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RESUMO 
 
A promulgação do Estatuto da Cidade possibilitou que as municipalidades 
implantassem no planejamento de suas cidades o instrumento de ZEIS (Zonas Especiais 
de Interesse Social). Tal instrumento tem o objetivo de incluir no zoneamento da cidade 
uma categoria que permita, mediante um plano específico de urbanização, estabelecer 
parâmetros urbanísticos próprios. O senso comum indica que as questões técnicas 
envolvidas na elaboração dos Planos Urbanísticos das ZEIS são em sua maioria 
definidas por técnicos sem a participação da comunidade local. A falta de participação 
popular na definição de questões técnicas como os parâmetros urbanísticos podem 
causar interpretações errôneas dos técnicos, além de dar margem a conflitos e 
desaprovação da comunidade em relação ao Plano Urbanístico. O Núcleo de Estudos e 
Projetos Habitacionais e Urbanos (NEPHU), da Universidade Federal Fluminense, 
elabora Planos Urbanísticos de ZEIS que utilizam processos participativos na definição 
dos parâmetros urbanísticos. Nesse sentido, o objetivo desta dissertação é de investigar 
a qualidade do processo de participação popular envolvido na metodologia do NEPHU. 
Para tal, será analisado o processo de elaboração do Plano Urbanístico da ZEIS Monan 
Pequeno em Niterói-RJ. A pesquisa é estruturada a partir de três análises: a primeira 
analisa as diferentes etapas de elaboração de Planos Urbanísticos; a segunda analisa o 
processo participativo na definição dos parâmetros urbanísticos na ZEIS Monan 
Pequeno e a última análise estabelece o conceito de processo participativo de qualidade 
na definição técnica de parâmetros urbanísticos a partir dos resultados obtidos das 
análises anteriores. A pesquisa demonstrou que a participação popular na definição de 
questões técnicas só pode ser considerada de qualidade quando a comunidade: entende 
as questões técnicas envolvidas, tem o poder de decisão sobre tais questões e está 
presente em grande número no processo participativo, só assim a união do saber técnico 
e o conhecimento da comunidade sobre a ZEIS onde vive garantirá, uma participação e 
intervenção física de qualidade. Os limites da participação popular em questões técnicas 
podem ser agrupados em duas modalidades.A primeira modalidade é caracterizada 
pelos limites intransponíveis que são definidos a partir restrições legais. A segunda 
modalidade é relacionada aos limites transponíveis, oriundos da articulação comunitária 
e sensibilidade dos técnicos. 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: PARTICIPAÇÃO POPULAR, PARÂMETROS 

URBANÍSTICOS, ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE 
SOCIAL, ESTATUTO DA CIDADE.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The official declaration of the City Statute allows the municipalities to implant the 
instrument of ZEIS (Social Interest Special Zones) into the cities planning. The purpose 
of this instrument is to includ in the city planning a category of zone, by means of a 
specific Urbanization Plan, in order to establish its own urbanistic parameters.The 
common sense indicates that technical questions involved on the elaboration of ZEIS 
Urbanistic Plans are defined majority by technicians without the participation from local 
community. The lack of citizen participation on the definition of technical questions, as 
the urbanistic parameters, can originate erroneous interpretations from the technicians; 
in addition to that, it can originate conflicts and disapproval from local community in 
relation to the Urbanistic Plan. The Center of Urban and Housing Projetcs Studies 
(NEPHU), from Fluminense Federal University, elaborates ZEIS Urbanistic Plans with 
urbanistic paremeters defined by citizen participation process. In this connection, the 
purpose of this dissertation is to analyze the quality of citizen participation in the 
definitoin of technical questions as the urbanistic parameters, involved in the NEPHU 
methodology. To do that, we will analyze the Monan Pequeno ZEIS Urbanistic Plan 
made by NEPHU and located in Niterói – RJ. The structure of the research is based in 
three analyses: the first analyzed the different stage of a Urbanistic Plan, the second 
analyzed the citizen participation envolved in the definition of urbanistic parameters in 
the Monan Pequeno ZEIS Urbanistic Plan and the last analysis establishes the concept 
of quality citizen participation in technical definition like the urbanistic parameters. The 
research demostrated that citizen participation in technical questions definition may 
only be consider with quality whem the community: understands the technical 
questions, is able to decide about those questions and if the majority of the community 
is present. Only from that, the union of technical and the community knowledge will 
guaranteed a quality participation pocess and physical intervention. The limits of the 
citizen participation in technical questions can be grouped in two modalities. The first 
modality is characterized by insurmountable limits that are defined by legal restrictions. 
The second modality is related to surmountable limits, originating from community 
articulation and the techinicians sensibility. 
 
 
KEY-WORDS: QUALITY CITIZEN PARTICIPATION, URBAN PARAMETERS, 

SOCIAL INTEREST SPECIAL ZONES, STATUTE OF THE CITY. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta dissertação é investigar em que medida o processo de participação 

popular, utilizado na definição de parâmetros urbanísticos dos Planos Urbanísticos de 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), pode ser considerado de qualidade. Para tal, 

será analisado o processo participativo da metodologia adotada pelo Núcleo de Estudos 

e Projetos Habitacionais e Urbanos - NEPHU1 - da Universidade Federal Fluminense, 

na elaboração do Plano Urbanístico da ZEIS Monan Pequeno, localizada em Niterói –

RJ.  

 

A promulgação da Lei federal nº 10257, conhecida como Estatuto da Cidade, em 2001, 

regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988, que se referem à política 

urbana. Tal Lei contém um conjunto de instrumentos de reforma urbana baseado em 

processos democráticos, no princípio da eqüidade e voltados para promover a inclusão 

social e territorial nas cidades brasileiras. Um desses instrumentos é a ZEIS; porém, sua 

definição, forma de implementação e gerenciamento não são explicitados no Estatuto da 

Cidade, cabendo as municipalidades a prerrogativa de regulamentar as ZEIS de acordo 

com suas especificidades e interesses.  

 

Os especialistas definem a ZEIS como sendo um instrumento que inclui no zoneamento 

da cidade uma categoria que permita, mediante um plano específico de urbanização, 

estabelecer parâmetros urbanísticos próprios, dando meios para garantir o direito à 

moradia digna e à interlocução com os outros agentes urbanos. 

 

Na elaboração de Planos Urbanísticos de uma ZEIS as questões consideradas técnicas 

são definidas e elaboradas normalmente por profissionais, sem a participação da 

comunidade. Porém, a ausência de participação popular pode incorrer os técnicos a 

interpretações errôneas sobre a comunidade e sua realidade. As conseqüências de tais 

interpretações podem ser desastrosas, como: o desrespeito das regras de ocupação e uso 

                                                 
1 O NEPHU é um núcleo coordenado por professores da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF com 
o objetivo de desenvolver pesquisas ligadas à habitação popular e de prestar serviços de assessoria técnica 
a movimentos populares organizados. Dentre os projetos desenvolvidos ao longo de sua existência estão 
os Planos de Urbanização de uma série de favelas e ZEIS localizadas na cidade de Niterói e Rio de 
Janeiro. 
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do solo definido pelo Plano, conflitos entre moradores e técnicos e, até mesmo, a 

desarticulação do movimento comunitário. 

 

O problema motivador desta pesquisa foi elaborado a partir da ausência de processos 

participativos na definição dos parâmetros urbanísticos das ZEIS. Tal participação 

poderia tornar o Plano Urbanístico mais preciso no que se refere a suas diretrizes e 

normas de ocupação e uso do solo, além de assegurar um nível de aceitação maior pela 

comunidade, garantindo a qualidade do Plano Urbanístico e a sustentabilidade de suas 

diretrizes. 

 

A fundamentação teórica desta dissertação esta calcada nas ZEIS como instrumento de 

política urbana e em processos de participação popular. São apresentados os principais 

conceitos das ZEIS segundo diferentes especialistas e o seu papel no planejamento das 

cidades brasileiras. Para entender a temática dos processos participativos, foi necessário 

recorrer a autores que além de definir seu conceito, apresentassem variáveis para 

identificar e “medir” os diferentes tipos de participação. 

 

O percurso metodológico desta pesquisa adota as hipóteses como seu norteador. Em 

seguida, são definidos os métodos e os procedimentos operacionais necessários para 

refutar ou confirmar tais hipóteses. A pesquisa foi estruturada a partir de três análises: a 

primeira analisa três metodologias diferentes de elaboração de Planos Urbanísticos de 

ZEIS - a metodologia do NEPHU é comparada com as do PREZEIS2 (Plano de 

Regularização das ZEIS) e do Programa Favela-bairro3; A segunda analisa o processo 

participativo na definição dos parâmetros urbanísticos na ZEIS Monan Pequeno; e a 

última análise estabelece o conceito de processo participativo de qualidade na definição 

técnica de parâmetros urbanísticos a partir dos resultados obtidos nas analises 

anteriores. 

 

 

                                                 
2 O PREZEIS de Recife é um exemplo de como um mecanismo legal pode sustentar e dar continuidade a 
uma política para populações carentes. Tem permitido promover a integração social e espacial de áreas 
carentes à estrutura urbana da cidade através de projetos de urbanização e regularização fundiária  
(FASE/NE, CENDHEC e URB-Recife, 1997). 
3 O Programa Favela-Bairro faz parte da Política Habitacional da cidade do Rio de Janeiro. Visa 
implantar melhorias urbanísticas, infra-estrutura urbana, serviços, equipamentos públicos e políticas 
sociais nas favelas cariocas.  
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CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Toda pesquisa científica em ciências sociais parte de uma inquietação, de um problema 

identificado por seu pesquisador. Tal problema está inserido em um determinado 

contexto, seja social, político e/ou econômico. Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é 

de contextualizar a pesquisa, apresentando a formulação do problema, a caracterização 

da área de estudo e o objeto de estudo. 

 

1.1 Formulação do problema 

 

1.1.1 O contexto da pesquisa 

 

A década de 1980 foi marcada pelo processo de descentralização, tendo como pano de 

fundo a Reforma do Estado como “resposta” ao autoritarismo e à centralização 

característica das décadas anteriores. Segundo Coelho (1995), o processo de 

descentralização fez com que surgisse uma nova cultura política, democrática e 

participativa, direcionada para além da democratização do Estado de Direito, afirmando 

a legitimação de novos atores sociais e aprofundando a noção de esfera pública. A 

proposta de descentralização significava um processo de descentralização do poder, que 

valorizava o poder local e os municípios, dando autonomia política, administrativa e 

tributária. Todas essas mudanças foram conseqüências de lutas e debates travados, 

principalmente, pelos movimentos sociais, que culminaram na promulgação da 

Constituição de 1988 (COELHO, 1995). 

 

Na década seguinte surgiram inúmeras experiências participativas em várias áreas de 

atuação do Estado, como políticas públicas, planos diretores, conselhos urbanos e 

setoriais, principalmente nos municípios. Nesse período, a Lei federal nº 10257, 

conhecida como Estatuto da Cidade, encontrava-se em tramitação no Congresso 

Nacional. Somente em 10 de julho de 2001 o Governo Federal promulgou o Estatuto da 

Cidade, regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988, que se referem à 

cidade e à política urbana, abrindo possibilidades para o desenvolvimento urbano 

baseado na justiça social e territorial, visando tornar as cidades brasileiras mais justas. 

Como princípios de justiça social e territorial explícitos em tal lei, podem-se destacar: 
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I - A garantia do direito a cidades sustentáveis, entendida como 
o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 
(Capítulo. I, Art. 2º, BRASIL, 2001,) 

 

II - A gestão democrática, por meio da participação da 
população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; (Capítulo. I, Art. 2º, BRASIL, 2001,) 

 

III - Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os 
demais setores da sociedade no processo de urbanização, em 
atendimento ao interesse social; (Capítulo. I, Art. 2º, BRASIL, 
2001,) 

 

V - Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte 
e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características locais; (Capítulo. I, Art. 2º, 
BRASIL, 2001,) 

 

VI - Ordenação e controle do uso do solo. (Capítulo. I, Art. 2º, 

BRASIL, 2001,) 

 

Como meio de tentar concretizar e viabilizar as diretrizes supracitadas, o Estatuto da 

Cidade disponibiliza para os municípios uma série de instrumentos de política urbana. 

Dentre os instrumentos contidos no Estatuto da Cidade, as ZEIS faz parte do nosso 

objeto de estudo. Entretanto, no Estatuto da Cidade não se encontram explicitados a 

definição e o conceito de tal zona, nem tampouco as formas e meios para sua criação, 

delimitação, gerenciamento e diretrizes de intervenção. Respeitando a autonomia 

municipal, a legislação federal transfere ao município a prerrogativa de regulamentar as 

ZEIS de acordo com suas especificidades e interesses.  

 

Segundo Rolnik (2005), a concepção básica do instrumento das ZEIS é incluir no 

zoneamento da cidade uma categoria que permita, mediante um plano específico de 

urbanização, estabelecer parâmetros urbanísticos próprios para determinados 

assentamentos, dando meios para garantir o direito à moradia digna e à interlocução 

com os outros agentes urbanos. Souza (2002) complementa afirmando que os 
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parâmetros urbanísticos são valores e “regras” para a ocupação de uma determinada 

zona dentro da cidade. 

 

A implementação de uma ZEIS significa reconhecer a diversidade de ocupações 

existentes nas cidades, além de construir uma legalidade que corresponda a esses 

assentamentos e, portanto, configure-se como a extensão do direito de cidadania a seus 

moradores. 

 

Como exemplo de algumas experiências de intervenção realizadas em ZEIS de 

diferentes níveis e com características distintas, podemos citar o PREZEIS, na cidade do 

Recife-PE, que desde a década de 80 apresentou importantes contribuições no que diz 

respeito ao processo participativo das comunidades; o Programa Favela-Bairro, no Rio 

de Janeiro-RJ, que apresentou soluções bastante satisfatórias na reurbanizações de 

assentamentos precários; e os projetos desenvolvidos pelo NEPHU (Núcleo de Estudos 

e Projetos Habitacionais e Urbanos) da Universidade Federal Fluminenese que utiliza 

uma metodologia própria de participação popular na elaboração do plano urbanístico em 

ZEIS, inclusive na definição de questões técnicas com os parâmetros urbanísticos. 

 

1.1.2 O problema de pesquisa 

 

A definição de ZEIS supracitada e a apresentação de algumas experiências elaboradas 

por alguns municípios indicam que os Planos Urbanísticos das ZEIS devem possuir 

parâmetros urbanísticos próprios; portanto, diferentes daqueles adotados para a “cidade 

formal”. Essa diferenciação é uma tentativa de diminuir os impactos físicos que seriam 

causados, caso fossem adotados os parâmetros urbanísticos da “cidade formal” num 

assentamento precário como uma favela (cidade informal)4, por exemplo. Em 

contrapartida, assumir algumas características físicas dos assentamentos precários como 

falta de infra-estrutura ou falta de áreas de lazer e equipamentos públicos, é deixar a 

cargo do acaso o futuro das comunidades que o habitam, assumindo como regra a 

segregação sócio-espacial existente nos grandes centros metropolitanos do país, 

                                                 
4 Terminologia usada para identificar áreas da cidade produzidas e geridas informalmente, sem 
conhecimento do poder público e construídas pela população de baixa renda. São assentamentos 
precários, invasões, loteamentos irregulares e clandestinos, favelas e cortiços.  São áreas normalmente 
desprovidas de serviços públicos e infra-estrutura, onde a Lei de Ocupação e Uso do Solo não é 
respeitada. A cidade “informal” é o contraponto da cidade “formal”, que é a parte da cidade conhecida, 
que se enquadra e respeita as Leis Urbanísticas e de Ocupação e Uso do Solo (GROSTEIN, 2006). 
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aniquilando o sentimento de cidadania e o valor de pertencimento da cidade para as 

pessoas que ali vivem. 

