04), ficando hoje razoavelmente longe (2,92). 

e) o teste t de Student realizado demonstrou que a mudança percebida na relação foi 

estatisticamente significativa. 

 Comparando os resultados das duas oficinas realizadas acima descritos, e 

considerando o contexto observado no estudo, destaca-se que: 

a) os participantes da oficina realizada na sede do Núcleo do Partido dos 

Trabalhadores  perceberam:  

a.1 maior intensidade nas ações do SJP e da entidade local no início da ocupação 

(médias 0,81 e 0,65 respectivamente); 

a.2 maior intensidade nas ações da Prefeitura na comunidade hoje (média 0,81 e 

moda 0,5); vale salientar que o PT é o atual partido político gestor da Prefeitura; 

a.3 menor intensidade nas ações da entidade local na comunidade hoje (média 

2,65); a rivalidade política entre os grupos pode ter levado os participantes a esse 

entendimento; 
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b) os participantes da oficina realizada na sede da Associação de Moradores 

perceberam:  

b.1 a mesma intensidade das ações do SJP e da entidade local no início da 

ocupação e hoje; 

b.2 menor intensidade na ação do proprietário da área na comunidade hoje (média 

3,40). 

 

 

6.1.4 Relatando seus sentimentos 

 Seguem abaixo os principais trechos que descrevem o contexto relatado pelos 

participantes das oficinas de avaliação realizadas na comunidade de Chico Mendes: 

a) Quanto ao início da ocupação: 

a.1 Como se sentiam 

 [...] “eu me sentia mal”, “eu me sentia uma pedinte”, “eu me sentia 

uma favelada”, “eu tinha vergonha de dizer que morava em Chico 

Mendes”, “eu me sentia aperreado”, “eu me sentia triste.” 

a.2 O contexto em que viviam: 

 [...] “era péssimo”, “era horrível”, “era muito sacrifício.” 

 [...] “tinha de sair de casa com um saco plástico nos pés; era lama e 

água só, e bicho de pé.” 

 [...] “era tudo de papelão, de plástico, aqueles plásticos pretos”, “não 

tinha esgoto, não tinha banheiro”, “não tinha água, não tinha luz”, 

“não tinha posto de saúde”, “não tinha escola, não tinha creche.” 

 [...] “nós tínhamos de andar até distante para carregar água, era uma 

fila grande.” 
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 [...] “tinha medo porque éramos perseguidos tanto pelo dono da terra, 

como pelos capangas, que atuava tentando expulsar a gente.” 

 [...] “a polícia vinha e derrubava os barracos de plástico da gente.” 

 [...] “Dr. Carlos lutava com a gente, fazia caminhada, passeata.” 

b) Quanto a hoje: 

b.1 Como se sentem: 

 [...] “eu me sinto bem”, “gosto muito de morar aqui”, “me sinto 

melhor”, “fiquei uma pessoa feliz, me sinto mais feliz ainda porque a 

comunidade vai crescendo.” 

 [...] “eu não me sinto bem; moro aqui, mas não gosto daqui.” 

b.2 O contexto em que vivem: 

 [...] “hoje está melhor”, “hoje é uma maravilha”, “hoje é uma 

vitória”, “está bem, está calmo.” 

 [...] “tem quase uma escola, tem posto médico, tem ruas 

pavimentadas, tem creche, tem mercadinho”, “temos igreja católica, 

igrejas evangélicas.” 

 [...] “eu moro na minha casa de tijolo, tem um banheiro dentro de 

casa.” 

 [...] “está perto de eu ter a minha casa.” 

 [...] “o que está faltando é um posto policial”, “não tem muita 

segurança.” 

 [...] “falta algumas coisas, mas essas coisas nós estamos conseguindo 

com luta.” 

c) Quanto a percepção de mudança: 
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[...] “Chico Mendes não é mais uma invasão. Chico Mendes hoje é 

uma vila.” 

[...] “hoje eu me sinto muito bem para a vista que eu cheguei aqui.” 

[...] “tem muita melhoria, mas falta muita coisa ainda para ser feita.” 

[...] “hoje está ótimo para a vista que a gente chegou; não está como a 

gente gostaria que tivesse, mas as coisas estão andando, está 

caminhando direitinho.” 

[...] “eu me sentia mal, até hoje me sinto mal. Para mim, não 

melhorou, não vou mentir.” 

 Pelos relatos, percebe-se que de uma situação precária passou-se para uma melhor 

condição. Contudo, vale salientar, que não se trata da “melhor condição”. Por isso, há aqueles 

que ainda não se sentem bem e não reconhecem que a situação está “melhor”. No entanto, a 

maioria dos participantes externou as melhorias percebidas. 

 

 

6.1.5 Testando seus conhecimentos 

 Com os resultados obtidos no teste aplicado nas oficinas de avaliação realizadas na 

Comunidade de Chico Mendes, descritos na Tabela 11(6), observou-se que: 

a) a proposição referente ao item a.3 teve 100% das respostas obtidas igual a 

esperada, o que demonstra o conhecimento acerca da obrigação governamental na 

questão da legalização e urbanização da comunidade; 

b) a proposição referente ao item b.1 teve 17,2% das respostas Não sei, o que 

demonstra um percentual de pessoas que desconhecem a luta dos representantes legais 

de sua comunidade em busca da legalização da posse da terra em sua área; 
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c) as proposições referente aos itens a.6, b.2, b.6 e b.8 tiveram respostas divergentes 

das esperadas. Analisando essas divergências pelo contexto observado na pesquisa, 

supõe-se que tal fato refere-se a:  

(a.6) − possível falta de credibilidade da condição de ZEIS para a efetivação de 

mudanças;  

(b.2) − a morosidade da decisão judicial e a ausência de pressão na tentativa de 

expulsão dos moradores;  

(b.6) − o desconhecimento da importância das reivindicações realizadas como 

importante forma de pressão política;  

(b.8) − o foco dos respondentes em comunidades carentes que não vivenciam 

tal realidade. 

 

Tabela 11(6) – Comunidade de Chico Mendes: resultado do teste de conhecimento  
segundo o grupo focal de comunitários 

 
 Resposta 

Esperada 
Resposta obtida 

Teste de conhecimento  Certo Errado Não sei Rasurado/
Em branco 

a) Quanto ao direito à moradia e à legalização 
fundiária 

  

a.1 A moradia é um direito fundamental da 
pessoa humana 

certo 93,1 - - 06,9

a.2 A legalização da moradia é garantia de que 
ninguém vai ser expulso da área 

certo 89,7 - 03,4 06,9

a.3 A Prefeitura e o Estado têm a obrigação de 
legalizar a posse da terra e urbanizar sua 
comunidade 

certo 100,0 - - -

a.4 A legalização da posse da terra é iniciativa 
que envolve todos os moradores da 
comunidade 

certo 86,2 - 03,5 10,3

a.5 A legalização da posse da terra não exige 
tempo de moradia nem prova documental 
desse tempo 

errado 17,2 55,2 10,4 17,2

a.6 Ser ZEIS não é garantia de legalização e 
melhorias para a comunidade por meio da 
Prefeitura 

errado 37,9 44,8 13,8 03,5

(Continua) 
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(Continuação) 
 Resposta 

Esperada 
Resposta obtida 

Teste de conhecimento  Certo Errado Não sei Rasurado/
Em branco 

b) Quanto à luta de Chico Mendes por essas 
questões 

  

b.1 A Associação e a Comul, composta por 
Alda e Joselita, têm lutado para conseguir a 
legalização da posse da terra em sua área 

certo 82,8 - 17,2 -

b.2 A posse da terra da Comunidade de Chico 
Mendes ainda não está legalizada 

certo 31,0 37,9 10,4 20,7

b.3 O terreno onde está presente a comunidade 
de Chico Mendes pertence ao Poder Público, 
não sendo necessária a legalização da posse da 
terra 

errado 07,0 72,4 10,3 10,3

b.4 Não existe nenhum processo na Justiça 
tentando a expulsão dos moradores de Chico 
Mendes 

errado 06,9 75,9 10,3 06,9

b.5 A existência de Chico Mendes é fruto da 
permissão do proprietário do terreno 

errado 20,7 62,1 10,3 06,9

b.6 Não foi necessário pressão política dos 
moradores para transformar Chico Mendes em 
ZEIS 

errado 31,0 51,7 13,8 03,5

b.7 água, escadarias, pavimentação e 
transporte, em sua comunidade, foram fruto 
exclusivamente da boa vontade da Prefeitura 

errado 17,2 69,0 13,8 -

b.8 Drenagem, escadarias, pavimentação, água, 
transporte são realidades presentes em várias 
comunidades do Recife 

certo 41,4 44,8 06,9 06,9

Fonte: Oficinas de avaliação na comunidade de Chico Mendes, Recife, 2004 

 

