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RESUMO

 Essa dissertação aferiu a qualidade da Articulação Interinstitucional entre os diversos agentes 
sociais que participam do Projeto Sítio Grande/Dancing Days, como forma de obter a 
Sustentabilidade dos Projetos Urbanos implementados em áreas pobres.  
O estudo trabalhou com o pressuposto de que quanto maior for a qualidade da Articulação 
Interinstitucional existente entre os agentes sociais, maior a possibilidade de obter a 
sustentabilidade dos Projetos Urbanos implementados em áreas pobres, com vista a promover 
melhores condições de habitabilidade, mudança na qualidade de vida das pessoas 
beneficiárias e contribuir com a inclusão social e o pleno exercício da cidadania. Utilizou-se
no estudo o método qualitativo com a análise de documentos oficiais (relatórios, atas de 
reuniões) e o método quantitativo com a análise das listas de presença dos participantes 
envolvidos no Projeto Sítio Grande/Dancing Days. Procurou-se aferir a qualidade da 
articulação dos agentes sociais que participam do Projeto, através de uma investigação 
empírica. O Projeto Sítio Grande/Dancing Days foi selecionado como estudo de caso, por ser 
um projeto piloto do Programa Habitar Brasil BID, onde visa realizar intervenção urbanística 
integrada que compreende ações de regularização fundiária, implantação de infra-estrutura, 
desenvolvimento comunitário, ambiental, geração de trabalho e renda, com o objetivo de 
proporcionar a melhoria das condições de habitabilidade dessas duas áreas pobres. 



ABSTRACT

This work surveyed the quality of the Interinstitutional Joint between the diverse social agents 
who participate of the Project Sítio Grande/Dancing Days, as a way to get the sustainability 
from the implemented urban Projects in poor areas. 
The study worked with the estimated fact that the bigger the quality of existing the 
Interinstitutional Joint between the social agents, the bigger is the possibility to get the 
sustainability from the implemented Urban Projects in poor areas, aiming to promote better 
habitability conditions, change the life's quality of the beneficiary people and to contribute 
with the social inclusion and the full exercise of the citizenship. The qualitative method with 
official document analysis (reports, acts of meetings) and the quantitative method with the 
analysis of the presence lists of involved participants in the Project were used in the study of 
the Project Sítio Grande/Dancing Days. It was searched to survey the joint's quality among 
the social agents who are in the Project, through an empirical trial. The Project Sítio 
Grande/Dancing Days it was selected as study case, for being a pilot project of the Programa 
Habitar Brasil BID, which aims to carry through an integrated urbanites intervention that 
understands action of agrarian regularization, infrastructure implantation, communitarian and 
ambient development, generation of work and income, with the goal to provide the 
improvement of the conditions of habitability of these two poor areas. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO

1.1 Motivação da Pesquisa 

O crescimento da população e o rápido processo de urbanização no Brasil implicaram 

no aumento do número das grandes cidades. Como muitas dessas cidades têm suas áreas 

urbanas contíguas a outras, amplia-se o tamanho das concentrações urbanas. Tal 

concentração populacional, sem o correspondente crescimento da oferta de infra-

estrutura física, com a realização de políticas que visem moradias, saneamento, 

transporte público; políticas sociais (educação, saúde, lazer, emprego e renda), levam 

parte da  população a viver em condições precárias, em favelas ou outras formas de 

assentamento, onde prolifera a miséria, a degradação humana e a criminalidade. 

O processo de urbanização no Brasil é ao mesmo tempo resultado e condicionante das 

mudanças estruturais da economia e, por sua vez, o Estado apresenta dificuldade em 

implementar políticas públicas capazes de atender a esses problemas decorrentes do 

processo de aceleração da urbanização. 

Além da falta de políticas públicas sustentáveis, existem através do estado, dificuldades 

quanto ao processo de gestão dessas políticas. Essas dificuldades podem ser, muitas 

vezes, decorrentes da falta de articulação dos agentes sociais envolvidos na formulação 

e implementação dessas políticas.  
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Partindo dos pressupostos acima, verificou-se que as cidades brasileiras têm enfrentado 

entraves para o seu desenvolvimento urbano sustentável. Faz-se necessário, então, uma 

avaliação das práticas de gestão existentes nos diversos Programas e Projetos que estão 

sendo desenvolvidos em diversos municípios no Brasil, como forma de repensar o 

Desenvolvimento Urbano Sustentável, com o propósito de melhorar a qualidade de vida 

das pessoas.  

Neste sentido, pressupondo que o processo de gestão articulada interinstitucional é 

fundamental para a sustentabilidade de Projetos Urbanos, escolheu-se como objeto 

empírico da pesquisa, o estudo de caso - Projeto Sítio Grande/Dancing Days, que faz 

parte de um projeto piloto do Programa Habitar Brasil BID do governo federal, com 

recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e recursos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID)(recurso  não oneroso), que é repassado aos municípios e 

estados sem a obrigação de retornar ao banco,   contratado com o Governo do Estado de 

Pernambuco em junho de 2000.  

Este projeto está sendo executado em duas áreas pobres, chamadas de Sítio Grande e 

Dancing Days, localizadas no bairro da Imbiribeira, na zona sul da cidade do Recife, 

sendo elas classificadas pela Prefeitura do Recife, como Zona Especial de Interesse 

Social (ZEIS), cuja ocupação iniciou na década de 1930, atualmente totalizando as duas 

comunidades o quantitativo de 2.706 famílias.

Este é um projeto integrado de intervenção urbanística que compreende ações de 

regularização fundiária, implantação de infra-estrutura, desenvolvimento comunitário, 
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ambiental, geração de trabalho e renda, com o objetivo de proporcionar a melhoria das 

condições de habitabilidade dessas duas áreas pobres. 

1.2 Pergunta Central 

O presente estudo tenta responder a indagação: 

A falta de Articulação Interinstitucional dos agentes sociais constitui um entrave a 

proposta de Sustentabilidade dos Projetos Urbanos implementados em comunidades 

pobres, repercutindo negativamente sobre o Desenvolvimento Urbano Sustentável e a 

melhoria da qualidade de vida? 

1.3 Objetivos

 1.3.1 Objetivo Geral 

 O objetivo geral desse estudo foi aferir a qualidade da Articulação Interinstitucional

entre os diversos agentes sociais como forma de obter a sustentabilidade dos 

Projetos Urbanos implementados em áreas pobres, através do estudo de caso - Projeto 

Sítio Grande/Dancing Days. 

1.3.2 Objetivo Específico 

O objetivo específico foi mensurar a Forma, o Tipo, o Nível e o Grau de Articulação 
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Interinstitucional dos agentes sociais durante a execução, o monitoramento e a avaliação 

das diversas ações  implementadas  nas comunidades de Sítio Grande/Dancing Days. 

1.4 Conceitos

O estudo fundamenta-se nos conceitos de Habitabilidade, Cidades Sustentáveis, 

Articulação Interinstitucional, Projetos Urbanos Integrados e Agentes Sociais. 

Esses conceitos parecem ser fundamentais para um melhor entendimento do estudo, 

com o propósito de se estabelecer políticas públicas sustentáveis. 

O conceito de Habitabilidade foi definido como a adoção de tipologia em 

correspondência aos requisitos mínimos que garantam o ato de morar (qualidade do 

espaço e da vida) e que propiciem o convívio harmônico através da reflexão e do 

aprimoramento do lugar objeto habitação. Procurou-se utilizá-lo no Projeto Sítio 

Grande/Dancing Days, pois se busca a realização de uma intervenção urbanística 

integrada nas duas áreas pobres, com ações de regularização fundiária, implantação de 

infra-estrutura, desenvolvimento comunitário, ambiental, geração de trabalho e renda.  

O segundo conceito- Cidades Sustentáveis- é definido como cidades  que adotam um 

planejamento estratégico de forma a mobilizar os recursos naturais, sociais, 

económicos, gerenciais e  políticos disponíveis,  de tal forma que possam ser utilizados 

para as gerações futuras. Nesse contexto, o ambiente construído das cidades, definidos 

por espaços edificados e por espaços livres, revela as diferentes opções de 

desenvolvimento urbano. 
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A formulação do Desenvolvimento Sustentável, consagrada pelo Relatório Brundtland 

(CNUMAD, 1991, p.49) é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazerem as suas próprias 

necessidades. 

 De maneira mais operacional, o desenvolvimento sustentável pode ser conceituado 

como  processo de mudança social e elevação das oportunidades da sociedade, 

compatibilizando no tempo e no espaço, o crescimento e a eficiência económico, a 

conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social (BUARQUE, 1994 apud

FURTADO, 2001, p.1). 

Há uma grande discussão conceitual sobre o desenvolvimento sustentável. A 

contribuição brasileira para a discussão sobre a sustentabilidade tem sido significativa. 

Após a Rio 92, fruto da necessidade de se atender a chamada agenda social e a questão 

da democracia e dos direitos humanos, foram-se formando duas noções chaves de 

sustentabilidade- a ampliada e a progressiva. A primeira explicita a indissolubilidade 

entre os fatores sociais e ambientais. A segunda representa o entendimento de que a 

sustentabilidade não é um estado, mas um processo. Desse modo, busca-se substituir um 

círculo vicioso de produção, destruição e exclusão por um círculo vicioso de produção, 

conservação e inclusão. Entendemos que o desenvolvimento das cidades passa pelas 

diversas dimensões, não esquecendo da importância que se tem a etapa de 

planejamento. 

Guimarães(1997) concebe sete dimensões: a ecológica, que refere-se a base física do 

processo de desenvolvimento; a ambiental, que relaciona-se com a capacidade de 
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carregação dos ecossistemas associados; a demográfica, que aponta para a necessidade 

de se determinarem limites e restrições ou estímulos às taxas demográficas; a cultural,

que procura manter a diversidade de culturas, valores e práticas sociais em um território, 

a social, que busca a melhoria da qualidade de vida das populações e a inclusão social 

das porções marginalizadas, a política, que está relacionada com o exercício da 

cidadania; e a institucional, que se refere a necessidade de desenhar instituições que 

permitam a incorporação do conceito e critérios de sustentabilidade em suas atividades e 

produtos. Apesar desses esforços, a dimensão económica de sustentabilidade continua a 

ser foco de maior parte dos estudos e discussões.

Parte do desafio da sustentabilidade urbana reside na capacidade de se tratar as cidades 

em sua especificidade e em toda a sua complexidade. É preciso promover a 

produtividade e fortalecer as vantagens comparativas das cidades.  

O terceiro conceito utilizado no nosso estudo é a Articulação Interinstitucional,

entendida como ato ou efeito de articulação entre as instituições, conforme significado 

definido no dicionário Aurélio. Essa articulação é fundamental no processo de gestão 

dos Projetos Urbanos e da cidade. É preciso aferir a qualidade da articulação que 

acontece entre os representantes das instituições, com o propósito de se ter projetos 

urbanos sustentáveis.  Esse conceito está mais bem explicitado posteriormente, no 

capítulo 3, item 3.2. 

Quando fala-se em Articulação Interinstitucional, pensa-se que ela acontece através 
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de uma rede de relacionamento entre os agentes sociais, como uma rede de grupos inter-

relacionados, onde o desempenho global depende não apenas da eficiência com que 

cada grupo faz seu trabalho, mas, também, de os grupos estarem bem inter-relacionados.  

A Articulação Interinstitucional deverá ocorrer como um sistema onde existem partes 

interagentes e interdependentes, que conjuntamente forma um todo unitário, com 

determinado objetivo e efetuando uma função.  

Dessa forma, funcionará como uma rede, com um sistema aberto que terá um fluxo 

permanente, procurando um equilíbrio dinâmico, estando suscetível a um processo de 

transformação do ambiente. Define-se, então, rede como um espaço de articulação e 

colaboração de múltiplas pessoas e organizações, interessadas no desenvolvimento de 

parcerias e acordos, para a otimização de um determinado processo produtivo ou 

organizacional.

Diante disso, cada agente social no exercício do seu papel, no processo de 

desenvolvimento de Projetos Urbanos, tem que concentrar seus esforços nos resultados 

esperados desses projetos. Para isso, os projetos têm que ser viáveis em conteúdo, 

recursos e tamanho para a situação considerada. 

 É importante manter adequado sistema de controle e avaliação dos projetos, inclusive 

de suas atividades (partes do projeto).  Cabe ao agente social, manter coerência em suas 

atitudes e decisões. 
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O objetivo da Articulação Interinstitucional é facilitar o desenvolvimento de políticas 

públicas sustentáveis. Como essas políticas quase sempre são impostas, muitas vezes 

não são eficazes. 

Outro conceito diz respeito a Projetos Urbanos Integrados. É entendido como um 

projeto de urbanização que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida de 

populações de assentamentos urbanos carentes de infra-estrutura e serviços básicos, 

conforme definição no manual do Programa Habitar Brasil BID (HBB), do Ministério 

das Cidades. Resulta de um planejamento realizado em conjunto com a comunidade a 

ser beneficiada. Os componentes surgem de uma priorização entre todos os 

componentes possíveis e estão devidamente coordenados entre si. 

Os Projetos Urbanos Integrados trazem componentes multidisciplinares, onde são 

trabalhados não só a dimensão física, mas a dimensão econômica, social, fundiária, 

cultural, política. Por sua vez, esses Projetos Urbanos buscam ser  sustentáveis, com o 

objetivo de proporcionar  uma melhoria de vida para os  beneficiários.

Como esses Projetos Urbanos Integrados são planejados e geridos por diversos agentes  

sociais, eles começam a funcionar como um sistema orgânico, complexo  e passam a 

funcionar como  representações, onde cada agente tem o seu papel.  

Partindo do princípio que esses Projetos Urbanos estão abertos para as transformações 

que acontecem no ambiente externo e respondem muito bem a elas, eles serão projetos 

que  terão seu funcionamento adequado como um cérebro em comando e  

provavelmente atingirão seus resultados em busca de se  tornarem sustentáveis para as 

pessoas que receberão os benefícios, desde que  a articulação dos atores sociais  
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envolvidos com esses Projetos Urbanos aconteça de forma harmoniosa. 

O último conceito é o de Agentes Sociais. A cidade como produto social tem como 

peculiaridade, o fato de que os seus gestores, produtores e consumidores são agentes 

que se alternam em diferentes papéis e participam das decisões e das ações de forma 

dialeticamente contraditória entre interesses individuais e coletivos. Considerando que a 

qualidade, legitimidade e sustentabilidade das decisões e das ações repousam na 

participação como condição, é preciso promover o engajamento dos mais diversos 

setores atuantes na cidade. Isso exige que os diversos agentes envolvidos na produção, 

uso e gestão da cidade assumam coletivamente um projeto negociado da cidade 

desejada. A esse conjunto de produtores, gestores e usuários do espaço urbano nós 

chamamos de Agentes Sociais.

1.5 Proposta Metodológica

A proposta metodológica do estudo fundamentou-se em duas dimensões principais: 

Político-Institucional e de Gestão, que deram subsídios para aferir o tipo, o nível, a 

forma e o grau de Articulação Interinstitucional dos agentes sociais que estão inseridos 

no processo de implementação da intervenção urbanística nas comunidades de Sítio 

Grande/Dancing Days, buscando a sustentabilidade do Projeto. 

O estudo baseou-se em sete etapas:  

1ª etapa - constituiu-se de levantamentos bibliográficos sobre diversos temas: Projetos 
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Urbanos, Cidades Sustentáveis, Articulação Interinstitucional, Sistema de Consórcios. 

2ª etapa - realização de leituras sobre os temas pesquisados. 

3ª etapa - realização de pesquisa documental através dos relatórios do trabalho de 

participação comunitária e atas de reuniões realizadas com as instituições que 

participam direta ou indiretamente do Projeto Sítio Grande /Dancing Days. 

4ª etapa - consistiu da aplicação de entrevistas semi-estruturadas para os agentes sociais, 

para cada categoria: Público Federal, Público Estadual, Público Municipal, Empresa 

Privada e Sociedade Civil, bem como para as pessoas das comunidades,  para verificar 

a participação deles no projeto. 

5ª etapa - Observação participante- observações realizadas em fóruns e reuniões sobre a 

participação dos agentes sociais que estão inseridos no Projeto Sítio Grande/Dancing 

Days.

6ª etapa - Com base no referencial teórico e nos dados pesquisados, consistiu de uma 

análise sobre a qualidade da articulação dos agentes sociais que participam do 

Projeto, utilizando-se o método criado por La Mora (1998), que propicia avaliar a 

participação de atores sociais na formulação e controle de políticas públicas.  

No seu método, La Mora (1998) utiliza como indicadores para aferição da qualidade 

 da participação, a Forma, Grau, Tipo e Nível da participação dos atores sociais 

 em um processo decisório. São quatro formas de articulação: espontânea, 
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induzida, conquistada e imposta. Quanto ao grau de articulação, existem 7 diferentes: 

ausente, omisso, informa, opina, propõe, exige e decide.  Os Tipos de articulação são: 

clientelista, maniqueísta e crítico. Por último, o nível de articulação: neutro, alto e 

baixo. O detalhamento desse método está descrito nos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4. 

7ª etapa - Consistiu em apresentar os resultados e as considerações finais do estudo. 

1.6 Estrutura da Dissertação 

Procurou-se estruturar a dissertação em 06 capítulos e cada um deles aborda temas 

diversos que foram importantes para o estudo.

Todos os capítulos são divididos em títulos e subtítulos, com um grande detalhamento, 

para facilitar a compreensão de cada tema. 

Os dados coletados através do estudo são demonstrados através de tabelas e gráficos. 

Em seguida demonstramos o que contém cada capítulo do estudo.

O primeiro capítulo consiste na introdução do estudo, com os objetivos e a proposta 

metodológica. O segundo capítulo descreve uma nova forma de concepção de política 

pública, trazendo a concepção integrada dos Projetos Urbanos, a caracterização da área 

de estudo - Sítio Grande/Dancing Days e a conceituação do Programa Habitar Brasil 

BID. O capítulo três aborda os conceitos teóricos do estudo, trazendo os seguintes 

temas: A complexidade das cidades e a necessidade de Projetos Urbanos Integrados.; A 

Articulação Interinstitucional como estratégia para assegurar a sustentabilidade dos 
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Projetos Urbanos; Os diversos formatos da Articulação Interinstitucional: redes, 

consórcios, tipos de redes, formas de parceria . O quarto capítulo descreve o percurso 

metodológico do estudo com o roteiro metodológico, os procedimentos operacionais, a 

coleta e análise de dados. O quinto capítulo trata de desenvolver o tema-a Articulação 

Interinstitucional como fator de sustentabilidade dos Projetos Urbanos, baseado nos 

resultados do estudo e no sexto capítulo apresentamos as considerações finais do estudo. 

1.7 Questionamentos do estudo 

O estudo procurou investigar algumas questões  importantes, que possam subsidiar os 

gestores de políticas públicas:

- Qual o tipo, forma, nível e grau de Articulação Interinstitucional existente entre os 

agentes sociais no projeto em foco?  

- Que repercussões a desarticulação desses agentes sociais exercem sobre a proposta de 

melhoria das condições de habitabilidade de forma sustentável? 

- Como articular os principais representantes dos órgãos públicos e das comunidades, 

visando desenvolver ações que melhorem a qualidade de vida?  

- Como devem ser implementadas ações na perspectiva de melhorar a gestão de 

políticas públicas nas áreas pobres? 

- Que formas e modelos de gestão são necessários para promover a urbanização de áreas 

pobres, com vista a permitir condições de habitabilidade para os seus moradores e 

contribuir com a inclusão social e o pleno exercício da cidadania? 
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CAPÍTULO II    

2. UMA NOVA FORMA DE CONCEPÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA

2.1 Projetos Urbanos numa concepção integrada - estudo de caso 

O Projeto Sítio Grande/Dancing Days é um projeto piloto do Programa Habitar Brasil 

BID (HBB), contratado pelo Governo do Estado de Pernambuco, através do Ministério 

das Cidades no ano de 2000, tendo como agente executor a EMHAPE- Empresa de 

Melhoramentos Habitacionais de Pernambuco.  Este programa tem como objetivo 

promover a urbanização das áreas pobres e a melhoria das condições de habitabilidade 

das famílias residentes nessas áreas. 