 

Nesta dissertação, a definição de ZEIS adotada será a apresentada por Rolnik (2005) 

que reconhece a ZEIS como uma categoria de zoneamento da cidade, que mediante um 

Plano de Urbanização, estabelece parâmetros urbanísticos próprios, dando meios para 

garantir o direito à moradia digna e à interlocução com os outros agentes urbanos. Os 

Planos Urbanísticos devem ser únicos para cada ZEIS e não devem ser padronizados, 

pois cada ZEIS apresenta características distintas. Esse fato, porém, não impede que as 

metodologias de trabalho de desenvolvimento do Plano Urbanístico e de participação 

popular possam ser similares, facilitando os trabalhos dos técnicos municipais e 

diminuindo o seu tempo de elaboração. 

 

O senso comum e a maioria dos estudos e relatos indica que os parâmetros urbanísticos 

contidos em Planos Urbanos das ZEIS são definidos exclusivamente pelos técnicos, 

deixando a comunidade de fora desta discussão. Isso ocorreu em projetos como o 

Programa Favela- Bairro, no Rio de Janeiro, onde os parâmetros urbanísticos eram 

definidos por técnicos e no PREZEIS, onde apenas as Comissões de Urbanização e 

Legalização - COMULs5 discutiam sobre os parâmetros não contidos na Lei do 

PREZEIS (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2003a; FASE/NE, CENDHEC e 

URB-Recife, 1997, p.7).  

 

Nessas duas experiências, a participação popular existe e é utilizada em diferentes 

etapas da elaboração dos Planos Urbanísticos de ZEIS. Cada caso tem uma metodologia 

distinta para viabilizar a participação popular nas diferentes etapas de elaboração do 

Plano Urbanístico. Porém, nas definições de questões técnicas, como é o caso dos 

parâmetros urbanísticos, a responsabilidade fica inteiramente nas mãos dos técnicos. 

Contudo, a condição de morador, usuário e cidadão qualificam a comunidade de tais 

zonas a participarem de todo o processo de elaboração do Plano Urbanístico de seu 

assentamento, inclusive das definições dos parâmetros urbanísticos.  

 

                                                 
5 Comissões de Urbanização e Legalização – Comissão formada por dois representantes da comunidade 
da ZEIS, dois representantes do poder público e um representante de entidades que prestam assessoria 
técnica à comunidade. Sua função é de discutir o Plano Urbanístico da ZEIS, acompanhando sua 
elaboração e implementação. (FASE/NE, CENDHEC e URB-Recife, 1997). 
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[...] por homens que não são especialistas, mas cuja condição de cidadãos 

qualifica, sem distinção de classe social ou profissional, a lidar com todos os 

problemas da cidade. Para eles ocupar-se da edificação da cidade é parte 

integrante da gestão onde entram em jogo determinantes religiosas, 

econômicas, sociais e técnicas que contribuem, tática ou experimentalmente, 

para a produção do espaço urbano (CHOAY, 1985, p. 31). 

 

O importante é tornar os moradores agentes controladores do próprio processo e não 

meros recebedores passivos de benefícios materiais. Se assim for, a “experiência prática 

cotidiana” e o “saber local” dos cidadãos deverão ter livre expressão ao serem 

incorporados à análise e ao desenho da intervenção planejadora. O que não podemos 

deixar acontecer é que o “discurso competente”6 prevaleça. A práxis planejadora ou 

gestora e, antes dela, a própria atividade de pesquisa, deveria encarar a fusão criativa do 

saber dos atores sociais com os balizamentos técnico-científicos trazidos, na qualidade 

de consultores populares, pelos profissionais de planejamento e gestão (CHAUÍ, 2003). 

Maricato (2002) vai além, afirmando que o processo de formulação participativa de um 

plano pode ser mais importante que o plano em si. 

 

Atento a esse problema, o NEPHU ligado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 

Federal Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, desenvolveu, ao longo de seus 20 

anos de existência, uma metodologia própria de participação popular na elaboração de 

Planos Urbanísticos em favelas e ZEIS.  

 

O NEPHU desenvolve um trabalho em que o processo de participação popular é o pilar 

central do Plano Urbanístico, sem ele o Plano Urbanístico não acontece. O Núcleo 

entende como Planos Urbanísticos não só as melhorias físicas do sistema viário, de 

implementação de infra-estrutura e equipamentos urbanos, além da eliminação de áreas 

de risco, como também o processo de regularização fundiária com o redesenho 

urbanístico de toda a área. Lembramos que nesta pesquisa apenas serão tratadas 

questões relacionadas aos Pplanos Urbanísticos da ZEIS. 

                                                 
6 A expressão “discurso competente” é de Marilena Chauí (CHAUÍ, 2003:3-13). Refere-se à 
reivindicação corporativista, por parte de grupos específicos de “especialistas”, com legitimidade 
inclusive para se pronunciarem, a serem ouvidos a respeito de determinados temas. Ao negar às pessoas 
“comuns”, isto é, aos não-especialistas em uma dada matéria, o direito de participarem ativamente da 
produção daquele saber e, muito particularmente, de participarem das decisões que envolvem aplicação 
daquele saber, mesmo quando essa aplicação afeta as vidas e os interesses de muitos, o “discurso 
competente” mostra-se como uma ideologia tecnocrática e, em última instância, autoritária. 
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No ano de 2004, a Prefeitura Municipal de Niterói – RJ, reconheceu a importância da 

metodologia adotada pelo NEPHU frente às exigências da nova legislação vigente e 

destinou recursos para que o núcleo implantasse o Plano de Urbanização em quatro 

comunidades-piloto: Lara Vilela, Lazareto, Bela Vista e Monan Pequeno. 

 

Nesse sentido, esta pesquisa pretende analisar a qualidade do processo participativo 

desenvolvido pela metodologia do NEPHU, na definição dos parâmetros urbanísticos da 

comunidade de Monan Pequeno, em Niterói – RJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta Central 

 

 

Figura 1 – Caracterização do problema e pergunta central da dissertação. 

 

O problema motivador desta pesquisa é a qualidade da participação popular em questões 

consideradas técnicas, como é o caso dos parâmetros urbanísticos, na elaboração de 

Planos Urbanísticos de ZEIS. A baixa qualidade da participação popular ou sua 

ausência deixaria os técnicos sujeitos a interpretações errôneas sobre a comunidade e 

sua realidade. Com base neste argumento, a pesquisa pretende investigar a qualidade do 
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processo de participação popular envolvido na definição de questões técnicas, como os 

parâmetros urbanísticos, no Plano Urbanístico de ZEIS Monan Pequeno. 

 

A figura 1 apresenta esquematicamente a estrutura do problema desenvolvido para a 

pesquisa. O percurso reflexivo do problema está em destaque e indica os principais 

temas abordados no problema da pesquisa. No final da figura é apresentada a pergunta 

central que norteará todo trabalho a ser desenvolvido na pesquisa (FERREIRA, 1998). 

 

A pergunta central será respondida a partir da análise da metodologia utilizada pelo 

NEPHU na elaboração do Plano Urbanístico da comunidade de Monan Pequeno. Os 

processos participativos são analisados segundo sua legitimidade e qualidade, porém, 

nesta pesquisa centraremos o foco da nossa análise na qualidade. 

 

As hipóteses apresentadas a seguir foram formuladas a partir de observações do 

cotidiano e de uma pré-análise de dados levantados. Tais hipóteses dão indicativos dos 

caminhos metodológicos que serão percorridos para tentar responder a pergunta central 

da pesquisa. (FERREIRA, 1998; MINAYO, 1997). 

 

• O NEPHU promove processos de participação popular diferenciados, segundo a 

importância dos conteúdos técnicos propostos. 

 

• A comunidade reage de forma diferenciada às propostas, segundo as implicações 

de aspirações e seus conhecimentos sobre a ZEIS. 

 

• O alto grau e nível de participação na elaboração do Plano Urbanístico em ZEIS 

asseguram a união dos saberes técnico e popular, conferindo qualidade ao 

processo participativo. 

 

1.2 Caracterização da área de Estudo 

 

A descrição da área de Estudo está dividida em duas partes. A primeira parte apresenta 

o Município de Niterói através de dados gerais e dados sócios econômicos, além de 

expor questões relacionadas à habitação, urbanismo e regulação urbanística do 
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município. A segunda parte apresenta a comunidade de Monan Pequeno que será o 

estudo de caso da pesquisa. 

 

 

1.2.1 O Municípios de Niterói 

 

O município de Niterói possui uma população de 459.451 habitantes (IBGE, 2000) e 

está situado à leste da Baía de Guanabara no Estado do Rio de Janeiro (ver Mapa 1). O 

mesmo faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e se apresenta conurbado 

com os municípios vizinhos de São Gonçalo e Maricá. Compartilha das problemáticas 

comuns aos grandes centros urbanos, num processo de segregação sócio-espacial com 

três vertentes principais – elitização e adensamento de núcleos infra-estruturados, 

favelização de áreas próximas a estes, e periferização crescente.  

 

De acordo com o censo do IBGE de 2000, Niterói e os municípios vizinhos 

apresentaram uma população de 1.637.000 habitantes e uma taxa de crescimento 

demográfico7 anual de 1,74%, estabilizada neste patamar desde a década de 1980, mas 

com uma distribuição geográfica bastante diferenciada. Nesse mesmo período Niterói 

registrou uma taxa de crescimento anual de 0,5%, São Gonçalo de 1,65%, Itaboraí de 

4,00% e Maricá de 6,16%, o que demonstra um deslocamento cada vez maior da 

população em busca de acesso à terra barata, ultrapassando a capacidade de 

investimento destes municípios. Esse mesmo conjunto de cidades tinha em 1960, 

quando a capital federal do Rio de Janeiro fora transferida para Brasília, 551.000 

habitantes e vinte anos mais tarde, após a construção da ponte Rio-Niterói, 1.159.000 

habitantes.  

 

Por trás da frieza destes números existe uma realidade com problemas que isoladamente 

os municípios não têm condições plenas de enfrentar. A periferização e a favelização da 

população da região metropolitana são resultado, entre outros fatores, da 

impossibilidade de obter-se financiamento para aquisição de casa ou lote urbanizado no 

mercado formal, reservado apenas às camadas com renda superior a cinco salários 

mínimos. Mas cabe aos municípios, como gestores do seu território, buscar meios de 

                                                 
7 Média retirada do censo de 1996 e 2000 do IBGE. 
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intervir nesta realidade através das políticas públicas integradas (NITERÓI, 2005). 

 

 

 
Mapa 1 – Localização do Município de Niterói em relação a Região Metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro.  
Fonte: CIDE e IBGE 2005 

 

1.2.1.1 Dados Gerais do Município 

 

A tabela a seguir apresenta dados gerais do Município de Niterói. Os dados contidos na 

tabela 1 indicam que o município de Niterói possui um alto Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH, atingindo a 3ª colocação no Brasil, porém ainda existe no município 
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uma grande diferença na distribuição de renda e na ocupação e uso do solo. No decorrer 

deste capítulo, a maioria das informações contidas na tabela será exposta com maior 

rigor de detalhes.  

 
 

Tabela 1 - Síntese dos Dados Gerais do Município de Niterói 
Indicador   ano fonte 

População 459.451 habitantes 2000 IBGE 
População Estimada- 2004 471.403 habitantes 2004 IBGE 

População Masculina 
213.984 habitantes 

2000 IBGE 
46,57 % 

População Feminina 
245.467 habitantes 

2000 IBGE 
53,43 % 

Taxa Média de Crescimento Anual (96-00) 0,50 %  1996/2000 IBGE 
Área  134,50 Km² 2000 CIDE 
Densidade Demográfica 3.486 hab/Km² 2000 IBGE/ PMN 
Bairros 52 bairros 2002 PMN/SMU 

Bairro mais Populoso Icaraí 
75.127 hab. 

16,35% do Total 
2000 IBGE 

Bairro menos Populoso Gragoatá 
220 hab. 

0,05% do Total  
2000 IBGE 

Regiões de Planejamento 5 Regiões 1990 PMN 

População com mais de 65 anos de idade 
45.177 habitantes 

2000 IBGE 
9,83 % 

Expectativa de Vida da População 73,5 anos 2002 ONU/PNUD/IPEA 
Média de Moradores por Domicílios em 
Niterói 

3,17 pessoas 2000 IBGE 

População Alfabetizada com Mais de 5 
Anos 

94,35 % 2000 IBGE 

População Alfabetizada com Mais de 10 
Anos 

96,58 % 2000 IBGE 

População Alfabetizada com Mais de 15 
Anos 

96,45 % 2000 IBGE 

Número de Unidades de Ensino 257 
Unidades de 

Ensino 
2002 PMN / FME 

Número de Unidades de Saúde 217 
Unidades de 

Saúde 
2002 PMN / FMS 

Renda per Capita Média R$ 809,02 
Reais (valores da 

época) 
2002 ONU/PNUD/IPEA 

Rendimento Médio Mensal dos Chefes de 
Domicílio 

11,53 
Salários 
Mínimos 

2000 IBGE 

Bairro com maior Renda Média do Chefe de 
Domicílio 

Camboinhas 
28,82 S.M. 
(R$151,00) 

2000 IBGE 

Bairro com menor Renda Média do Chefe 
de Domicílio 

Morro do 
Estado 

2,48 S. M. 
(R$151,00) 

2000 IBGE 

IDH- Município 0,886 
1° ERJ / 3° 

Brasil 
2004 ONU/PNUD/IPEA 

Fonte: NITERÓI, 2005 
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1.2.1.2 Dados socioeconômicos 

 

a.1) População 

 

O crescimento demográfico no município de Niterói sofreu uma redução ao longo das 

três últimas décadas. Nos anos 70 sua taxa média de crescimento demográfico era de 

2% e no período de 1991-2000 foi de apenas 0,58. Tais índices são resultado de um 

processo migratório interbairros e intermunicípios. Os habitantes de Niterói representam 

3,19% da população do Estado do Rio de Janeiro, caracterizando um município de 

médio porte. 