6.2 Em Rosa Selvagem 

 Dentre os formulários preenchidos pelas 17 pessoas participantes da oficina de 

avaliação realizada na Comunidade de Rosa Selvagem, foram descartados os formulários 

referentes a 4 participantes, uma vez que tiveram o número de respostas em branco ou com 

rasura superior a 20% dos dados coletados nos instrumentos.  Desse modo, para a análise dos 

resultados, foram considerados os formulários referentes a 13 participantes (N=13). 
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6.2.1 Descrevendo o perfil dos respondentes 

 Os participantes das oficinas de avaliação em Rosa Selvagem tiveram o seguinte 

perfil: 

a) Sexo – a maioria dos respondentes são do sexo feminino (69,2%), e 30,8% são do 

sexo masculino. 

b) Idade – a idade média dos respondentes foi de 50,69 anos. A idade mínima dos 

participantes foi de 33 anos e a máxima de 78 anos. Na Tabela 12(6), observa-se que 

dentre os participantes da oficina, são adultos 84,6%, com idade de 25 a 59 anos, e 

apenas 15,4% são idosos com idade igual ou superior a 60 anos. 

Tabela 12(6) – Oficina de avaliação realizada em Rosa Selvagem: 
distribuição dos participantes por categorias de idade 

 
Idade Freqüência Percentual válido Percentual acumulado 
25-39 anos  1 07,7 07,7 
40-59 anos 10 76,9 84,6 
60 anos ou mais  2 15,4 100,0 
Total 13 100,0  
Fonte: Oficina de avaliação na comunidade de Rosa Selvagem, Recife, 2004 

 

c) Tempo que mora na comunidade − O tempo médio que os respondentes moram em 

Rosa Selvagem corresponde a 13,46 anos. O tempo de moradia mínimo foi de 10 anos 

e o máximo, 25 anos. Observa-se, assim, que existem moradores que residem na área 

desde antes da ocupação em 1991, que há 13 anos desencadeou a Comunidade de 

Rosa Selvagem. Conforme a Tabela 13(6), na oficina de avaliação, não houve a 

participação de moradores novos; moram na comunidade há 10 ou 13 anos 84,6% dos 

participantes, e 15,4% residem na área há mais de 14 anos. 
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Tabela 13(6) – Oficina de avaliação realizada em Rosa Selvagem: distribuição dos 
participantes por categorias de tempo de moradia 
 

Tempo de moradia na comunidade Freqüência Percentual válido Percentual acumulado 

10 – 12 anos   8 61,5 61,5 
13 anos  3 23,1 84,6 
14 ou mais  2 15,4 100,0 
Total 13 100,0  
Fonte: Oficina de avaliação na comunidade de Rosa Selvagem, Recife, 2004 

 

d) Participação em reuniões realizadas na comunidade – a maior parte dos 

respondentes afirmou participar muitas vezes (69,2%) de reuniões realizadas na 

comunidade, enquanto 15,4% afirmaram que participaram poucas vezes, e 15,4% 

disseram que nunca participaram. 

e) Atuação como líder comunitário – responderam que nunca atuaram como líder 

53,8%; atuaram apenas na Comul 38,5%, e 7,7% atuaram apenas na entidade local. 

Assim 46,2% dos respondentes são ou foram líderes, enquanto 53,8% nunca 

exerceram liderança. 

f) Relacionando-se as variáveis sexo e participação em reuniões na comunidade, têm-

se os resultados demonstrados na Tabela 14(6). 

 

Tabela 14(6) – Oficina de avaliação realizada em Rosa Selvagem: distribuição dos 
participantes por sexo e participação em reuniões na comunidade 

 
Participa de reuniões na comunidade 

Sexo 
Não, nunca 

Sim, poucas 
vezes 

Sim, muitas 
vezes 

Total 

Feminino Nº 1 2 6 9
  % (linha) 11,1% 22,2% 66,7% 100,0%
  % (coluna) 50,0% 100,0% 66,7% 69,2%
Masculino Nº 1 - 3 4
  % (linha) 25,0% - 75,0% 100,0%
  % (coluna) 50,0% - 33,3% 30,8%
 Total Nº 2 2 9 13
  % (linha) 15,4% 15,4% 69,2% 100,0%
  % (coluna) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Oficina de avaliação na Comunidade de Rosa Selvagem, Recife, 2004 
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 Das respondentes do sexo feminino, afirmaram que nunca participaram de reuniões na 

comunidade 11,1%; participaram poucas vezes 22,2% e 66,7% participaram muitas vezes. 

 Dentre os respondentes do sexo masculino, nunca participaram de reunião 25% e 75% 

participaram muitas vezes. 

 Entre os que afirmaram haver participado muitas vezes das reuniões na comunidade, 

são do sexo feminino 66,7%, enquanto 33,3% são do sexo masculino. 

 As principais características do perfil dos participantes da oficina realizada em Rosa 

Selvagem são: 

a) participação majoritária das mulheres (69,2%); 

b) presença majoritária de pessoas com idade entre 40 e 59 anos (76,9%); 

c) ausência de moradores novos, sendo todos residentes na área há mais de 10 anos; 

d) presença majoritária de pessoas que participaram muito de reuniões na 

comunidade (69,2%). 

 

 

6.2.2 Retratando as condições da comunidade 

 As condições da comunidade de Rosa Selvagem no início da ocupação e hoje, 

retratada pelos participantes das oficinas, estão demonstradas na Tabela 15(6). 
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Tabela 15(6) – Panorama geral das condições da comunidade de Rosa Selvagem e grau de 
melhoria no início da ocupação e hoje, na opinião  do grupo focal 
de comunitários 

 
 

Condições 
Início da 
ocupação 

Hoje Grau de melhoria 

 Moda Média Moda Média Moda Média t sig. 
Material usado na construção da moradia 1 1,17 3 3,25 2 2,08  6,104 0,000 
Banheiro na moradia 1 1,15 3 2,75 2 1,60  3,978 0,002 
Água na moradia 1 0,69 3 3,23 2 2,54  7,638 0,000 
Luz na moradia 1 0,69 4 3,31 3 2,62  7,479 0,000 
Esgoto na moradia 1 0,92 3 2,45 2 1,53  4,224 0,000 
Pavimentação 0 0,33 4 3,00 4 2,67  7,475 0,000 
Escadarias 0 0,17 3 2,77 3 2,60  9,940 0,000 
Iluminação nas ruas e becos 0 0,31 4 3,69 4 3,38 18,762 0,000 
Escoamento de água e esgoto nas ruas e 
becos 

1 0,85 1 1,69 0 0,84  2,171 0,051 

Campos de futebol 0 0,31 0 0,92 0 0,61   1,425 0,180 
Praças 0 0,31 0 0,67 0 0,36   0,938 0,368 
Uso das áreas de lazer 0 0,22 3 1,90 3 1,68  1,922 0,103 
Acesso à comunidade 1 0,92 4 3,00 3 2,08  4,583 0,004 
Transporte 0 0,42 3 3,00 3 2,58 10,293 0,000 
Coleta de lixo 0 0,31 3 3,42 3 3,11 20,743 0,000 
Drenagem 0 0,18 3 2,33 3 2,15  6,000 0,000 
Saneamento 0 0,42 1 1,90 1 1,48  4,025 0,003 
Postos de saúde e agentes comunitários 0 0,23 3 3,25 3 3,02 15,976 0,000 
Escolas e creches 0 0,23 3 2,75 3 2,52  5,528 0,000 
Policiamento 0 0,17 0 1,00 0 0,83  1,695 0,121 
Fonte: Oficina de avaliação na comunidade de Rosa Selvagem, Recife, 2004 
Legenda: 0 = não tem; 1 = péssimo; 2 = fraco; 3 = bom; 4 = ótimo 
 

a) Quanto ao início da ocupação, observa-se que: 

a.1 sem exceção, as modas de todas as variáveis foram 1 (Péssimo) ou 0 (Não 

tem), descrevendo-se, assim, as precárias condições existentes na comunidade no 

início da ocupação;  

a.2 as variáveis “material usado na construção da moradia” e “banheiro na 

moradia”, que tiveram moda igual a 1 (Péssimo) e média superior a 1 (1,17 e 1,15 

respectivamente), correspondem ao que, mesmo de forma precária, havia na 

comunidade. As moradias eram construídas, principalmente, com papelão e 

plástico; 

a.3 as variáveis “água”, “luz” e “esgoto” na moradia, assim como “escoamento de 

água e esgoto” e “acesso à comunidade”, tiveram moda igual a 1 (Péssimo), e o 
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valor da média inferior a 1 (0,69; 0,69; 0,92; 0,85 e 0,92 respectivamente). Isso 

mostra que, para alguns respondentes, esses itens eram inexistentes; enquanto 

outros lhes atribuíam a condição de péssimo. A diferença é percebida, por 

exemplo, no acesso à comunidade, que, segundo os respondentes, era de tal modo 

precário (subindo o morro por dentro das matas) que, para alguns, não havia 

acesso. 