Por ser um programa novo implementado pela antiga Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano           (SEDU), o HBB teve suas diretrizes e normas adequadas sobre uma 

definição prévia. Assim os projetos estavam sendo implementados, ao mesmo tempo, 

que o Programa Habitar Brasil BID estava sendo estruturado. Tais diretrizes estão 

definidas no manual e no regulamento operacional do Programa Habitar Brasil BID.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDU), hoje Ministério das Cidades, criou 

um modelo de gerenciamento do Programa Habitar Brasil BID. Este modelo está 

constituído de uma Unidade Gestora do Programa (UCP), representada pelos 

consultores na área social, ambiental, jurídica e de engenharia, que tem o papel de fazer 

o acompanhamento de todos os projetos no Brasil, implementados nas diversas áreas 



28

pobres dos diversos municípios brasileiros; uma Unidade Executora Estadual (UEE) a 

ser criada nos estados que tem projetos contratados e uma Municipal (UEM), em cada 

município que participa do Programa, compostas por um Coordenador Geral e 02 

Coordenadores, um de engenharia e outro do trabalho de participação comunitária, com 

a finalidade de fazer também o acompanhamento dos projetos que estão sendo 

executados nas comunidades de suas cidades. Abaixo ilustra-se este modelo(Quadro 

01).

O Programa Habitar Brasil BID (HBB) consiste em um projeto integrado onde são 

trabalhados vários componentes em áreas pobres das cidades e regiões metropolitanas: o 

ambiental, o jurídico, a infra-estrutura, a organização e a participação comunitária, 

geração de trabalho e renda.  
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MINISTÉRIO
UCP(Unidade

executora do programa)

ESTADO
UEE (Unidade
executora estadual)

MUNIC PIO
UEM (Unidade
executora municipal)

GERA O DE
TRABALHO E RENDA

INFRA-ESTRUTURA

ORGANIZA O E 
PARTICIPA O
COMUNIT RIA

UR DICO

AMBIENTAL

QUADRO 01 - MODELOS DE GESTÃO DOS PROJETOS URBANOS EM ÁREAS POBRES-HBB (elaborado pela 

autora)
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Através da análise do Projeto Sítio Grande/Dancing Days, foi possível observar que o  

modelo de gestão concebido pelo Ministério das Cidades não favorecia ao processo de 

se estabelecer uma  articulação entre os agentes sociais que interagiam com o Projeto  

Sítio Grande/Dancing Days, principalmente entre os integrantes da  Unidade Executora 

Estadual (UEE), composta de técnicos da EMHAPE, como, entre os integrantes da 

Unidade de Coordenação do Programa (UCP), que é composta de representantes do 

Ministério das Cidades. 

A própria Caixa Econômica Federal, tendo o papel de agente financeiro, também 

apresentava dificuldades em acompanhar o projeto, com o objetivo de se  trabalhar 

numa perspectiva de um projeto integrado, como é definido no Programa Habitar Brasil 

BID, com uma atuação pluridimensional. 

No início da implementação do Projeto Sítio Grande/Dancing Days, observou-se a 

grande dificuldade encontrada pela Empresa de Melhoramentos Habitacionais de 

Pernambuco (EMHAPE), para a execução do projeto, devido a complexidade da 

intervenção urbanística , que visa ser um projeto integrado que receberá investimentos 

em várias dimensões(fundiária, ambiental, social, infra-estrutura)   

erificou-se, ainda, uma dificuldade em relação à execução das obras. A construtora 

ganhadora da licitação para realização das obras de infra-estrutura apresentava 

dificuldades de ordem econômica, pois não tinha capacidade financeira para realizar a 

execução das obras,  uma vez que o procedimento  operacional do Programa só permite 

o repasse de recursos para o agente executor após a comprovação da realização da 

intervenção física. Com isso, verificou-se por parte da construtora, um atraso no 
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cronograma de execução, chegando a paralisação das obras, e posteriormente, a ter que 

realizar o destrato do contrato com a construtora. 

Em conseq ência, a antiga EMHAPE convocou a 2ª empresa classificada na licitação, 

para que a mesma desse continuidade as obras e, por sua vez, essa Segunda empresa 

também apresentou a mesma dificuldade da construtora anterior, ou seja, não tinha 

capacidade financeira para assegurar as despesas com a execução das obras até a 

realização do repasse dos recursos pelo Ministério das Cidades. Todas essas 

dificuldades resultaram na insatisfação dos habitantes das duas comunidades pobres que 

estão sendo beneficiadas.

Observou-se ainda outra dificuldade da EMHAPE, com relação a articulação dos seus 

representantes com algumas secretarias ou órgãos da própria Prefeitura do Recife, a 

exemplo a Empresa Municipal de Limpeza Urbana (EMLURB). Algumas dessas 

dificuldades existem nos relatórios mensais e trimestrais,  de acompanhamento das 

atividades desenvolvidas através do trabalho de participação comunitária pelos técnicos 

da EMHAPE, encaminhados à Caixa Econômica Federal, os quais foram utilizados 

como fonte de pesquisa documental.   

Todos esses motivos foram objeto de inquietação, sobretudo por tratar de um projeto 

completo, complexo, integrado, que desde a sua concepção objetiva promover melhores 

condições de habitabilidade para os beneficiários, na expectativa de resolver as questões 

de urbanização das áreas pobres, promovendo mudança na qualidade de vida dos 

habitantes das comunidades beneficiadas e ao mesmo tempo obter resultados positivos 

na efetividade do Programa e sua forma de gestão.  
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A contribuição acadêmica do estudo consiste na construção de um quadro de referência 

teórico-metodológico que forneça subsídios para avaliação da gestão de Projetos 

Urbanos, utilizando como estudo de caso, o Projeto Sítio Grande/Dancing Days, com a 

aferição da qualidade da Articulação Interinstitucional entre os agentes sociais das 

diversas instituições que participam do Projeto. 

O estudo fundamentou-se na hipótese de que a falta de Articulação Interinstitucional 

dos agentes sociais, constitui um entrave a proposta de sustentabilidade das 

intervenções implementadas nas comunidades pobres, repercutindo negativamente 

sobre o desenvolvimento urbano sustentável e a melhoria da qualidade de vida. 

2.2 Caracterização da área de estudo 

2.2.1 A Cidade do Recife 

A Cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, possui uma população urbana de 

1.422.905 habitantes, sem apresentar nenhuma zona rural, somando 376.022 domicílios 

particulares permanentes, segundo dados do IBGE (2000). Ocupa a posição central 

entre as outras duas regiões metropolitanas situadas no nordeste do Brasil (Fortaleza e 

Salvador), distando cerca de 800 m de ambas.  

No Recife, grande parte da população excluída do mercado formal de terras e do 

emprego e da oferta de serviços urbanos básicos, vive em espaços urbanos ilegais , 

geralmente áreas impróprias para o convívio, sendo os terrenos pertencentes a pessoas 

particulares ou  terras de marinha.  

A saturação dos espaços urbanos formais associados à ocorrência de vazios  urbanos 
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para fins especulativos, tem resultado na transferência de boa parte da população pobre 

para os municípios periféricos do núcleo metropolitano (Paulista, Camaragibe e 

aboatão dos Guararapes). 

O Recife se destaca entre as cidades brasileiras, pelo seu elevado nível de pobreza. 

Apresenta uma marcada heterogeneidade e fragmentação social e espacial. Parcelas 

significativas da população convivem em áreas caracterizadas pelas precárias condições 

de habitabilidade, espalhadas por todo o seu território, conforme pode ser observado no 

mapa (Mapa 01). 
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MAPA 01 - MAPA DAS ÁREAS POBRES DA CIDADE DO RECIFE (OBSERVATÓRIO-PE) 

A permanência da pobreza é um dado estrutural da sociedade Recifense, com a 

proliferação dos mocambos. A mobilização da população das áreas pobres vem 

crescendo, pelas práticas de participação popular nos programas de melhorias 

habitacionais e urbanização, conquistadas pelos movimentos sociais e implantadas pelo 

poder público a partir da década de 1980. Em 1990, cerca de 80  dos assentamentos 

populares possuíam entidades representativas (SECRETARIA DE HABITA O E 
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DESEN OL IMENTO URBANO, 1986). 

A força que o movimento popular adquiriu no Recife levou as grandes conquistas da 

população pobre na década de 80, impulsionando a partir daí uma reformulação no 

quadro fundiário e jurídico dos assentamentos pobres da cidade (SECRETARIA DE 

HABITA O E DESEN OL IMENTO URBANO, 1986). 

Ainda no início da década de 1980, a Prefeitura do Recife elaborou, e a Câmara 

Municipal aprovou, em aneiro de 1983, a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei de N.  

14.511/83), na qual foi instituído o zoneamento do território municipal, incluindo ao 

lado de zonas de tipo tradicional, um novo tipo de zonas especiais: zonas especiais de 

preservação ambiental, zonas especiais de interesse artístico e cultural, zonas 

especiais de interesse social. Estas últimas significam o reconhecimento das áreas 

pobres como partes do território municipal, que respeitados certos pré-requisitos de 

antiguidade, extensão, continuidade e segurança, deveria ser objeto de regulamentações 

urbanísticas específicas e de programas de urbanização e legalização, para promover sua 

inserção no tecido urbano, mantendo a população no local.   

Assim foram criadas, em aneiro de 1983, as 29 primeiras zonas especiais de interesse 

social (ZEIS) do Recife. A Comissão de ustiça e Paz (C P),mobilizou essas 

comunidades para elaborar um plano para aplicar essa lei e promover as melhorias 

urbanas dessas áreas, a legalização da propriedade e da regulação do uso da terra e, 

sobretudo, garantir a permanência da população nos lugares que ocupam. 

Em 1985 o plano foi apresentado para incorporação na plataforma política dos 
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candidatos dos partidos de oposição à prefeitura do Recife. arbas asconcelos 

enquanto prefeito eleito recebeu solenemente a proposta de lei de origem popular, que 

em 1986 foi transformada, pela Prefeitura do Recife, em projeto de lei. Em 1987, este 

projeto foi aprovado pela Câmara Municipal, transformando-se em lei a qual foi  

sancionada pelo prefeito (LA MORA,1986).

Assim, o Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS) é 

implantado em 1987, como uma ferramenta de regulamentação,  visando dar condições 

de aplicação aos princípios e dispositivos indicados na legislação de uso do solo para 

tratamento das zonas especiais de interesse social (ZEIS). Caracteriza-se, sobretudo, 

como um sistema de gestão do processo de reabilitação das áreas pobres. 

Até 1998 foram reconhecidas 65 localidades como ZEIS (Mapa 02), totalizando 2.545 

hectares, correspondendo a 11,7  da superfície do município de Recife. Dos 94 bairros 

da cidade de Recife, 43,65  deles possui pelo menos uma ZEIS. As comunidades de 

Sítio Grande/Dancing Days constituem uma ZEIS. 

 A gestão do PREZEIS é efetivada através da sua coordenação, composta por três 

representantes do segmento popular, um representante das ONGs e um da Prefeitura. O 

PREZEIS conta com  três câmaras temáticas (urbanização, finanças e de legalização) e 

de dois grupos de trabalho (meio ambiente e geração de renda).  

O Fórum do PREZEIS, no qual estão representados todas as Comissões de Urbanização 

e legalização (COMULS), as ONGs, as secretarias envolvidas e entidades de pesquisa 

(MDU e outras) constitui a instância deliberativa do PREZEIS. Tem como finalidade, 
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discutir a política de urbanização para as áreas pobres e definir prioridades para a 

utilização dos recursos. 

Os recursos do fundo do PREZEIS, são administrados pela Empresa de Urbanização da 

Cidade do Recife (URB), segundo as deliberações do Fórum. 

A Comissão de Urbanização e Legalização (COMUL), com representantes das duas 

áreas pobres  responde a uma exigência e definição da lei do Prezeis. Essa comissão tem 

caráter amplo e de interferência sócio-política. A COMUL está composta por dois 

representantes do segmento popular e dois suplentes eleitos pela comunidade, através de 

uma eleição direta na qual participam todos os residentes maiores de 16 anos, dois 

técnicos da prefeitura e um membro de uma Organização Não Governamental (ONG), 

escolhida pela comunidade, para prestar assessoria ao processo de gestão democrática 

da urbanização e legalização fundiária da área. 
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MAPA 02 – LOCALIZAÇÃO DAS ZEIS NO MUNICÍPIO DE RECIFE (OBSERVATÓRIO-PE) 

2.2.2 O Objeto de Estudo: as comunidades de Sítio Grande/Dancing Days  

Os assentamentos de Sítio Grande e Dancing Days foram edificados, através de 

precários e sucessivos aterros de mangue e cursos de água, situando em ambiente com 

características de insalubridade. 
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Essas duas áreas pobres deixam visível um quadro crítico de degradação do meio 

ambiente no que diz respeito aos cursos de água e aos seus estuários. Como principais 

fatores dessa degradação identificam-se: a ausência de uma infra-estrutura adequada na 

coleta e/ou tratamento de esgoto sanitário e drenagem, na educação ambiental e no 

permanente processo de ocupação do mangue através de construção das palafitas. 

As moradias situam-se num contexto de precariedade, seja em relação à habitação, e de 

modo mais acentuado no que diz respeito à situação de infra-estrutura. 

Em Sítio Grande os imóveis são predominantemente erguidos em alvenaria, 

correspondendo a 77,6 . Cerca de 18,7  da população  utilizam madeira como 

material para construção. Apenas 0,5  dos imóveis existentes nas comunidades são de 

taipa e  0,4  dos imóveis são palafitas. 

Em Dancing Days  84  dos imóveis são construídos em alvenaria, 8,6  em madeira, 

5,6  em materiais diversos e 1  em taipa. As casas existentes são térreas, duplex e 

superpostas.  Existem até mesmo palafitas em madeira e com primeiro andar. 

No que se refere às intervenções já realizadas na área, a Companhia de Habitação de 

Pernambuco (COHAB/PE), utilizando-se do processo de autoconstrução, construiu 150 

casas pelo Programa Habitar  Brasil, com recursos do Orçamento Geral da União 

(OGU).

 A Prefeitura do Recife pavimentou e drenou a Avenida Dancing Days. Essas 

intervenções foram priorizadas nas reuniões do Orçamento Participativo, através dos 
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delegados1.

Em Dancing Days foram construídas 60 casas e calçadas algumas vias, com o apoio da 

Igreja Católica. Essas intervenções foram insuficientes para atender as demandas 

existentes na comunidade. 

O levantamento da renda das famílias registra o quadro de pobreza dessas comunidades, 

pois a maioria apresenta uma renda mensal de até 01salário mínimo. Em Sítio Grande e 

Dancing Days, a população é predominantemente jovem. 

Cerca de grande parte da população está inserida no setor informal de economia e uma 

boa parte se encontra desempregada. As profissões mais freq entes entre os chefes de 

família estão vinculadas ao setor terciário: pedreiro, faxineiro, vigias, zeladores, 

motoristas e outras mais (Gráficos 01, 02 e 03). 

51
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Marceneiro
Carpinteiro
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Eletricista
Encanador
Servente
Sem habilidade específica

GRÁFICO 01: Habilidades da População Masculina Adulta na Construção Civil em Sítio 

Grande (EMHAPE,2000). 

1  Gestão Democrática da Prefeitura do Recife, onde definem os investimentos de cada Região Política Administrativa (RPA) , 
incluindo-os na Lei de Diretrizes Orçamentárias(LDO), no Plano Plurianual (PPA) e no Orçamento Anual (LOA).da Cidade.
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GRÁFICO 02: Outras Habilidades da população de Sítio Grande(EMHAPE,2000) 
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GRÁFICO 03 - Outras Habilidades da população de Dancing Days (EMHAPE, 2000)

As haiblidades citadas são desempenhadas por pessoas que muitas vezes não passaram 

por um processo sistemático de educação formal e possuem qualificação bastante 

reduzida. De acordo com a mesma fonte de pesquisa,o nível de escolaridade é muito 

baixo,onde 52,7  tem apenas o primeiro grau incompleto.O registro de crianças e 
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adolescentes em idade escolar, que não estudam, abrange 10,2  dos jovens entre 11 e 

17 anos. A taxa de analfabetismo é alta. Registra-se o percentual de analfabetos nas 

comunidades, 20,8  em Sítio Grande e 9,5  em Dancing Days (EMHAPE, 2000).  

A pesquisa realizada aponta um quadro populacional com a maioria das pessoas do sexo 

feminino. Quanto aos chefes de família, a maioria das famílias é chefiada por mulheres, 

com o percentual de 62,6  em Sítio Grande e 63,3  em Dancing Days. Alguns fatores 

podem ser atribuídos a esses dados: presença significativa de mulheres sozinhas 

responsáveis por sua prole, percentuais mais elevados de jovens mulheres nas 

áreas(EMHAPE,2000).

O Projeto Sítio Grande/Dancing Days surge como prioridade na COMUL, devido as 

áreas pobres terem uma história de luta na ocupação da terra.

No início da ocupação era pago ao proprietário das terras, o aluguel do chão. Essa forma 

de acesso constitui, no Recife, uma vivência histórica presente desde o período colonial, 

para a população pobre e remonta à propriedade privada das terras que vão 

configurando o espaço urbano(EMHAPE,2000).  

A ocupação de Dancing Days teve início no Governo de Agamenon Magalhães (1937-

1945) e foi cadastrada pela comissão censitária dos mocambos em 17 de Setembro de 

1938, pelo prefeito do Recife, Novaes Filho. No final da década de 1970 e início da 

década de 1980, mais de 300 famílias ocupavam a terra, através de um movimento 

organizado(EMHAPE,2000).

A ocupação de Sítio Grande teve início na década de 1930. Ocorreu fundamentalmente 



43

baseada na execução de aterros manuais, feitos pela própria população, usando uma 

diversidade de materiais como: lixo, papelão, dentre outros. As áreas objeto da 

intervenção, abrangem uma área de 40,46 hectares (áreas urbanas) e 30,00 hectares 

(área de mangue). Isso significa que o processo de ocupação das áreas de Sítio Grande e 

Dancing Days se deu de forma diferenciada e em tempos distintos. No entanto, esse 

processo reafirma a luta historicamente travada pela população pobre da cidade do 

Recife no acesso ao chão, instaladas nas áreas mais desvalorizadas pelo mercado 

imobiliário.  

Desde essa época, começou a se constituir uma organização representativa nas duas 

áreas pobres. A população aglutinou-se ao redor de organizações associativas que 

congregam uma diversidade de objetivos e interesses. Essas organizações são canais de 

participação, que juntas, de forma articulada e/ou respondendo a necessidades 

específicas, integram-se a uma busca contínua para transformar a realidade na qual 

estão inseridas. 

As Associações de Moradores e o Conselho de Moradores reúnem, dentre outras 

pessoas, alguns dos membros do grupo de jovens. Aqueles que organizaram a ocupação 

de Sítio Grande tinham objetivos que se entrelaçavam, voltados para: articular os 

moradores, buscar mecanismos de participação, encaminhar as reivindicações face às 

necessidades coletivas e exercem o poder de pressão. 

Em Dancing Days, existem 02 Associações, mas apenas uma tem sede própria e um 

conselho. Em Sítio Grande a Associação não tem sede própria e realiza suas 

assembléias no centro de artes. Periodicamente as organizações comunitárias promovem 
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assembléias e reuniões nas comunidades para identificar as demandas e definir 

estratégias de ação. Essas demandas são priorizadas e encaminhadas aos órgãos 

competentes. Discutem também o orçamento participativo da Cidade do Recife. Em 

Dancing Days, 67,3  das pessoas residentes participam das organizações. Em Sítio 

Grande o percentual é de 50  (EMHAPE, 2000). 