 

O território do município de Niterói é considerado 100% urbano (IBGE, 2000). Esta 

situação foi alcançada na década de 1980.  A distribuição da população pelo território 

de Niterói nas últimas décadas não aconteceu de maneira uniforme, concentrando-se 

principalmente nas regiões Norte e Praias da Baía (ver mapa 2) regiões mais antigas e 

consolidadas do município. Observa-se através de dados censitários recentes que há 

uma tendência à desconcentração urbana, em que o crescimento populacional tem sido 

menor no núcleo mais antigo, adensado e infra-estruturado (Regiões Norte e das Praias 

da Baía) e maior nas periferias (Regiões Oceânica, Pendotiba e Leste), comprovados 

através de taxas negativas de crescimento em alguns bairros das duas primeiras regiões 

(ver gráfico 1). (NITERÓI, 2005) 

 

Entre as décadas de 1970 e 1980, as regiões do município apresentavam 

desenvolvimento urbano diferenciado. O desenvolvimento do sistema viário, 

principalmente através das obras federais, que cortaram o município com uma rodovia 

federal integrando o sul e o norte fluminenses através da Ponte Presidente Costa e Silva 

(Ponte Rio-Niterói), contribuiu para a interligação das regiões. O auge imobiliário das 

regiões Oceânica e Pendotiba foi favorecido pelos investimentos em infra-estrutura, o 

que contribuiu para o esvaziamento da Região Norte e, em menor escala, da Região das 

Praias da Baía.  
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Mapa 2 – O Município de Niterói e suas regiões de planejamento. 
Fonte: NITERÓI, 2005. 
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Gráfico 1 - Evolução das Taxas de Crescimento por Região de Niterói. 
Fonte: NITERÓI, 2005. 

 

Ainda na década 90 o município de Niterói elitizou-se, atraindo segmentos 

populacionais de maior poder aquisitivo, “substituindo” os de menor renda, devido sua  

proximidade do centro econômico, financeiro e de serviço do Estado do Rio de Janeiro. 

Com essa “substituição”, a única alternativa de moradia da população de menor renda 

foi a favelização de áreas desprezadas pelo mercado ou a migração para municípios 

vizinhos (NITERÓI, 2005). 
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a.2) Trabalho e renda 

 

No referente à renda dos niteroienses, dados do IBGE (2000) mostram que a faixa que 

concentra maior percentual de chefes de domicílio é a de mais de 10 salários mínimos, 

com quase 32%, que somados com a faixa entre 5 e 10 salários alcança 52%. Porém, no 

outro extremo, 29% dos chefes de família recebem apenas até 3 salários mínimos, 

representando um contingente excluído de todas as formas de financiamento não 

subsidiado para a obtenção de moradia, e dando a dimensão dos bolsões de pobreza do 

município. (NITERÓI, 2005) 

 

O mercado de trabalho em Niterói é alimentado basicamente pelo comércio e pelo setor 

de serviços. Outro aspecto relevante é que o número de pessoas formalmente 

empregadas decresce progressivamente. Apenas cerca de 44% dos trabalhadores são 

formalmente cadastrados. 

 

Niterói ocupa o segundo lugar do Estado nos indicadores de centralidade, dinamismo e 

riqueza, acompanhando de perto o município do Rio de Janeiro. O município explica 

sua alta centralidade pela função já exercida, também, como sede de Governo Estadual 

até a fusão do Estado da Guanabara e do Estado do Rio de Janeiro, além de se beneficiar 

da proximidade do Rio de Janeiro. Hoje, a cidade concentra escritórios de serviços 

especializados, hospitais, universidades, museus, grandes redes de supermercados, 

centros comerciais, centenas de bares e restaurantes, inúmeras agências de automóveis, 

consolidando-se como o segundo centro mais importante da Região Metropolitana 

(CIDE, 2004). 

 

1.2.1.3 Habitação e Urbanismo 

 

b.1) Políticas e Programas  

 

As áreas de Habitação e Urbanismo consumiram em 2003 aproximadamente 8% da 

arrecadação municipal. Os recursos aplicados nas áreas de assentamentos precários e 

favelas fazem parte de projetos de intervenção executados pela Empresa Municipal de 

Moradia, Urbanização e Desenvolvimento – EMUSA, que inclui repasses referentes a 

projetos definidos pelo Orçamento Participativo. Com a recente criação do Fundo de 
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Urbanização, Habitação e Regularização, que já está recebendo toda a arrecadação da 

cobrança de alguns instrumentos do Plano Diretor de Niterói (PDN), está sendo possível 

direcionar recursos específicos para aplicação na regularização urbanística e fundiária 

das ZEIS. 

 

b.2) Déficit Habitacional do Município 

 

 Niterói faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e como tal sofre com 

problemas inerentes às grandes conurbações. A ocupação de áreas inadequadas e o 

crescimento desordenado têm exposto parte da população, principalmente a de baixa 

renda, aos riscos do processo de favelização, mesmo possuindo IDH alto. 

 

O processo de favelização em Niterói, em meados da década de 90, registrava para as 

regiões Norte, das Praias da Baía e de Pendotiba um número de 27 favelas, com um 

total de 29.785 habitantes, que representavam cerca de 7% da população total do 

Município. De acordo com os dados do censo IBGE 2000, existem em Niterói 17.248 

domicílios em assentamentos precários.   

 

b.3) Instrumentos de Política Habitacional 

 

A questão habitacional no município de Niterói foi prejudicada pela inexistência de uma 

política nacional de habitação na última década e pelo desinteresse das autoridades 

municipais em implementar programas habitacionais para segmentos de baixa-renda. Os 

últimos conjuntos habitacionais populares foram construídos no início da década de 

1980. A construção de habitações populares só foi retomada no ano de 2000 (NITERÓI, 

2005). 

 

Em 1992 o PDN introduziu o conceito de Áreas de Especial Interesse Social - AEIS8 

(ver mapa 3), sinalizando que estas poderiam ser criadas para efeitos de regularização 

fundiária e urbanística, podendo submetê-las a um regime urbanístico especial, assim 

como para a implantação de habitação popular em vazios urbanos. Nos anos noventa, a 

atuação do município nas AEIS se deu através de projetos de urbanização nas 

                                                 
8 O termo AEIS é homônimo ao termo ZEIS. 
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comunidades que apresentavam o maior déficit de habitabilidade, através de um 

programa chamado Vida Nova no Morro, que consistia na urbanização dos acessos e na 

dotação de um mínimo de infra-estrutura de saneamento básico. As ações de 

urbanização realizadas no âmbito do Programa Vida Nova no Morro não resultaram 

numa política mais consistente de intervenção e aos poucos estas ações se diluíram em 

intervenções pontuais, conquistadas de forma localizada por algumas comunidades mais 

mobilizadas, principalmente em períodos eleitorais. Recentemente, verbas destinadas 

para realização de obras de urbanização nas AEIS foram definidas pelo Orçamento 

Participativo de Niterói. 

 

 
Mapa 3 – Áreas de Especial Interesse Social do Município de Niterói. 

Fonte: http://www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br/ 
 

Durante a década de 90 a inexistência de programas habitacionais nos municípios 

vizinhos provocou declarações do executivo municipal expressando o receio de que a 

implementação de uma política de produção de habitações em Niterói se tornasse um 

fator de atração de populações carentes dos municípios vizinhos (NITERÓI, 2005). O 

que se viu no início desta década foi que a ausência de alternativas formais para 

aquisição de terra urbanizada ou de unidades habitacionais não reduziu a atração que o 

mercado de trabalho local representa para os municípios periféricos, fazendo com que o 

contingente de pessoas de baixa renda imigrasse para Niterói.  

A formulação das políticas habitacionais no município passou a ser uma prioridade de 

governo a partir de 2002, e em 01 de fevereiro de 2003 foi sancionada a Lei 2042 que 

criou a Subsecretaria de Habitação no âmbito da Secretaria de Urbanismo e Controle 
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Urbano (NITERÓI, 2005). Outras ações e projetos foram implementados como o 

Projeto de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal, o Programa Habitar 

Brasil do Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi criado um grupo de trabalho 

para cadastra as terras públicas do município. 

 

b.4) Instrumentos de participação na gestão democrática da cidade 

 

As principais ações que contribuíram para uma gestão participativa e democrática no 

Município de Niterói foram: a adequação do PDN ao Estatuto da Cidade e a utilização 

de seus instrumentos, a criação do COMPUR (Conselho Municipal de Política Urbana) 

no ano de 2004 e a criação do Fundo Municipal de Urbanização, Habitação e 

Regularização Fundiária em 2003. 

 

O COMPUR é um órgão colegiado que reúne representantes do poder público e da 

sociedade civil, permanente e deliberativo, conforme suas atribuições, integrante da 

administração pública municipal, tendo por finalidade assessorar, estudar e propor 

diretrizes para o desenvolvimento urbano com participação social e integração das 

políticas fundiária e de habitação, de saneamento ambiental e de trânsito, transporte e 

mobilidade urbana.  

 

O Fundo Municipal de Urbanização, Habitação e Regularização Fundiária tem o 

objetivo de dar suporte financeiro às políticas municipais de desenvolvimento urbano e 

de habitação para população de baixa renda, residente em condições precárias de 

habitação em áreas de risco, favelas e habitações coletivas, em especial nas Áreas de 

Especial Interesse Social. (NITERÓI, 2005). 

 

b.5) Infra-estrutura 

 

A tabela 2 apresenta as porcentagens dos serviços básicos oferecidos no município de 

Niterói. Apesar dos elevados níveis dos serviços prestados a população, as favelas e 

ZEIS não compartilham de tais índices. 
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Tabela 2 - Domicílios com acesso a serviços básicos 
em Niterói. 

1991 2000 

Rede de Abastecimento de Água 88,0 98,0* 

Rede de Esgotamento Sanitário 64,8 73,0 

Serviço de Coleta de Lixo 84,1 96,9 

Energia Elétrica 99,9 100,0 

Fonte: IBGE, 2000. Organização: PMN – Subsecretaria de Ciência e Tecnologia 2003 
*Concessionária Águas de Niterói, 2002. 

  

1.2.1.4 Regulação Urbanística 

 

c.1) Legislação Geral de Uso e Ocupação do Solo 

 

Desde 1989, a prefeitura tem procurado manter a sua legislação urbanística em 

harmonia com as diretrizes de esferas federal e estadual, e que passaram a ter a premissa 

da função social da propriedade.  O período entre 1989 e 1992 foi marcado pelas 

mudanças nas atribuições e recursos dos municípios promovidos pala Constituição de 

1988, resultado do processo de descentralização do Estado brasileiro e pelo Fundo de 

Participação dos Municípios. (NITERÓI, 2005). 

 

 A legislação urbanística e ambiental em Niterói está estruturada de acordo com a sua 

abrangência territorial: 

 

• leis de caráter geral, nas quais são definidas as normas comuns a todo o 

Município, tais como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei de Parcelamento do 

Solo, o  Código de Edificações e a Lei de Controle Ambiental; 

 

• leis regionais9,  nas quais são fixadas as normas para as cinco Regiões de 

Planejamento estabelecidas no Plano Diretor, através dos Planos Urbanísticos 

Regionais, complementares à Lei de Uso e Ocupação do Solo. Estes planos teriam 

como meta o desenvolvimento e a estruturação urbana, respeitadas as 

características físicas, sociais e econômicas e incorporados os anseios da 

população de cada uma das regiões; 

 
                                                 
9 Trata-se de planos locais de estruturação urbana, mas a denominação “regional” refere-se a sua 
aplicabilidade às regiões de planejamento definidas pelo Plano Diretor de 1992 (ver mapa 2). 
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• leis de caráter local, que definem as normas para as áreas que apresentam 

características peculiares, através da regulamentação de Áreas de Especial 

Interesse, seja social, econômico, ambiental, paisagístico ou urbanístico. 

 

• leis ordinárias, que regulamentam aspectos específicos ou emergentes da vida 

urbana. 

 

Dentre as Leis supracitadas, as de caráter local serão foco desta pesquisa, como é o caso 

da definição de parâmetros urbanístico de ZEIS ou AEIS. 

 

1.2.2 A Comunidade de Monan Pequeno. 

 

A comunidade de Monan Pequeno está localizada na região de Pendotiba em Niterói, há 

cerca de 1,5 km do núcleo comercial do Largo da Batalha, à margem da estrada Monan 

Pequeno, entre duas importantes vias de acesso às praias oceânicas da cidade (ver Mapa 

4). Ocupa um terreno de aproximadamente 34.500 m2 de área. A comunidade tem cerca 

de metade de sua superfície plana, com cota de aproximadamente 100,00 m nas partes 

mais baixas e na outra metade, o relevo alcança a cota de 150,00 m, apresentando uma 

declividade considerável.  

 

Seu entorno é caracterizado pela presença de condomínios fechados de alta renda, cuja 

ocupação iniciada na década de 80, provocou rápida valorização da terra. (ver figura 2 e 

3). A valorização da terra e a vizinhança composta por condomínios de alta renda foram 

fatores que aumentaram a pressão sobre a comunidade no sentido de uma futura 

desapropriação do local. Esta pressão, em contrapartida, foi um fator de união e 

organização da comunidade local para lutar por seus direitos. 

 

Segundo Bienenstein (2001), o começo da ocupação de Monan Pequeno se deu nos anos 

50 com a construção de 12 casas pela família Cruz Nunes, proprietária do terreno. Na 

década de 70 o número de casas ainda era pequeno e localizadas na parte baixa no 

assentamento. A ocupação de Monan Pequeno só se intensificou com a chegada de 

migrantes nordestinos que, aos poucos, trouxeram seus familiares. A partir de 1984, 

começaram a se fixar pessoas oriundas do próprio estado do Rio de Janeiro. Estas, 

então, passaram a ocupar as partes mais elevadas e de maiores riscos de deslizamentos. 
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A ocupação era feita através de posseiros que cobravam aluguel pelos terrenos e por 

invasões. O resultado deste processo foi o acirramento do conflito fundiário, pois os 

donos de terra queriam aproveitar o potencial de renda que a terra poderia oferecer 

naquele momento. 

 

 
Mapa 4 – Localização da Comunidade de Monan Pequeno no Município de Niterói. 

Fonte: Arquivo NEPHU 
 

 

Figura 2 – Monan Pequeno e seu entorno. 
Fonte: Secretaria de Urbanismo e Controle urbano da Prefeitura 

Municipal de Niterói. 

Figura 3 – Condomínio de luxo 
próximo a Monan Pequeno. 

Fonte: Arquivo NEPHU 
 

A comunidade de Monan Pequeno faz parte do que se convencionou chamar de Projeto 

Pendotiba que abrange um conjunto de 12 glebas descontínuas e desapropriadas pelo 

Monan Pequeno 

N 
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Governo do Estado, por interesse social, em 1985 (ver Mapa 5). O Projeto Pendotiba 

teve origem nos conflitos fundiários ocorridos nessa região a partir do final da década 

de 1970. A reação da população atingida deu origem ao movimento de luta pela 

moradia em Niterói e impulsionou a criação da FAMNIT10, efetivada em 1982. O 

movimento em Pendotiba cresceu acompanhando a tendência verificada no país, 

resultante do aumento das demandas populares e do processo de reorganização geral das 

estruturas participativas (BIENENSTEIN, 2001). 

 

 
Mapa 5 – Mapa com as Glebas do Projeto Pendotiba (1985). 

Fonte: Arquivo NEPHU 
 

No entanto, as eleições estaduais de 1986 e a mudança de partido político no comando 

do governo do Estado fizeram o Projeto Pendotiba voltar praticamente à estaca zero. 