b) Quanto às condições hoje, observa-se que: 

b.1 Há ainda carências que os participantes destacaram, como falta de 

“escoamento da água e esgoto” “saneamento”, cujas modas foram 1 (Péssimo), e 

“campos de futebol”, “praças” e “policiamento”, inexistentes na comunidade, 

cujas modas foram 0 (Não tem). O item “uso das áreas de lazer” teve como moda 

3 (Bom) apesar da média de 1,90. Tal fato se justifica porque, mesmo não 

havendo praças e campos de futebol, segundo os respondentes, há outras áreas, 

que são utilizadas como áreas de lazer, principalmente pelas crianças da 

comunidade; 

b.2 contudo, nota-se que a moda da maior parte das variáveis corresponde a 3 

(Bom), mas isso não demonstra que as condições estão boas uma vez que as 

médias dessas variáveis ficaram entre 1,68 e 3,11; 

b.3 as variáveis “iluminação nas ruas e becos”, “coleta de lixo” e “posto de saúde” 

e “agentes comunitários” tiveram média superior a 3 (3,38; 3,11 e 3,02 

respectivamente), o que retrata as boas condições de tais itens para os 

respondentes. 

c) Quanto ao grau de melhoria (diferença entre hoje e o início da ocupação), observa-

se que: 
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c.1 A diferença das modas apresentou-se nula (0) nas variáveis “escoamento de 

água e esgoto”, “campos de futebol”, “praças” e “policiamento”; ou seja, 

analisando-se através da moda, não se percebeu melhoria nesses itens; 

c.2 a diferença da média apresentou-se com valor positivo em todas as variáveis; 

contudo, testando a variação da média mediante o teste t de Student − 

considerando o nível de significância de 0,05 − observa-se que as variáveis 

“escoamento de água e esgoto” (t= 2,171 e sig= 0,051), “campos de futebol” (t= 

1,425 e sig= 0,180), “praças” (t= 0,938 e sig= 0,368), “uso das áreas de lazer” (t=  

1,922 e sig= 0,103) e “policiamento” (t= 1,695 e sig= 0,121) não tiveram variação 

estatisticamente significativa da média, não foi percebido grau de mudança; 

c.3 Para as demais variáveis estudadas, constatou-se que as variações das médias 

foram estatisticamente significativas, ou seja, percebeu-se alguma mudança; 

houve menor grau de mudança nas variáveis que apresentaram o menor valor de 

“t”: “banheiro na moradia” (3,978), “esgoto na moradia” (4,224), “acesso à 

comunidade” (4,583) e “saneamento” (4,025); maior grau de mudança foi 

percebido nas variáveis que apresentaram maior valor de “t”: “iluminação nas ruas 

e becos” (18,762), “coleta de lixo” (20,743) e “posto de saúde e agentes 

comunitários” (15,976). 

 Nas tabelas 16(6) e 17(6), as variáveis encontram-se classificadas segundo o valor da 

média.  Analisando as tabelas e considerando novamente que as variáveis com menor valor da 

média representam as principais carências da comunidade, observa-se que: 

a) as “escadarias”, que, no início da ocupação, consistiam a principal carência 

apontada, hoje não se encontra mais entre as dez carências; 
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b) os “postos de saúde e agentes comunitários”, que, no início da ocupação, 

consistiam, segundo a classificação, a quinta carência apontada, hoje não se encontram 

mais entre as dez; 

c) “campos de futebol” e “praças”, ao lado de “policiamento”, são as principais 

carências hoje. 

 

Tabela 16(6) – Comunidade de Rosa Selvagem no início da ocupação: 
classificação das variáveis segundo o valor da média 

 

INÍCIO DA OCUPAÇÃO MÉDIA

 1. Escadarias 0,17
 2. Policiamento 0,17
 3. Drenagem 0,18
 4. Uso das áreas de lazer 0,22
 5. Postos de saúde e agentes comunitários 0,23
 6. Escolas e creches 0,23
 7. Campos de futebol nas áreas de lazer 0,31
 8. Praças 0,31
 9. Iluminação nas ruas e becos 0,31
 10. Coleta de lixo 0,31
 11. Pavimentação 0,33
 12. Saneamento 0,42
 13. Transporte 0,42
 14. Água na moradia 0,69
 15. Luz na moradia 0,69
 16. Escoamento de água e esgoto nas ruas e becos 0,85
 17. Esgoto na moradia 0,92
 18. Acesso à comunidade 0,92
 19. Banheiro na moradia 1,15
 20. Material usado na construção da moradia 1,17

Fonte: Oficina de avaliação na Comunidade de Rosa Selvagem. Recife, 2004. 
Legenda: 0 = não tem; 1 = péssimo; 2 = fraco; 3 = bom; 4 = ótimo. 
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Tabela 17(6) – Comunidade de Rosa Selvagem hoje: classificação das variáveis 
segundo o valor da média 
 

HOJE MÉDIA 

 1. Praças 0,67
 2. Campos de futebol 0,92
 3. Policiamento 1,00
 4. Escoamento de água e esgoto nas ruas e becos 1,69
 5. Uso das áreas de lazer 1,90
 6. Saneamento 1,90
 7. Drenagem 2,33
 8. Esgoto na moradia 2,45
 9. Banheiro na moradia 2,75
 10. Escolas e creches 2,75
 11. Escadarias 2,77
 12. Pavimentação 3,00
 13. Acesso à comunidade 3,00
 14. Transporte 3,00
 15. Água na moradia 3,23
 16. Material usado na construção da moradia 3,25
 17. Postos de saúde e agentes comunitários 3,25
 18. Luz na moradia 3,31
 19. Coleta de lixo 3,42
 20. Iluminação nas ruas e becos 3,69

Fonte: Oficina de avaliação na comunidade de Rosa Selvagem, Recife, 2004 
Legenda: 0 = não tem; 1 = péssimo; 2 = fraco; 3 = bom; 4 = ótimo 

 

 Observando as variáveis que apresentaram melhor média no início da ocupação e hoje, 

observa-se que: 

a) como identificado anteriormente, no início da ocupação, as melhores médias 

correspondem ao que, mesmo de forma precária, havia na comunidade: banheiro na 

moradia (1,15) e material usado na construção da moradia (1,17); 

b) segundo os participantes das oficinas, os principais avanços (maior média hoje) 

foram iluminação de ruas e becos (3,69), coleta de lixo (3,42), luz na moradia (3,31) 

postos de saúde e agentes comunitários (3,25), material usado na construção da 

moradia (3,25) e água na moradia (3,23). 
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6.2.2.1 Retratando por diferentes óticas 

 Por meio das Tabelas 18(6) e 19(6), as posições de cada variável na classificação geral 

e nos rankings estabelecidos pelos grupos de análise podem ser comparadas, o que permite 

analisar a divergência de opiniões de cada grupo de análise com relação à opinião geral.  

 Quanto às dez principais carências da comunidade de Rosa Selvagem no início da 

ocupação, desconsiderando neste momento a ordem de classificação dessas variáveis, 

observa-se na Tabela 18(6) que, para determinados grupos, algumas variáveis não são 

consideradas entre as dez principais carências. 