2.2.3 O Programa Habitar Brasil BID 

O Programa tem como objetivo geral contribuir para elevar os padrões de habitabilidade 

e de qualidade de vida das famílias, predominantemente aquelas com renda mensal de 

até três salários mínimos, que residem em assentamentos subnormais, localizados em 

Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas e capitais de Estados. Como objetivos 

específicos o Programa visa estimular os governos municipais a desenvolver esforços 

para atenuar os problemas dessas áreas, tanto nos efeitos como nas causas, inclusive as 

institucionais, que originam e aprofundam o conhecimento setorial dos problemas de 

habitação e infra-estrutura urbana do país. 

O Programa compreende um Subprograma de Desenvolvimento Institucional (DI) e um 

Subprograma de Urbanização de Assentamentos Subnormais (UAS), que deverão 

assegurar apoio financeiro e técnico, contando com a participação financeira de 

Municípios e Estados em sua execução. 

O subprograma de Desenvolvimento Institucional (DI) tem como objetivos:criar ou 

aperfeiçoar os instrumentos que permitam a regularização dos assentamentos 

subnormais, nas dimensões urbanística, institucional e ambiental;propiciar condições 
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para a ampliação da oferta de habitações de baixo custo; adequar os padrões 

urbanísticos e administrativos às condições sócio-econômicas da população de baixa 

renda, facilitando que o aumento da oferta habitacional se verifique dentro do marco 

legal;implantar estratégias de controle e desestímulo à ocupação irregular de áreas; e 

aperfeiçoar a capacidade técnica das equipes da prefeitura que atuam no setor. Além do 

subprograma de Desenvolvimento Institucional (DI), existe como objetivo do Programa 

o Fortalecimento da antiga Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDU) e hoje 

Ministério das Cidades, através do financiamento das seguintes atividades: Preparação 

ou atualização de instrumentos normativos no âmbito federal; Melhoramento dos 

Sistemas de Informação e estatística setorial; Fortalecimento da capacidade técnica para 

a formulação de políticas e normas setoriais; Estudos, incluindo a avaliação do 

Programa, pesquisas e divulgação de informações setoriais; e Controle e avaliação 

independente sobre o cumprimento dos processos e normas estabelecidos para o 

Programa.  

O Subprograma de Urbanização de Assentamentos Subnormais (UAS) tem como 

objetivo específico a implantação, de forma coordenada, de projetos integrados de 

urbanização de assentamentos subnormais, que compreendam a regularização fundiária 

e a implantação de infra-estrutura urbana e de recuperação ambiental nessas áreas, 

assegurando a efetiva mobilização e participação da comunidade na concepção e 

implantação dos projetos. 

Segundo informações do Ministério das Cidades, através da sua Secretaria de 

Habitação, o subprograma Urbanização de Assentamentos Subnormais (UAS) do 

Programa Habitar Brasil BID,   no ano de  2004  já existiam  oitenta e oito projetos de 
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urbanização  contratados. Destes projetos, cinco foram concluídos, cinq enta e nove 

encontravam-se em obras, onze em processo de licitação e treze com obras a licitar. 

Para a realização destes oitenta e oito projetos  estão sendo investidos recursos da ordem 

de seiscentos e cinq enta e seis  milhões de reais, sendo quinhentos e nove milhões de 

reais com recursos do Ministério das Cidades e cento e cinq enta e três milhões de reais 

correspondentes a contrapartida de estados e municípios.  

Somente no ano de 2003, o Governo Federal investiu cento e vinte milhões de reais, e 

em 2004 já foram empenhados noventa milhões de reais. Desde sua implantação, no ano 

de 1999, até o ano de 2002, foi investido no Programa Habitar Brasil BID sessenta e 

dois milhões.  

Este conjunto de projetos integrados de urbanização de assentamentos precários deverá 

beneficiar diretamente 65.752 famílias, que correspondem a cerca de 263 mil pessoas, 

em 23 estados da federação e no Distrito Federal.  

Pelas suas características de projeto integrado, que ao serem concluídos transformam as 

áreas pobres em novos bairros das cidades, propiciando a inserção urbana do novo 

bairro, a execução dos projetos tem demandando um prazo médio de dezoito meses de 

obras e mais doze meses de trabalho social, após a conclusão das obras. Esses projetos 

vem consolidar as ações de organização, geração de trabalho e renda e educação 

sanitária e ambiental,  propiciando  a sustentabilidade do empreendimento do ponto de 

vista físico e ambiental, e o pleno exercício da cidadania. Este período, denominado 

Pós-Ocupação, se caracteriza pela conclusão total dos empreendimentos e/ou pela 

ocupação de novas unidades habitacionais.

O Programa Habitar Brasil BID, através do subprograma UAS, contabilizou em 2004, 
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28 Projetos em fase de Pós-Ocupação, ou seja, com as obras de infra estrutura 

concluídas e apenas realizando o acompanhamento das famílias beneficiárias. Desses 28 

projetos, temos um na cidade de Recife, chamado de Projeto Beira Rio, onde foram 

remanejadas 300 famílias que viviam em palafitas na Beira Rio, para o bairro da torre 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES,2004)Tendo em vista que o Projeto Sítio 

Grande/Dancing Days faz parte do  Programa Habitar Brasil BID, tendo características 

de um projeto integrado, a articulação dos agentes sociais parece ser fundamental. 
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CAPÍTULO III 

3. A SUSTENTA ILIDADE DOS PRO ETOS UR ANOS 

3.1 A Comple idade das Cidades e a necessidade de Projetos Urbanos Integrados

A noção de Urbano (oposta a rural) pertence à dicotomia ideológica da sociedade 

tradicional/ sociedade moderna e refere-se a certa heterogeneidade social e funcional, 

sem poder defini-la de outra forma senão pela sua distância, maior ou menor, com 

respeito à sociedade moderna.  

A distinção entre cidades e aldeias coloca, no entanto, o problema da diferenciação das 

formas espaciais da organização social. A análise da Urbanização está intimamente 

ligada à problemática do desenvolvimento, que também é conveniente então delimitar. 

A noção de desenvolvimento opera ao nível técnico-econômico e a um processo de 

transformação qualitativa das estruturas sociais, permitindo um aumento do potencial 

das forças produtivas. 

 A ideologia urbana possui profundas raízes sociais. A sociedade urbana é produzida por 

um desdobramento histórico que Lefebvre (1983) concebe como um modelo de 

seq ência dialética.

Com efeito, a história humana define-se pela sucessão emaranhada de três eras: a 

agrária, a industrial e a urbana. Lefebvre (1983) sugere a hipótese de uma produção de 
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um conteúdo social (o urbano) por uma forma trans-histórica (a cidade), e, além disso, 

ele exprime toda uma concepção geral da produção das relações sociais, uma teoria da 

revolução.

Castells (1983) traz o processo de urbanização ligado a primeira revolução industrial e 

inserida no desenvolvimento capitalista, como um processo de organização do espaço 

onde descreve dois fatos fundamentais: a migração da população para os centros 

urbanos fornecendo a força de trabalho, e a passagem da economia doméstica para uma 

economia de manufatura e depois para uma de fábrica, havendo assim uma 

concentração de mão de obra e uma criação de mercado. 

A análise da urbanização está intimamente ligada a problemática do desenvolvimento. 

Está ligada a uma função ideológica, onde as transformações estruturais apresentam-se 

como movimento acumulativo dos recursos técnicos e materiais de uma sociedade. 

O urbano - unidade do aparelho político jurídico foi efetivamente o fundamento da 

existência da cidade em certas conjunturas históricas. O urbano - unidade ideológica é a 

posição geralmente mais difundida e resumida nas teses da cultura urbana.  

O sistema urbano organiza o conjunto das relações entre os dois elementos 

fundamentais do sistema econômico, o elemento Produção e Consumo. O elemento não-

trabalho aparece como um efeito necessário do sistema econômico na reprodução dos 

meios de produção, da força de trabalho e a apropriação do produto pelo não trabalho. O 

elemento Gestão articula o sistema urbano à instância política e regula as relações entre 

o conjunto de seus elementos. O uso da cidade como objeto de análise abre 
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possibilidades interessantes de se contribuir para o estudo de organizações complexas, 

temática de alta relevância nos estudos contemporâneos mais densos sobre 

organizações, como referem Lê Moigne (1994) e oerges (1992), entre outros. 

A cidade é fruto do trabalho coletivo de uma sociedade. Nela está materializada a 

história de um povo, suas relações sociais, políticas, econômicas e religiosas. Sua 

existência ao longo do tempo é determinada pela necessidade humana de se agregar, de 

se inter-relacionar, de se organizar em torno do bem estar comum, de produzir e trocar 

bens e serviços, de criar cultura e arte, de manifestar sentimentos e anseios que só se 

concretizam na diversidade que a vida urbana proporciona. Todos nós buscamos uma 

cidade mais justa e mais democrática, que possa, de alguma forma, responder a 

realização dos nossos sonhos.

A imensa e rápida urbanização que passou a sociedade brasileira foi certamente uma das 

principais questões sociais experimentadas no país no século . Enquanto em 1960, a 

população urbana representava 44,7  da população total, contra 55,9  da população 

rural. No ano 2000, 81,2  da população brasileira vivia em cidades. Essa transformação  

revela o crescimento populacional do país como um todo. Nos 36 anos entre 1960 e 

1996 a população aumenta de 31 milhões para 137 milhões. A urbanização vertiginosa, 

coincidindo com o fim de um período de acelerada expansão da economia brasileira, 

introduziu no território das cidades um novo e dramático significado: as injustiças e 

desigualdades da sociedade. 
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Em uma cidade dividida entre a porção legal, rica e com infra-estrutura, e a ilegal, pobre 

e precária, a população que está em situação desfavorável acaba tendo muito pouco 

ntre processos sócio-econômicos, 

aprovado em julho 

e 2001, que vem dá as diretrizes para a política urbana do país, nos níveis federal, 

omplexidade, traz elementos que interagem como um grande sistema 

m funcionamento. Esses elementos correspondem às dimensões econômicas, sociais, 

acesso às oportunidades de trabalho, cultura ou lazer. 

As cidades que se transformaram em caóticas e desequilibradas, nem sempre por falta 

de planejamento, e sim de uma interação perversa e

opções de planejamento, e políticas urbanas e práticas políticas, que construíram um 

modelo excludente em que muitos perdem e pouquíssimos ganham.  

O Estatuto da Cidade, assim conhecido, é um projeto de lei que  foi 

d

estadual e municipal. No Capítulo I, artigo 2 , suas diretrizes estabelecem garantia do 

direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 

saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, o 

trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (ESTATUTO DA 

CIDADE,2001).  

 A cidade, na sua c

e

culturais, políticas, ambientais e administrativas. Para que se torne sustentável, a cidade 

precisa ser desenvolvida procurando se tornar uma cidade socialmente includente, 

economicamente viável, politicamente legítima e democrática, ecologicamente 

equilibrada, com uma cultura conservada e uma gestão competente e ética. Com 

isso, se faz necessário existirem políticas públicas que possam considerar todas essas 

dimensões e que executem Projetos Urbanos integrados. 
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O Projeto Sítio Grande/Dancing Days, utilizado como estudo de caso, trata dessas 

várias dimensões e é definido como um Projeto Integrado, que faz parte do Programa 

abitar Brasil BID. O Regulamento Operacional do Programa Habitar Brasil - BID 

define como Projeto Integrado, um projeto de urbanização que tem por objetivo 

iada; seus componentes surgem de uma priorização 

ntre todos os componentes possíveis e estão devidamente coordenados entre si. 

nda.

.

ssas duas comunidades onde estão sendo beneficiadas possuem suas histórias, suas 

 dos especificados no sistema urbano. Esta articulação se faz pela 

H

melhorar a qualidade de vida de  

populações de assentamentos urbanos carentes de infra-estrutura e serviços básicos. 

Tem as seguintes características: resulta de um planejamento realizado em conjunto 

com a comunidade a ser benefic

e

Por mel oria da qualidade de vida entendemos como um processo que se instale em 

uma área ou comunidade e que traga resultados significativos e uma transformação na 

vida dessas pessoas que ali vivem no tocante aos componentes habitabilidade e re

Esse Projeto sendo um processo de urbanização de áreas pobres que acontece de forma 

sistêmica e integrada, traz no seu bojo essa concepção de complexidade  da cidade, 

por ser um projeto que necessita de intervenções nas suas mais variadas dimensões

E

relações sociais, políticas, econômicas e religiosas e que vive esse processo perverso 

sócio-econômico.  

3.2 A Articulação Interinstitucional como estratégia para assegurar a 

Sustentabilidade dos Projetos UrbanosO sistema urbano não é exterior à estrutura 

social, ele a especifica e faz parte dela. É preciso levar em conta sua articulação com 

outros níveis, além
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inserção necessária dos agentes urbanos no sistema de posições econômicas, políticas e 

ideológicas da estrutura social, bem como nas diferentes relações entre as posições, que 

definem os sistemas na sua estrutura interna.  

Concretamente, os agentes urbanos terão um valor nas três instâncias: econômicas 

(meios de produção-relação de propriedade); político-jurídica (Dominante-regulação e 

integração, Dominada-manutenção da ordem); ideológica (comunicação- 

conhecimento- legitimação). 

s, assim constituído. 

rtir da determinação e da filiação 

ultidimensional destes agentes.  

dos Projetos Urbanos e da cidade. 

re

As práticas urbanas surgem a partir da inserção do sistema urbano articulado na 

estrutura social geral. Nas formas sociais, a partir desta tríplice determinação dos atores 

de apoio e do campo das prática

As práticas urbanas formam um sistema. Mas elas não têm uma significação por si só. 

Sua única significação é a dos elementos estruturais que elas combinam. Essas 

combinações se realizam por meio dos agentes, a pa

m

A Articulação Interinstitucional é entendida como ato ou efeito de articulação 

entre as instituiç es, conforme definição do dicionário Aurélio. Essa articulação é 

fundamental no processo de Gestão

Partindo do princípio de que as relações sociais têm um caráter complexo e 

contraditório, com atributos e interesses diferentes e semelhantes, muitas vezes essas 
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relações sociais estabelecem o poder e, de acordo com os valores e papéis de cada ator 

s não são 

melhantes surge o conflito. Quando o indivíduo passa para um componente de 

teresse coletivo, seus interesses e objetivos passam a ser secundários e os da 

 segundo princípios e objetivos. A realidade social é complexa, 

ontraditória e dinâmica. Diante deste cenário, a forma de estabelecer uma relação 

-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, o trabalho e o 

zer  e que propiciem o bom convívio ,através da reflexão e do aprimoramento do lugar 

social, precisa haver uma  negociação em busca de um resultado satisfatório. 

As relações sociais têm sempre um caráter dialético, e quando os interesse

se

in

coletividade são os mais importantes. Quando surge um conflito nas relações sociais, 

precisa ser bem trabalhado, para que não comprometa o objetivo maior da coletividade 

(LA MORA,1998). 

Os Projetos Urbanos Integrados são elaborados e executados por uma rede de agentes 

sociais (instituições)

c

satisfatória entre estes agentes sociais é a troca de valores, onde todos ganhem e que os 

sujeitos sociais sejam atendidos nas suas necessidades, com ênfase na melhoria da 

habitabilidade das pessoas das comunidades beneficiadas, onde os Projetos Urbanos são 

implementados.  

Entendemos por Habitabilidade o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infra

la

objeto habitação.
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A concentração populacional nas áreas urbanas tem exercido pressão sobre as infra-

estruturas urbanas básicas, marcadas pela insuficiência do atendimento, pela 

existência do serviço, pela escassez e, muitas vezes, pela adoção de soluções 

ambientalmente condenáveis.  

 compreende a formulação e a aplicação de instrumentos 

ficados e pelos espaços livres, revela as diferentes 

pções de desenvolvimento urbano adotadas. 

locando os limites e as modalidades da 

ansformação, buscando a sustentabilidade, onde são consideradas todas as dimensões: 

in

A pobreza está no centro de grande parte dos problemas ambientais urbanos, e sua 

manifestação nos assentamentos humanos revela o agravamento das condições de vida 

nas cidades, principalmente nos municípios metropolitanos.  

A gestão ambiental urbana, que

normativos, a realização de projetos e obras, o acesso a recursos  públicos e privados  

e a interface com os diferentes interesses que convivem na cidade, é fundamental para a 

construção de cidades sustentáveis. 

A noção de Cidades Sustentáveis nasce como forma da conjugação da questão 

econômica, social, política e ambiental. Nesse contexto, o ambiente construído das 

cidades, definido pelos espaços edi

o

Entende-se por Cidades Sustentáveis uma construção coletiva de cada população 

urbana, mobilizando o imaginário coletivo e criando novos paradigmas, definindo o que 

se deseja que permaneça e se transforme, co

tr

política, ambiental, administrativa, urbana, cultural, econômica, tecnológica, 

institucional, social, demográfica, ecológica.
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A cidade sustentável, esse fenômeno em construção, pressupõe um conjunto de 

mudanças, algumas subjetivas e individuais, outras objetivas e que devem ser 

lcançadas de forma coletiva. Algumas mudanças são destacadas por Alva ( 1997), onde 

diz que a sustentabilidade das  cidades brasileiras vai depender de nossa  capacidade de 

tros. 

a suas habilidades técnicas, sociais e até 

esmo a personalidade. 

ssos de urbanização e práticas urbanísticas que incorporem 

a

reorganizar os nossos espaços, gerir novas economias externas, eliminar as 

deseconomias de aglomeração, melhorar a qualidade de vida das nossas populações, e 

superar as desigualdades sócio-econômicas como condição para o crescimento 

econômico e não como sua consequência. 

Segundo Mcclelland (1997) as pessoas têm a necessidade de poder.  A meta da 

motivação do poder é sentir-se poderoso. Outras pessoas têm outras necessidades, 

como, por exemplo, de atuação, colocando metas desafiadoras para si próprias, ou de 

afiliação, procurando dar-se bem com os ou

Para cada tipo de necessidade existem implicações para o bom desempenho de cada 

pessoa. O importante para que se atinjam resultados satisfatórios é a combinação das 

três necessidades: poder, atuação e afiliação. 

Temos ainda que observar que outros fatores interferem na articulação desses agentes. 

O fator ambiental, com referência a estrutura organizacional de cada instituição; o fator 

individual, de cada agente, com referência 

m

Com tudo isso, para alcançar  a meta de construir ou conduzir as aglomerações urbanas 

para a formação de metrópoles e cidades sustentáveis é necessário o comprometimento 

dos gestores com proce
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Projetos Urbanos  Integrados, e que tenham a atenção especial com a dimensão 

zes

ontraditório. É importante que se criem meios de associar ao planejamento urbano, 

ntes s  monitoramento 

 avaliação de Projetos Urbanos em comunidades pobres. 

.2.1 Formas de Articulação Interinstitucional 

ambiental na produção e na gestão do espaço. É preciso incorporar a idéia de limite dos 

recursos naturais básicos, como a água, o solo e o ar; buscar alternativas para reduzir a 

sua degradação e desperdício e, finalmente, construir, viabilizar e respeitar os canais 

institucionais para o engajamento da população em práticas de co-responsabilidade. 

Esses agentes sociais precisam se articular. No entanto, sabemos que cada agente tem 

seu papel e ao mesmo tempo tem seus atributos, interesses, que podem ser homogêneos 

ou  heterogêneos. É um processo dialético e conflituoso, dinâmico, muitas ve

c

mecanismos  eficazes de participação e de aferição da qualidade da  Articulação 

Interinstitucional (LA MORA,1998).                                             

La Mora (1998) contribui com a proposição de que a aferição da qualidade da 

participação   pode se dar utilizando-se as variáveis Forma, Tipo, Grau e Nível   de 

participação interinstitucional dos age ociais  durante a  execução,

e

Este estudo utiliza o conceito de articulação dos agentes sociais, de acordo com  a 

proposição acima descrita por La Mora(1998).  