Foram questionados os limites das terras desapropriadas e argumentado que os recursos 

financeiros não haviam sido reservados, não sendo possível evitar uma nova 

demarcação das terras. Isto demonstra que as engenharias políticas interferem na 

implementação dos Planos Urbanísticos (BIENENSTEIN, 2001).  

 

A partir daí e após um ano de intensas negociações entre a FAMNIT e o governo do 

estado, com a realização de manifestações, passeatas e acampamentos em frente ao 

Palácio de Governo, foi firmado acordo entre o estado, através da SEAF11 e a 

                                                 
10 Federação das Associações de Moradores de Niterói. 
11 Secretaria Estadual de Assuntos Fundiários. 

N 
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Universidade, através do NEPHU para viabilizar a execução do Plano Urbanístico de 

Monan Pequeno (NEPHU, 1999) 

 

A primeira fase dos estudos técnicos, visando à regularização fundiária de Monan 

Pequeno, incluiu as ações relativas ao reconhecimento do assentamento e seus 

moradores. Esta fase foi realizada em 1990 e compreendeu no mapeamento, no 

cadastramento sócio-econômico dos moradores, na caracterização urbanística e 

habitacional e na identificação e análise das áreas inadequadas à ocupação, em especial 

as de risco geotécnico. (NEPHU, 1999) 

 

A mudança de partido político no comando da administração estadual, conseqüência das 

eleições de 1990, provocou uma nova paralisação no Projeto12. Tal paralisação marcou 

o começo da segunda fase do Projeto Monan Pequeno, com tentativas de negociação e 

acesso ao novo governo (gestão 1991-1994). Apesar das inúmeras manifestações, nada 

de efetivo aconteceu até início de 1994 quando foram iniciados, imediatamente após a 

assinatura de um convênio de cooperação técnica entre a SEAF e a UFF, o estudo e 

projeto técnico para o Plano Urbanístico de Monan Pequeno. Apesar dos títulos de 

propriedade terem sido entregues, as intervenções físicas propostas no plano urbanístico 

do assentamento não foram implementadas (BIENENSTEIN, 2001). 

 

Em 2002, após a aprovação do Estatuto da Cidade, a FAMNIT e várias associações de 

moradores vislumbraram novas perspectivas de fazer avançar os processos de 

regularização fundiária. Neste contexto, uma comissão formada por moradores de 

Monan Pequeno, que futuramente deu origem a AMAMP13, procurou uma vez mais a 

assessoria técnica do NEPHU. O Plano Urbanístico realizado em 1994 foi totalmente 

revisado, inclusive os parâmetros urbanísticos. 

 

A Prefeitura Municipal de Niterói foi procurada pela FAMNIT em 2003 e, através da 

EMUSA e da Secretaria de Urbanismo e Controle Urbano, passou a dar suporte ao 

desenvolvimento de um projeto piloto de regularização fundiária, beneficiando 4 áreas 

onde NEPHU e FAMNIT já vinham atuando, entre elas Monan Pequeno. O projeto 

                                                 
12  Além das implicações políticas, as mudanças de governantes, mesmo que os sucessores sejam do 
mesmo partido político, em qualquer nível do poder executivo, se refletem diretamente na administração 
e nos trabalhos em andamento, quando não resultam na paralisação dos mesmos. 
13 Associação de Moradores e Amigos de Monan Pequeno. 
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piloto era dividido entre plano urbanístico, onde era feito o redesenho urbanístico da 

área a partir dos parâmetros urbanísticos definidos pela população, e o processo de 

regularização fundiária.  

 

1.2.2.1 Características do Assentamento 

 

As características apresentadas a seguir resultaram da coleta de dados através dos 

questionários aplicados aos moradores de Monan Pequeno, que deu origem ao 

cadastramento socioeconômico da comunidade (ver anexo I e II). Devido às inúmeras 

interrupções no processo de regularização fundiária e luta pela posse da terra, que 

duram mais de 10 anos, os moradores de Monan Pequeno tiveram que ser recadastrados 

várias vezes para tentar atualizar as mudanças sofridas ao longo do tempo. O primeiro 

cadastro foi feito em 1990, o segundo em 1994 e o último em 2003.  

 

Como o objeto de estudo dessa dissertação é a metodologia adotada pelo NEPHU na 

elaboração do Plano Urbanístico, as questões jurídicas relacionadas à regularização 

fundiária não serão analisadas. O primeiro Plano Urbanístico realizado pelo NEPHU 

para Monan Pequeno foi em 1994 e era composto de projeto de redesenho urbanístico, 

projeto de redução de risco e projeto de ocupação e uso do solo, porém nada do plano 

foi implementado ou construído, pois não existiam recurso destinados para as obras. 

Com o acordo firmado em 2003 entre a UFF, FAMNIT e Prefeitura Municipal de 

Niterói, o plano urbanístico de Monan Pequeno teve que ser atualizado e refeito. Nesse 

sentido, as características apresentadas a seguir serão referentes apenas aos anos de 

1994 e 2003. 

a.1) Aspectos Socioeconômicos  

 

Em 1994, residiam em Monan Pequeno 201 famílias. O recadastramento dos moradores 

em 2003 mostrou um total de 250 famílias, indicando, portanto, um crescimento de 

pouco mais de 24,38%. Este incremento derivou principalmente da subdivisão das 

famílias com a transformação da casa térrea em sobrado e, em menor escala, da 

subdivisão de lotes, e venda para pessoas de fora e da ocupação de vazios ainda 

existentes no morro. Além disto, foram incorporadas ao projeto mais 32 famílias que 

ocupam uma área vizinha, também de propriedade privada. (NEPHU, 2004). 
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Com relação à estrutura familiar (ver gráfico 2), constatou-se que, entre 1994 e 2003, 

diminuiu a participação da mulher como responsável pelo domicílio. Houve decréscimo 

no percentual das famílias monoparentais femininas, contrariando uma situação 

freqüentemente encontrada nesses assentamentos, tendo decrescido também o 

percentual de núcleos domésticos unipessoais femininos. 

 

Gráfico 2 - Estrutura Familiar em Monan 
Pequeno 
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Fonte: Arquivo NEPHU 

 

A tipologia familiar encontrada em Monan Pequeno (ver gráfico 3) indica que o número 

de pessoas por família decresceu de 1994 para 2003. Enquanto em 1994, famílias com 

até 4 pessoas representavam 68 % do total, em 2003, este percentual passou para 81,8%, 

acompanhando a tendência verificada no Estado do Rio de Janeiro desde a década de 

80. 

Gráfico 3 –Tipologia Familiar em Monan 
Pequeno 
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Fonte: Arquivo NEPHU 
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Com relação à escolaridade (ver gráfico 4), os dados evidenciaram que, em 1994, 84,5% 

tinham 1º grau incompleto, sendo que destes, 15,0% eram analfabetos declarados. Em 

2003, o nível de escolaridade se alterou: cresceu o percentual daqueles que tinham 

alcançado o 2º grau (8,6%) e dos que o tinham concluído (9,5%), além de ter aumentado 

também o percentual de pessoas que haviam chegado ao 3º grau, ainda que em 

percentual baixo (6,6%). Vale ressaltar a queda no índice de analfabetismo, que passou 

de 15% em 1994 para 3,5% em 2003, foi devido a legislação que destina 5% do 

orçamento municipal pra educação. 

 

 

Gráfico 4 –Escolaridade em Monan Pequeno 
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A análise do perfil sócio-ocupacional dos titulares em 1994 permitiu observar que 

77,9% deles estavam em atividade, 9,1% eram aposentados, pensionistas ou estavam 

afastados do trabalho por doença e 13,0% se declararam desempregados.  Em 2003, o 

número de titulares em atividade diminuiu um pouco (72,9%) (ver gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo NEPHU 
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Gráfico 5–Situação ocupacional dos Titulares em 
Monan Pequeno 
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Fonte: Arquivo NEPHU 

 

Em 1994, do total de titulares em atividade, 43,3%, se dedicavam a atividades 

domésticas dentro da própria residência ou fora dela, como empregadas domésticas. Em 

2003, este número se manteve praticamente inalterado (43,7%). Além destas, as 

atividades ligadas à construção civil se destacaram neste setor, com 23,3% em 1994 e 

24,3% em 2003 da mão-de-obra empregada (ver gráfico 6). Em relação à renda familiar 

encontrada em Monan Pequeno, aproximadamente 70% vivem com menos de três 

salários mínimos (ver gráfico 7). 

 

Gráfico 6 –Ocupação dos Titulares em Atividade 
em Monan Pequeno 
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Fonte: Arquivo NEPHU 
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Fonte: Arquivo NEPHU 

 

O tempo de moradia dos titulares em Monan Pequeno (ver gráfico 8) é importante ser 

levantado principalmente para tratar de questões relacionadas à regularização fundiária. 

Em 2003, 26,1% dos moradores moravam a menos de cinco anos na comunidade. 

Aproximadamente 46,1% dos moradores moram a mais de 10 anos na comunidade, o 

que comprova que os mesmos participaram da elaboração do primeiro plano urbanístico 

em 1994.  

 

Gráfico 8 –Tempo de moradia dos moradores de Monan 
Pequeno. 
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Fonte: Arquivo NEPHU 

 

 

a.2) Aspectos Físico-Espaciais  

 

Em termos das características do ambiente construído, comparando-se 1994 com 2003, 

é possível constatar uma pequena melhoria das condições, em termos da qualidade dos 

materiais empregados na construção. O percentual de moradias de alvenaria aumentou, 

Gráfico 7 – Renda familiar em  Monan Pequeno (SM) 
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tornando-se uma característica praticamente homogênea (ver tabela 3 e figura 4). Com 

relação às coberturas, quase sempre aparentes e de duas águas, também se observou um 

aumento do percentual do uso de lajes e uma diminuição da utilização de telha 

fibrocimento, principalmente a partir de 2003 (ver tabela 4 e figura 5). Continuam 

predominando as edificações com um único pavimento (NEPHU, 2004). 

 
 

Tabela 3 –Material Construtivo / 
Paredes encontrado em  Monan 

Pequeno 

Material 
% das Edificações 

1994 2003 
Alvenaria 84,4 97,0 

Taipa 4,4 - 

Misto 4,8 1,0 

Madeira 2,2 - 

Em construção 2,2 2,0 

Total 100,0 100,0  

Fonte: Arquivo NEPHU Figura 4 – Entrada de Monan Pequeno. 
Fonte: Leonardo Menezes, 2003 

 
 

Tabela 4 –Material Construtivo / 
Coberturas encontrado em Monan 

Pequeno 

Material 
% das Edificações 

1994 2003 
Fibrocimento 55,6 48,0 

Barro 22,2 14,0 

Laje 11,1 30,0 

Misto 6,6 6,0 

Em construção 2,2 2,0 

Total 100,0 100,0 
 

Fonte: Arquivo NEPHU Figura 5 – Vista de Monan Pequeno 
Fonte: Leonardo Menezes, 2003 

 

O uso do solo em Monan Pequeno é predominantemente residencial (98%). As 

residências que possuem algum tipo de comércio correspondem a 1,2% e as edificações 

exclusivamente comerciais correspondem a 0,4%. Os tipos de comércios encontrados 

em Monan Pequeno são exclusivamente de bares e pequenas mercearias (NEPHU, 

2004). 
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Com relação às características do parcelamento do solo, a análise, em 1994, indicou 

que, na região mais baixa, os lotes eram ortogonais e delimitados por muros de 

alvenaria, enquanto que, subindo o morro, eles se tornavam irregulares e limitados por 

cercas de arame farpado, aparecendo ainda casas cujos terrenos não tinham qualquer 

delimitação física. Naquele ano, o percentual de lotes com área igual ou superior a 

125,00 m2 era de 57,2%, enquanto que, em 2003 este percentual caiu para 34,4% (ver 

gráfico 9). 

 

Gráfico 9–Parcelamento do Solo em Monan 
Pequeno (m²) 
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Em termos de área de lote disponível por pessoa, em 1994 e em 2003, a situação era 

bastante favorável frente ao geralmente encontrado em favelas da região metropolitana 

do Rio de Janeiro. Em Monan Pequeno, apenas 14,3% e 16,0% dos lotes tinham área 

por pessoa inferior a 16,00 m2  (ver gráfico 10). 

 

Os dados do assentamento relativos à infra-estrutura são apenas de 2003 e são 

apresentados nas gráfico 11, 12, 13 e 14 e nas figuras 6, 7, 8 e 9. Todo o assentamento 

possui energia elétrica e 66,2% das edificação são abastecidas pela rede formal de 

distribuição de energia e são cobrados por tal serviço. A coleta de lixo é feita pela PMN, 

através da concessionária CLIN, que recolhe o lixo de caçambas localizadas na parte 

plana do assentamento, e no topo de Monan Pequeno a coleta é feita sem caçambas (ver 

figura 7). Os dados relativos ao esgoto são interpretados de forma equivocada pelos 

Fonte: Arquivo NEPHU 
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moradores de Monan. Para eles, rede geral de esgoto é coletar o esgoto de suas casas e 

despejá-los no valão que cruza o assentamento. Por isso quase a metade dos moradores 

respondeu que o esgoto é recolhido através de uma rede geral. O abastecimento de água 

é feito por instalações feitas pelos próprio moradores para coletar água da rede geral 

localizada na parte plana do assentamento. 

 

Gráfico 10 –Área de Lote Disponível por 
Pessoa em Monan Pequeno 
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Gráfico 11 –Energia elétrica em 
Monan Pequeno 

Rede

Ligação Clandestina

Divide relógio

Não tem

S/ informação

Fonte: Arquivo NEPHU  
Figura 6 – Energia elétrica. 

Fonte: Leonardo Menezes, 2003 
 

Fonte: Arquivo NEPHU 
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Gráfico 12 –Coleta de lixo em 
Monan Pequeno 

Coleta Domiciliar

Caçamba

Queima

Enterra

Deposita

Outra

S/ informação
 

Fonte: Arquivo NEPHU 

 
Figura 7 – Lixo aguardando a coleta no topo de Monan 

Pequeno. 
Fonte: Leonardo Menezes, 2003 

Gráfico 13 – Esgoto em 
Monan Pequeno 

Rede geral Fossa Séptica
Fossa rudimentar Vala aberta
Direto ao mar Outra
S/ informação

Fonte: Arquivo NEPHU 

 
Figura 8 – “Valão” de Monan Pequeno. 

Fonte: Leonardo Menezes, 2003 

Gráfico 14 –Abastecimento de 
água em Monan Pequeno 

Cisterna Rede Geral

água da chuva Poço

Pipa Pega vizinho

S/ informação

 
Fonte: Arquivo NEPHU 

 
Figura 9 – Abastecimento de água. 

Fonte: Arquivo NEPHU 
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a.3) Situações de Risco Geotécnico e Drenagem  

  

Um aspecto fundamental identificado no diagnóstico realizado em 1994 com relação às 

situações de risco geotécnico de escorregamento foi que o assentamento de Monan 

Pequeno apresentava 45,0% das moradias em situação de risco geotécnico grave e/ou 

com problemas de estrutura e/ou fundação, além de haver um corte vertical de 

aproximadamente 15,00 m de altura na divisa da área, cujas condições de instabilidade 

eram extremas (NEPHU, 2004). 