 

Tabela 18(6) – Comunidade de Rosa Selvagem no início da ocupação: comparativo da 
classificação geral das variáveis com a classificação em cada grupo de análise 

 
Classificação das variáveis em cada grupo de análise 

Classificação geral 
Líderes Ñ líderes Homens Mulheres Adultos Idosos 

1 Escadarias 1 1 1 1 1 2 
2 Policiamento 3 5 8 2 2 12 
3 Drenagem 2 8 5 4 4 8 
4 Uso das áreas de lazer 4 7 12 3 3 - 
5 Postos de saúde e 

agentes comunitários 
9 3 6 6 5 10 

6 Escolas e creches 10 4 7 7 6 11 
7 Campos de futebol 7 10 2 9 9 4 
8 Praças 8 11 3 10 10 5 
9 Iluminação nas ruas 6 9 11 5 7 3 
10 Coleta de lixo 12 2 4 11 8 7 
11 Pavimentação 5 6 9 8 11 1 
12 Saneamento 13 12 10 13 12 9 
13 Transporte 11 15 13 12 13 6 
14 Água na moradia 15 13 17 14 14 17 
15 Luz na moradia 16 14 18 15 15 18 
16 Escoamento de água e 

esgoto nas ruas e becos 
17 17 14 17 17 13 

17 Esgoto na moradia 20 16 19 16 16 19 
18 Acesso à comunidade 18 19 15 18 18 14 
19 Banheiro na moradia 14 20 20 19 19 16 
20 Material da moradia 19 18 16 20 20 15 

(Continua) 
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(Continuação) 

Classificação das variáveis em cada grupo de análise 
Classificação geral Nunca 

participa 
Participa 
pouco 

Participa 
muito 

Morador 
novo 

Morador 
antigo 

1 Escadarias 2 2 1 - 1 
2 Policiamento 13 9 3 - 2 
3 Drenagem 9 6 2 - 3 
4 Uso das áreas de lazer 6 4 4 - 4 
5 Postos de saúde e 

agentes comunitários 
11 7 7 - 5 

6 Escolas e creches 12 8 8 - 6 
7 Campos de futebol 4 11 5 - 7 
8 Praças 5 12 6 - 8 
9 Iluminação nas ruas 3 3 9 - 9 
10 Coleta de lixo 8 5 10 - 10 
11 Pavimentação 1 1 11 - 11 
12 Saneamento 10 14 13 - 12 
13 Transporte 7 13 12 - 13 
14 Água na moradia 17 16 14 - 14 
15 Luz na moradia 18 17 15 - 15 
16 Escoamento de água e 

esgoto nas ruas e becos 
14 19 17 - 16 

17 Esgoto na moradia 19 18 16 - 17 
18 Acesso à comunidade 20 20 18 - 18 
19 Banheiro na moradia 16 10 20 - 19 
20 Material da moradia 15 15 19 - 20 
Fonte: Oficina de avaliação na comunidade de Rosa Selvagem, Recife, 2004 

 

POLICIAMENTO na comunidade, bem como, ESCOLAS e CRECHES segundo os idosos e os 

que nunca participam de reuniões na comunidade; 

USO DAS ÁREAS DE LAZER e ILUMINAÇÃO nas ruas e becos segundo os homens; 

POSTOS DE SAÚDE e AGENTES COMUNITÁRIOS segundo os que nunca participam de 

reuniões na comunidade; 

CAMPOS DE FUTEBOL segundo os que pouco participam de reuniões na comunidade; 

PRAÇAS segundo os não-líderes  e os que pouco participam de reuniões na 

comunidade; 

COLETA DE LIXO na comunidade segundo os líderes e  as mulheres. 

 Contudo, vale salientar que as variáveis escadarias e drenagem foram consideradas por 

todos os grupos como uma das dez principais carências da comunidade. 
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 A seguir, as variáveis que não estão inclusas nas dez principais carências da 

comunidade hoje segundo alguns grupos, conforme a Tabela 19(6): 

USO DAS ÁREAS DE LAZER segundo os idosos e os que pouco participam de reuniões na 

comunidade; 

SANEAMENTO e DRENAGEM segundo os que pouco participam de reuniões na 

comunidade; 

ESGOTO na moradia segundo os líderes, os idosos e os que nunca participam de 

reuniões na comunidade; 

BANHEIRO na moradia segundo os não-líderes, os adultos, os que nunca participam e 

que muito participam de reuniões na comunidade; 

ESCOLAS e CRECHES segundo os homens, os não-líderes, os idosos, os que nunca 

participam e pouco participam de reuniões na comunidade. 

 As variáveis praças, campos de futebol, policiamento, escoamento de água e esgoto 

nas ruas e becos foram consideradas por todos os grupos de análise como uma das dez 

principais carências da comunidade hoje. 
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Tabela 19(6) – Comunidade de Rosa Selvagem hoje: comparativo da classificação geral  
das variáveis com a classificação em cada grupo de análise 

Classificação das variáveis em cada grupo de análise 
Classificação geral 

Líderes Ñ líderes Homens Mulheres Adultos Idosos 
1 Praças 2 1 3 1 1 2 
2 Campos de futebol 1 2 2 2 2 1 
3 Policiamento 3 3 1 3 3 3 
4 Escoamento de água e 

esgoto nas ruas e becos 
5 5 4 5 5 4 

5 Uso das áreas de lazer 9 4 7 4 4 14 
6 Saneamento 4 7 5 6 6 6 
7 Drenagem 7 8 6 7 8 5 
8 Esgoto na moradia 11 6 8 8 7 11 
9 Banheiro na moradia 6 14 9 10 14 7 
10 Escolas e creches 10 12 14 9 9 19 
11 Escadarias 8 13 12 12 11 10 
12 Pavimentação 16 9 15 13 12 13 
13 Acesso à comunidade 18 11 13 14 13 - 
14 Transporte 17 10 18 11 10 18 
15 Água na moradia 13 15 10 18 18 8 
16 Material da moradia 12 18 17 15 15 12 
17 Posto de saúde e 

agentes comunitários 
15 17 16 16 16 16 

18 Luz na moradia 14 19 11 19 19 9 
19 Coleta de lixo 19 16 19 17 17 15 
20 Iluminação nas ruas 20 20 20 20 20 17 

 

Classificação das variáveis em cada grupo de análise 
Classificação geral Nunca 

participa 
Participa 
pouco 

Participa 
muito 

Morador 
novo 

Morador 
antigo 

1 Praças 3 5 1 - 1 
2 Campos de futebol 2 4 2 - 2 
3 Policiamento 4 6 3 - 3 
4 Escoamento de água e 

esgoto nas ruas e becos 
8 1 6 - 4 

5 Uso das áreas de lazer 1 13 4 - 5 
6 Saneamento 7 20 5 - 6 
7 Drenagem 6 16 8 - 7 
8 Esgoto na moradia 16 7 7 - 8 
9 Banheiro na moradia 13 2 13 - 9 
10 Escolas e creches 19 18 9 - 10 
11 Escadarias 5 11 14 - 11 
12 Pavimentação 17 10 10 - 12 
13 Acesso à comunidade 9 19 12 - 13 
14 Transporte 18 14 11 - 14 
15 Água na moradia 14 8 15 - 15 
16 Material da moradia 12 3 19 - 16 
17 Posto de saúde e 

agentes comunitários 
11 17 17 - 

17 

18 Luz na moradia 15 9 16 - 18 
19 Coleta de lixo 10 15 18 - 19 
20 Iluminação nas ruas 20 12 20 - 20 
Fonte: Oficina de avaliação na comunidade de Rosa Selvagem Recife, 2004 
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6.2.3 Retratando a relação com a comunidade 

 O grupo focal de comunitários, participantes das oficinas de avaliação, retratou a 

relação da comunidade de Rosa Selvagem com os agentes-chave na questão da moradia no 

início da ocupação e hoje. Tal “retrato” é apresentado na Figura 2(6) e na Tabela 20(6).  

 A Figura 2(6) representa o resultado obtido pelo diagrama com base no valor da média 

das respostas obtidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2(6) – Diagrama representando a relação da comunidade de Rosa Selvagem com os  
agentes-chave na questão da moradia no início da ocupação e hoje na opinião 
do grupo focal de beneficiários 

 

Tabela 20(6) – Panorama geral e grau de melhoria da relação da comunidade de Rosa Selvagem 
com agentes-chave na questão da moradia no início da ocupação e hoje 

 
 
Agentes-chave 

Início da 
ocupação 

Hoje Grau de melhoria 

  Moda Média Moda Média Moda Média t sig. 
SJP 1,0 1,73 1,0 0,62 0 -1,11 3,708 0,004
Entidade local 3,0 1,62 1,0 0,81 -2 -0,81 2,625 0,022
Prefeitura 4,0 4,19 1,0 1,27 -3 -2,92 7,241 0,000
Proprietário da área 4,0 4,00 4,0 4,17 0 0,17 -1,000 0,339
Fonte: Oficinas de avaliação na comunidade de Rosa Selvagem, Recife, 2004  
Legenda: 0 = muito perto; 1 = perto; 2 = razoavelmente perto; 3 = razoavelmente longe; 4 = 
longe; 5 = muito longe 

 

 io 

 io 

Comunidade 

 hj 
Legenda:  
- Agentes-chaves: 
Proprietário da Área - amarelo 
Prefeitura - azul 
Serviço de Justiça e Paz - verde 
Entidade local - vermelho 
- Perspectiva temporal: 
io  - início da ocupação 
hj -  hoje 

Prefeitura ⇒⇒⇒⇒ 

Proprietário  ⇒⇒⇒⇒ 

SJP ⇒⇒⇒⇒ 

Entidade local⇒⇒⇒⇒ 

 io 

 io 

 hj 
 hj 

 hj 
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 Pelos dados dispostos na Tabela 20(6), observa-se que: 

- o Serviço de Justiça e Paz encontrava-se, no início da ocupação, razoavelmente 

perto da comunidade (média = 1,73), aproximando-se (-1,11) hoje, ficando perto com 

a média de 0,62; 

- a entidade local encontrava-se, no início da ocupação, razoavelmente perto da 

comunidade (1,62), aproximando-se (-0,81), ficando hoje perto da comunidade com 

média de 0,81; 

- a Prefeitura encontrava-se, no início da ocupação, longe da comunidade (4,19), 

aproximando-se bastante (-2,92; t=7,241), ficando hoje perto da comunidade (1,27); 

- o proprietário da área encontrava-se, no início da ocupação, longe da comunidade 

(4,00), mantendo-se hoje longe da comunidade (4,17).  