3
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Neste estudo utilizou-se a variável denominada de Forma da articulação, proposta por 

a Mora (1998), no estudo de caso do Projeto Sítio Grande/Dancing Days, com  quatro 

diferentes formas :  espont nea, indu ida, conquistada e imposta.

ntende-se como articulação espont nea, a forma em que os agentes sociais, em 

irtude dos seus interesses e capacidades específicas, resolvem espontaneamente 

esenvolver um projeto urbano, sem a prévia determinação de um dos agentes 

do a participar do projeto coletivo, mobiliza-se para conseguir um 

spaço de participação nesse projeto. Essa articulação poderá ser conquistada 

ão terá 

L

E

v

d

intervenientes. á a articulação indu ida refere-se ao processo que alguém induz outra 

pessoa a participar de um  projeto urbano, supondo que o outro terá interesse em 

participar e poderá colaborar de forma mecânica ou orgânica, contribuindo para o 

processo coletivo.

A articulação conquistada ocorre quando um agente social ou uma instituição não 

tendo sido convida

e

gradualmente em função do interesse demonstrado pelo agente social ou instituição. 

Aos poucos ele pode conquistar seu espaço num projeto urbano, tendo a possibilidade 

de ter o direito de participar das decisões e podendo ter os benefícios do projeto. 

A articulação imposta é a pior forma de articulação. Geralmente quando alguém for 

obrigado a participar de um projeto urbano, ele participará de forma passiva e n
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interesse de contribuir para esse projeto. A alternativa é estimular esse agente social a 

 proposição de La Mora(1998) define três tipos de articulação dos agentes sociais que 

ção em um projeto urbano: clientelista, 

aniqueísta e crítico.

articulam de forma indu ida ou imposta. Geralmente essa 

rticulação entre um dos agentes sociais acontece quando se detém o controle dos 

les se tornam mutuamente adversários. Para prevalecer os interesses do 

rupo, eles precisam ser derrotados. 

participar ou simplesmente excluí-lo do projeto urbano, tendo em vista que ele não 

estará contribuindo para o resultado desse projeto. 

3.2.2 Tipos de Articulação Interinstitucional 

A

poderão participar do processo de negocia

m

O tipo de articulação clientelista no processo de negociação é muito comum nos 

agentes sociais que se 

a

recursos financeiros ou o poder institucional, estabelecendo uma articulação clientelista 

e manipuladora com seus parceiros, com o objetivo de obter a concordância desses nas 

propostas apresentadas, cujas metas e estratégias são favoráveis aos interesses do grupo 

hegemônico. 

Quando os agentes sociais estabelecem uma articulação maniqueísta no processo de 

negociação, e

g



60

Na maioria das vezes as negociações são realizadas num clima hostil, difícil e ninguém 

tem o interesse de ceder suas opiniões. Pode acontecer uma ruptura da negociação, 

ta e maniqueísta. 

 o melhor tipo de participação nas negociações, quando os agentes sociais percebem 

Interinstitucional

 crescentes. Ele classifica-os 

e  a 6.

e a convocatória. Fazem parte os e cluídos ou não convidados.

reender o que 

lação é o agente social que apenas oferece ou recebe a informação

elos outros agentes sobre a definição dos problemas que serão resolvidos, e os 

objetivos e estratégias que foram decididas por eles. 

atingindo os interesses do grupo, por uma atitude radicalmente crítica. 

O tipo crítico de participação é a síntese da dialética do tipo clientelis

É

que as negociações podem ser realizadas com transparência. Não existe a subordinação 

e a hostilidade dos agentes, como acontece com os outros dois tipos anteriores. O 

processo de negociação acontece de forma que cada agente ceda um pouco nos seus 

valores secundários e permaneça firme nos seus valores fundamentais, tendo vantagens 

para todos na negociação.

3.2.3 Graus de Articulação 

La Mora (1998) propõe que os graus de articulação sejam

d

O Grau  de Articulação significa que o agente social recusa a articular e não 

comparec

O Grau 1 de Articulação são os omissos que nada expressam, permanecem sempre 

calados quando participam das reuniões, por não ter interesse ou não comp

está sendo tratado. 

O Grau 2 de Articu

p
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O Grau 3 de Articulação é o agente social que emite sua opinião, em virtude das 

informações que possui sobre o problema, e a forma de resolvê-lo coletivamente. 

 Grau  de Articulação é o agente social que tem proposta, com uma opinião sólida 

 Grau 5 de Articulação é o agente social que faz e ig ncia para que os outros agentes 

 Grau 6 de Articulação é o agente social que toma decisão na negociação, tendo sua 

.2.4 Nível de Articulação Interinstitucional 

ORA,1998).

uando os agentes sociais nos processos 

emocráticos colocam em discussão todos os assuntos, dos mais importantes aos menos 

O

em que tende a ser aceita pelo grupo. 

O

aceite sua proposta, porque tem fundamentos legais, sociais, econômicos sobre elas. 

O

proposta aceita pelo grupo, atingindo o grau máximo de articulação. 

3

Serão utilizados 03 níveis de articulação: Alto, ai o e Neutro (LA M

 O Nível Alto de Articulação acontece q

d

importantes. 

O Nível ai o de Articulação acontece quando os agentes sociais colocam em 

discussão apenas questões secundárias. 
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O Nível Neutro de Articulação acontece quando os agentes sociais não levam para 

discussão os assuntos e não emitem opinião favorável ou contrária, permanecem neutros 

o processo de negociação.

sui diversos formatos. Ela pode se constituir num 

stema de consórcios, que é uma solução cada vez mais adotada por diferentes 

 pode existir por meio de 

arcerias entre diversas instituições, ou, ainda, se constituir num sistema de redes.  

e no 

mbito das relações intermunicipais, nada mais apropriado. Em áreas específicas como 

sico e outras, os problemas estão 

ntrelaçados na órbita de dois ou mais municípios, onde os governos municipais 

o

lução integrada e compartilhada de problemas comuns e ampliação da oferta de bens 

n

3.3 Os diversos formatos da Articulação Interinstitucional 

A Articulação Interinstitucional pos

si

municípios do País para a resolução de problemas comuns; ou

p

3.3.1 O Consórcio como formato da Articulação 

Consórcio, do latim Consortiu, implica a idéia de associação, ligação, união; 

â

educação, saúde, transportes, saneamento bá

e

precisam usar esse instrumento para melhor aproveitamento dos recursos municipais. 

Os consórcios apresentam-se como uma das formas de cooperação intermunicipal entre 

pessoas públicas. Para as municipalidades, os consórcios podem constituir-se num 

valioso instrumento para viabilizar parcerias e alianças intermunicipais, propiciand

so

e serviços públicos. 
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 No Maranhão, 15 municípios se reuniram e formaram o Consórcio Intermunicipal de 

Produção e Abastecimento (CINPRA), com objetivo de superar a dependência em 

relação a outros Estados para o abastecimento de hortifrutigranjeiros. á os municípios 

e São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre (SC) formaram o Consórcio 

Quiriri, visando somar esforços na preservação ambiental (FICHA 

orte Catarinense, divisa com o estado do Paraná( ACOBI, 

999).

m Conselho Fiscal, uma Coordenação Executiva e Grupos Municipais de 

abalho.

s dos envolvidos no Consórcio sugerem que em nenhum momento as 

ontendas políticas dificultaram os entendimentos em torno desta instância 

intermunicipal.  

d

CATALOGR FICA, 2000).

O Consórcio Quiriri foi instituído oficialmente em 23/09/1997 e resultou de uma 

iniciativa conjunta dos prefeitos das cidades de São Bento do Sul (57.098 habitantes), 

Rio Negrinho (31.611 habitantes) e Campo Alegre (10.549 hab),localizadas na bacia do 

alto Rio Negro, no Planalto N

1

Aprovado com força de lei nos respectivos municípios, o Consórcio é dirigido por 

conselhos representativos dos vários setores da sociedade civil. Compõe-se de um 

Conselho de Prefeitos; um Conselho da Sociedade Civil dividido em câmaras urbana e 

rural; u

Tr

As cidades integrantes do Consórcio são dirigidas por prefeitos de diferentes partidos, 

que formam um campo de disputa política bastante acirrada na arena estadual: PFL (em 

Campo Alegre), PPB (em São Bento do Sul) e PMDB (em Rio Negrinho). Entretanto, 

depoimento

c
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A criação do Consórcio Quiriri representa um esforço integrado, visando a uma 

fiscalização adequada dos recursos naturais da região e ao equacionamento dos 

problemas causados pela geração, tratamento e destinação final de resíduos sólidos. Até 

então não existiam ações preventivas em relação aos resíduos produzidos nos três 

municípios( ACOBI, 1999). 

 idéia do Consórcio surgiu num contexto em que se verificou que a degradação do 

pela população como o serviço prestado de forma mais 

ficiente pela prefeitura.

a

A

meio ambiente não prejudicava apenas um determinado município, mas toda a região.  

A gestão dos resíduos sólidos, dinamizada pelo Consórcio Quiriri, é amplamente 

legitimada nos três municípios e tem obtido, segundo pesquisas realizadas pelos 

administradores locais, avaliação extremamente positiva. Em Campo Alegre e São 

Bento do Sul foi apontado 

e

Os fatores de inovação dizem respeito a um esforço conjunto de prefeitos filiados 

partidos adversários para resolver problemas ambientais, que só encontram solução por 

meio de ações que extrapolam o território de seus municípios. As iniciativas de 

Consórcio tratam não apenas da temática ambiental: várias delas focalizam a questão do 

desenvolvimento econômico, como é o caso do Consórcio do Grande ABC, em São 

Paulo.

O Consórcio Quiriri mostra que o consorciamento entre os municípios, baseado em 

propostas de ação precisas e de forte apelo sócio-econômico e ambiental, articuladas 

com a participação popular, representa um caminho importante para a resolução de 
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problemas que freq entemente não são enfrentados em virtude da sua complexidade, da 

falta de recursos e da ausência de apoio da população local( ACOBI,1999). 

Outro importante Consórcio Intermunicipal é o do Grande ABC que reúne prefeitos das 

dré(FICHA

ATALOGR FICA,2000).

s vezes não há nem limite geográfico, como um córrego 

ue os separe  A divisa com Mauá apresenta uma situação em que várias ruas 

Bacias do Alto Tamanduateí e Billings, formado pelos prefeitos das cidades de Santo 

André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 

Serra, foi criado em 1990. Conhecido como Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, 

ou simplesmente Consórcio do Grande ABC, seu principal objetivo é promover formas 

articuladas de desenvolvimento regional. A sede fica em Santo An

C

Foi requisito para a instalação do Consórcio que sua gestão seja absolutamente 

suprapartidária, isto é, quaisquer que sejam os partidos políticos dos prefeitos, que são 

os membros de seu órgão soberano, denominado Conselho de Municípios, deverá ser 

acatada a ordem de que o interesse regional de medidas adotadas deve prevalecer a 

questões partidárias. São sete municípios, mas, andando pela região, você não consegue 

ver os limites das cidades. 

q

compartilham um lado com Mauá e o outro lado com Ribeirão Pires. Isso faz com que 

as pessoas circulem muito, moram em uma cidade, estudam na outra,  trabalham em 

outra, se divertem em outra e fazem compras em outra.  É como se a região fosse uma 

única cidade , segundo Maria Inês Soares, Prefeita de Ribeirão Pires(FICHA 

CATALOGR FICA, 2000).
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Com personalidade jurídica, orçamento e recursos próprios, as prefeituras contribuem 

de acordo com suas arrecadações. O Consórcio passou a celebrar convênios, parcerias e 

receber recursos para fins preestabelecidos.  

3.3.2 Parcerias como formato de Articulação  

Por meio de parcerias e de alianças estratégicas, as organizações podem desenvolver 

novas atividades, iniciar novos projetos, abrir frentes de atuação, fortalecer projetos em 

a organização pode superar suas 

não é tão forte.

 sido apregoadas, tanto 

omo uma necessidade quanto como um modo de atuação e, ainda, como um valor em 

andamento, ampliar o leque de conhecimentos, captarem recursos, economizar seus 

recursos humanos e materiais sem prejuízo do trabalho, e aumentar a capacidade de 

intervenção. Por meio das alianças e parcerias, um

lacunas e preencher espaços importantes onde 

Segundo Leandro Lamas alarelli (2004), parceria tem sido um termo bastante utilizado 

e difundido, buscando caracterizar o que seria um novo modelo de relação entre as 

várias organizações da sociedade: ONG S, governos, agências multilaterais, fundações, 

igrejas, sindicatos, empresas, entidades assistenciais. Sua virtude viria do fato de 

enfatizar a atuação motivada por interesses comuns, ao invés do relacionamento pautado 

pelo conflito e pela concorrência. Cooperação e parceria têm

c

si mesmo. Tão valorizada e ao mesmo tempo tão difícil de se construir. 

Toda e qualquer organização atua e se move num ambiente onde estão presentes outras 

organizações, instituições, grupos e indivíduos, com os quais estabelece relações de 

várias naturezas: de contrato ou mercado, de subordinação política ou legal, de serviço 

(com o seu público alvo, por exemplo), de cooperação e de concorrência. Com uma 
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mesma organização (por exemplo, um financiador) pode existir simultaneamente uma 

relação de contrato e de cooperação. A esta rede de relações de uma organização 

enomina-se de seu marco ou panorama institucional.  

m ser ampliadas, intensificadas, 

odificadas, estabelecendo objetivos para cada uma delas ou para o 

de certas formas de cooperação entre organizações que 

dica, antes de tudo, uma ação conjunta, motivada pela existência de interesses e 

stroem um 

d

Muitas vezes a organização tem apenas uma percepção muito difusa do seu panorama 

institucional, como se as relações estabelecidas fossem produtos das circunstâncias, das 

oportunidades ou do acaso. Mas, quanto mais a organização tem consciência delas, 

consegue visualizá-las enquanto conjunto e reflete sobre elas, mais tem condições de 

perceber se são suficientes ou adequadas às suas necessidades e ao cumprimento de sua 

missão. Torna-se possível perceber quais relações deve

m

conjunto( ALARELLI, 2004). 

 A organização torna-se sujeito de suas relações, sabendo com quem quer ou deve se 

relacionar, com quem mantém relações de subordinação, com quem deve estabelecer ou 

aprofundar a cooperação e o que espera disso. Reduz-se, deste modo, os riscos da 

inconstância, do personalismo, do idealismo e do amadorismo tão comuns.  

Parceria tem sido a designação 

in

objetivos comuns, na qual cada um aporta e mobiliza os recursos que dispõe para atingir 

estes objetivos. Não é o seu caráter legal ou formal que a determina. É mais 

precisamente, a qualidade da relação que a distingue. Ou seja, o modo como 

organizações com distintos interesses, poderes, recursos e atribuições con
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espaço, onde se comportam como iguais na definição dos objetivos comuns, dos papéis 

e da contribuição de cada uma(RITS,2004). 

Mas a parceria vai além da troca e da satisfação de interesses mútuos. Há certamente 

uma dimensão de complementaridade, isto é, buscar no outro os recursos e capacidades 

de que não se dispõe, mas que são necessárias para atingir seus propósitos. Porém, a 

diferença reside no fato de que esta troca ou complementaridade têm como motivação o 

cumprimento de objetivos compartilhados e externos a cada uma.  

 e do enfrentamento 

os problemas sociais. 

 na relação, tanto para estabelecer os objetivos como para definir 

s recursos necessários, os papéis e responsabilidades. 

Os objetivos da parceria tendem a ser relativos a um impacto mais profundo na 

realidade nas quais as organizações envolvidas atuam. Por isso, a parceria não apenas 

supre necessidades, mas converte-se tanto numa forma de ampliar e irradiar os efeitos 

de um trabalho, quanto num modo de sensibilizar, mobilizar e co-responsabilizar outros 

sujeitos em torno de ações voltadas para a ampliação da cidadania

d

O pressuposto fundamental da parceria é o encontro de organizações autônomas, com 

identidades e posições claras. Mesmo tendo recursos e poderes distintos, elas devem se 

reconhecer como iguais num determinado momento, além de conhecer e valorizar 

mutuamente a contribuição que cada uma pode dar. E devem adotar um comportamento 

como tendo igual poder

o

 Parceria é o oposto de subordinação. Nesta relação aparentemente tão simples, mas 

difícil de se construir, é que reside o segredo de boas parcerias. Este é o aprendizado 
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que ONG S, entidades assistenciais, empresas e órgãos públicos, agências 

internacionais, sindicatos, associações comunitárias estão tentando pôr em prática, 

atuando em projetos comuns, redes e fóruns. Aprendendo a se ouvir e valorizar 

utuamente, buscando estabelecer relações mais horizontais (RITS, 2004).  

s amplos e 

odos de atuação. 

, isto é, implementar formas de acompanhamento, discussão e 

negociação dos termos do trabalho conjunto e das bases que o motivaram. 

m

Como diz Fernandes (1993), sendo relações múltiplas e parciais, não se deve idealizar 

estas relações e esperar blocos de lealdade permanentes. As alianças mais duradouras 

apenas se constróem como opções que vão se renovando no tempo, a partir da 

experiência da troca, do conhecimento mútuo, do aumento da confiança e do 

desenvolvimento de uma identidade maior em torno de valores, objetivo

m

O importante é reconhecer que qualquer relação, mesmo a melhor parceria, não está 

isenta de tensões e conflitos. Muitos dos problemas nas parcerias surgem, na verdade, 

após algum tempo de realização dos trabalhos em conjunto. Isto porque não bastam boa 

vontade e boas intenções. Poucas vezes as organizações estão preparadas para gerir a 

relação de parceria

re

 É preciso reconhecer o fato de que tanto o ambiente, quanto as pessoas que compõem 

uma organização, mudam. Portanto, é natural que os interesses, papéis, poderes, 

objetivos, vantagens obtidas e capacidades das organizações possam não ser mais os 

mesmos depois de  certo tempo.  
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3.3.3 O sistema de redes como formato de Articulação  

Redes estão em todo lugar. Fala-se de redes celulares, de redes neurais artificiais, de 

redes sociais, de redes organizacionais, de sociedade-rede, de empresa-rede, de 

ar eting -de- rede, de trabalho em rede, de rede de redes. As cadeias de lojas, bancos, 

lanchonetes e supermercados são considerados redes.  

iedade contemporânea são todos 

presentados como redes: as malhas ferroviária e rodoviária, o sistema de distribuição 

er e a orld  ide eb e a 

ternet (BARAB SI, 2004).

o de interligação  características presentes na rede de 

omputadores. Se antes, na sociedade industrial, os processos de trabalho eram bem 

m

As facilidades urbanas e os serviços que suportam a soc

a

de energia elétrica, o sistema de fornecimento de água, os serviços de telecomunicações, 

o sistema de segurança pública, os serviços de saúde, os postos de atendimento das 

várias organizações governamentais. Isso sem falar das redes de computadores: das 

pequenas redes de escritório aos sistemas Peer-to-Pe

In

A figura da rede é a imagem mais usada para designar ou qualificar sistemas, estruturas 

ou desenhos organizacionais caracterizados por uma grande quantidade de elementos 

(pessoas, pontos- de venda, entidades, equipamentos etc.) dispersos espacialmente e 

que mantêm alguma ligação entre si. É uma metáfora comum à nossa época, que ainda 

pouco compreende a natureza do fenômeno da Internet e de seus efeitos e, portanto, 

tende a atribuir a toda situaçã

c

representados pela metáfora da máquina (ou do mecanismo), agora o desenho da rede 

passa a ocupar lugar preponderante no imaginário da sociedade pós-industrial. Mas nem 
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tudo o que apresenta estes três aspectos  quantidade, dispersão geográfica e 

interligação  é rede (RITS,2004). 

Quando tudo é rede, estruturas velhas e novas, modos convencionais e modos 

inovadores de fazer, estratégias de opressão e estratégias de libertação confundem-se 

sob uma pretensa mesma aparência. Se não puder estabelecer algumas distinções, o 

conceito de rede deixa de ter sentido e passa a não servir para nada (RITS,2004). 