 

A reelaboração do plano urbanístico em 2003 revelou que mais moradias deveriam ser 

removidas por conta do agravamento das condições e da ocorrência de deslizamentos no 

local, já que o plano elaborado em 1994 não saiu do papel. 

 

1.3 O objeto de estudo: Metodologia de trabalho desenvolvida para 

elaboração do Plano Urbanístico de Monan Pequeno. 

 

O trabalho de assessoria técnica desenvolvido pelo NEPHU tem o objetivo de informar 

a população sobre questões relativas às políticas urbanas, além de elaborar processos 

jurídicos de regularização fundiária e Planos Urbanísticos de ZEIS. O NEPHU entende 

que ambos devem ser elaborados em conjunto, pois um complementa o outro. Porém, a 

pesquisa está apenas direcionada na análise de elaboração dos Planos Urbanísticos de 

ZEIS. Nesse sentido, esta seção apresentará a metodologia de trabalho desenvolvida 

pelo NEPHU para elaboração de Plano Urbanístico em ZEIS. Para tal, será usado o 

estudo de caso do plano desenvolvido para a comunidade de Monan Pequeno em 

Niterói. A escolha por esta comunidade como estudo de caso foi calcada na quantidade 

de material e fonte de dados disponíveis e pela participação do autor desta dissertação 

na reelaboração do Plano Urbanístico de Monan Pequeno em 2003. 

 

Plano Urbanístico é interpretado pelo NEPHU como um conjunto de propostas 

elaboradas pra solucionar problemas físico-espaciais de uma ZEIS. Normalmente os 

Planos Urbanísticos desenvolvidos pelo NEPHU são formados por projetos de: 

ocupação e uso do solo, redesenho urbanístico (sistema viário e lotes), projeto de 

contenção de área de risco e projeto de equipamentos urbanos. 
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O quadro 1 apresenta as diferentes atividades realizadas na elaboração do Plano 

Urbanístico de Monan Pequeno de 1994 e 2003. A metodologia utilizada foi a mesma 

no dois anos, porém para análise desta pesquisa será utilizado apenas a de 2003. No 

decorrer da pesquisa serão indicados os diferentes níveis de participação em cada etapa 

de elaboração do Plano Urbanístico do NEPHU. 

 

Quadro 1 - Metodologia de trabalho desenvolvida para elaboração do Plano 
Urbanístico de Monan Pequeno. 

 Plano Urbanístico de 1994 Plano Urbanístico de 2003 

1 
Contato com a comunidade. Através de 
pressão popular é instaurado um convênio de 
cooperação técnica entre a SEAF e a UFF. 

Contato com a comunidade. A comunidade de 
Monan Pequeno procurou o NEPHU novamente 
para atualizar o Plano. 

2 
Assembléia de introdução. Onde a 
metodologia de trabalho é apresentada. 

Assembléia de introdução. Onde a metodologia 
de trabalho é apresentada. 

3 

Levantamento e diagnóstico. Análise 
socioeconômica, urbanística e de risco 
realizada através de questionários, visita em 
campo e assembléias comunitária. 

Levantamento e diagnóstico. Análise 
socioeconômica, urbanística e de risco realizada 
através de questionários, visita em campo e 
assembléias comunitária. 

4 
Produção de um mapa base. Identificando os 
problemas e potencialidades do Assentamento. 
Elaborado apenas pelos técnicos do NEPHU. 

Produção de novo mapa base. Identificando os 
problemas e potencialidades do Assentamento. 
Elaborado apenas pelos técnicos do NEPHU. 

5 
Definição de diretrizes de projeto. Feitas a 
partir do diagnóstico da comunidade e definida 
em assembléia comunitária. 

Definição de diretrizes de projeto. Feitas a 
partir do diagnóstico da comunidade e definida 
em assembléia comunitária. 

6 
Definição dos parâmetros urbanísticos. 
Definidos pela comunidade em assembléias 
comunitárias com suporte visual. 

Definição dos parâmetros urbanísticos. 
Revisão dos parâmetros definidos em 1994 e 
definição de novos parâmetros identificados. 

7 Produção do projeto Produção do projeto 
 

Contato com a comunidade 

 

Primeiro contato realizado entre o NEPHU e alguma comunidade para elaboração de 

planos urbanísticos é feito normalmente por solicitação da comunidade. O NEPHU 

possui mais de 20 anos de experiência assessorando movimentos populares nas lutas 

pela posse da terra e por habitação o que o torna relativamente conhecido nos 

movimentos populares fluminense. Outro fator importante é que o NEPHU é um núcleo 

de extensão universitária sem vínculos partidários e com o governo municipal, o que 

facilita o contato com as comunidades já desacreditadas no executivo municipal. 

 

O contato realizado em 1994 para que o NEPHU elaborasse o Plano Urbanístico de 

Monan Pequeno foi fruto da pressão popular realizada pela FAMNIT junto ao Governo 

do Estado do Rio de Janeiro que firmou um acordo entre a SEAF e o UFF, através do 
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NEPHU. Em 2003 a comunidade de Monan Pequeno solicitou diretamente ao NEPHU a 

revisão e atualização do plano urbanístico, pois depois de aproximadamente 10 anos o 

plano de 1994 não havia saído do papel. 

 

Assembléia de introdução 

 

É realizada uma assembléia comunitária de introdução, onde os objetivos, a 

metodologia de trabalho e os resultados esperados são apresentados e discutidos. A 

diferença entre as assembléias introdutórias de 1994 e de 2003 é que aproximadamente 

50% da comunidade residente em 2003 mora a mais de 10 anos em Monan Pequeno, ou 

seja, já havia participado da assembléia introdutória de 1994, facilitando o trabalho para 

os técnicos do NEPHU. 

 

Levantamento e diagnóstico.  

 

O levantamento é realizado através de questionários e visitas na comunidade. São 

levantados dados socioeconômicos, urbanísticos e das áreas de risco. Com essas 

informações os técnicos elaboram o diagnóstico do assentamento e apresentam e 

discutem com os moradores em assembléias. Não houve diferenças metodológicas nos 

levantamentos e diagnósticos realizados em 1994 e 2003.  

 

O questionário socioeconômico aplicado na comunidade foi realizado em conjunto com 

recolhimento de documentos dos moradores, com o objetivo de suprir os processos de 

usucapião encaminhados à justiça. 

 

Produção de um mapa base.  

 

Com as informações do levantamento e diagnóstico do assentamento, os técnicos do 

NEPHU elaboram seu mapa base (ver mapa 6). A partir do mapa base, são produzidos 

novos mapas do assentamento com as informações recolhidas e com os problemas 

identificados (ver mapas 7, 8, 9 e 10). 
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Mapa 6 – Mapa base. Situação de Monan Pequeno em 2003. 

Fonte: Arquivo NEPHU 
 

 

 

 

 
Mapa 7 – Ocupação de Monan Pequeno em 2003. 

Fonte: Arquivo NEPHU 
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Mapa 8 – Uso do solo de Monan Pequeno em 2003. 

Fonte: Arquivo NEPHU 
 

 

 

 
Mapa 9 – Vias estreitas de Monan Pequeno em 2003. 

Fonte: Arquivo NEPHU 
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Mapa 10 – Área de risco de Monan Pequeno em 2003. 

Fonte: Arquivo NEPHU 
 

Definição de diretrizes de projeto. 

 

Após concluir o diagnóstico do assentamento, os técnicos do NEPHU o encaminham 

para apresentação em assembléia comunitárias onde será discutido e complementado, 

conforme veremos em seguida neste capítulo. O objetivo desta etapa é de identificar as 

potencialidades e os problemas da comunidade. As potencialidades serão valorizadas e 

respeitadas ao longo da elaboração do plano urbanístico. Os problemas identificados, 

sejam eles espaciais ou não, serão solucionados dentro do Plano Urbanístico a partir de 

regras discutidas, votadas e definidas pelos moradores do assentamento, inclusive os 

parâmetros urbanísticos. 

 

Definição dos parâmetros urbanísticos.  

 

Os parâmetros urbanísticos são entendidos na metodologia do NEPHU como regras e 

valores de ocupação de uma determinada ZEIS. Tais regras abordam o uso, o 

parcelamento e a urbanização do solo e são definidas a partir de “um acordo” com a 



54 
 

 

comunidade. Tal acordo é feito dentro das assembléias comunitárias, onde a lista de 

presença serve como documento comprobatório. 

 

Identificados os problemas e as necessidades da comunidade, os técnicos do NEPHU 

elaboram várias alternativas para a solução de cada problema específico encontrado na 

comunidade. Em seguida, as lideranças comunitárias são chamadas para um debate 

sobre tais propostas, no qual acontece a exclusão, adaptação ou inclusão de outras 

propostas. Todas as alternativas são levadas para as assembléias gerais ou comunitárias, 

que ocorrem periodicamente; lá são apresentadas, discutidas e finalmente escolhida 

através dos votos uma solução para cada problema. No processo, cada morador adulto 

tem direito a um voto. Com isso os próprios moradores definem “normas” de 

urbanização, ocupação e uso do solo, ou seja, os parâmetros urbanísticos de seu 

assentamento, com a assessoria de consultores, a partir de seus conhecimentos como 

habitante do assentamento e suas relações comunitárias. 

 

Reconhecendo a dificuldade de entendimento das questões técnicas pelos moradores, o 

NEPHU desenvolve uma série de desenhos, figuras e quadrinhos exemplificando cada 

proposta, que servem para orientar o morador na hora da votação (ver figura 10). 

 

Os parâmetros discutidos em assembléia foram: os traçados e larguras de vias, 

relacionado ao sistema viário; lote máximo, lote mínimo e gabarito, relacionado à 

ocupação e uso do solo; e alteração dos lotes e remanejamentos, relacionado a áreas de 

risco. 

 

É importante ressaltar que nesse processo os moradores se tornam conhecedores das leis 

de ocupação do solo da ZEIS, afinal de contas foram os mesmos que as definiram. 

Como conhecedores dos parâmetros urbanísticos de sua comunidade, podem orientar 

seus vizinhos no que pode e o que não pode ser feito e construído, garantindo as 

características do assentamento e melhorando a qualidade de vida da comunidade. 

 

Produção do projeto 

 

A produção dos projetos contidos no plano urbanístico é tarefa específica dos técnicos 

do NEPHU. Eles compilam as informações do diagnóstico, as opiniões e anseios dos 
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moradores nos projetos. Toda proposta feita é calcada nas “regras” e parâmetros 

definidos pelos moradores em assembléias gerais ou comunitárias. 

 

A seguir serão apresentados os mapas do Plano Urbanístico de Monan Pequeno feito em 

2003 (ver mapas 11, 12 e 13). As alterações nos lotes foram realizadas a partir dos 

parâmetros definidos pelos moradores (ver mapa 11). 

 

O sistema viário não alcançava toda a área, apresentando-se desarticulado em sua 

porção norte, onde eram grandes as dificuldades de acesso às moradias. Disto resultou 

um número significativo de lotes e casas sem ligação direta com os logradouros 

públicos. As larguras eram variáveis, apresentando alguns pontos de estrangulamento. 

Os caminhos eram mais largos na parte plana e escadarias estreitas davam acesso às 

partes mais íngremes, em sua maioria de terra batida e que se tornavam intransitáveis 

nos períodos de chuva.   

 

Foi decidido pelos moradores que deveriam ser previstas vias carroçáveis articuladas na 

parte plana do assentamento e um sistema de vias de pedestres que cobrisse todo o 

morro e alcançasse todas as moradias (ver mapa 12). 

 

Na proposta para o sistema viário de Monan Pequeno, a largura mínima definida para as 

vias carroçáveis foi de 4,00 m, para as vias de pedestres 2,00 m e para as servidões 1,20 

m. Mesmo com tais parâmetros, sua superposição ao assentamento indicou a 

necessidade de alargar alguns pontos de estrangulamento e lançar propostas para 

articular os inúmeros trechos de ruas que, devido à topografia, não se interligavam.  

 

As propostas relativas à área de risco eram calcadas em soluções de baixo custo, fácil 

execução e que não exigissem remanejar um número excessivo de edificações. As 

alternativas adotadas foram a suavização de taludes e a abertura de duas bermas o que, 

mesmo assim, apontou para a necessidade de remover 12 moradias (ver mapa 13). O 

estudo do traçado das bermas buscou não só eliminar o risco geotécnico de 

escorregamento, como também articular o sistema viário, de modo a permitir que, após 

a execução das obras nos taludes e do escoamento do material resultante, elas pudessem 

receber tratamento e funcionar como vias (NEPHU, 2004). 
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Mapa 11 – Proposta de ocupação do solo em Monan Pequeno. 

Fonte: Arquivo NEPHU 

 

 
Mapa 12 – Proposta para o novo sistema viário de Monan Pequeno. 

Fonte: Arquivo NEPHU 
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Mapa 13 – Proposta para a contenção de risco em Monan Pequeno. 

Fonte: Arquivo NEPHU 
 

Processo de participação 

 

O plano urbanístico foi desenvolvido com a participação dos moradores de Monan 

Pequeno, através de três instâncias: 

 

• Comissão de habitação e Posse da Terra da FAMNIT 

• Equipe da comunidade 

• A comunidade de Monan Pequeno diretamente. 

 

A Comissão de Habitação e Posse da Terra de FAMNIT era formada por representantes 

de associações de moradores de Monan Pequeno e de algumas ZEIS de Niterói. Essa 

comissão faz parte da FAMNIT e é eleita segundo preceitos estatutários próprios. Sua 

função precedeu o início das atividades de elaboração do plano urbanístico e garantiu a 

operacionalização da participação popular. Coube a ela mobilizar os moradores, discutir 

previamente todos os entraves e situações dúbias com a equipe técnica. Ela avaliava o 

andamento dos trabalhos, a linguagem oral e gráfica utilizada pelos técnicos do NEPHU 
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na exposição aos moradores das questões técnicas, além de serem responsáveis pelos 

encaminhamentos políticos relativos ao plano urbanístico (BIENENSTEIN, 2001). 

 

A equipe da comunidade foi escolhida pelos moradores para participar dos eventos do 

projeto e tinham a função de desenvolver um processo permanente e cotidiano de 

divulgação dos moradores com relação aos trabalhos do plano urbanístico; convocá-los 

para eventos programados; verificar as repercussões das discussões e acompanhar todas 

as atividades da equipe técnica em campo. Estabelecida a ligação cotidiana das 

lideranças e técnicos com a comunidade; seu trabalho foi mais intenso durante a fase de 

levantamento de campo e diagnóstico. 

 

A participação da totalidade dos moradores adultos ocorreu nas assembléias gerais ou 

assembléias comunitárias, quando foram expostas e discutidas tanto as questões 

técnicas, como de encaminhamento político do processo de elaboração do Plano 

Urbanístico. Nenhuma discussão individual sobre a posse da terra ocorreu com os 

moradores, mesmo quando o objetivo era tirar dúvidas específicas sobre seus lotes. Esta 

foi a instância de discussão coletiva dos problemas e soluções gerais a serem localizadas 

espacialmente de modo a evitar a tendência natural das pessoas de tratar seus casos 

específicos e particulares. As assembléias gerais representavam o momento em que os 

moradores apresentavam suas propostas e concretizavam seus acordos coletivos. 