 Comparando antes e hoje, testando a variação das médias através do teste t de Student, 

observou-se que, com relação ao proprietário da área, não houve uma variação 

estatisticamente significativa na média (t=-1,00 e sig.=0,339). Contudo, quanto à relação dos 

demais agentes com a comunidade, houve uma variação estatisticamente significativa. No 

caso da Prefeitura, houve uma variação maior que os demais (maior valor de “t”) no sentido 

de aproximação. O Serviço de Justiça e Paz e a entidade local também se aproximaram da 

comunidade. 

 Analisando-se esses resultados com base no contexto observado, destaca-se que: 

a) a aproximação do SJP se dá à medida que estão sendo ajuizadas ações de 

usucapião para a regularização da posse nessa área. O fato de essas ações serem 

individuais (por família) gera um contato direto entre as famílias e os técnicos do SJP; 

b) a aproximação da entidade local ocorre em razão da intensidade de ações e 

conquistas para beneficiar a comunidade; 
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c) a aproximação da Prefeitura em relação à comunidade dá-se pelo fato de ter sido 

intensificada a realização de obras na comunidade, por exemplo, uma recente 

pavimentação na rua principal; 

d) o proprietário manteve-se longe, uma vez que muitos não sentiram a presença de 

seus capangas, que, no início da ocupação, rondavam armados em parte da área da 

comunidade. 

 

 

6.2.4 Relatando seus sentimentos 

 Com base nos principais trechos dos relatos obtidos pelos participantes da oficina de 

avaliação realizada na comunidade de Rosa Selvagem, descreve-se o contexto apresentado a 

seguir: 

a) Quanto ao início da ocupação: 

a.1 Como se sentiam 

[...] “Eu me sentia fraca, doente”, “eu me sentia triste”, “eu tinha 

muito medo.” [...] “Eu era uma escrava, carregava água no burro.” 

a.2 O contexto em que viviam:  

[...] “Era muito difícil”, “era tudo horrível”, “no começo era muito 

ruim, não vou mentir.” 

[...] “não tínhamos água, não tínhamos luz, não tínhamos telefone, 

não tinha posto de saúde, não tinha pavimentação, não tinha ônibus.” 

[...] “água na cabeça, em galão, de dia e de noite.” 

[...] “não tinha garantia nenhuma pela terra.” 

[...] “os cavalos, os homens, ameaçando a gente para derrubar os 

barracos, para tirar a gente.” 
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b) Quanto a hoje: 

b.1 Como se sentem 

[...] “Eu me sinto bem”, “tenho mais saúde”,  “estou feliz”, “Eu me 

sinto muito bem e rico.” 

b.2 O contexto em que vivem  

[...] “Está maravilhoso”, “agora está bom.” 

[...] “Não está bom.” 

[...] “Tem pavimentação, tem ônibus, tem posto de saúde”, “temos 

igreja”, “tem escadaria.” 

[...] “Estamos lutando pela legalização.” 

c) Quanto a percepção de mudança: 

[...] “Nossa vida mudou para melhor. Hoje a história é outra.” 

[...] “Estou achando bom pra vista do que passou para trás.” 

[...] “Antigamente, era um lugar muito difícil, mas hoje em dia está 

maravilhoso.” 

[...] “Era ruim, ainda é, não está bom, mas está melhorzinha.” 

 É nítida a percepção de mudança para a maior parte dos participantes da oficina. No 

entanto, observa-se que há quem não considere ter havido mudanças significativas, visto que 

sua condição “está melhorzinha”. 

 

 

6.2.5 Testando seus conhecimentos 

 A partir dos resultados obtidos no teste aplicado na oficina de avaliação realizada na 

Comunidade de Rosa Selvagem, descritos na Tabela 21(6), observa-se que: 
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a) as proposições referentes aos itens a.1, a.2, a.7, b.1, b.2, b.3 e b.5 tiveram 100% 

das respostas obtidas igual à esperada, o que demonstra um bom grau de 

conhecimento acerca dessas questões; 

b) a proposição referente ao item b.4 teve 15,4% das respostas não sei, o que 

demonstra um percentual de pessoas que desconhecem a influência da luta de seus 

representantes legais e das entidades locais nas conquistas de sua comunidade que são 

executadas pela Prefeitura; 

c) houve algumas proposições relativas à legalização da posse da terra (a.4; a.6; a.8 e 

a.9), cujas respostas foram divergentes das esperadas. Tal fato demonstra que são 

necessários melhores esclarecimentos nesse sentido. 

 

Tabela 21(6) – Comunidade de Rosa Selvagem: resultado do teste de conhecimento 
segundo o grupo focal de comunitários 
 

 Resposta obtida 
Teste de conhecimento 

Resposta 
esperada Certo Errado Não sei Rasurado/

Em branco 
a) Quanto ao direito à moradia e à legalização 
fundiária 

  

a.1 A moradia é um direito fundamental da 
pessoa 

certo 100,0 - - -

a.2 A legalização da moradia é garantia de que 
ninguém vai ser expulso da área 

certo 100,0 - - -

a.3 A Prefeitura e o Estado têm a obrigação de 
legalizar a posse da terra e urbanizar sua 
comunidade 

certo 92,3 7,7 - -

a.4 O único meio de legalizar a terra é através 
da Prefeitura 

errado 61,5 38,5 - -

a.5 A legalização da posse da terra é iniciativa 
que envolve todos os moradores da 
comunidade 

certo 76,9 23,1 - -

a.6 A legalização da posse da terra não exige 
tempo de moradia nem prova documental 
desse tempo 

errado 61,5 38,5 - -

a.7 O usucapião é meio de legalizar a terra 
através de uma ação na Justiça 

certo 100,0 - - -

a.8 A ação de usucapião na Justiça não vai 
exigir a presença do morador em audiência 
com o juiz 

errado 46,2 46,2 - 7,6

(Continua) 
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(Continuação) 
 Resposta obtida 
Teste de conhecimento 

Resposta 
esperada Certo Errado Não sei Rasurado/

Em branco 
a.9 Ser ZEIS não é garantia de legalização e 
melhorias para a comunidade por meio da 
Prefeitura 

errado 53,8 46,2 - -

b) Quanto à luta de Rosa Selvagem por essas 
questões 

  

b.1 A Comul, composta por Adenísio e Luiz 
Carlos, é importante  para cobrar ações dos 
Poderes Públicos para melhoria de sua 
comunidade 

certo 100,0 - - -

b.2 O Centro Comunitário tem lutado para 
conseguir a legalização da posse da terra em 
sua área 

certo 100,0 - - -

b.3 Existem ações de usucapião tratando da 
legalização da posse da terra de sua 
comunidade 

certo 100,0 - - -

b.4 Água, escadarias, pavimentação e 
transporte, em sua comunidade, foram fruto 
exclusivamente da boa vontade da Prefeitura 

errado 7,7 76,9 - 15,4

b.5 Drenagem, escadarias, pavimentação, água, 
transporte são realidades presentes em várias 
comunidades do Recife 

certo 100,0 - - -

Fonte: Oficinas de avaliação na comunidade de Rosa Selvagem, Recife, 2004 
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7 Considerações finais 
 

Feliz de quem entende que é preciso mudar muito 
para ser sempre o mesmo.  