Por outro lado, é esse mesmo momento histórico analisado por Castells (1983) que 

celera a fundação de uma sociedade civil global, da qual são expressões marcantes as 

o mesmo modo que o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação 

 do relacionamento entre os atores sociais e das 

tuações políticas que exigiam resposta coletiva, mas que mantinham uma existência 

a

manifestações de Seattle, Praga e Gênova contra a Organização Mundial do Comércio e 

a globalização capitalista (mobilizações organizadas por meio de redes) e o Fórum 

Social Mundial, de Porto Alegre.

D

permitiu o desvairado e incontrolável fluxo de capitais pelo planeta, agilizou também a 

articulação de uma variedade enorme de movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil,  a começar, pelo seu pioneirismo, das redes ambientalistas. 

Tais redes que, anteriormente, emergiam

si

episódica, transformaram-se, propriamente, numa das principais formas de organização 

permanente desses novos movimentos sociais (RITS,2004).  



72

Uma multifacetada constelação de redes de ONG S,  pessoas e grupos de afinidade em 

o coletiva, elas subsistem 

or longos períodos de tempo como instrumento de organização das lutas. 

As redes tornaram-se a principal forma de expressão e organização coletiva, no plano 

elos direitos 

va dimensão, uma função 

xplícita e reconhecida, e um papel político decisivo na conquista e manutenção dos 

 duas grandes articulações: a Associação 

cada uma das áreas da ação política e social humana  educação, saúde, cultura, 

assistência social, meio ambiente, gênero, defesa de direitos e economia solidária, entre 

outros  passou a existir. Embora grande parte dessas articulações seja informal ou 

dependa da temperatura política para fomentar a mobilizaçã

p

político e na articulação de ações de grande envergadura, de âmbito nacional ou 

internacional, das ONG S  e dos novos movimentos sociais. 

Pode-se dizer que no Brasil, o fenômeno da organização dos movimentos sociais em 

rede inicia-se nos anos 1960, em função da necessidade de articulação dos atores 

políticos democráticos em luta contra a ditadura, pela democratização e p

humanos. Contudo, foi somente a partir do final dos anos 1980 e início dos anos 1990, a 

partir inclusive do uso de sistemas pioneiros de comunicação à distância por meio de 

computador, que a articulação em rede passou a ter uma no

e

direitos sociais no país (ABELEM, 1998). 

Um rápido panorama histórico das chamadas redes sociais  no Brasil não pode deixar 

de incluir, por exemplo, a criação do Fórum Nacional Permanente de Entidades Não-

Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fórum DCA, em 

1988, que articulou, formulou e garantiu a aprovação pelo Congresso Nacional do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Contudo, a expansão das redes ocorre 

mesmo nos anos 90. Em 1991, surgem
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Brasileira de ONG S (ABONG), uma entidade que terá papel importante no 

ão se conhece um levantamento sobre a quantidade e as características de 

riginam grupos de afinidade operativos 

ue atuam também fora dela; e outros sistemas organizacionais similares às redes, como 

fortalecimento de redes em vários segmentos da sociedade civil brasileira; e a Rede 

Nacional Feminista de Saúde e Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, criada por 40 

organizações feministas de todo o país (ABELEM, 1998). 

 Nessa mesma época é criado o Fórum Brasileiro de ONG S  e Movimentos Sociais, 

que realizou o encontro paralelo da sociedade civil durante a RIO 92, na qual, entre 

outras articulações, nasceu a Rede Brasileira de Educação Ambiental( REBEA). O ano 

de 1992 também foi marcado pelo impeachment do presidente Fernando Collor e pela 

grande mobilização popular estimulada, entre outros, pelo Movimento pela Ética na 

Política (ABELEM, 1998). 

 A Ação da Cidadania contra a Miséria e pela ida representou, já no ano seguinte, um 

marco para as redes pela experimentação de estratégias de descentralização, autonomia 

e ação diferenciada como orientadoras do desenho da campanha contra a fome  

(estima-se que a iniciativa tenha conseguido promover a criação de 3 mil comitês em 

todo o país, até meados de 1994) (RITS, 2004). 

N

funcionamento dessas redes, mas podem-se estimar em centenas as redes da sociedade 

civil em ação no Brasil. Isso sem mencionar as redes de informação de caráter 

científico-tecnológico, comuns no âmbito das universidades e comunidades de 

cientistas; as listas de discussão, ciberfóruns e outros tipos de ambientes virtuais de 

troca, no âmbito da Internet, que muitas vezes o

q
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consórcios, comitês e fóruns de desenvolvimento local, pactos e emais movimentos 

coletivos informais de ação descentralizada, como campanhas e mobilizações sociais. 

 O fenômeno das redes recebe ainda a contribuição de todo um conjunto, também 

multifacetado, de entidades de caráter associativo, como federações, confederações e 

outras organizações do terceiro setor, que, mesmo não sendo consideradas redes, 

agenciam muitas vezes processos de participação e decisão com as mesmas 

características distintivas. 

Por outro lado, diversas estruturas organizativas que se apresentam com o nome de rede 

o de rede torna-se necessário, no mínimo, para servir de 

arâmetro para o debate (RITS, 2004). 

 rede, objeto de estudo aqui, é aquela que se apresenta como um projeto deliberado de 

organização da ação humana. Nesse sentido, irá tratar da rede como uma organização , 

definitivamente não o são em função de sua arquitetura vertical, da decisão centralizada 

e de seu perfil não-participativo e autoritário de gestão. Essa confusão deriva do uso 

indiscriminado do termo, da imprecisão conceitual, da moda cultural da complexidade e 

do pouco conhecimento disponível sobre redes no Brasil. Por isso, o projeto de 

construção de um conceit

p

Apesar de se valer, muitas vezes, dos conceitos e análises elaborados por Capra (2001) e  

Castells(2001), entre outros, este trabalho não tem como propósito a interpretação dos 

princípios de organização dos sistemas vivos ou o debate, no plano sociológico, do novo 

desenho estrutural da sociedade contemporânea, nem mesmo as implicações sócio-

políticas da emergência e consolidação da redes da sociedade civil na cena brasileira. 

A
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porém não como uma entidade  ou instituição , como o termo organização  pode vir 

a conotar, e sim como um padrão organizativo (e seu modo de operação 

correspondente). Esse padrão ajuda os atores sociais a empreenderem, obterem 

resultados e promoverem a transformação da realidade  padrão e modo de operação 

que, como será visto (e tal é a aposta), já traz embutido, em seus princípios e 

rocedimentos,o exercício dessa transformação. 

ropriedades: A primeira e mais óbvia propriedade de qualquer rede é a 

a não-linearidade - ela se estende em todas as direções. Desse modo, as relações num 

evido ao fato de que as redes de comunicação podem gerar laços de realimentação, 

p

Assim pode-se definir rede de uma maneira muito breve, segundo seu aspecto formal 

aparente. Rede é um agrupamento de pontos (ou nós) que se liga a outros pontos por 

meio de linhas. 

Embora a forma seja um fator decisivo, o desenho da rede não é suficiente para explicá-

la ou caracterizá-la como um sistema com propriedades e um modo de um 

funcionamento específico. Se bastasse identificarmos a existência de ligações entre 

vários elementos, tudo seria efetivamente rede.  

Capra (2001), em seus estudos sobre a organização dos sistemas vivos, apresenta-nos 

algumas dessas p

su

padrão de rede são relações não-lineares. Em particular, uma influência ou mensagem 

pode viajar ao longo de um caminho cíclico, que poderá se tornar um laço de 

realimentação.  

D

elas podem adquirir a capacidade de regular a si mesma. Por exemplo, uma comunidade 

que mantém uma rede ativa de comunicação aprenderá com seus erros, pois as 
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conseq ências de um erro se espalharão por toda a rede e retornarão para a fonte ao 

longo de laços de realimentação. Desse modo, a comunidade pode corrigir seus erros, 

regular a si mesma e organizar a si mesma. Realmente, a auto-organização emergiu 

talvez como a concepção central da visão sistêmica da vida, e, assim como as 

oncepções de realimentação e auto-regulação, está estreitamente ligada a redes 

rganizacional da rede. 

c

(CAPRA, 2001). 

 Capra (2001) nessa análise, demonstra como a circulação de informação de forma não-

linear (isto é, aleatória, não controlada) é capaz de produzir um processo circular de 

aprendizagem crescente, que leva como conseq ência, à reorganização dos próprios 

elementos do sistema. 

 Capra (2001) parte de um aspecto morfológico (a sua não-linearidade) para chegar a 

uma propriedade o
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CAPÍTULO 4 

______________________________________________________________________

4. PERCURSO METODOLÓGICO DO ESTUDO 

4.1 Método Utilizado 

O estudo foi fundamentado nas categorias: Projetos Urbanos integrados, Modelos de 

Gestão Articulados Interinstitucionalmente e Cidades Sustentáveis.  

A proposta metodológica da análise fundamentou-se nas duas dimensões principais: 

Político-Institucional e de Gestão. Foram utilizados os enfoques Governamental e 

Gerencial, Técnico e Comunitário, conforme tabela 1 abaixo: 

DIMENSÃO ENFOQUE 

Político-Institucional Governamental 

Gestão Gerencial 

Técnico

Comunitário 

Tabela 1-Proposta Metodológica

Baseado nessa proposta metodológica, foi utilizado o método desenvolvido por La 

Mora (1998) que visa realizar a aferição da qualidade da Articulação 

Interinstitucional dos agentes sociais, utilizando-se as variáveis Forma, Tipo, Grau e 

Nível de Articulação Interinstitucional durante a execução, monitoramento e avaliação 
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de Projetos Urbanos em comunidades pobres, descrito em maior detalhe no capítulo 3, 

item 3.2  ( 3.2.1. 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4). 

Entendemos que a Articulação Interinstitucional nos mecanismos de Gestão é 

exercitada principalmente através do exercício do diálogo, do debate e da deliberação 

coletiva, para que essa articulação possa ser melhor  apreciada. 

O Objetivo Geral desse estudo foi aferir a qualidade da Articulação 

Interinstitucional entre os diversos agentes sociais como forma de obter a 

Sustentabilidade dos Projetos Urbanos, implementados em áreas pobres, através do 

estudo de caso do Projeto Sítio Grande/Dancing Days, onde procurou-se  identificar a 

articulação  desses agentes sociais , utilizando variáveis referidas anteriormente. A essas 

variáveis são associados indicadores que permitem avaliar políticas públicas e Projetos 

Urbanos.

O Objetivo Específico foi Mensurar a Forma, o Tipo, o Nível e o Grau de Articulação 

Interinstitucional dos agentes sociais, na execução, monitoramento e avaliação das 

ações     de intervenção urbanística nas comunidades de Sítio Grande/Dancing Days. 

A hipótese concebida com o estudo realizado foi: uanto maior for a qualidade da 

Articulação Interinstitucional e istente entre os agentes sociais, maior a possibilidade 

de obter a sustentabilidade dos Projetos Urbanos implementados em áreas pobres, com 

vista a promover melhores condiç es de habitabilidade, mudança na qualidade de vida 
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das pessoas beneficiárias e contribuir com a inclusão social e o pleno e erc cio da 

cidadania .

4.1.1 Articulação em diferentes formas 

A Articulação Interinstitucional, segundo La Mora (1998) pode acontecer de diferentes 

formas: articular com o sentido de Ser, quando o agente social passa a conviver com 

outros agentes e até reunir-se , quando estão envolvidos num processo de negociação; 

articular com o sentido de Fa er, onde os agentes sociais participam de um projeto em 

que tem a intenção de colaborar, cooperar; articular com o sentido de Decidir, onde os 

agentes sociais assumem o comando e tomam decisões num processo de negociação; e, 

por último, articular no sentido de Receber, onde os agentes sociais compartilham o 

resultado das ações coletivas. 

Como as relações sociais são complexas e contraditórias, os agentes sociais apresentam 

interesses muitas vezes conflitantes, por possuírem atributos diferentes e as vezes 

convergentes ou por possuírem atributos semelhantes quando participam de um 

processo de negociação. 

Os agentes sociais que participam de um projeto, onde existe um processo de 

negociação, tem que considerar as variáveis internas que permeiam e que exercem 

influência para a eficácia desse processo, ou seja, as diferenças individuais de cada 

agente social, os seus valores e os interesses comuns. Essas variáveis vão influenciar os 

resultados, possibilitando a conquista dos agentes sociais e a realização de concessões e 

do poder de persuasão.
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As variáveis e ternas exercem também influências, que são o tempo necessário para a 

negociação e as informaç es disponíveis. 

Num processo de negociação, as circunstâncias vão interferir nos resultados. Quando se 

ar decisão, esse processo de negociação se 

gociação. Eles devem ter objetividade, concentrar-se nas 

éias, discutir proposições, saber falar e ouvir; ter consci ncia da negociação, colocar-

reparar-se

ara a análise da situação, explorar as necessidades, sinalizar as preferências pessoais, 

formações fiéis, atualizadas, pertinentes e conhecimento; abilidade, para manter o 

tem o conhecimento das necessidades, compromisso, moralidade, identificação com o 

projeto, investimento e com poder de tom

dará mais facilmente. No entanto, pode haver riscos, uma vez que os agentes sociais são 

muitas vezes concorrentes e podem ter o poder de barganha. ai depender da posição 

que ele tomar e se é legítima. 

Os agentes sociais devem possuir abilidades que serão essenciais para o resultado 

favorável, num processo de ne

id

se no lugar da outra parte, proporcionar alternativas e ter propostas concretas. 

É importante que se estabeleçam estratégias de negociação. Devem-se separar as 

diferenças entre os agentes. É necessário haver um planejamento, ou seja, p

p

testar propostas, trocar concessões, amarrar pontos, fechar acordos. 

É essencial separar as pessoas do problema, concentrar-se nos interesses e não nas 

posições, buscar o maior número possível de alternativas e encontrar critérios objetivos. 

ários fatores são necessários para instituir e fortalecer um processo de articulação: 

vontade política, baseada no interesse, motivação coletiva; compet ncia técnica, com 

in
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grupo unido, ampliar a qualidade da articulação, conquistar os aliados e neutralizar os 

adversários. Para um processo de negociação eficaz tem que buscar os fatos, ter 

resistência, reformular estratégias, barganhar a tomada de decisões, realizarem acordos 

e acompanhar todo o processo com confiança, ética, resultando em ganhos mútuos para 

todos os agentes sociais. 

4.2 Roteiro Metodológico 

4.2.1 O universo do estudo 

 Projeto Sítio Grande/Dancing Days foi utilizado como universo do estudo. Faz parte 

BID, contratado pelo Governo do Estado de Pernambuco no 

no de 2000, que está sendo implementado nas comunidades pobres  de Sítio 

es de 

gularização fundiária, implantação de infra-estrutura, desenvolvimento comunitário, 

O

do Programa Habitar Brasil 

a

Grande/Dancing Days, localizadas no bairro da Imbiribeira, na cidade do Recife. 

Esse projeto foi escolhido por ser um projeto integrado, com uma dimensão 

multidisciplinar, ou seja, por realizar intervenções que compreendem açõ

re

ambiental, geração de trabalho e renda, com o objetivo de proporcionar a melhoria das 

condições de habitabilidade dessas duas áreas pobres.  

O estudo utilizou um método qualitativo para a aferição da qualidade da Articulação 

interinstitucional dos agentes sociais. 
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4.2.2 Procedimentos Operacionais 

Os procedimentos operacionais realizados no estudo,estão representados no Quadro 02 

 da coleta de dados, tendo dois enfoques: o político 

institucional e de gestão, através dos seguintes instrumentos: pesquisa documental,

tilizando relatórios mensais e trimestrais do Trabalho de Participação Comunitária 

Qu ntos operac

abaixo. Ele constituiu inicialmente

u

realizado nas duas comunidades pobres e atas de reuniões que tiveram como 

participantes os agentes sociais que estão envolvidos com o referido projeto; 

observação participante, com observação da participação dos agentes sociais em 

fóruns, reuniões; e entrevistas semi-estruturadas, aplicadas aos agentes sociais, que 

representam as instituições e os habitantes das duas comunidades pobres.   

COLETA DE DADOS 

ENFOQUE POL
INSTITUCIONAL

TICO ENFOQUE DA 
GEST O

PERCE
DOS A
SOCIAIS

P O
GE

PE A 
E

PERCEP O DA 
COMUNIDADE 

PE
A
SOCIAIS

RCEP O DOS 
GENTES

RCEP O D
NTES COMUNIDAD

OBSER A O 
PARTICIPANTE

PESQUIS  
DOCUMENTAL

A ENTRE ISTAS 

adro 1-Procedime ionais
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ente identificou- e social, atra rios. O Quadro 03 

representa um diagram  do 

processo de implementação do Projeto Sítio Grande/Dancing Days. 

Posteriormente classificou-se em categorias: Público Federal, Público Estadual, 

Público Municipal, Empresa Privada e Sociedade Civil. 

Inicialm se cada agent vés dos relató

a com a identificação dos agentes sociais que participam

In T e Name Of God 
UCP Unidade de Coordenação do Programa  

MINISTÉRIO DAS CIDADES 

    Quadro 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS  

COMUNIDADES 
SÍTIO GRANDE E DANCING DA S 

UEM   UEE  Unidade
e ecutora estadual

COORDENADO
CEHAB- TÉCNICOS 

 Unidade e ecutora 
municipal

PREFEITURA              

SECRETARIAS
MUNICIPAIS 

RES

CAI A 

    COORDENADORES

    TÉCNICOS  
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A partir da identificação, verificou-se como esses agentes sociais se articulam, 

utilizando as variáveis Tipo, Forma, Nível e Grau de Articulação Interinstitucional, 

pesquisa documental nos relatórios 

ensais e trimestrais do Trabalho de Participação Comunitária e atas de reuni es

ada agente social foi 

alizada, através da pesquisa documental, utilizando atas de reuniões, no período de 

strumento utilizado para a aferição das variáveis citadas acima, foi a 

plicação de 05 entrevistas semi-estruturadas para cada tipo de agente social 

o, as seguintes categorias: clientelista,  maniqueísta e

rítica,  com a  codificação alfabética de A até C. Para  a variável Forma, foram 

conforme  método proposto por La Mora(1998).

A forma de aferir essas variáveis foi através de

m

realizadas com os agentes sociais envolvidos, anexas aos relatórios descritos acima, do 

período de aneiro/2001 a unho/2004. Esses relatórios foram elaborados pela CEHAB 

e encaminhados à Caixa Econômica Federal. Para identificação dos agentes sociais foi 

utilizada uma codificação numérica de 0 a 5, conforme Tabela 2. 

A aferição das variáveis Tipo e Forma de articulação de c

re

04/06/2004 à 02/05/2005 e observações  realizadas com os  representantes das 

instituições e técnicos da CEHAB- Companhia Estadual de Habitação e Obras, em  

reuniões que aconteceram nos dias 02/07/2004, 14/07/2004, 19/04/2005, 02/06/2005 e 

13/06/2005.

Um outro in

a

identificado, conforme tabela 04 abaixo  e  a aplicação de entrevistas para os habitantes 

das duas comunidades pobres.

Utilizamos para a variável  Tip

c



85

utilizadas as categorias: espont nea, indu ida, conquistada ou imposta , com a 

codificação alfabética de D a G. Essas variáveis estão  representadas na Tabela 02. Duas 

outras variáveis verificadas foram o Grau e o Nível das articulações dos agentes 

sociais.  Para a aferição da variável Grau, procurou-se verificar a participação de cada 

agente social durante a atuação do Projeto Sítio Grande/Dancing Days, ou seja, se eles 

respeitaram à tomada de decisões, oferecendo propostas, mencionando opiniões, 

informações, exigindo ou simplesmente se eles foram omissos ou até ausentes. Foi 

utilizada a codificação alfabética de H a N.Para a aferição da variável Nível foi 

verificado se os agentes sociais tiveram uma alta ou baixa articulação, ou simplesmente 

foram neutros. A codificação alfabética variou de O a Q.  

Os instrumentos utilizados para aferir os dados, foram os mesmos, ou seja, atas de 

uniões e fóruns, entrevistas semi-estruturadas, observações. A codificação re

demonstrada na Tabela 02, teve a finalidade de facilitar a tabulação dos dados do 

estudo, nos diversos instrumentos utilizados, embora não estejam registradas na maioria 

das tabelas apresentadas abaixo, pois preferiu-se utilizar o nome da própria variável, 

para facilitar a análise do estudo. 