(BIENENSTEIN, 2001). 

  

A intenção da equipe técnica do NEPHU era desenvolver todo o plano urbanístico com 

participação popular nas diferentes instâncias. Com este objetivo houve um cuidado 

especial com a organização das assembléias, principalmente em relação aos locais onde 

elas ocorriam. Nelas, os técnicos buscavam transmitir as informações necessárias ao 

entendimento das questões, das implicações das decisões tomadas e incentivar os 

participantes a expressar suas idéias e opiniões. Para que os moradores realmente 

participassem do processo, foi necessário ultrapassar alguns obstáculos como por 

exemplo, o fato de não fazer parte do cotidiano daquelas pessoas o tratamento, a 

reflexão e a discussão de problemas urbanísticos do seu espaço de morar; delas não 

terem sido treinadas para se manter concentradas em longas e monótonas explanações; 

das discussões ocorrerem após uma jornada de trabalho e de cansativo translado para 
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casa; de não terem o hábito de se expressar para grandes platéias (BIENENSTEIN, 

2001). 

 

Além disto, foi preciso também encontrar uma linguagem e técnicas de apresentação 

que permitissem a todo o momento animar a discussão, regular e ajustar o tempo e a 

quantidade de informação exposta. Com este objetivo, toda a informação técnica foi 

traduzida através de um conjunto de instrumentos gráficos de modo a facilitar e permitir 

o perfeito entendimento das informações básicas pela comunidade. O conjunto de 

instrumentos incluiu slides desenhados, cartazes e historinhas em quadrinho (ver figura 

10,  11, 12 e 13). 

 

Os slides desenhados foram usados nas assembléias comunitárias, cada um deles 

retratando uma informação, isto é, um conceito, um problema ou uma alternativa de 

solução técnica. Facilitaram a introdução dos temas na medida em que criaram 

elementos de motivação e animação da discussão com a comunidade. Além disso, 

permitiram a apresentação e a participação direta do morador, passo a passo, conforme 

cada aspecto (ver figura 10, 11 e 12). 

 

 

 
Figura 10 – Exemplo de slides utilizados nas assembléias gerais. Apresenta o problema e as opções de 

solução que a comunidade decide através do voto. 
Fonte: Arquivo NEPHU 

 

 
Figura 11 – Exemplo de slides utilizados nas assembléias gerais. Apresenta o problema e a opção de 

solução sem o voto dos moradores. 
Fonte: Arquivo NEPHU 
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A convocação para as assembléias e outros eventos era feita através de cartazes 

colocados em pontos de referência e de encontro do assentamento. As histórias em 

quadrinhos, distribuídas amplamente entre os moradores, tiveram o objetivo de divulgar 

aspectos do processo, servindo também de instrumento adicional de mobilização. 

 

 
Figura 12 – Exemplo de slides utilizados nas assembléias gerais. Apresenta as causas do problema de 

áreas de risco.  
Fonte: Arquivo NEPHU 

 

 

Figura 13 – Cartaz de divulgação do trabalho 
desenvolvido pelo NEPHU na comunidade. 
Fonte: Arquivo NEPHU 
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Com este instrumental, todos os assuntos foram explicados exaustivamente até que 

todos os participantes entendessem claramente. Somente após isto, as propostas 

previamente estudadas foram votadas e aprovadas transformando-se nos parâmetros 

urbanísticos que orientaram a elaboração do Plano Urbanístico (ver figura 14). 

 

 
Figura 14 – Votação dos parâmetros urbanísticos em umas das assembléias gerais ou comunitárias. 

Fonte: Leonardo Menezes, 2003 
 

Com os parâmetros definidos pela comunidade, os técnicos elaboravam a proposta do 

Plano Urbanístico. Com o Plano concluído, os técnicos do NEPHU realizavam mais 

uma assembléia para pedir aprovação da comunidade. As discussões em tais 

assembléias aconteciam em três tempos: em primeiro lugar eram relembrados os 

parâmetros urbanísticos aprovados coletivamente, em especial aqueles que alteravam as 

dimensões atuais dos lotes; a seguir explicavam-se as alterações propostas relativas a 

cada lote, a partir daí, iniciava-se o debate propriamente dito, registrando-se as 

manifestações de cada morador com relação ao plano como um todo e à seu lote em 

específico. (BIENENSTEIN, 2001). 

 

 Todas as opiniões individuais e coletivas foram consideradas para ajustes no projeto, 

desde que não contrariassem os parâmetros decididos coletivamente. Ajustes e 

respectivos resultados foram submetidos à aprovação nas assembléias gerais até que 

tivessem sido corrigidos e atendidas todas as observações. 
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As diferentes técnicas de apresentação adotadas permitiram que, por aproximações 

sucessivas, os moradores passassem a entender a linguagem técnica de tal forma que a 

cada versão do Plano Urbanístico apresentado, a população se tornava mais apta a 

compreender seus diversos aspectos intrínseco e estruturadores. Na verdade, em linhas 

gerais, pode-se dizer que o esclarecimento exaustivo de cada tema tratado, é claro, não 

eliminou por completo as resistências, mas as reduziu consideravelmente 

(BIENENSTEIN, 2001). Além disto, tais discussões tiveram a presença de grande 

maioria dos moradores, o que as tornaram elementos de suma importância no 

fortalecimento da organização comunitária e no aprofundamento do conhecimento do 

assentamento. 

 

A estrutura de participação em diferentes instâncias permitiu ainda o surgimento e a 

incorporação de novos integrantes e lideranças, fortalecendo o movimento comunitário. 

Possibilitou também desenvolver um processo educativo que incluiu aspectos relativos 

diretamente à questão fundiária e a conhecimentos básicos sobre o uso e ocupação do 

solo, além de permitir conscientizar a população sobre as vantagens e desvantagens das 

soluções coletivas sobre as individuais e sobre a importância do valor de troca da terra 

ocupada em processos de regularização fundiária (BIENENSTEIN, 2001). 
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CAPÍTULO II – PERCURSO METODOLÓLICO 

 

Um trabalho teórico-empírico não se estrutura sem o sólido apoio da metodologia. É 

através dela que o pesquisador poderá alcançar os objetivos que norteiam a 

investigação, fortalecendo ou contestando a premissa central do estudo. O delineamento 

do roteiro metodológico apropriado para o estudo é fundamental para a pesquisa. 

Propõe-se, então, um plano de investigação que trilha um raciocínio calcado nas 

hipóteses como norteadoras do roteiro metodológico.  

 

 

 

Neste sentido, o objetivo deste capítulo é demostrar qual foi o percurso metodológico 

adotado na pesquisa. Para tanto, são apresentado, primeiramente, o método da pesquisa 

e, em seguida, os procedimentos operacionais, nos quais são estabelecidas as técnicas e 

instrumentos de coleta e análise dos dados. 

 

3.1 Método da pesquisa 

 

Alguns autores discutem a importância do método no processo de construção do 

conhecimento. Para Ferreira (1998), os métodos constituem-se, em sentido amplo, nos 

instrumentos básicos e fundamentais que ordenam o pensamento na relação com objeto, 

de forma sistemática e traça, de maneira ordenada, o modo de proceder do cientista na 

busca de seu objetivo pré-estabelecido (resposta ao problema da pesquisa). Minayo 

(1997) complementa, afirmando que o método é constituído pelos “caminhos” e 

instrumental próprios de abordagem da realidade. 

 

Na perspectiva dialética, o processo de construção do conhecimento ocorre por 

aproximações sucessivas do sujeito com a realidade objetiva, fazendo a distinção entre a 

aparência e a essência, como uma espiral dinâmica.  

 

Segundo Ferreira (1998), esse método propõe penetrar no mundo através de sua ação 

recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na 

natureza e na sociedade. A autora complementa, afirmando que tal método não entende 

Roteiro metodológico = Hipóteses → Método → Procedimentos operacionais 
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a produção do conhecimento como um processo que se constrói a partir do isolamento 

das partes de um todo, mas toma o todo, em suas articulações necessárias e 

contraditórias, como princípio fundamental. 

 

Minayo (1997) salienta que a pesquisa é um “trabalho artesanal”, que se realiza 

fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos, proposições, métodos e 

técnicas, com base num ritmo próprio e particular, ao que ela denomina de ciclo da 

pesquisa. Este constitui-se num “processo de trabalho em espiral que começa com um 

problema ou uma pergunta e termina com um produto provisório capaz de dar origem a 

novas interrogações” (MINAYO, 1997, p. 26). 

 

O processo de trabalho é formado por três fases. A primeira é a fase exploratória da 

pesquisa, cujo objetivo principal é a construção do projeto de investigação, que 

compreende a escolha do objeto, delimitação do problema, definição de objetivos, 

construção do pressuposto teórico e da metodologia apropriada. A segunda fase é o 

trabalho de campo que consiste no recorte empírico da construção teórica, onde são 

aplicadas as técnicas e os instrumentos de coleta de dados, no sentido de estabelecer 

uma relação prática que permite confirmar ou refutar hipóteses, bem como construir 

teorias. A última fase é a de tratamento do material recolhido no campo que por sua fez 

são ordenados, classificados e analisados. Esta fase nos conduz à teorização sobre os 

dados, produzindo o confronto entre a abordagem teórica anterior e a que a investigação 

de campo aponta como singular contribuição (MINAYO, 1997). 

 

O foco deste estudo centra-se na análise de processos de participação popular de 

qualidade na definição de questões técnicas de parâmetro urbanístico em ZEIS, tomando 

como estudo de caso a metodologia adotada pelo NEPHU na ZEIS de Monan Pequeno 

em Niterói – RJ. Para Laville & Dionne (1999), o estudo de caso é um tipo de 

investigação que permite inicialmente fornecer explicações no que tange diretamente ao 

caso considerado, além de dar conta dos elementos que lhe marcam o contexto. Tais 

autores apontam como vantagem mais marcante dessa estratégia de pesquisa a 

possibilidade de aprofundamento, permitindo ao pesquisador, ao longo da pesquisa, ter 

mais tempo para adaptar seus instrumentos, modificar sua abordagem para explorar 

elementos imprevistos, precisar alguns detalhes e construir uma compreensão do caso 
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que leve em conta tudo isso, uma vez que ele não está atrelado a um protocolo de 

pesquisa que deve permanecer imutável (LAVILLE & DIONNE, 1999). 

 

2.2 Procedimentos operacionais 

 

Os procedimentos operacionais são o conjunto de técnicas e instrumentos de coleta e 

análise dos dados necessários para comprovar ou refutar as hipóteses dentro do roteiro 

metodológico. Com base na classificação das fases que compõem o ciclo da pesquisa de 

Minayo (1997), iremos abordar primeiramente a fase de trabalho de campo, onde são 

explicitados as técnicas e os instrumentos de coleta de dados e em seguida a fase de 

análise do material, que se refere à teorização sobre os dados. 

 

2.2.1 Coleta de dados 

 

Constitui-se numa etapa essencial da pesquisa, devendo ser pensada a partir de 

referenciais teóricos e de aspectos conceituais, que norteiem tanto a seleção quanto o 

modo de recolher os dados. Assim, a coleta dos dados deve ser sistemática, ordenada e a 

mais completa possível (FERREIRA, 1998; MINAYO, 1997). 

 

2.2.1.1 Pesquisa documental 

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. Porém, a pesquisa 

bibliográfica utiliza-se fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 

determinado assunto, enquanto a pesquisa documental utiliza-se de materiais que não 

receberam tratamento analítico. As fontes de pesquisa documental são mais 

diversificadas e dispersas do que as da pesquisa bibliográfica. Elas podem ser impressas 

e não-impressa (audiovisuais); dentre os documentos impressos existem uma infinidade 

de tipos, que vão desde os documentos institucionais (planos, programas, projetos, 

relatórios) até artigos de jornais, periódicos e publicações científicas. 

 

A pesquisa documental realizada neste estudo teve como objetivo fornecer subsídios 

para conhecermos: a discussão existente sobre os planos urbanísticos em ZEIS, o 



66 
 

 

município de Niterói, a ZEIS de Monan Pequeno, a metodologia de desenvolvimento de 

planos urbanísticos do NEPHU. O propósito foi de conhecer para, em seguida, analisar. 

 

Nesse sentido, buscou-se nos documentos, listados a seguir, analisar e examinar suas 

diretrizes, linhas de ação, objetivos, tipos de participação popular, dentre outros 

aspectos relevantes para a temática em discussão. 

 

• Plano Diretor de Niterói. Atualizado pelas Lei nº 1594/97 e Lei nº 2123/04. 

Niterói, 1992; 

• PEMA – Plano Estratégico Municipal de Assentamentos “subnormais”. 

Niterói, 2005; 

• Projeto Piloto de Regularização Urbanística e Urbanização – Monan Pequeno. 

1999; 

• Plano Urbanístico e de Regularização Fundiária de Monan Pequeno, 2003. 

NEPHU; 

••  Regularização Urbanística e Fundiária do Assentamento Monan Pequeno. 

Resultados de uma Experiência. 2004;  

••  Relatório socioeconômico de Monan Pequeno dos anos 1994 e 2003. NEPHU;  

••  Atas de reuniões realizadas com os técnicos do NEPHU e diretores da 

Associação de Moradores de Monan Pequeno, referente ao ano de 2003. NEPHU;  

••  Atas de assembléias comunitárias em Monan Pequeno, referentes aos anos de 

1994 e 2003. NEPHU;  

••  Lista do titulares de Monan pequeno, referente aos anos de 1994 e 2003, 

NEPHU;  

••  Arquivos de fotos de Monan Pequeno, NEPHU;  

••  Lista de slides utilizados em assembléias comunitárias pelo NEPHU.  

 

2.2.1.2 Entrevistas 

 

Para Neto (1997), a entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. 

Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela 

não significa uma conversa despretensiosa e neutra, ao contrário, caracteriza-se por uma 

comunicação verbal que reforça a importância da linguagem e do significado da fala, 
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servindo como um meio de coleta de informações sobre um determinado tema 

científico. 

 

Em geral, as entrevistas podem ser estruturadas ou não-estruturadas, correspondendo ao 

fato de serem mais ou menos dirigidas. Há formas, no entanto, que articulam essas duas 

modalidades, são as entrevistas semi-estruturadas. Nas entrevistas semi-estruturadas os 

temas são estruturados de modo a servir de roteiro para o entrevistador, facilitando a 

interação e a expressão do entrevistado (NETO, 1997). 

 

Minayo (1997) coloca o roteiro de entrevista como um instrumento que serve para 

orientar uma ‘conversa com finalidade’, devendo constituir-se no elemento facilitador 

da abertura, ampliação e aprofundamento da comunicação. Constitui-se num guia, cujo 

pressuposto maior centra-se no marco teórico do estudo e na interrelação entre a 

construção do objeto e dos objetivos da pesquisa.  

 

Nesta pesquisa foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas foram de 

três tipos e com objetivos diferentes. O primeiro tipo de entrevista foi destinado ao 

gestor municipal responsável pela política habitacional e fundiária do município, seu 

objetivo era de identificar o que fez com que a Prefeitura Municipal firmasse um 

convênio com o NEPHU para elaborar alguns planos urbanísticos em ZEIS.  