(Dom Helder Câmara) 
 

 Partindo-se do problema de pesquisa levantado e dos objetivos propostos no capítulo 

introdutório, chegou-se às conclusões gerais e recomendações, expostas a seguir, formuladas 

com base na análise do contexto e nos resultados apresentados. 

 

 

7.1 Conclusões gerais 

 As questões norteadoras deste estudo, apresentadas na seção 1.1, foram: (1) É possível 

avaliar o impacto de programas sociais implementados por ONGs? (2) Qual foi o impacto 

gerado pelo Programa de Defesa e Efetivação do Direito à Moradia implementado pelo SJP?  

As conclusões gerais foram formuladas buscando responder a essas questões. 

 

 

7.1.1 A pesquisa avaliativa 

 Referindo-se ao processo de construção e execução da avaliação realizada e 

considerando a metodologia adotada, as seguintes conclusões acerca da possibilidade de 

realizar avaliações de impacto de programas sociais implementados por ONGs foram 

levantadas.  
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7.1.1.1 O impacto ao se realizar uma avaliação de impacto 

 Falar sobre avaliação de impacto, convencer as pessoas de sua importância não 

pareceu ser tarefa difícil. Conhecer o impacto da intervenção de programas sociais parece 

algo lógico e necessário diante dos esforços e recursos empreendidos para mudar uma 

realidade social, em que, muitas vezes, pouco se conhece sobre as efetivas mudanças 

ocasionadas. 

 Contudo, quando se trata de operacionalizar esse instrumento, eis a questão: surgem 

dúvidas, receios, insegurança, curiosidade. Gera-se um “impacto” nas pessoas envolvidas que 

desconhecem esse instrumento na prática. 

 O escasso referencial teórico disponível em Língua Portuguesa; a incipiente prática 

desse tipo de avaliação no Brasil, principalmente no campo das ONGs, e ainda o mito da 

avaliação como um instrumento meramente fiscalizador são as principais causas desse 

“impacto”? Entende-se que sim. 

 Neste estudo constatou-se a importância das oficinas introdutórias como passo inicial 

do processo avaliativo desmistificando a avaliação de impacto mediante a socialização dos 

conceitos e de seus objetivos. 

 Entretanto, é importante salientar que as oficinas introdutórias não foram suficientes 

para vencer a insegurança dos agentes que foram envolvidos pela primeira vez numa 

avaliação de impacto. Discussões aprofundadas sobre aspectos conceituais e metodológicos 

foram realizadas nas oficinas de delineamento e tiveram papel fundamental nesse avanço. 

 Em face das mudanças vividas pelo SJP, no momento da pesquisa identificou-se certa 

resistência em aceitar a possibilidade de se estabelecer um processo de mudança provocado 

pelos resultados da avaliação de impacto. Tal fato não revelou qualquer resistência quanto ao 

processo avaliativo, mas, sim, a expectativa de que as informações obtidas não apontassem a 

necessidade de grandes mudanças para o Programa. 
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 Conhecer as expectativas dos agentes envolvidos foi importante para observar os 

possíveis vieses a que a avaliação pudesse ser direcionada. 

 Na fase de avaliação, os componentes do G3, na maior parte, não se preocuparam em 

entender o que consistia uma “avaliação de impacto”; empenharam-se em participar e 

responder às atividades propostas. O “impacto” dessa fase do processo avaliativo foi 

observado após a oficina de avaliação: líderes das duas comunidades relataram que alguns 

participantes da oficina de avaliação, que nunca haviam participado de reuniões e assembléias 

na comunidade, participaram das assembléias seguintes. 

 

 

7.1.1.2 O uso de grupos focais num processo participativo de avaliação de 

impacto 

 O imprescindível entendimento da cadeia de impacto, incluindo uma visão das facetas 

do contexto sobre as mudanças geradas, não pode ser obtido por métodos que captem as 

informações de forma “estática”. A dinâmica das mudanças a ser identificadas deve ser obtida 

por métodos capazes de captá-la. O uso de grupos focais neste estudo teve esse propósito, 

visto que discutir com aqueles que dominam essa dinâmica foi entendido como a forma mais 

adequada para identificar as mudanças. 

 Cada grupo focal utilizado teve seu importante papel na avaliação de impacto. Sua 

participação foi delimitada e previamente definida. Neste estudo, o uso dos grupos focais 

atingiu os propósitos e objetivos estabelecidos. 

 Como toda atividade grupal, destaca-se o papel do facilitador (nesse caso, o 

pesquisador) como o agente que direciona a discussão a seus objetivos de forma a não 

permitir desvios contraproducentes. 
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 Destaca-se, ainda, neste estudo a boa participação e interação dos indivíduos 

componentes dos grupos focais nas etapas de introdução e delineamento da pesquisa. A 

dificuldade do G1 em agendar as oficinas de delineamento gerou atraso no cronograma da 

pesquisa. 

 O grupo focal de comunitários e líderes (G3), nas oficinas de avaliação, em razão do 

uso de atividades individuais, tiveram maior interação no momento dos relatos, em que depois 

de cada relato alguns se manifestaram, na maioria das vezes, em concordância com o exposto. 

 Alguns participantes das oficinas de avaliação, de forma espontânea, declararam ser 

interessante o método utilizado: “É bom quando nós mesmos colocamos o que achamos; não 

tem aquela pessoa perguntando [...] Até inibe.” “Foi bom relembrar nossa história.” “A 

‘tarefa’ dos adesivos foi até divertida.” 

 Nesses depoimentos espontâneos, nota-se que houve o envolvimento dos presentes nas 

atividades realizadas, sentindo-se partícipes da pesquisa. Apenas uma pessoa saiu antes do 

encerramento das atividades da oficina, porque o filho que havia levado estava inquieto e não 

permitiu que a mãe realizasse todos as atividades. 

 

 

7.1.1.3 Avaliação de impacto: como avançar diante de sua complexidade? 

 A avaliação de impacto na perspectiva de seus propósitos apresenta-se como um 

instrumento de alta complexidade. Sua possível operacionalização passa pela capacidade de 

identificar todas as dimensões existentes no contexto a ser avaliado. Será que a perspectiva da 

completude deve ser considerada fundamental para esse processo? 

 Compreendendo-se a necessidade de se ampliar e de consolidar a realização e a 

utilização da avaliação de impacto de programas sociais no Brasil, observou-se neste estudo a 

importância de se desmistificar esse processo avaliativo para que sejam reconhecidas suas 
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limitações operacionais; principalmente, que seja reconhecido como um processo uma vez 

que etapas devem ser cumpridas e o ciclo avaliativo deve ser mantido para possibilitar os 

avanços. 

 Assim, entende-se que avanços poderão ser dados, ao passo que, com humildade, se 

reconheçam os esforços empreendidos e as limitações identificadas, e seja incorporada a 

dinâmica da avaliação. 

 

 

7.1.2 Impacto identificado 

 Partindo-se da análise dos resultados da pesquisa, foram tecidas as conclusões sobre o 

impacto gerado pelo Programa de Defesa e Efetivação do Direito à Moradia do SJP nas 

comunidades de Chico Mendes e Rosa Selvagem. 

 Salientando a atuação do Programa com o seu caráter principal de Assessoria, têm-se 

as seguintes considerações acerca do impacto identificado: 

a) não corresponde a um modelo linear de mudança, ou seja, as mudanças 

identificadas influenciam outras mudanças ou sofrem influência de outras; 

b) o impacto não é atribuído exclusivamente à ação do Programa, isto é, há a ação de 

múltiplos agentes em cada mudança. 

 Vale salientar que este estudo buscou identificar o impacto, desse modo, não será 

realizada uma análise aprofundada dele. 