C DIGO CATEGORIAS C DIGO TIPO C DIGO FORMA 

0 Público Federal A Clientelista D Espontânea 

1 Público Estadual B Maniqueísta E Induzida 

2 Público Municipal C Crítica F Conquistada

3 Empresa Privada G Imposta 

4 Sociedade civil 

C DIGO DIGO Í EL GRAU C N

H usente  eutro A O N
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I Omisso P Alto 

Informa Q Baixo 

Opina 

L Propõe 

M Exige 

N Decide

Tabela 2 - CO ÇÃO DAS ARI EIS 

 objetivo da utilização desses instrumentos foi verificar a proposta metodológica do 

ão Interinstitucional através do Projeto Sítio 

Gerencial e 

écnico, foram utilizados os relatórios, as entrevistas e as observações. Para verificar a 

sob a dimensão Político-Institucional, foi verificada nos 

latórios do Trabalho de Participação Comunitária, onde apresentaram os 

.2.3. Coleta e Registro dos dados 

DIFICA

O

estudo, para aferir a qualidade da Articulaç

Grande/Dancing Days, sob as dimensões político-institucional e de gestão. 

Para verificar a proposta metodológica do ponto de vista Governamental, 

T

proposta metodológica do ponto de vista da comunidade, foram aplicadas 05 entrevistas 

com os seguintes representantes: 01 agente comunitário de Sítio Grande, 01 agente 

comunitário de Dancing Days, 02 pessoas da comunidade de Sítio Grande, por ser uma 

comunidade com mais habitantes e 01 pessoa da comunidade de Dancing Days, 

escolhidos aleatoriamente. 

A proposta metodológica 

re

dificultadores e facilitadores para a execução do trabalho social, do referido projeto.

4
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Os dados do estudo foram extraídos dos documentos pesquisados, como os relatórios 

ensais e trimestrais do Trabalho de Participação Comunitária, as atas de reuniões, 

.2.4 Análise dos dados 

 baseada na proposta metodológica, descrita no estudo, sob as 

uas dimensões Político-Institucional e de Gestão.

 MODA ou norma, que é o valor 

ais freq ente em uma distribuição. É uma medida de posição. É o valor que se repete 

 dados, utilizou-se vários gráficos e tabelas, para se 

bter uma melhor representação e clareza dos resultados do estudo. 

ômenos abrangidos 

ela hipótese. Foram utilizadas as quatro variáveis: Tipo, Forma, Nível e Grau de 

m

entrevistas semi-estruturadas e observações dos representantes das diversas instituições 

que participam do Projeto Sítio Grande/Dancing Days.  

4

A análise dos dados está

d

Para análise e interpretação dos dados utilizou-se a

m

em maior número de vezes.  

Para apresentação da análise dos

o

Procurou-se com os dados coletados, testar as ocorrências de fen

p

Articulação Interinstitucional e para cada agente social identificado, foram verificadas 

essas variáveis, para que  no final  fosse possível confirmar ou não  a hipótese proposta 

no estudo. 



88

Os limites metodológicos foram avaliados, em razão dos documentos pesquisados não 

rem informações necessárias, com clareza, para poder aferir todas as variáveis 

ve-se a preocupação de realizar uma análise crítica dos 

sultados do estudo, para subsidiar os técnicos envolvidos com o Projeto Sítio 

 executor, a Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco 

EHAB), o estudo poderá trazer elementos que poderão contribuir para avaliação do 

te

propostas no estudo. As entrevistas, por sua vez, nem sempre obtinham a informação 

solicitada com objetividade. 

Com os dados coletados, te

re

Grande/Dancing Days, das diferentes instituições pesquisadas, principalmente aqueles 

que estão executando e acompanhando a implementação do referido projeto, em campo, 

diariamente.  

Para o agente

(C

Projeto Sítio Grande/Dancing Days, principalmente sua forma de gestão. Também 

poderá contribuir para a gestão de outros Projetos Urbanos que tenham como executores 

a CEHAB, inclusive os dois novos contratos assinados com o Ministério das Cidades, 

através do repasse de recursos do Programa Habitar Brasil BID, para a urbanização de 

áreas pobres. São o Projeto ila Manchete a ser implementado na comunidade ila 

Manchete, localizada no Município de Olinda; e o Projeto Charnequinha, a ser 

implementado no distrito Charnequinha, pertencente ao Município do Cabo de Santo 

Agostinho. Por fim, esse estudo poderá contribuir para o Ministério das Cidades, no 

sentido de melhorar a concepção e a gestão de Projetos Urbanos. 
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CAPÍTULO 5 

5. A ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COMO FATOR DE 

SUSTENTA ILIDADE DOS PRO ETOS UR ANOS

tes sociais 

icação dos agentes sociais que participam do 

rojeto Sítio Grande/Dancing Days, extraídos dos relatórios do Trabalho de 

assificá-los nas categorias: Público Federal utilizando a codificação 

úblico Estadual utilizando a codificação 1  Público Municipal, utilizando a 

5.1 Aspectos Quantitativos 

 5.1.1 Identificação dos agen

A coleta de dados iniciou com a identif

P

Participação Comunitária, no período de janeiro/2001 a junho/2004, utilizando a 

codificação estabelecida na Tabela 03. Depois foi verificado a pontuação e 

correspondente denominação nas diversas categorias descritas na Tabela 3, para cada 

agente social. 

Procurou-se cl

P

codificação 2  Empresa Privada utilizando a codificação 3  Sociedade Civil utilizando 

a codificação .
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Agentes Codificação Agentes Codificação 

UFPE 0 SECRETARIA DE EDUCA O DA 

PREFEITURA DO RECIFE 

1

FADE 0 SEC. DE USTI A E CIDADANIA 1 

IPSA 0 SECRETARIA DE PLANE AMENTO 

URBANISMO E MEIO AMBIENTE 

1

CAI A 0 SECRETARIA DE SA DE DO

GO ERNO DO ESTADO 

1

IBAMA 0 1SECRETARIA DE CIDADANIA E

DESEN . SOCIAL 

INCUBACOOP 0 EMLURB 2

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL 0 DIRCON 2

SENAC 0 COMUL 2 

FADURPE 0 CAIC DE OLINDA 2 

CEHAB 1 BRIGADA AMBIENTAL 2 

CPRH 1 CENTRO DE SAUDE DE S. GRANDE 2 

COMPESA 1 GRUPO EDUCACIONAL CULTURAL

LUIZA MATIAS 

2

FIDEM 1 SECRETARIA DE PLANE AMENTO

SOCIAL

2

FCAP 1 BALHO 2 AG NCIA DO TRA

SECRETARIA DE USTI A DO GO ERNO 

DO ESTADO

1 LEGI O ASSISTENCIAL DO RECIFE 2 

UPE 1 CENTRO DE ASSIST NCIA SOCIAL 2 

CRUZADA DE A O SOCIAL 1 POSTO DE SA DE DA FAM LIA DE 2

S. GRANDE E D. DA S 

EBAPE 1 CODECIR 2 

CEAGEPE 1 DADE DO 2PREFEITURA DA CI

RECIFE

SECRET. DE DESEN . URBANO E 

ECIAIS 

2 CENTRO DE ATEN O 2

PRO . ESP PSICOSSOCIAL PROF. OSÉ 

LUCENA
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AGENTES CODIFICAÇÃO AGENTES CODIFICAÇÃO 

ESCOLA BEATO EUG NIO MAZENOBE 3 GRUPO UNI O DOS 

AIS AUT NOMOS 

4

PROFISSION

ESCOLA PAIS E FILHOS 3 C RITAS 4

GEOSISTEMAS 3 4 ONG MORADIA E CIDADANIA 

CONSTRUTORA HABITE 3 CENTRO DE ARTES SALINAS 4 

SEBRAE 3 ASSOC. MORADORES 4

ASPAN 3 ONG 4 

CEDECOM ACTION 

TS

3 ONG CANADENSE 

REBU

4

EMPRESA SILTON O IG NIOINDUSTRIAL 

E MEDICINAL LTDA 

3 GRUPO DAS M ES 4 

ASSOCIA O DOS FORNECEDORES DE 

CANA DE A UCAR 

3 CENTRO IDA 4 

FIAT ITALIANA 3 CENDHEC 4 

UNI ERSO 3 GRUPO DO TIME DE FUTEBOL 

ENTUDE 

4

PARMA U

CENTRO DE RECUPERA O HUMANA 

EUL MPIO CORDEIRO 

3 GRUPO DE DAN A 4 

COLÉGIO CARNEIRO LE O 3 N CLEO DE ENS. PESQ. EM EDUC. 

O ENS E ADULTOS(NUPEP) 

4

COOPAG 3 FEDERA O  PERNAMBUCANA 

DAS ESCOLAS ALTERNATI AS

4

CONSTRUTORA ALE DO A E 3 ESCOLA

 MUNICIPAL NO O MANGUE 

4

COOPAGRES 3 GRUPO DE MULHER PARA 

MULHER

4

CENTRO CULTURAL LUIZA MATIAS 3 GRUPO DE MULHER PARA 

MULHER

4

ESCOLA TIA BEQUINHA 3 Mcidades -----

G NESIS 3 UNICEF ------- 

PH SIS 3 UNESCO ---- 

LUNA ENGENHARIA 3 FUNDA O ALTINO ENTURA 3 

CENTRO DE SA DE LESSA DE ANDRADE E ORIENTA O E 2 CENTRO D

ACONSELHMENTO 

3

Tabela 3 IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES SOCIAI

A tabulação desses dados, através da pesquisa documental realizada nos relatórios 

S
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trimestrais e mensais, no período de aneiro/2001 a unho/2004, teve como resultado a 

DADE

participação de agentes sociais no Projeto Sítio Grande/Dancing Days, distribuídos 

por categoria. Foram identificados 12 agentes sociais de caráter Público Federal 15

agentes sociais de caráter Público Estadual 16 agentes sociais de caráter Público

Municipal 25 agentes sociais de caráter Empresa Privada, e 16 agentes sociais da 

Sociedade Civil, conforme Tabela 04. 

C DIGO CATEGORIAS QT

0 Público Federal 12 

1 Público Estadual 15

2 Público Municipal 16

3 Empresa Privada 25

4 Sociedade civil 16

Total 84 

Tabela  -Quantidade de agentes sociais 

os agentes sociais 

rocurou-se coletar e tabular os 

dos contidos nas atas de reuniões, onde vários representantes participaram, com a 

ro formas distintas: 

5.1.2 A qualidade da articulação d

Após o registro da identificação dos agentes sociais, p

da

finalidade de discutir várias questões sobre o Projeto Sítio Grande/Dancing Days, 

objetivando aferir a qualidade da articulação dos agentes sociais, por cada categoria, 

para que fosse verificado como a articulação se deu entre os representantes das 

instituições. Foram utilizadas as variáveis descritas no ítem  4.2.2.  

Segundo La Mora (1998), a participação pode ocorrer de quat
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Espont nea, Indu ida, Conquistada e Imposta, conforme explicitado no capítulo 03.  

 de decisão, segundo La 

ora (1998) é avaliado pelo conteúdo da fala ou intervenção que o paciente faz. Para 

e reuniões, que os agentes sociais nas categorias público 

deral, estadual e municipal ou prestavam informaç es, ou emitiam alguma opinião

Nas atas de reuniões foi possível identificar que os agentes sociais representados pelas 

categorias público federal, público estadual e público municipal estabeleciam 

articulação entre eles de forma Indu ida, pois participavam apenas das  reuniões 

representando as suas instituições. O tipo de Articulação Interinstitucional que esses 

agentes estabeleciam é Clientelista, com o objetivo de manipular e obter a 

concordância dos agentes no encaminhamento das propostas.   

O grau de articulação entre os agentes sociais em um processo

M

aferir a variável Grau de articulação dos agentes sociais que participaram nas diversas 

reuniões, foram utilizadas as seguintes categorias:  Ausente, Omisso, Informa, Opina, 

Prop e, E ige e Decide.

Foi verificado nas atas d

fe

sobre determinada negociação ou apresentavam alguma proposta. A participação dos 

agentes sociais era alta na maioria das vezes. A Tabela 05 registra a predominância da 

articulação dos agentes sociais em cada categoria, por variável, conforme dados 

coletados nas atas de reuniões. 
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CATEGORIAS TIPO FORMA GRAU N EL 

Pública Federal Clientelista Induzida Propõe Alto 

Público Estadual  Baixo Clientelista Induzida Informa Alto e

Público Municipal eClientelista Induzida Informa 

Opina 

Baixo 

Empresa Privada ----------- ----------- ---------- ---------- 

Sociedade Civil Crítica Espontãnea Propõe Alto

Tabela 5-Predomin ncia da articulação dos agentes sociais nas atas de reuni es 

utro instrumento utilizado foi a aplicação de entrevistas semi-estruturadas para os 

s dados coletados estão representados na Tabela 06, onde foi possível constatar que a 

O

representantes de cada categoria. Essas entrevistas tiveram o objetivo de aferir a 

qualidade da articulação dos agentes sociais, utilizando as variáveis Tipo, Forma, Nível 

e Grau de articulação, explicitadas no capítulo 3.  

O

articulação dos agentes sociais foi do tipo clientelista, de forma conquistada e a 

participação é mais atuante, pois os agentes sociais prestam informaç es, opinam, 

prop em, e igem e tomam decis es sobre os assuntos que são tratados nas reuniões.
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CATEGORIAS REPRESENTANTES DADOS  DA ENTRE ISTA TIPO FORMA GRAU NÍ EL       

Público Federal CAI A- Técnico Informa e orienta. 
Emite opinião e observa 

Clientelista Induzida Informa e 
Opina

Neutro

Público Estadual CEHAB- Técnico Informa, emite opinião e faz 
propostas. Participa por 
solicitação da instituição 

Clientelista Induzida Informa, 
opina e 
propõe 

Alto

Público Municipal Posto de Saúde- Técnico  Informa. Participa por ter 
conquistado a comunidade 

Clientelista Conquistada Informa Neutro 

Distrito Sanitário I  Ouvinte e opina .Participa por 
Ter conquistado a 
comunidade 

Clientelista Conquistada Opina Neutro 

Sociedade Civil Associação de Moradores Informa, emite opinião e toma 
decisão. Participa por 
solicitação da sua instituição e 
por ter conquistado a 
comunidade 

Clientelista Conquistada Decide, 
Informa e 
Opina

Alto

Conselho de Mães Ouvinte, emite opinião, toma 
decisão, faz propostas, 
informa e exige 
Participa por ter conquistado a 
comunidade 

Clientelista Espontãnea Informa, 
opina, 
propõe, 
exige e 
decide

Alto

Tabela 6-Articulação dos agentes sociais através das entrevistas 

Além das entrevistas aplicadas aos representantes das instituições, foram aplicadas 05 

entrevistas aos habitantes das duas comunidades, tendo a participação de 01agente 

comunitário e 02 habitantes da comunidade de Sítio Grande e 01 agente comunitário e 

01 habitante da comunidade de Dancing Days. 

Com a coleta de dados realizada nas entrevistas, foi possível registrar as variáveis, 

conforme Tabela 07. Foi verificado com os dados que os agentes comunitários e os 

habitantes das duas comunidades pobres estabelecem uma predominância de articulação  

clientelista,  mas também crítica e participam mais das reuniões, informando,

emitindo opini es e fazendo e ig ncias e suas participações acontecem por terem 

conquistado as comunidades onde residem.   
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IDENTIFICAÇÃO DADOS DA 
ENTRE ISTA

TIPO FORMA GRAU NÍ EL

Agente Comunitário 
Sítio Grande 

Ouve e exige.. 
Participa por 
iniciativa própria 

Clientelista Espontânea Informa e exige Alto

Agente Comunitário. 
Dancing Days 

Informa e emite 
opinião.. Participa 
por ter conquistado 
a comunidade 

Crítica Conquistada Informa, opina e exige Alto

Comunidade Sítio. 
Grande

Informa, opina e 
exige.. Participa 
por ter conquistado 
a comunidade. 

Clientelista Espontânea Exige, Neutro

Comunidade Sítio. 
Grande

Ouvinte.. Participa 
por iniciativa 
própria

Crítica espontânea Ausente e exige Alto

Comunidade Dancing 
Days 

Ouvinte e toma 
decisão. Participa 
por iniciativa 
própria e por 
solicitação da sua 
instituição. 

Clientelista Conquistada Informa Neutro

Tabela 7- Articulação dos agentes sociais comunitários 

A Observação Participante foi  utilizada no estudo, para verificar a qualidade da 

articulação dos agentes sociais, durante o processo de implementação do Projeto Sítio 

Grande/Dancing Days, através de observações e registros das falas desses agentes 

sociais quando participaram de reuniões. 

Essas observações foram feitas em 05 reuniões que foram realizadas para tratar de 

questões sobre o Projeto Sítio Grande/ Dancing Days.  Estiveram presentes os agentes 

sociais (CEHAB, MCIDADES, CAI A, EMLURB, AG NCIA DE CRÉDITO, 

ASSOCIA O COMUNIT RIA). Essas observações possibilitaram identificar e 

classificar cada agente social, conforme as variáveis:  Tipo, Nível, Forma e Grau de 

Articulação Interinstitucional, em cada evento, descritas no capítulo 3. Essas 

observações estão registradas na Tabela 08.

Os dados demonstram que a participação dos representantes das instituições nas 
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categorias público federal, estadual e municipal nas reuniões realizadas na comunidade, 

foi do tipo clientelista, de forma indu ida e geralmente os agentes sociais prestavam 

mais informaç es sobre as questões discutidas do que emitiam opiniões e formulavam 

propostas. Também foi verificado que os agentes sociais colocavam em discussão nas 

reuniões todos os assuntos, dos mais importantes aos menos importantes.  

REUNI ES CATEGORIAS REPRESENTANTES TIPO FORMA GRAU NÍ EL

1ª Público  Federal CEHAB e CAI A Crítica Imposta Informa e decide Alto

2ª Público Estadual Secretaria Planejamento e 
Desenvolvimento Social 

Clientelista Induzida Informa Baixo

Público Estadual UEE- Coordenação  TPC Clientelista Induzida Informa  Baixo
Público Estadual Agência Crédito Clientelista Induzida Informa  Baixo

3ª Público Estadual EMLURB Clientelista  Induzida Opina Baixo
Público Estadual CEHAB- Coord.enação Clientelista Induzida Opina Baixo
Público Federal MCidades Clientelista Induzida Propõe  Alto 
Público Federal MCidades Clientelista Induzida Informa   Alto 
Público Estadual UEE- Coordenação Clientelista Induzida Propõe  Alto 

4ª Sociedade Civil Associação Moradores- Presidente Crítica espontânea Exige  Alto 
Público Estadual CEHAB- Presidente Clientelista Induzida Informa   Alto 

5ª Público Federal CAI A- Consultor Clientelista Induzida Propõe  Alto 
Público Estadual UEE- Coord.enação Clientelista Induzida Informa   Alto 

Tabela -Articulação Interinstitucional 

A predominância de participantes e suas variáveis, em cada reunião, representadas na 

Tabela 09, permitiram aferir a qualidade da articulação dos agentes sociais nos Projetos 

Urbanos, com a utilização do estudo de caso do Projeto Sítio Grande/Dancing Days. 

REUNI ES IDENTIFICA O TIPO FORMA GRAU N EL

1ª Público federal Crítica Imposta Informa, 
Decide

Alto 

2ª Público estadual Clientelista Induzida Informa Baixo 
3ª  Público estadual/P. 

federal 
Clientelista Induzida Opina, 

Propõe 
Baixo, Alto 

4ª Soc. Civil/P.estadual Crítica,
Clientelista

Espontânea 
Induzida 

Exige, 
Informa 

Alto 

5ª P. federal/P. Estadual Clientelista Induzida Propõe, 
Informa 

Alto 

Tabela -Predomin ncia da Articulação Interinstitucional através das observaç es 

Os dados apresentados acima demonstram que a articulação predominante dos agentes 
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sociais nas 05 reuniões foi do tipo Clientelista, de forma Indu ida, onde os agentes

tiveram uma grande  participação nas reuniões e na maioria das vezes prestavam 

informaç es.