 

O segundo tipo de entrevista era destinado aos técnicos do NEPHU e seu roteiro foi 

estruturado para identificar todas as etapas envolvidas na metodologia de elaboração 

dos Planos Urbanísticos das ZEIS e, em especial, o caso de Monan Pequeno. Além 

disto, os técnicos foram questionados sobre as principais dificuldades encontradas tanto 

na elaboração do Plano quanto no processo participativo adotado. 

 

O último tipo de entrevista foi destinado aos moradores e lideranças comunitárias de 

Monan Pequeno, cujo objetivo era de identificar as impressões e opiniões sobre a 

metodologia do NEPHU e seu entendimento sobre as questões consideradas técnicas.  
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2.2.1.3 Observação participante 

 

A técnica da observação se realiza através do contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado, para obter informações sobre a realidade dos sujeitos sociais em 

seus próprios contextos. A importância dessa técnica reside no fato de poder captar uma 

variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas. Daí 

porque é utilizada como estratégia complementar ao uso da entrevista, enquanto meio 

para captar a realidade empírica (NETO, 1997). 

 

Deste modo, paralelamente ao uso da pesquisa documental e entrevista, utilizou-se 

como técnica complementar de coleta de dados a observação participante. Esta se deu 

através de visitas e da participação em reuniões e assembléias comunitárias, conforme 

mostra o esquema a seguir (ver figura 15). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15 – Esquema da técnica de observação participante. 

 

2.2.2 Análise dos dados 

 

Não basta ao pesquisador estar de posse de uma série de dados para se chegar a 

conclusões. Os dados ainda encontram-se em estado bruto e precisam ser preparados 

para se tornarem úteis na construção do conhecimento. Para tanto, o pesquisador deve 

organizá-los, podendo descrevê-los, transcrevê-los, ordená-los, codificá-los, agrupá-los 

em categorias, e somente então poderá proceder às análises e interpretações que o 

levarão às suas conclusões (LAVILLE & DIONNE, 1999). 

 

Neste sentido, diversos autores salientam a importância da base teórica para poder olhar 

os dados dentro de um quadro de referências que permite ir além do que simplesmente 
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está sendo mostrado pelos dados coletados (NETO, 1997; LAVILLE & DIONNE, 

1999). 

 

Entretanto, não basta ter os elementos teóricos e empíricos. É preciso fazer o confronto 

entre a abordagem teórica e a investigação de campo, tendo por parâmetro o problema e 

os objetivos da pesquisa. Ou seja, nesta fase efetua-se a correlação da fundamentação 

teórica com a prática da pesquisa. Afinal, a fase de análise tem por finalidade 

estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da 

pesquisa e responder às questões formuladas, além de ampliar o conhecimento sobre o 

assunto pesquisado. 

 

a) A metodologia participativa em questões técnicas de Planos Urbanísticos 

de ZEIS. 

 

O objetivo desta análise é de identificar se a metodologia do NEPHU realmente 

apresenta processos participativos diferenciados nas distintas etapas de elaboração de 

Planos Urbanísticos em ZEIS. 

 

Figura 16 – Estrutura de análise da metodologia participativa em questões técnicas de Planos Urbanísticos 

de ZEIS. 
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Serão definidas e explicitadas as diferentes etapas existentes num Plano Urbanístico. 

Em cada etapa serão identificados quais são os sujeitos envolvidos no processo e como 

é essa participação, além de identificar o nível e o grau de participação de cada sujeito. 

 

b) A análise do processo participativo na definição técnica de parâmetros 

urbanísticos em Monan Pequeno. 

 

O objetivo desta análise é de identificar como é realizada a participação popular na 

definição dos parâmetros urbanísticos e se a comunidade reage de forma diferente aos 

parâmetros votados, segundo suas aspirações, conhecimento local e relação comunitária. 

 

Serão adotados os seguintes procedimentos de análise: 

 

1 – Identificar todos os parâmetros votados em assembléias comunitárias, apresentados 

em forma de problemas; 

 

2 – Identificar os parâmetros definidos pela comunidade, apresentados em forma de 

solução; 

 

3 – Criar variáveis de análise das votações (Entendimento dos votantes e unanimidade 

nos votos); 

 

4 – Criar variáveis de reação dos moradores durante as assembléias; 

 

5 – Identificar o grau de participação dos moradores; 

 

6 – Identificar o grau de participação dos técnicos do NEPHU. 

 

A análise consiste em identificar: como foi a votação, a reação dos moradores e os graus 

de participação dos moradores e dos técnicos do NEPHU em relação a cada parâmetro 

urbanístico discutido. Todos os parâmetros definidos serão analisados (ver figura 17). 
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Figura 17 – Estrutura de análise do processo participativo na definição técnica de parâmetros urbanísticos 

em Monan Pequeno. 

 

c) A qualidade do processo participativo na definição técnica de parâmetros 

urbanísticos 

 

O objetivo desta análise é de identificar se a metodologia utilizada pelo NEPHU adota 

processos participativos de qualidade na definição técnica de parâmetros urbanísticos. 

Para tal, foi necessário recorrer à fundamentação teórica-conceitual desta dissertação 

para definir o conceito de participação popular de qualidade (ver figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18– Elementos que definem a participação popular de qualidade. 
 

O capítulo a seguir tem o intuito de analisar o objeto de estudo, tendo por referência o 

arcabouço teórico-conceitual e o percurso metodológico do estudo. Todo ele está 

estruturado segundo as análises de dados definidas neste capítulo. 
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CAPÍTULO III – PRESSUPOSTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS: A 

participação popular na gestão do desenvolvimento urbano em ZEIS. 

 

O embasamento teórico permite ao pesquisador analisar e interpretar os dados da 

pesquisa com o suporte de teorias e conceitos, indo além das simples evidências dos 

dados coletados. Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é enfocar os pressupostos 

teórico-conceituais do objeto de estudo.  

 

A figura 19 mostra esquematicamente os conceitos e teorias a serem abordados neste 

capítulo. 

 

 
Figura 19 – Conceitos e teorias a serem abordadas. 

 

3.1 Zonas Especiais de Interesse Social como instrumento de política 

urbana e de participação popular. 

 

Na década de 80, com o fim do regime militar, a descentralização e redemocratização 

do Estado, os movimentos populares ganham força e ampliam seu campo de atuação. 

Nesse cenário, a população brasileira se encontrava diante do agravamento do 

“problemas urbanos”, como a urbanização acelerada em favor dos investimentos do 
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capital financeiro e da abertura de mercados. Revelou-se a necessidade de uma 

discussão mais profunda sobre a reforma urbana, assim como a mudança de paradigmas 

e legislações que ainda protegiam grandes latifúndios urbanos e favoreciam o 

adensamento e a verticalização urbana, tornando restrito o acesso aos serviços e 

equipamentos urbanos para os excluídos. Tal discussão entrou na pauta dos debates 

envolvidos na elaboração da Constituição Federal de 1988, em que foram aprovados 

dois artigos relacionados à política urbana. Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal 

proclamaram a função social da cidade e da propriedade urbana, a obrigatoriedade de 

elaborar Planos Diretores para cidades com mais de 20 mil habitantes.  

 

Nos anos 90 o debate sobre o papel do Estado é intensificado. A maioria dos países em 

desenvolvimento busca adaptar-se às novas condições da economia mundial e às 

restrições fiscais através da eliminação de funções governamentais, cortes em despesas 

com custeio e investimentos, redução da folha de pessoal, privatização, 

desregulamentação e descentralização; políticas essas que passaram a ser rotuladas de 

ajuste fiscal, reforma estrutural ou reforma orientada para o mercado, buscando uma 

revisão do papel do Estado de principal indutor de desenvolvimento econômico e 

prestador de serviços sociais (SOUZA e CARVALHO, 1999). 

 

Nesse contexto, o governo federal modificou o sistema brasileiro de políticas sociais, 

deixando sob responsabilidade dos estados e municípios boa parte das ações na área de 

habitação, saúde, saneamento básico, educação e assistência social. As desigualdades no 

Brasil se refletem em profundas diferenças nas condições financeiras, políticas e 

administrativas dos estados e municípios brasileiros e, conseqüentemente, na sua 

capacidade de resposta às necessidades da população, ampliando ainda mais as 

diferenças entre os estados e municípios mais ricos dos mais pobres (SOUZA e 

CARVALHO, 1999). 

 

Durante o período da década de 80 e 90, algumas administrações municipais de feição 

progressista realizaram ações práticas de gestão democrática. O ideário destas práticas é 

considerado por Leal (2003) como “ativismo democrático”. Foi um período em que se 

instalaram experiências mais consolidadas de gestões participativas em nível local, 

cujos modelos tinham como principal viés teórico a descentralização administrativa 

aliada à participação popular (LEAL, 2003). 
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Outro fator importante que merece destaque dentro do contexto da democratização e da 

reforma urbana no Brasil foi à promulgação do Estatuto da Cidade, citado no capítulo 

anterior desta dissertação. Tal Lei foi fruto de inúmeras batalhas travadas em diversas 

frentes. Suas diretrizes, objetivos e instrumentos de regulação do uso do solo expressam 

um sólido consenso social e político elaborado na sociedade brasileira no longo 

processo redemocratização do País em torno da questão urbana e da sua relevância e 

centralidade na construção de um projeto de sociedade igualitária e justa (RIBEIRO, 

2003b). 

 

 Nesse sentido, vale ressaltar que o Estatuto da Cidade não é uma lei puramente 

restritiva que se limita a dizer “o que pode e o que não pode ser feito”, e sim um 

conjunto de instrumentos de reforma urbana baseado em processos democráticos, no 

princípio da eqüidade e voltados para promover a inclusão social e territorial nas 

cidades brasileiras.  

 

Baseado nos princípios do Estatuto da Cidade, apresentado no início do capítulo 

anterior, Ribeiro (2003b) identifica em seu bojo dois modelos de políticas urbanas. O 

primeiro modelo é redistributivo, na medida em que pretende capturar parte da renda 

real gerada pela expansão urbana para financiar a ação pública que igualize as 

condições habitacionais e urbanas da cidade; e regulatório, por pretender submeter o uso 

e ocupação do solo urbano, vale dizer, a valorização da terra aos imperativos das 

necessidades coletivas. O segundo modelo é distributivo e está relacionado à provisão 

de serviços habitacionais e urbanos, direta ou indiretamente, pelo poder público, como a 

regularização fundiária, a urbanização de favelas, o usucapião urbano, etc. (REIBEIRO, 

2003b).  

 

Os modelos identificados por Ribeiro (2003b) não apresentam um víeis político de 

participação popular na gestão da cidade. Pode-se, então, acrescentar mais um modelo 

de políticas urbanas aos dois modelos supracitados. O modelo político está relacionado 

à participação da sociedade civil nas questões relacionadas à cidade. Tal modelo pode 

ser considerado a maior contribuição do Estatuto da Cidade para consolidação da 

democracia no planejamento das cidades brasileiras. 
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Os modelos podem nos levar a refletir sobre os interesses que poderão sustentar 

politicamente a aplicação do Estatuto da Cidade. Pode-se constatar que as intervenções 

distributivas serão muito provavelmente apoiadas por todas as forças, já que, de um 

lado, os políticos vêem nelas um poderoso mecanismo de consolidação e ampliação de 

suas bases eleitorais, por outro lado, não intervêm nos interesses econômicos e 

patrimoniais (REIBEIRO, 2003b).  O interesse da Prefeitura Municipal de Niterói de 

realizar uma parceria com o NEPHU a fim de obter Planos Urbanísticos de algumas 

ZEIS encontra-se fundamentado neste modelo. 

 

As ações redistributivas decorrem da correlação de forças que em cada cidade 

transforma o poder corporativo nos interesses constituídos em torno da acumulação 

urbana composta pelo circuito mercantil-imobiliário, caracterizando uma dificuldade de 

implementação (REIBEIRO, 2003b). 

 

Já o modelo político pode ser usado pelo executivo municipal para consolidar seus 

interesses através de pseudo-participação ou adotar efetivamente processos 

participativos legítimos e de qualidade. O que pode definir tais aspectos é a articulação 

e informação dos movimentos sociais, que têm a responsabilidade de cobrar e fiscalizar 

o andamento dos processos de participação. 

 

O percurso histórico das lutas urbanas nos mostra que iniciativas como as do NEPHU 

não aconteceram isoladamente e foram reflexos de um período de mudança ocorrido no 

Brasil. A principal conquista neste período de mudanças está relacionada à possibilidade 

de implementação de canais participativos nas questões urbanas e foi o Estatuto da 

Cidade, através de seus instrumentos legais, que procurou defender os direitos sociais, a 

serviço do processo de democratização das relações Estado-sociedade e da ampliação da 

esfera pública não-estatal (CORREIA, 2003).  

 

Com o respaldo legal do Estatuto da Cidade (2001), a participação popular foi 

reconhecida como mais uma aliada à governança democrática dos poderes locais. Além 

da importância do reconhecimento de processos participativos na gestão das cidades 

brasileiras, o Estatuto da Cidade possibilitou que os municípios implementassem 

instrumentos de política urbana, como é o caso das ZEIS. Nesse sentido, serão 



76 
 

 

apresentados, a seguir, os principais conceitos adotados nesta pesquisa e argumentações 

e teorias relacionadas ao processo de participação popular na produção das cidades. 

 

3.1.1 “Zoneamento includente” ou zoneamento de prioridades. 

 

O zoneamento é considerado, normalmente, como um instrumento de planejamento. 

Porém, o zoneamento recebe graus diferentes de importância no planejamento das 

cidades, dependendo de suas origens. A tradição norte americana, por exemplo, utiliza o 

zoneamento como o “carro-chefe” do planejamento, o que demonstra uma raiz 

funcionalista e de natureza excludente (SOUZA, 2002). O modelo de planejamento 

adotado pela escola estadunidense apresenta características semelhantes a do período 

autoritário brasileiro, que utilizado até hoje. 

 

A alternativa para o modelo conservador de zoneamento no Brasil foi proposta sob 

inspiração do ideário da reforma urbana. O “zoneamento includente” ou zoneamento de 

prioridades assume o princípio que, entre setores da esquerda brasileira, tornou-se 

conhecido como “inversão de prioridades”, ou seja, no que se refere aos investimentos 

públicos em infra-estrutura, o Estado, em vez de privilegiar os bairros já privilegiados, 

deveria pôr ênfase na satisfação das necessidades básicas dos pobres em matéria de 

equipamentos urbanos (SOUZA, 2002). 