 

Impacto em Chico Mendes 

 A seguir são descritas as suposições constatadas como mudanças: 

a) reivindicação de moradia – observou-se o empoderamento dos comunitários e 

líderes na questão da luta pelo direito à moradia, porque tiveram acesso a conhecer 
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esses direitos e os meios de efetivá-los. O teste de conhecimento realizado com o 

grupo focal indicou certo grau de conhecimento dos comunitários acerca dessas 

questões. As ações de reivindicação realizadas pela comunidade passaram por 

momentos de auge, de maior mobilização política. Afastada a iminência de expulsão 

no início da ocupação e sendo assegurada à área o título de ZEIS, as mobilizações e 

articulações passaram a ser realizadas mais na esfera administrativa da Comul e do 

Fórum das ZEIS sob o foco, principalmente, na busca de melhoria das condições de 

moradia, mantendo-se em menor proporção a luta pela legalização da posse da terra. A 

morosidade do processo judiciário e a ausência de tentativas de expulsão dos 

ocupantes e, ainda, as benfeitorias realizadas, levam alguns a crer que já são “donos” e 

por esse motivo não se envolvem na luta pela legalização, considerando-a 

desnecessária. Principalmente os moradores novos, que não se envolveram nas 

resistências à expulsão; 

b) participação feminina nas questões comunitárias – em Chico Mendes ocorre desde 

a Comissão de Luta. Mulheres participam das reuniões e assembléias, fazem parte de 

chapas para concorrer às eleições da Associação e da Comul. Tornaram-se fortes 

líderes na comunidade. As mulheres líderes deixam de se preocupar apenas com a casa 

e passam a se preocupar em atuar em prol da comunidade; 

c) melhoria do aspecto físico e de higiene da ocupação e moradia – seja pelas 

conquistas no período que antecedeu seu título de ZEIS, seja nas conquistas mais 

recentes, a comunidade de Chico Mendes teve uma melhoria substancial no aspecto 

físico e de higiene. A retirada do lixo da área, o aterro e terraplenagem da área, a 

organização da área em lotes por iniciativa da própria comunidade foram importantes 

passos. Merecem destaque, ainda, os avanços realizados pelos próprios moradores: 
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banheiros construídos dentro das casas, construção da moradia de alvenaria, entre 

outros; 

d) urbanização e serviços públicos – a coleta de lixo, a rede de abastecimento de luz e 

de água, o posto de saúde, os agentes comunitários foram destacados pelo grupo focal 

como os principais avanços da comunidade em termos de serviços públicos 

disponíveis; 

e) bem-estar pessoal – o título de “favelado” vai sendo substituído pelo de “morador 

da Vila Chico Mendes” à medida que os barracos vão sendo substituídos por casas de 

alvenaria, e a “vila” vai ganhando infra-estrutura, que proporcionam melhores 

condições de moradia; 

f) ocupação como Zona Especial de Interesse Social – o título de ZEIS foi uma 

grande conquista para a comunidade, uma vez que proporcionou novos canais de 

interlocução com o Poder Público: a Comul e o Fórum das ZEIS; 

g) legitimação dos líderes – considerando a importância dos espaços institucionais 

(Associação e Comul) para a luta pelas questões de urbanização e legalização da 

comunidade, e a conseqüente importância das representações da comunidade nesse 

processo, estabelece-se a disputa política por esses espaços de tal modo que fragmenta 

a luta na comunidade em grupos, que não atuam conjuntamente. 

 

Impacto em Rosa Selvagem 

 A seguir são descritas as suposições constatadas como mudanças: 

a) reivindicação de moradia – em Rosa Selvagem, também se observou o acesso dos 

comunitários e líderes ao conhecer o direito à moradia e os meios de efetivá-lo, 

percebendo-se, como em Chico Mendes, o empoderamento na questão da luta por esse 

direito social. O teste de conhecimento realizado com o grupo focal indicou certo grau 
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de conhecimento dos comunitários na questão de moradia. As ações de reivindicação 

realizadas pela comunidade foram principalmente por melhores condições de moradia. 

A questão da legalização tem recebido maior atenção a proporção que estão sendo 

realizadas as ações de usucapião; 

b) participação feminina nas questões comunitárias − em Rosa Selvagem, não há 

forte liderança feminina. As mulheres participam das reuniões e assembléias e fazem 

parte de chapas para concorrer às eleições da Associação, mas não em posição de 

destaque. Na Comul não houve ainda representação feminina; 

c) melhoria do aspecto físico e de higiene da ocupação e moradia − conquistas 

também antecederam seu título de ZEIS. Avanços realizados pelos próprios 

moradores: banheiros construídos dentro das casas, construção da moradia de 

alvenaria, entre outros; 

d) urbanização e serviços públicos – as principais conquistas da comunidade foram 

por mobilização e pressão dos moradores. A rede de abastecimento d’água, por 

exemplo, não era realizada porque o custo era alto para levar as tubulações ao alto do 

morro, conforme justificavam, mas com a insistência nessa reivindicação, foi realizada 

a obra, que permitiu tal serviço à comunidade. Os serviços de coleta de lixo, a rede de 

abastecimento de luz e de água, o posto de saúde, os agentes comunitários e o 

transporte foram reconhecidos pelo grupo focal como os principais avanços da 

comunidade; 

e) Bem-estar pessoal – o sentimento de bem-estar vai surgindo nos moradores à 

medida que a comunidade se desenvolve e passa a usufruir das melhorias 

conquistadas; 
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f) ocupação como Zona Especial de Interesse Social – o título de ZEIS é considerado 

uma grande conquista; por meio dele, a comunidade pode utilizar novos canais, como 

a Comul e Fórum das ZEIS; 

g) Legitimação dos líderes – Rosa Selvagem teve um dos líderes mais expressivos na 

luta pela questão de urbanização e legalização da comunidade, de forma que a 

comunidade personifica as conquistas à luta desse líder. Os demais líderes alcançam 

espaços limitados diante do trabalho e das conquistas daquele líder. 

 

 

7.2 Recomendações 

 Considerando as conclusões formuladas e na tentativa de contribuir com a experiência 

deste estudo, são lançadas nesta seção algumas recomendações sem nenhuma intenção de 

serem prescritivas. 

 

Às ONGs 

 Com o intuito de tornar a avaliação de impacto uma prática sistemática no trabalho das 

ONGs, sugere-se que sejam realizados estudos exploratórios, que identifiquem 

preliminarmente o principal impacto da intervenção, permitindo que pesquisas seguintes 

possam estudá-lo em maior profundidade, identificando suas causas e implicações. 

 

Ao Serviço de Justiça e Paz 

 Tendo em vista o impacto identificado neste estudo e o fato de ele não ser de 

atribuição exclusiva do Programa avaliado, sugere-se que o SJP promova a continuidade do 
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processo avaliativo no intuito de avançar na identificação das causas e implicações desses 

impactos, bem como, seja realizada a pesquisa em outras comunidades acompanhadas.  

 Quanto ao aprofundamento de algumas mudanças identificadas neste estudo, sugere-se 

que seja pesquisado sobre: 

a) a medida que a condição de ZEIS e a conseqüente abertura de espaço institucional 

pelo Poder Público, podem desmobilizar as ações de reivindicação das comunidades; 

b) as implicações da legitimação e “consolidação” de líderes comunitários e seu 

envolvimento político-partidário; 

c) o compromisso do Poder Público com a legalização fundiária das ZEIS e as 

efetivas ações realizadas em seu favor. 

 

A estudos futuros 

 Considerando-se a institucionalização do campo da avaliação de programas sociais em 

outros países, sugere-se um estudo que analise como se encontra esse campo no Brasil e qual 

a condição de sua institucionalização. 

 Considerando a complexidade do processo avaliativo e sua mitificação, sugere-se o 

desenvolvimento de estudos que abordem as metodologias utilizadas neste tipo de pesquisa no 

sentido de desmistificar esse importante instrumento. 
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APÊNDICE A – Lista dos principais participantes dos  
grupos focais 

 
Participantes do G1 - grupo focal de técnicos do SJP: 
 
Nome Formação Tempo de atuação no SJP 
Andréa Costa Lopes Serviço Social   3 anos 
Carlos Antonio Barroso de Aguiar Direito 14 anos 
Elijah Campêlo Júnior Direito 13 anos 
Tereza Cristina C. Borba Lima* Direito 14 anos 
*Afastou-se por quatro meses por motivo de licença-maternidade. 
 
Participantes do G2 – grupo focal de lideranças comunitárias: 
 
Nome Comunidade que representa 
Ivete Maria de Melo Silva Imbiribeira 
Jonatas Alves dos Santos Mangueira da Torre 
Maria Luzinete da Costa Caranguejo 
Natanael Ferreira Vila Felicidade 
Rosalvo Torre Afogados 
Rubem Damião Pimentel Iraque 
 
 
Principais lideranças participantes do G3 – grupo focal das oficinas de avaliação: 
 
Nome Comunidade que representa 
Adenísio Pereira Correia Rosa Selvagem 
Joselita Maria dos Santos Silva Chico Mendes 
Marlene Bezerra da Silva Chico Mendes 
Paulo Ivaldo Alves da Silva Chico Mendes 
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APÊNDICE B – Instrumentos de coleta das oficinas de 
avaliação 

 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃOFICHA DE IDENTIFICAÇÃOFICHA DE IDENTIFICAÇÃOFICHA DE IDENTIFICAÇÃO    

Nº _____ 
 

Esta oficina faz parte de uma pesquisa que busca identificar as 
mudanças que ocorreram na Comunidade de ....  