Com todos os instrumentos utilizados na coleta de dados, ou seja, pesquisa documental, 

atas de reuniões, entrevistas semi-estruturadas e observações, com o objetivo de aferir a 

qualidade da Articulação Interinstitucional entre os agentes sociais, foi possível 

verificar como acontece essa articulação, por categoria, utilizando as variáveis descritas 

no método criado por  La Mora (1998). Esses dados coletados se repetem em todos os 

instrumentos. A Tabela 10 procurou condensar a predominância da articulação dos 

agentes sociais que participaram das diversas reuniões ocorridas nas duas comunidades.  

Através desses dados verificou-se que a articulação dos agentes sociais nas categorias 

público federal, estadual, municipal se repetiu quanto ao tipo clientelista, de forma 

indu ida e com a  participação dos agentes sociais  mais informativa. No entanto, os 

assuntos  levados para serem discutidos nas reuniões variavam,  dos assuntos mais 

importantes aos menos importantes.   

CATEGORIAS TIPO FORMA GRAU N EL 

Público Federal Clientelista Induzida Informa, Propõe Alto

Público Estadual Clirentelista Induzida Informa Alto

Público Municipal Clientelista Induzida,Conquistada Informa,Opina Baixo, Neutro 

Sociedade Civil Crítica Espontânea Informa, Opina, Propõe, Exige e Decide Alto

Tabela 1 -Predomin ncia da articulação dos agentes sociais 
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5.1.3 Intensidade da Participação

Além do registro da aferição da qualidade da articulação, foi verificada a intensidade da 

participação dos agentes sociais nas reuniões, através das atas, por cada categoria, 

conforme Tabela 11. Essa intensidade foi avaliada pelo número de intervenções (falas) 

nas reuniões ocorridas na comunidade com a participação dos agentes sociais, com o 

objetivo de tratar as questões pertinentes ao Projeto Sítio Grande/Dancing Days. O 

modelo de atas de reuniões estão contidas no Apêndice A da dissertação. 

CATEGORIAS REPRESENTANTES INTENSIDADE DA PARTICIPAÇÃO 

Público Federal Mcidades-Técnico 1

Público Estadual Agência de Crédito 1

Agência do Trabalho 1

CEHAB-Técnico 14

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Social

1

CEHAB-Presidência 1

CEHAB- UEE 10

Público Municipal Coordenação PSF Dancing Days 1

Médica  do PSF Dancing Days 1

Coord.enação da mulher 1

EMLURB 2

RPA 5 1

Empresa Privada ----------------------- ------------- 

Sociedade civil Assoc. Moradores 3

Tabela 11-Intensidade da participação dos agentes sociais nas reuni es 



100

Foi também verificada a intensidade da participação dos agentes sociais através das 

observações realizadas nas reuniões, por cada categoria, conforme Tabela 12. Essa 

intensidade da participação foi aferida pela freq ência de participação de cada 

representante nas diversas reuniões. 

CATEGORIAS REPRESENTANTES INTENSIDADE DA PARTICIPAÇÃO 

Público Federal Mcidades- Técnico  02 

Caixa 09

Público Estadual Agência de Crédito 01

Agência do Trabalho 01

CEHAB-Técnico 05

CEHAB-Coordenação UEE 02

Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Social 

01

CEHAB-Presidência 03

CEHAB- Cordenação TPC 03

Público Municipal EMLURB 01

Empresa Privada ----------------------- ------------- 

Sociedade civil Assoc. Moradores 01

comunitários 80

Tabela 12- Intensidade da participação dos agentes sociais através das observaç es 
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5.1.4 Dificultadores e Facilitadores 

Os relatórios mensais do Trabalho de Participação Comunitária possibilitaram obter 

informações sobre os dificultadores e facilitadores do projeto, que vieram subsidiar a 

proposta metodológica sob a dimensão político-institucional do estudo. 

Na Tabela 13 registra-se os principais dificultadores e facilitadores encontrados nos 

relatórios mensais e trimestrais no período de janeiro/2001 a junho/2004. 

FACILITADORES DIFICULTADORES FACILITADORES DIFICULTADORES 
Início das obras Relacionamento dos técnicos do 

escritório de campo com os da 
construtora  

Atendimento social de campo aos 
comunitários prestando 
esclarecimentos sobre o projeto 

Falta de resgate histórico e valorização dos 
processos vivenciados por todos os atores

Bom relacionamento da 
equipe técnica social, 
agentes comunitários e 
coordenação técnica da 
EMHAPE  

Falta de materiais de consumo, 
equipamentos, veículos para os 
técnicos se deslocarem na área. 

Retomada das reuniões técnicas e 
visitas de campo com os 
representantes do BID e Caixa 

Alteração da Coordenação do programa na 
CAI A Dificuldade na interação da equipe 
multidisciplinar da Cehab

Troca de experiências com 
as pessoas das 
comunidades 

A não realização da construção das 
moradias nas comunidades 

Trabalhadores das comunidades 
participando das obras físicas 

Mudança da equipe técnica social

Ações sócio-educativas 
com os grupos existentes 
nas comunidades 

Paralisação das obras físicas, não 
cumprimento do cronograma das 
obras  

Compromisso da CEHAB em dar 
agilidade ao processo de licitação 
dos outros serviços  

Descrédito da comunidade com respeito a 
morosidade das licitações

As parcerias com órgãos 
públicos possibilitaram 
ampliação das ações 
sociais 

Morosidade na execução das obras 
de infra-estrutura 

Disponibilização de um assessor 
jurídico para discutir e encaminhar  
as pendências jurídicas relacionadas 
a atividades cadastrais das famílias  

Alteração da UEE-CEHAB

Planejamento participativo 
das ações com as pessoas 
das comunidades 

Falta de interação entre a equipe 
técnica social e de engenharia 

Credibilidade dos comunitários com 
o trabalho social 

Mudança da Presidência da CEHAB

Realização de reuniões 
quinzenais da CEHAB 
com os comunitários para 
dirimir conflitos e prestar 
esclarecimentos 

Pouca colaboração da DIRCON com 
relação as denúncias sobre as 
invasões.  

Elaboração de planos executivos 
relativo as ações estruturadoras 

Cobrança dos comunitários sobre os 
encaminhamentos junto as famílias não 
cadastradas

Realização de reuniões 
regulares com a s equipes 
técnicas multidisciplinar 

Trâmites burocráticos do Programa 
HBB dificultam o desenvolvimento 
das atividades   

Execução dos equipamentos-creche e 
unidade profissionalizante 

Falta de espaço adequado na comunidade 
para realização dos trabalhos de grupo

Transparência na condução 
do Programa 

Denúncias de moradores em Sítio 
Grande sobre a associação de 
moradores, quanto a realização de 
cadastramento indevido, de lotes 
vazios e desmembramentos de lotes 

Trabalho Psicossocial realizado com 
grupo de adolescentes 

Demissão dos trabalhadores quando da 
paralisação das obras

Reuniões sistemáticas entre 
a CEHAB, COMUL, 
CENDHEC, URB, sobre 
os encaminhamentos das 
famílias não cadastradas   

Demora n a realização das licitações 
tanto para compra de equipamentos e 
materiais, como para contratação dos 
serviços do trabalho social 

Falta de articulação entre os técnicos social e 
engenharia, gerando um movimento dos 
moradores

Centralização de poder das 
lideranças autoritárias da área 

Ausência da participação efetiva do 
colegiado de desenvolvimento local

Tabela 13-Dificultadores e Facilitadores através dos relatórios 

Com os dados coletados nas entrevistas foi possível também verificar os dificultadores e 
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facilitadores apontados pelas pessoas das comunidades e por representantes de várias 

instituições pesquisadas, que participam do Projeto Sítio Grande/Dancing Days. 

Esses dados estão registrados na Tabela 14. 

FACILITADORES DIFICULTADORES 
Conhecimento adquirido pelos adolescentes através das palestras Paralisação das obras 
Programa envolvente, completo Degradação do ambiente 
Técnicos com o papel de superar os conflitos e dificuldades Burocracia, com envolvimento de várias instituições, com a tramitação de 

várias documentos, comunicação interna e externa 
Não cumprimento dos prazos, documentação incompleta 
Burocracia
Demora nas ações 
Relação com as instituições da comunidade 

Tabela 1 - Dificultadores e Facilitadores vistos pela comunidade- 

5.1.5 A Articulação Interinstitucional como fator de sustentabilidade

Os dados do estudo possibilitaram aferir a qualidade da Articulação 

Interinstitucional. O Gráfico 04 demonstra o quantitativo de agentes sociais que 

participam do referido projeto, por categoria, coletado através dos relatórios mensais do 

Trabalho de Participação Comunitária, onde observa-se que as Empresas Privadas

tiveram um maior número de agentes sociais participantes no projeto, enquanto o Poder 

Público Federal, um menor número, conforme Tabela 4. 
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   Gráfico -Quantitativo de agentes sociais 

Com os dados registrados anteriormente, referente à pesquisa documental, foi possível 

verificar a predominância das variáveis Tipo, Forma, Grau e Nível de articulação dos 

agentes sociais, por categoria, e constatar que a articulação dos representantes do Poder 

Público Federal aconteceu do tipo clientelista,  mas de forma indu ida, fazendo 

propostas e colocando todos os assuntos em discussão. 

 á com o Poder Público Estadual, a articulação se deu também do tipo clientelista e 

de forma indu ida, mas apenas prestando informaç es e levando os assuntos 

importantes e secundários para discussão. Com o Poder Público Municipal, a 

articulação também aconteceu do tipo clientelista e de forma indu ida, mas emitindo 

opini es e informaç es apenas de assuntos secundários. 

Quanto a categoria Empresa Privada, não foi registrado nenhuma participação nas 

reuniões e por último, com a Sociedade Civil foi identificado o tipo de articulação 

crítica e de forma espont nea, fazendo propostas e levando para discussão todos os 

assuntos.
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Estes dados estão registrados na Tabela 15. 

CATEGORIAS TIPO FORMA GRAU N EL 

Público Federal Clientelista Induzida Propõe Alto 

Público Estadual Clientelista Induzida Informa Alto e Baixo 

Público Municipal Clientelista Induzida Informa e 

opina 

Baixo 

Empresa Privada ----------- ----------- ---------- ---------- 

Sociedade Civil Crítica Espontânea Propõe Alto

Tabela 15- Predomin ncia da articulação dos agentes sociais  

Com a análise dos dados das entrevistas semi-estruturadas, aplicadas aos representantes 

institucionais por cada categoria, registrados na Tabela 06, com o objetivo de aferir a 

qualidade da articulação, utilizando as variáveis Tipo, Forma, Nível e Grau de 

articulação, obteve-se como resultado a predominância da articulação dos agentes 

sociais do tipo clientelista, de forma indu ida ou conquistada, informando e 

opinando e levando para discussão todos os assuntos ou algumas vezes  ficando 

omisso, conforme dados demonstrados na Tabela 16. 

CATEGORIAS TIPO FORMA GRAU N EL 

Público Federal Clientelista Induzida Informa e Opina Neutro 

Público Estadual Clientelista Induzida Informa, Opina e 

Propõe 

Alto

Público Municipal Clientelista Conquistada Informa e opina Neutro 

Sociedade Civil Clientelista Conquistada e 

Espontãnea 

Informa, Opina e 

decide

Alto

Tabela 16 - Predomin ncia da articulação dos agentes sociais nas entrevistas 
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Com a análise dos dados das entrevistas semi-estruturadas aplicadas aos habitantes das 

comunidades, registrados na Tabela 07, com o objetivo de aferir a qualidade da 

articulação, utilizando as variáveis Tipo, Forma, Nível e Grau de articulação, tivemos 

como resultado a predominância da articulação entre os agentes sociais do tipo

clientelista ou crítica, de forma espont nea, e igindo respostas dos assuntos 

importantes levados para reunião. Esses registros estão representados na Tabela 17. 

DENTIFICAÇÃO TIPO FORMA GRAU NÍ EL

Agente Comunitário 
Sítio Grande 

Clientelista Espontãnea Informa, 
Exige

Alto 

Agente Comunitário. 
Dancing Days 

Crítica Conquistada Informa, 
Opina, Exige 

Alto 

Comunidade Sítio. 
Grande 

Clientelista Espontãnea Exige Neutro 

Comunidade Sítio. 
Grande 

Crítica Espontânea Ausente, 
Exige

Alto 

Comunidade Dancing 
Days 

Clientelista Conquistada Omisso Neutro 

Tabela 17 - Predomin ncia da articulação dos agentes sociais comunitários 

Com os registros contidos na Tabela 08, referente aos dados coletados através das 

observações realizadas nas reuniões sobre a participação dos agentes sociais, 

classificados de acordo com cada categoria, foi possível constatar que a predominância 

de representantes presentes nas 05 reuniões, foram da categoria Público Estadual,

partindo da proposição de que, esta predominância se deve ao fato do poder público 

estadual ser  o agente executor do projeto Sítio Grande/Dancing  Days, tendo uma maior 

responsabilidade pelo acompanhamento da execução do projeto.  A análise da 

Articulação Interinstitucional predominante resultou no tipo clientelista, de forma 

indu ida, que informa e às vezes prop e, levando para as reuniões os assuntos 

fundamentais do projeto. isualizamos esses resultados na Tabela 18. 
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REUNI ES IDENTIFICA O TIPO FORMA GRAU N EL 

1ª Público Federal Crítica Imposta Informa/ 

decide

Alto 

2ª Público Estadual Clientelista Induzida Informa Baixo 

3ª  P.Estadual/P. Federal Clientelista Induzida Opina/Propõe Alto/Baixo 

4ª Soc. Civil/P. estadual Clientelista/

crítica

Espontânea/

Induzida 

Exige/Informa Alto 

5ª P. Federal/ P. estadual Clientelista Induzida Propõe/Informa Alto 

Tabela 1 -Predomin ncia da Articulação Interinstitucional 

A análise dos dados coletados e registrados na Tabela 10 nos possibilitou verificar que 

em todos os instrumentos utili ados no estudo, houve a predominância da 

Articulação Interinstitucional dos agentes sociais que participam do Projeto Sítio 

Grande/Dancing Days, do tipo Clientelista, com a participação das instituições nas 03 

categorias públicas,  de forma indu ida, com o papel muito mais de informar as 

questões importantes, do que fazer proposições e emitir opiniões, conforme dados 

apresentados na Tabela 19. á a articulação realizada através dos representantes da 

sociedade civil foi do tipo Crítica, de forma Espont nea, com o papel de informar,

opinar, propor, e igir e decidir, levando para as reuniões dos assuntos principais aos 

secundários.

CATEGORIAS TIPO FORMA GRAU N EL 

Público Federal Clientelista Induzida Informa e Propõe Alto

Público Estadual Clientelista Induzida Informa Alto

Público Municipal Clientelista Induzida e Conquistada Informa e Opina Neutro e Baixo 

Sociedade Civil Crítica Espontãnea Informa, Opina, propõe, Exige e Decide Alto

Tabela 1  - Predomin ncia da articulação dos agentes sociais com todos os instrumentos  

síntese dos resultados
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5.2. Aspectos Qualitativos 

5.2.1 Análise da qualidade da Articulação Interinstitucional 

No Projeto Sítio Grande/Dancing Days ocorreram várias reuniões de caráter técnico, 

com os profissionais que executam, participam direta ou indiretamente, e acompanham 

o referido projeto, bem como reuniões institucionais com órgãos, instituições, empresas. 

No estudo utilizou-se as atas de reuniões referentes ao período de unho/2004 a 

maio/2005, para que pudéssemos coletar dados mais recentes sobre o projeto, visando 

aferir a qualidade da Articulação Interinstitucional entre os agentes sociais que 

participam do projeto. Utilizou-se o método proposto por La Mora(1998), com quatro 

variáveis pesquisadas: Tipo, Forma, Grau e Nível de Articulação Interinstitucional.

As variáveis foram aferidas utilizando-se 05 categorias  Poder Público Federal, Poder 

Público Estadual, Poder Público Municipal, Empresa Privada e Sociedade Civil. A 

categoria Empresa Pública não foi aferida por não ter dados coletados, em virtude dos 

seus representantes não terem participado das reuniões realizadas na comunidade para 

tratar do Projeto Sítio Grande/Dancing Days. 

A qualidade da Articulação Interinstitucional dos agentes sociais que participam do 

Projeto Sítio Grande/Dancing Days, nas quatro categorias: público federal, estadual, 

municipal e sociedade civil,  teve como predominância a articulação do tipo

clientelista, com a participação das instituições de forma indu ida, com o papel muito 

mais de informar as questões importantes, do que fazer proposições e emitir opiniões. 



108

Essa análise vem constatar que os representantes das instituiç es participam do 

projeto, desempenhando o papel apenas de representante da sua instituição, os quais 

foram  incumbidos, utilizando a prática de participação conservadora, sem provocar e 

praticar  uma outra forma de participação, mais ativa, como elemento co-participante do 

processo de transformação.  

Com os representantes da sociedade civil, os dados demonstram que a prática de 

participação é ativa, onde os agentes sociais tem o interesse de discutir, opinar e exigir 

respostas para  as questões que são trazidas  nas reuniões, por quaisquer um dos 

representantes, em prol de um  interesse  coletivo, pois todos serão beneficiados. Eles se 

sentem co-responsáveis pelo projeto, devido a luta e a conquista de garantir a 

implementação desse projeto nas áreas pobres, que com os resultados, irá proporcionar 

a melhoria da habitabilidade das duas comunidades pobres. Essa forma de participação 

possibilita a sustentabilidade do projeto.

Com os habitantes das comunidades, a forma de participação foi também do tipo  

Clientelista, mas de forma espont nea, com uma participação mais de emitir

informação, sobre todos os assuntos discutidos nas reuniões.

 5.2.2 Análise da Intensidade da Articulação Interinstitucional 

A intensidade da Articulação Interinstitucional dos agentes sociais representados por 

cada categoria, público federal, público estadual, público municipal, empresa privada e 

sociedade civil, que atuam no Projeto Sítio Grande/Dancing Days, foi avaliada pela 
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freq ência de participações e pelo número de intervenções orais dos representantes nas 

reuniões.

Quanto a análise da intensidade da participação dos agentes sociais verificada nas atas 

de reuniões, através dos relatórios, cujos dados foram descritos na Tabela 11, foi 

possível constatar que a participação se deu mais intensa pelos representantes do Poder

Público Estadual, principalmente pelos técnicos e pelo coordenador do trabalho social 

na Unidade Executora Estadual (UEE). Esses dados estão representados no Gráfico 05. 
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Gráfico 5-Participação dos agentes sociais nas reuni es através das atas 

O percentual de participação dos agentes sociais nas reuniões, por categoria, está 

representado no Gráfico 06.

Realizou-se observações de escolha aleatória, em cinco reuniões ocorridas nos dias 

07/07/2004, 14/07/2004, 11/04/2005, 02/06/2005 e 13/06/2005, para tratar das questões 

sobre a questão ambiental das duas comunidades; firmar parcerias para inserir cursos 

profissionalizantes nas comunidades; prestar informações sobre o andamento do Projeto 
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Sítio Grande/Dancing Days, para um grupo de 80 comunitários; discutir as pendências 

existentes no referido projeto, com a CAI A e a CEHAB; repassar informações sobre o 

relatório de auditoria do BID referente ao projeto, sucessivamente.