Realizaremos 5 (cinco) atividades e contamos com a sua 
participação em todas elas. 

Responda dando a sua opinião e mostrando o que você sabe.  

Não se preocupe caso você não saiba responder a algum item; o 
mais importante para nós é a sua sinceridade. Todas as respostas 
serão tratadas de forma sigilosa, por isso, não deixe de dar a sua 
opinião. 

 

Desde já agradecemos a sua participação. 
 
Quadro de Identificação: 

Sexo: ( )  Feminino   ( )  Masculino 

Idade:  ____ anos 

Há quanto tempo você mora na Comunidade...? 
____ anos 

Você participa das reuniões da Associação ou da Comul? 
( ) Não, nunca 
( )  Sim, participo poucas vezes 
( )  Sim, participo muitas vezes 

Você já atuou como líder comunitário(a) de ...? 
( )  Não, nunca 
( )  Sim, na Comul 
( )  Sim, na Associação 
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NA SUA OPINIÃO, COMO ERA SUA COMUNIDADE NO INÍCIO DA OCUPAÇÃO? MARQUE COM “X” 

 ����☺☺☺☺ 
ÓTIMO 

���� 
BOM 

���� 
FRACO 

�������� 
PÉSSIMO 

NÃO 
TEM 

NA MORADIA:      
- o material usado na construção      
- os banheiros      
- a água      
- a luz      
- o esgoto      
NAS RUAS E BECOS:      
- a pavimentação      
- as escadarias      
- a iluminação      
- o escoamento da água e esgoto      
NAS ÁREAS DE LAZER:      
- os campos de futebol      
- as praças      
- o uso pelos comunitários      
NA COMUNIDADE:      
- o acesso      
- o transporte      
- a coleta de lixo      
- a drenagem      
- o saneamento      
- os postos de saúde e agentes comunitários      
- as creches e escolas      
- o policiamento      
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NA SUA OPINIÃO, COMO ESTÁ SUA COMUNIDADE HOJE? MARQUE COM UM “X” 

 �☺ 
ÓTIMO 

� 
BOM 

� 
FRACO 

�� 
PÉSSIMO 

NÃO  
TEM 

NA MORADIA:      
- o material usado na construção      
- os banheiros      
- a água      
- a luz      
- o esgoto      
NAS RUAS E BECOS:      
- a pavimentação      
- as escadarias      
- a iluminação      
- o escoamento da água e esgoto      
NAS ÁREAS DE LAZER:      
- os campos de futebol      
- as praças      
- o uso pelos comunitários      
NA COMUNIDADE:      
- o acesso      
- o transporte      
- a coleta de lixo      
- a drenagem      
- o saneamento      
- os postos de saúde e agentes comunitários      
- as creches e escolas      
- o policiamento      
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INDIQUE SE AS FRASES ABAIXO ESTÃO CERTAS OU ERRADAS. MARQUE COM UM “X”. 

 ���� 
CERTO 

���� 
ERRADO 

 
NÃO SEI 

1. A moradia é um direito fundamental da pessoa.    

2. A legalização da sua moradia é a garantia de que ninguém vai ser expulso da área.    

3. A Prefeitura e o Estado têm a obrigação de legalizar a posse da terra e urbanizar 
sua comunidade. 

   

4. A associação e a Comul, composta por Alda e Joselita, têm lutado para conseguir 
a legalização da posse de terra em sua área. 

   

5. A legalização da posse da terra é uma iniciativa que envolve todos os moradores 
da comunidade. 

   

6. A legalização da posse da terra não exige tempo de moradia na comunidade nem 
prova documental desse tempo. 

   

7. A posse da terra da Vila Chico Mendes ainda não está legalizada.    

8. O terreno onde está situada a Vila de Chico Mendes pertence ao Poder Público, 
não sendo por isso necessária a legalização da posse da terra. 

   

9. Não existe nenhum processo na Justiça tentando a expulsão dos moradores da Vila 
Chico Mendes. 

   

10. A existência da Vila Chico Mendes é fruto da permissão do proprietário do 
terreno. 

   

11. Ser ZEIS não é a garantia de legalização e melhorias para a comunidade por meio 
da Prefeitura. 

   

12. Não foi necessário pressão política dos moradores para transformar Chico Mendes 
em ZEIS. 

   

13. Drenagem, escadarias, pavimentação, água, transporte são realidades presentes em 
várias comunidades do Recife. 

   

14. Água, pavimentação e transporte, em sua comunidade, foram fruto exclusivo da 
boa vontade da Prefeitura. 
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INDIQUE SE AS FRASES ABAIXO ESTÃO CERTAS OU ERRADAS. MARQUE COM UM “X”. 

 ���� 
CERTO 

���� 
ERRADO 

 
NÃO SEI 

1. A moradia é um direito fundamental da pessoa.    

2. A legalização da sua moradia é a garantia de que ninguém vai ser expulso da área.    

3. A Prefeitura e o Estado têm a obrigação de legalizar a posse da terra e urbanizar 
sua comunidade. 

   

4. A associação tem lutado para conseguir a legalização da posse de terra em sua 
área. 

   

5. O único meio de se legalizar a posse da terra é através da Prefeitura.    

6. A legalização da posse da terra é iniciativa que envolve todos os moradores da 
comunidade. 

   

7. A legalização da posse da terra não exige tempo de moradia na comunidade nem 
prova documental desse tempo. 

   

8. O usucapião é meio de legalizar a terra através de uma ação na Justiça.    

9. Existem ações de usucapião tratando da legalização da posse de terra de sua 
comunidade. 

   

10. A ação de usucapião na Justiça não vai exigir a presença do morador em audiência 
com o juiz. 

   

11. A Comul, composta por Adenízio e Luiz Carlos, é importante para cobrar ações 
dos Poderes Públicos para melhoria de sua comunidade. 

   

12. Ser ZEIS não é a garantia de legalização e melhorias para a comunidade por meio 
da Prefeitura. 

   

13. Drenagem, escadarias, pavimentação, água, transporte são realidades presentes em 
várias comunidades do Recife. 

   

14. Água, escadarias, pavimentação e transporte, em sua comunidade, foram fruto 
exclusivo da boa vontade da Prefeitura. 
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A Comunidade 
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APÊNDICE C – Roteiro das oficinas de avaliação 
 
 

ROTEIRO GERAL 
 
 Abertura 

- Distribuição do material aos participantes; 
- Apresentação da Pesquisa; 
- Identificação dos Participantes através da Ficha de Identificação; 

 Atividade 1: Questionário I 
- Explicação da atividade; 
- Leitura do questionário acompanhando a execução da atividade individualmente; 

 Atividade 2: Questionário II 
- Explicação da atividade; 
- Leitura do questionário acompanhando a execução da atividade individualmente; 

 Atividade 3: Teste de conhecimento 
- Explicação da atividade; 
- Leitura das proposições do teste acompanhando a execução da atividade 
individualmente; 

 Atividade 4: Diagrama de Chapati 
- Explicação da atividade e distribuição do material (adesivos); 
- Execução da atividade individualmente; 

 Atividade 5: Depoimentos 
- Explicação da atividade; 
- Execução da atividade individualmente; 

 Encerramento 
- Recolhimento do material; 
- Passar aos participantes a Ata de Presença; 
- Agradecimentos. 
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ORIENTAÇÕES 

 
DIAGRAMA 

 
 Nesta figura você vê vários círculos.  
 No círculo central está a sua comunidade.  
 Os outros círculos representam a proximidade ou distância de algumas instituições em 
relação a sua comunidade. 
 
 1 - Os adesivos quadrados representam as instituições no início da ocupação. Cole-os 
no círculo que você considera que corresponde à proximidade ou distância que as instituições 
tinham em relação à sua comunidade. 

- AZUL – A PREFEITURA 
- VERMELHO – A ASSOCIAÇÃO 
- VERDE – O SERVIÇO DE JUSTIÇA E PAZ 
- AMARELO – O PROPRIETÁRIO 

 
 2 - Os adesivos redondos representam as mesmas instituições hoje. Cole-os no círculo 
que corresponde à proximidade ou distância que as instituições têm em relação à sua 
comunidade. 

- AZUL – A PREFEITURA 
- VERMELHO – A ASSOCIAÇÃO 
- VERDE – O SERVIÇO DE JUSTIÇA E PAZ 
- AMARELO – O PROPRIETÁRIO 

 
 
 

DEPOIMENTOS 
 
 No seu depoimento você deve de forma breve dizer: 

- Estou há ... tempo nesta comunidade. 
- Quando eu cheguei aqui, no início, eu me sentia .... 
- Hoje eu me sinto ... 