Esses dados mostraram que os representantes da Sociedade Civil estiveram mais 

presentes nas reuniões e do Poder Público Municipal menos presentes e a categoria 

Empresa Pública esteve ausente. 
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Gráfico 6-Participação dos agentes sociais nas reuni es 

5.2.3 A aferição da qualidade da Articulação Interinstitucional 

O estudo procurou aferir a qualidade da Articulação Interinstitucional como fator 

de sustentabilidade dos Projetos Urbanos, através do estudo de caso do Projeto Sítio 

Grande/Dancing Days, contratado pelo Governo do Estado de Pernambuco no ano de 

2000, através do Ministério das Cidades, que está sendo implementado em duas 

comunidades pobres na cidade de Recife. 
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O Projeto Sítio Grande/Dancing Days é um projeto do Programa Habitar Brasil BID, 

cuja concepção é de um projeto integrado, que visa a realização de intervenção em 

várias áreas: infra-estrutura, ambiental, fundiária, social, tendo como princípio a 

participação comunitária durante todas as fases do Projeto(antes, durante e após 12 

meses da execução da urbanização) nas duas comunidades pobres.  

Sabe-se que, desde a promulgação da Constituição Federal em 1988 a partir dos seus 

princípios fundamentais, vem sendo criada uma grande quantidade de mecanismos e 

canais de participação para gerir e controlar as Políticas Públicas. A ampliação dos 

canais e da efetividade da participação é uma necessidade dentro dos novos parâmetros 

de governança.

Entende-se que o exercício de formas democráticas de gerir e controlar as Políticas 

Públicas pode significar para os grupos excluídos e para aqueles que ocupam cargos 

públicos, um importante instrumento da construção da democracia, mas também pode, 

em determinadas circunstâncias, servir como meio da reprodução da submissão e do 

clientelismo.  

Esse estudo teve por objetivo aferir a qualidade da Articulação Interinstitucional

durante a implementação de Projetos Urbanos, como um  exercício da participação, 

tomando como estudo de caso o Projeto Sítio Grande/Dancing Days.

Para isto, foram construídos alguns indicadores para o monitoramento dos mecanismos 

institucionais criados para tal finalidade. 
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O estudo, através dos diversos instrumentos utilizados, oportunizou observar, coletar e 

aferir alguns indicadores da qualidade da articulação dos agentes sociais, durante a 

execução do Projeto Sítio Grande/Dancing Days, utilizando como matéria prima do 

estudo as atitudes e as mensagens dos agentes sociais, e nas circunstâncias, o 

desenvolvimento dos seus papéis sociais. 

Partindo da análise dos dados coletados através dos instrumentos utilizados no estudo, 

foi possível verificar uma série de elementos que subsidiaram a formulação de respostas 

a algumas questões. O referencial teórico também contribuiu para a análise dos 

resultados do estudo. 

Inicialmente foi realizada uma análise da qualidade da Articulação Interinstitucional

utilizando os dados coletados e registrados nas tabelas de 05 a 08. 

Com esses dados foi possível verificar a Articulação Interinstitucional entre os 

agentes sociais que participam do Projeto Sítio Grande/Dancing Days. 

A análise constatou alguns elementos que podem contribuir para a implementação de 

Projetos Urbanos: 

1- a Articulação Interinstitucional entre os agentes sociais se deu de forma indu ida,

uma vez que esses agentes sociais tiveram atribuições específicas no processo de 

implantação do Projeto Sítio Grande/Dancing Days, determinadas por suas instituições, 

independente da categoria, Público Federal, Público Estadual, Público Municipal. 
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2- a Articulação entre os agentes sociais que participaram das diversas reuniões, se 

deu do tipo clientelista, confirmando a tese de La Mora(1998), que diz que  é comum 

nos agentes sociais que se articulam de forma induzida, ter uma articulação do tipo 

clientelista (La Mora,1998).Ao mesmo tempo, os agentes sociais procuraram nas 

reuniões prestar informaç es e opinar sobre uma decisão importante, referente ao 

Projeto Sítio Grande/Dancing Days.

3- a participação da comunidade nas reuniões realizadas para discutir questões 

fundamentais sobre o referido projeto, se deu de forma espont nea,  por interesse 

próprio, com uma atuação também clientelista, onde o processo de negociação 

aconteceu de forma transparente e firme quanto aos valores fundamentais, para que 

todos fossem beneficiados e geralmente apenas solicitando informaç es, mas algumas 

vezes e igindo respostas sobre as questões. 

Merece especial destaque no estudo, a gênese das decisões. Qual é o teor e a 

importância das decisões que estão sendo tomadas e, sobretudo, de quem foi a iniciativa 

e, como aconteceu o processo de negociação. Entende-se que assim procedendo, haverá 

uma contribuição com o conhecimento dos mecanismos do exercício do poder, seus 

limites e suas potencialidades transformadoras. 

O estudo apontou que o Poder Público Estadual exerceu o papel de opinar sobre as 

questões fundamentais do referido projeto, mas a tomada de decis es ficou a cargo do 

Poder Público Federal, confirmando a premissa de que: quem tem os recursos, tem o 

poder de decisão (LA MORA,1998) .
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Partiu-se também para avaliar a representatividade dos participantes nas reuniões, a 

intensidade com que exercem seu papel de representantes de interesses coletivos.  A 

partir das atitudes, foi medida a determinação e a competência dos diversos agentes. 

No estudo foi verificado que participam do Projeto Sítio Grande/Dancing Days, 

agentes sociais, distribuídos por categorias, tendo maior quantidade de agentes sociais 

na categoria Empresa Privada.  Os dados mostraram que estes agentes sociais da 

categoria Empresa Privada, estabelecem uma relação com o Projeto Sítio 

Grande/Dancing Days, de maneira superficial, como parceiros no sentido de 

desenvolver alguma ação para o projeto, em conjunto com a CEHAB. No entanto, essas 

empresas não participaram das reuniões ocorridas na comunidade,  com a finalidade de 

discutir questões fundamentais, relacionadas ao referido projeto. 

Outro resultado apontado no estudo diz respeito à intensidade da articulação entre os 

agentes sociais, onde foi predominante a categoria Poder Público Estadual. Este 

resultado possibilita evidenciar que, como a responsabilidade da execução do projeto é 

do Poder Público Estadual, a Articulação Interinstitucional aconteceu por mera 

obrigação entre os agentes institucionais, pois esses representantes desempenhavam 

papéis que foram  delegados por suas instituições.  

Ficou claro no estudo que não basta apenas dar uma atribuição ao agente social, para 

que ele se articule com outros, num processo de decisão de Projetos Urbanos. Outros 

elementos são importantes para se ter um projeto urbano sustentável.  
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Considerando que o espaço urbano é um bem construído coletivamente, a articulação

entre os agentes sociais envolvidos no fato urbano implica em uma noção obrigatória 

para a conceituação de Projetos Urbanos. Os sistemas de valores que estão na base da 

articulação dos agentes sociais provocarão reflexos nas decisões e ações que 

conformarão o espaço (CASTELLS,1983) . 

Sendo o conjunto de agentes, valores e articulações, rico em variáveis, a gestão dos 

Projetos Urbanos será sempre comple a. Essa complexidade implicará em 

contradiç es, uma vez que, segundo o princípio da dialética, todas as variáveis 

representarão, potencialmente, problemas e soluções. A busca da transformação dos 

fatores negativos dessa relação em benefícios, tornará ao processo de articulação um 

fenômeno din mico. La MORA, 1998 .

A questão que se coloca é que, para que aconteça a Articulação Interinstitucional, um 

dos requisitos é a motivação dos agentes sociais. Motivação essa que deve provocar, 

em muitos casos, uma capacitação e informação para uma efetiva atuação. Sem essa 

atuação, os mecanismos de participação são mera formalidade que tendem a enfraquecer 

a credibilidade do compromisso democrático. Talvez o elemento motivação não

estivesse presente nos agentes sociais que participam do Projeto Sítio Grande/Dancing 

Days. Também não foi verificado na concepção do Programa Habitar Brasil BID, uma 

proposta de capacitação para os agentes sociais participantes de Projetos Urbanos, com 

foco no referencial humano, trabalhando os elementos motivação, sistema de valores

individuais.

É importante destacar que a sustentabilidade dos Projetos Urbanos acontecerá se os 
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agentes sociais tiverem algum controle na efetivação de suas propostas. 

Assim,compreender os instrumentos de monitoramento que os agentes sociais tiveram é 

fundamental. Do ponto de vista da promoção da articulação, o monitoramento do 

processo também é uma etapa indispensável. Desse modo, a pergunta sobre o 

monitoramento tem dois enfoques: o controle por parte dos agentes sociais e o 

monitoramento por parte dos promotores da Articulação Interinstitucional. 

Identificar os agentes, motivá-los e abrir espaços de articulação podem ser 

aspectos importantes de um plano de gestão de Projetos Urbanos. A falta de 

monitoramento pode colocar em risco todo o plano se não existirem instrumentos 

sensíveis às mudanças de atitudes dos agentes sociais e do próprio contexto durante o 

processo. Esses agentes sociais precisam ter habilidades, objetividade, planejamento. 

Deverá também ter consciência, colocar-se no lugar do outro, quando for estabelecer 

uma negociação entre eles, em prol da sustentabilidade dos Projetos Urbanos. 

Quando parte-se para uma análise dos dados que possa traduzir o processo de gestão do 

projeto, com os principais facilitadores e dificultadores apontados pelos diversos 

agentes sociais, verificou-se que a falta de continuidade administrativa, talvez tenha 

sido uma das principais dificuldades ocorridas no referido projeto.

Pode-se constatar essas dificuldades com:  mudança da presidência do órgão  executor 

do projeto, a CEHAB, por duas vezes; a alteração na composição da  Unidade 

Executora Estadual      ( UEE) ;  a alteração dos técnicos que acompanham o projeto;  o 

destrato das duas construtoras ganhadoras da licitação, para realizar a execução das 

obras de infra-estrutura, tendo como conseq ência  a paralisação das obras. Na Caixa 
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Econômica Federal ocorreu também a descontinuidade administrativa, com a mudança 

da coordenação do Programa Habitar Brasil BID ( HBB)  por duas vezes e mudanças 

dos técnicos que fazem o acompanhamento do projeto. 

Outras dificuldades apontadas: processos burocráticos, que prejudicaram o andamento 

do projeto e o cumprimento do prazo de execução do projeto; a falta de interação entre 

os técnicos que acompanham o projeto; falta de espaço adequado para realizar as 

atividades de grupo.

Apesar disso, os dados apontam alguns facilitadores que influenciaram o andamento do 

projeto: as articulações realizadas com os diversos agentes sociais e as reuniões 

ocorridas na comunidade.  

Esses resultados levam a proposição de que o modelo de gestão do Programa Habitar 

rasil ID, concebido pelo Ministério das Cidades, demonstrado no Gráfico 1, não 

foi desempen ado pelos agentes sociais envolvidos no Projeto Sítio 

Grande Dancing Da s, pois  os agentes sociais não demonstravam estabelecer uma 

articulação entre eles, onde todos participem em prol de um interesse coletivo, tendo 

uma participação com uma visão sistêmica. 

Além disso, a concepção do Programa Habitar rasil ID, de execução de projetos 

integrados, numa concepção multidisciplinar, com a participação de vários técnicos, 

com diversas formações, parece não ter sido trabal ada e internali ada pelos 

gestores, e ecutores e promotores de Projetos Urbanos integrados em áreas 

pobres, verificado com o Projeto Sítio Grande/Dancing Days. Na prática, verificou-se 
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que os técnicos não se articulam, principalmente os de engenharia com os demais 

técnicos. Essa desarticulação entre os agentes sociais tem repercutido no processo como 

um todo. 

Trazendo como foco o estudo, o Projeto Sítio Grande/Dancing Days, pode-se verificar 

que o referido projeto já está em execução desde o ano de 2000 e suas ações pouco 

foram realizadas.  A melhoria das condições de habitabilidade dessas duas áreas pobres 

de forma sustentável, não foi concretizada até agora, conforme as premissas descritas no 

conceito de  sustentabilidade urbana,  que reside  na capacidade de se tratar as cidades 

em sua especificidade e em toda a sua complexidade. 

Articular os principais agentes das diversas categorias pareceu ser uma tarefa 

difícil. Diversas reuniões foram realizadas, como demonstram os dados do estudo.  

Os resultados apontam para a proposição de que a prática de se estabelecer uma 

articulação entre diversos agentes sociais, quando participam de um projeto 

urbano, em comunidades pobres, ainda é muito pequena. Precisa haver interesses e 

objetivos comuns, num processo de se firmar uma grande parceria entre os agentes 

sociais.

Pode-se pensar, talvez, que um trabalho de sensibilização para esses agentes sociais, 

sobre uma nova forma de concepção de se estabelecer Políticas Públicas Integradas,

com uma  visão sustentável, possa melhorar a execução e a  avaliação dos Projetos 

Urbanos implementados em áreas pobres, bem como  promover uma melhor  

articulação dos agentes sociais. Partindo para tratar a gestão de um projeto urbano como 
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um sistema de rede, onde se estabelece um padrão organizativo, os agentes sociais 

poderão obter resultados positivos e transformarem a realidade. 

Não basta a consciência do setor público sobre a necessidade de articulação com a 

sociedade civil para o fornecimento de serviços públicos. É necessário o 

desenvolvimento de mecanismos de cobrança de resultados que contemplem 

simultaneamente, o controle sobre metas e a elaboração de indicadores de resultados.

É preciso ainda fortalecer um processo de Articulação Interinstitucional, onde exista 

vontade política e compet ncia técnica. Assim, pode-se conceber, desenvolver, 

monitorar e avaliar Políticas Públicas eficazes, que tenham no seu bojo o 

desenvolvimento urbano sustentável, com a finalidade de proporcionar para as 

comunidades pobres melhores condições de habitabilidade, a inclusão social e o 

exercício da cidadania, para que se tornem comunidades auto-sustentáveis.
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CAPÍTULO 6 

6. CONSIDERAÇ ES FINAIS 

6.1 Utilidade do estudo  

O estudo realizado e os resultados apresentados no capítulo cinco, nos possibilitou fazer 

algumas considerações finais, que servirão como recomendação ou contribuição para os 

gestores sociais de Projetos Urbanos em comunidades pobres. 

Sabe-se que os Projetos Urbanos a serem implementados em áreas pobres, como 

produto social, tem como peculiaridade o fato de que os seus gestores, produtores e 

consumidores são os mesmos agentes que se alternam em seus papéis e participam das 

decisões e das ações de forma dialeticamente contraditória entre interesses individuais e 

coletivos.

Considerando que a qualidade, a legitimidade e a sustentabilidade das decisões e das 

ações, repousam na adoção da participação como condição, é preciso promover o 

engajamento dos mais diversos setores atuantes nos Projetos Urbanos não como uma 

concessão, mas como uma condição para a gestão urbana. Isso exige que os diversos 

agentes sociais envolvidos na produção, uso e gestão desses Projetos Urbanos assumam 

coletivamente um projeto urbano sustentável. 
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É preciso, portanto, que esses agentes sociais construam coletivamente os Projetos

Urbanos com uma visão integrada e sustentável, que possibilitem a inclusão social e 

o exercício da cidadania. Esse será possível quando os agentes sociais procurarem 

estabelecer acordos que possam ser reali ados e aç es que possam ser efetivamente 

implementadas. Sendo necessário que os Projetos Urbanos atendam adequadamente as 

necessidades dos seus usuários, é preciso que os gestores urbanos disponham de 

ferramentas que aproximem os produtores e as pessoas a serem beneficiadas. 

Não há dúvida de que, com as diversas formas de democracia direta, um novo 

paradigma de governança se estabelece na atualidade. Mas essa novidade encontra 

desafios relevantes. Um deles é a questão dos custos e da demanda de tempo para a 

articulação, discussão, decisão, implementação, fiscalização e avaliação das iniciativas.  

A articulação dos agentes sociais como um todo tem seus limites no desgaste da 

comunidade pobre. A responsabilidade sobre as decisões, ao invés de gerar 

compromisso, pode ter uma conseq ência no sentido oposto, e gerar o descompromisso 

dos agentes que ocupam o papel institucional da estrutura representativa. 

A ampliação dos canais e da efetividade da participação é uma necessidade dentro 

dos novos par metros de governança. Desde a  Habitat II, em 1996, como afirma 

Sales (2003), que a idéia de participação na gestão deixou de ser uma reivindicação e 

prática de uma vanguarda que sonha com a democracia direta em todos os níveis.

A opção do Estado de estabelecer parcerias com as organi aç es da sociedade civil,

estimulando a transpar ncia, a democrati ação do espaço público e a ampliação do 
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compromisso mútuo, é primordial para a implementação de políticas públicas 

sustentáveis.  

O desenvolvimento social sustentado, basicamente pelo Estado, mercado e a sociedade 

civil,  representa as dimensões elementares da convivência humana. Estes devem  

articular-se na tentativa de construir no futuro uma  forma mais harmônica. 

Além das considerações finais, traz-se também alguns questionamentos e proposições 

que servem como reflexão para os gestores e agentes sociais de Políticas Públicas: 

1- ual o modelo efica , que devemos partir para adotar no desenvolvimento das 

Pol ticas P blicas num pa s democrático, que está situado pelo crit rio de renda per 

capita, entre um terço de pa ses mais ricos do mundo, e tamb m um dos mais desiguais, 

persistente no tempo, que mant m uma s lida estabilidade e  pouco sens vel aos 

efeitos do crescimento econ mico, tra endo um quadro de pobre a devido a má 

distribuição de renda e falta de oportunidades?

Talvez o desenvolvimento de políticas redistributivas e compensatórias a princípio, 

que possam ter um impacto de correção temporária, mas já com resultados de curto 

prazo e que  possam efetivamente serem  implementadas. Num longo prazo é preciso 

também adotar políticas de crescimento que intensifiquem a dinâmica econômica e 

social do país. Combater a desigualdade é um imperativo de ordem moral, de eficácia. 

2- ual o modelo de Projetos Urbanos que devem ser implantados em comunidades 

pobres, visando o desenvolvimento sustentável? 
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Talvez a concepção de desenvolvimento de projetos integrados com agentes sociais e 

gestores sociais articulados, capacitados, motivados, em prol de um interesse 

coletivo. Para isso, esses agentes sociais precisam deixar seus interesses individuais, 

com vontade política para tomar decisões, prevalecendo o bem estar social, para a 

busca de um desenvolvimento sustentável dessas comunidades pobres, reafirmando o 

papel de agente social cidadão, no propósito da inclusão social.

3- omo deve se dar essa Articulação Interinstitucional entre os agentes sociais, que 

possa favorecer os resultados da implantação de Projetos Urbanos sustentáveis? 

Talvez a Articulação Interinstitucional entre os agentes sociais precisa ser ainda 

entendida por eles, que, para ser eficaz, tem que ter a funcionalidade de um sistema de 

redes coeso, aberto, tendo cada agente seu papel definido, que se complementam uns 

com os outros, numa única trajetória, formando um grande sistema harmônico, rico em 

informações e com equilíbrio, dando respostas corretas na hora precisa.    

Talvez uma proposta de capacitação para os agentes sociais participantes de 

Projetos Urbanos, com foco no referencial humano, trabalhando os elementos 

motivação, sistema de valores individuais, seja fundamental para aproximar os 

agentes sociais e melhorar a articulação entre eles. 
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6.2 Sugest es para novas pesquisas 

O estudo possibilitou conhecer e aferir a Articulação Interinstitucional de agentes 

sociais que participam de Projetos Urbanos em comunidades pobres, através do estudo 

de caso do Projeto Sítio Grande/Dancing Days. 

Talvez fosse importante como forma de melhor aferir a Articulação Interinstitucional de 

Projetos Urbanos, a realização de um estudo comparativo com outros Projetos Urbanos, 

com a mesma concepção que o Programa Habitar Brasil BID, implementados através de  

outros gestores, que têm atuações com diferentes visões políticas e administrativas, com 

a finalidade de verificar a  forma de articulação que é estabelecida entre os agentes 

sociais que participam dos Projetos Urbanos,  forma essa mais ou menos democrática, 

participativa ou  ativa . 

Talvez a visão administrativa e a vontade política venham interferir no processo de 

concepção, elaboração e implementação das Políticas Públicas em áreas pobres.  

O estudo comparativo também poderá ampliar a avaliação dos Projetos Urbanos que são 

implementados em áreas pobres.  
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