 

A preocupação central de um zoneamento de prioridades, em contraste com a técnica 

tradicional de zoneamento e uso do solo, não é a separação de funções e uso, mais sim 

“a identificação dos espaços residenciais dos pobres urbanos e a sua classificação de 

acordo com a natureza do assentamento e, adicionalmente, conforme o grau de carência 

de infra-estrutura apresentado” (SOUZA, 2002). Conveniou-se chamar esses espaços de 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) ou Áreas de Especial Interesse Social 

(AEIS). Tais espaços compreendem, principalmente, favelas, assentamentos precários, 

loteamentos irregulares e os vazios urbanos. Porém, é importante ressaltar que nem 

todas as favelas, os assentamentos precários podem ser uma ZEIS. Cada municipalidade 

define os critérios de implementação das ZEIS, porém áreas ocupadas pela população 

de baixa renda em áreas de proteção ambiental ou áreas de risco talvez nunca venham a 

se tornar uma ZEIS. 
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O Zoneamento, seja ele de prioridades ou não, é tradicionalmente reconhecido como 

legislação urbanística, são as chamadas Leis de Uso e Ocupação do Solo ou Leis de 

Zoneamento. Tais leis estabelecem os parâmetros desejáveis para a ocupação de 

determinadas áreas da cidade. Definem-se assim parâmetros mínimos de ocupação de 

lotes, recuos, coeficientes de aproveitamento e usos permitidos (ROLNIK, 2005).  

 

Souza (2002) complementa afirmando que os parâmetros urbanísticos são valores e 

“regras” para a ocupação de uma determinada zona dentro da cidade. Os principais 

parâmetros urbanísticos são os de definição de gabaritos, de largura de vias, de 

afastamentos, de área construída, de taxa de ocupação, de coeficiente de 

aproveitamento, de taxa de permeabilidade e de índice de áreas verdes. Eles podem e 

devem ser precisos e rigorosos para ordenar a ocupação urbana. 

 

Nesse contexto, o instrumento das ZEIS disponível no Estatuto da Cidade, pode ser 

considerado um modelo de política urbana distributiva, segundo as definições de 

Ribeiro (2003a), além de apresentar características regularórias. Distributivo, pois está 

relacionado à provisão de serviços habitacionais e urbanos, direta ou indiretamente, pelo 

poder público e regulatório, pois submete o uso e ocupação do solo urbano à 

valorização da terra e aos imperativos das necessidades coletivas. 

 

Como os objetivos das ZEIS não estão explicitados no Estatuto da cidade, esta pesquisa 

adota os objetivos de ZEIS estruturados por Rolnik (2005). Os objetivos de 

implementação de ZEIS no zoneamento da cidade são apresentados a seguir: 

 

a) permitir a inclusão de parcelas da população que foram marginalizadas da 

cidade, por não terem tido possibilidades de ocupação do solo urbano dentro das 

regras legais; 

 

b) permitir a introdução de serviços e infra-estrutura urbana nos locais aonde eles 

antes não chegavam, melhorando as condições de vida da população; 

 

c) regular o conjunto do mercado de terras urbanas, pois reduzindo as diferenças 

de qualidade entre os diferentes padrões de ocupação, reduz-se também as 

diferenças de preços entre elas; 
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d) introduzir mecanismos de participação direta dos moradores no processo de 

definição dos investimentos públicos em urbanização para consolidar os 

assentamentos; 

 

e) aumentar a arrecadação do município, pois as áreas regularizadas passam a 

poder pagar impostos e taxas – vistas nesse caso muitas vezes com bons olhos pela 

população, pois os serviços e infra-estrutura deixam de ser encarados como 

favores, e passam a ser obrigações do poder público; 

 

f) aumentar a oferta de terras para os mercados urbanos de baixa renda. 

 

Para atingir tais objetivos, é necessário que tais zonas tenham Planos Urbanísticos 

próprios. Os Planos Urbanísticos das ZEIS estabelecem diretrizes de intervenções, como 

projetos de equipamentos urbanos, de melhorias habitacionais e de infra-estrutura, além 

de definir os parâmetros urbanísticos da área (ROLNIK, 2005). Alguns autores ainda 

complementam afirmando que os planos urbanísticos devem ser elaborados em conjunto 

com o processo de regularização fundiária da ZEIS para que a intervenção seja 

completa. Entende-se que o Plano Urbanístico deve fazer o redesenho urbanístico da 

ZEIS, inclusive alterando os lotes dos moradores, para facilitar o processo de 

regularização fundiária (BIENENSTEIN, 2001 e SANTOS, 1995). Porém, nesta 

dissertação, questões relacionadas à regularização fundiária não serão abordadas. Este 

estudo tem como ponto central: as questões técnicas da regulação do espaço e os 

processos de participação popular em Zonas Especiais de Interesse Social.  

 

3.1.2 O que é participação popular e como ela pode ser 

 

O termo “participação popular” pode ser interpretado de várias formas e maneiras ao 

longo do tempo e segundo interesses dos envolvidos no processo. Diante destes 

questionamentos; esta seção pretende apresentar alguns conceitos sobre participação 

popular e sua relação com a gestão e produção do espaço das cidades brasileiras. 

 

Participação vem da palavra “parte”, fazer parte de algum grupo ou associação, tomar 

parte numa determinada atividade ou negócio, ter parte, fazer diferença, contribuir para 
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a construção de um futuro melhor para nós e para futuras gerações (BORDENAVE, 

1995, p. 22). 

 

Bordenave ainda complementa afirmando que: 

 

A participação é o caminho natural para o homem exprimir sua tendência 

inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e ao mundo. Além 

disso, sua prática envolve satisfação de outras necessidades não menos 

básicas, tais como interação com os demais homens, auto-expressão, o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo, o prazer de criar e recriar coisas 

e, ainda, a valorização de si mesmo pelos outros. Por isso, a participação é 

fundamental nas relações sociais da atual sociedade brasileira. 

(BORDENAVE, 1995. p. 17). 

 

Porém, o conceito de participação não é consensual entre os estudiosos da questão, 

existindo muita discussão e ambigüidade. Variando conforme a época e a conjuntura 

histórica, aparece associado à visão de democracia, representação ou organização, sendo 

antiga a discussão sobre sua validade, pertinência e adequação. A noção de participação 

versus exclusão encontra referência na existência de um contingente populacional não 

integrado, não participante do sistema produtivo e, por isso, à margem da sociedade 

como um todo. Participar, então, seria uma forma de incluir e integrar esse contingente 

marginalizado ao sistema produtivo, ou seja, à cidade e as suas dinâmicas 

(BIENENSTEIN, 2001). 

 

A diversidade de abordagens teóricas e estudos sobre a noção de participação está 

diretamente relacionada às diferentes interpretações da realidade e tem sido utilizada 

com objetivos variados. Isso pode ser justificado pela própria complexidade da cidade, 

formada por múltiplos sujeitos, que, por sua vez, possuem interpretações, atitudes e 

perspectivas distintas sobre a realidade.  

 

Velasco (1997 apud BIENENSTEIN, 2001) oferece um esquema conceitual de análise 

das propostas de participação social e política através de três matrizes básicas: o 

enfoque polarizado, o enfoque gradativo e o da participação segundo as esferas de ação, 

conforme a figura 20. 

 



80 
 

 

 
Figura 20 - Esquema das matrizes de análise da participação política e social de Velasco. 

Fonte: VELASCO, 2001 
 

O enfoque polarizado reflete um antagonismo entre funções, estratégias e alcances dos 

processos participativos. As iniciativas dentro do enfoque polarizado podem ter origens 

tanto na sociedade, como no Estado, cada um deles com objetivos, métodos e estratégias 

próprias. Quando aparece como iniciativa do Estado, a participação pode ser de cunho 

conservador ou de cunho progressista. Nas ações participativas de cunho conservador, o 

objetivo é de integração da legalidade vigente e a preservação da ordem social, ou seja, 

do status quo. As ações participativas de cunho progressista, por outro lado, tem como 

meta a substituição da democracia representativa pela participativa, objetivando o 

repasse do controle do poder para o povo e a sua distribuição.  

 

Na segunda matriz conceitual, o enfoque gradativo, os processos participativos são 

analisados a partir do grau de envolvimento dos sujeitos sociais, da intensidade e do 

alcance das transformações objetivas. Dentro deste enfoque, são conhecidos três níveis 

de participação: a pseudo-participação, a participação parcial e a participação total. A 

pseudo-participação corresponde à consulta para legitimar decisões; a participação 

parcial ocorre quando o processo pode ser influenciado por duas ou mais partes, mas 

apenas uma delas detém o poder de decisão; e a participação total acontece quando o 

poder decisório é realmente compartilhado entre todos os participantes. 
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A última matriz conceitual é aquela que analisa a participação segundo a esfera de ação 

e na qual o termo participação é referido a diversas instâncias de discurso ou ação. 

Participação social, participação política, participação comunitária ou, ainda, o 

planejamento participativo são algumas dessas esferas. 

 

A participação social enfatiza a possibilidade dos indivíduos de uma sociedade 

participarem de associações, organizações, mobilizações e outros grupos visando 

explicitar seus interesses.  

 

A participação política refere-se à possibilidade de interferir, exercer controle em 

termos da organização da sociedade. Esta participação pode ser direta ou através de 

representação, remetendo-se, assim, à discussão sobre democracia direta, democracia 

representativa ou democracia participativa. 

 

A participação comunitária é vista por Gohn (2001) também como um derivativo da 

concepção liberal. “Concebe o fortalecimento da sociedade civil em termos de 

integração dos órgãos representativos da sociedade aos órgãos deliberativos e 

administrativos do Estado” (GOHN, 2001, p.16). Segundo esta visão, os grupos 

organizados devem participar no interior do Estado. 

 

Na concepção de participação popular, participação articula-se com o tema cidadania e 

com a construção coletiva de divisão de responsabilidades entre socieade/cidadãos e o 

Estado (BIENENSTEIN, 2001). 

 

As matrizes conceituais de análise da participação de Velasco (1997 apud 

BIENENSTEIN, 2001) apresentam-se incompleta. O enfoque polarizado diz respeito à 

origem da participação identificando se a iniciativa inicial da participação foi oriunda do 

Estado ou da sociedade. A matriz de enfoque gradativo identifica o grau de participação 

dos envolvidos. A participação, segundo a espera de ação, identifica apenas as 

instâncias e os temas debatidos. Não existe nenhuma análise sobre a legitimidade da 

participação, nem tão pouco sobre a importância dos assuntos debatidos. 

 

Nesse sentido, recorremos a De La Mora (1998), que define participação popular como 

sendo um processo através do qual as pessoas identificam problemas, propõem e 
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negociam soluções, no entendimento de que cada problema pode ser resolvido de 

diversas maneiras e que cada alternativa poderá atender melhor ou pior aos diversos 

interesses dos participantes. 

 

A participação dentro do ideário liberal exalta o “indivíduo”, pois possui uma ética 

mercantilista e egoísta calcada na competitividade. A participação no ideário Estadista 

exalta “a peça de uma máquina” a partir de uma ética totalitária, subjugada e opressiva. 

Já a participação dentro do ideário comunitário exalta as “pessoas”, que por sua vez, 

pode ser interpretado como um indivíduo em relação com os outros. No primeiro 

enfoque, o “eu” é quem decide. No segundo enfoque, quem decide são os “outros”, no 

terceiro, quem decide somos “nós”. Com tal justificativa De La Mora (1998) optou por 

substituir o termo “indivíduos” por “pessoas” na definição de participação popular, no 

parágrafo anterior. 

 

De La Mora (1998) contribui afirmando que existem diversas modalidades de efetivar a 

participação em um processo de negociação. Para ele o termo participação é complexo e 

evoca quatro conceitos diferentes: 

 

Participação como fazer parte de um grupo: SER. Participa quem tem determinados 

atributos, em virtude dos quais é chamado a fazer parte de um grupo para desenvolver 

um projeto comum. Significa SER alguém ou possuir determinados atributos. Nesse 

sentido, a participação evoca o conceito de coexistência. Alguém faz parte de um grupo 

pela sua identidade e pelos seus atributos (DE LA MORA, 1998). 

 

Participação como expressão de atividade: FAZER. Participa quem desenvolve alguma 

ação. Alguém que em virtude de seus atributos pode FAZER algo que possa contribuir 

para atingir um objetivo comum. Quando se faz alguma coisa com outros, se pode 

remeter à colaboração. Dentro da dimensão do FAZER, podem existir três formas de 

articulação, adotadas em função da autonomia ou interdependência dos parceiros. São 

as ações convergentes, em que todos os parceiros, visando um objetivo comum, agem 

de forma independente. Há as ações complementares, em que cada parceiro com 

objetivo comum fica responsável por uma etapa do processo. E finalmente, a ação 

conjunta, em que parceiros atuam segundo suas identidades e organizações, porém com 

um comando único (DE LA MORA, 1998). 
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A participação no processo de tomada de decisão: GERIR. Existem várias formas ou 

modalidades de exercer ou participar do poder em um projeto coletivo. Para analisar a 

participação em processos de negociação, é preciso identificar sua forma, tipo, grau e 

nível (ver quadro 2) (DE LA MORA, 1998). 

 

Forma Tipo Grau Nível 

Espontânea Clientelista 6 - Decide Alto 

Induzida Maniqueísta 5 - Exige Médio 

Conquistada Crítico 4 - Propõe   Baixo 

Imposta  3 - Opina  

  2 - Informa  

  1 - Omite  

  0 - Ausente  
Quadro 2 – Diferentes modalidades de participação definidas por De La Mora (1998) 

 

A seguir, iremos apresentar todas as diferentes modalidades no processo de tomada de 

decisão definidas por De La Mora (1998). 

 

As formas da participação podem ser: espontânea, induzida, conquistada e imposta.  

 

Entende-se como participação espontânea a forma em que a comunidade, em virtude 

dos seus interesses e capacidades específicas, resolve espontaneamente participar do 

processo. Já a participação induzida refere-se ao processo em que alguém leva a 

comunidade a participar. A participação conquistada ocorre quando comunidade, não 

tendo sido convidada a participar do processo, mobiliza-se para conseguir um espaço 

de participação. A participação imposta é a pior forma de participação. Ocorre, 

geralmente, quando alguma comunidade é obrigada a participar de um determinado 

processo.  

 

Os tipos de participação podem ser: clientelista, maniqueísta e crítico.  

 

A participação clientelista é quando o detentor dos recursos financeiros ou do poder 

institucional estabelece um pacto clientelista e manipulador com seus parceiros, com o 
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objetivo de obter a concordância desses nas propostas apresentadas, cujas metas e 

estratégias são favoráveis aos interesses do grupo hegemônico.  

 

A participação maniqueísta acontece quando os participantes consideram os outros 

como adversários, aos quais é preciso derrotar para fazer prevalecer as metas e 

estratégias favoráveis aos interesses de um grupo. Porém, esse processo é tão 

radicalmente crítico que não existe a possibilidade de participação.  

 

Quando os agentes sociais estabelecem uma articulação maniqueísta no processo de 

negociação, eles se tornam mutuamente adversários. Para prevalecer os interesses do 

grupo, eles precisam ser derrotados. Na maioria das vezes, as negociações são 

realizadas num clima hostil, difícil e ninguém tem o interesse de ceder em suas 

opiniões. Pode acontecer uma ruptura da negociação, atingindo os interesses do grupo, 

por uma atitude radicalmente crítica. 

 

A participação crítica trata-se do melhor tipo de participação em uma negociação. 

Ocorre quando os sujeitos se descobrem mutuamente como portadores de valores e 

necessidades que podem ser negociados num processo transparente e aberto. O tipo 

crítico de participação é a síntese da dialética do tipo clientelista e maniqueísta. É o 

melhor tipo de participação nas negociações, quando os agentes sociais percebem 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, obtendo vantagens para 

todos na negociação.  

 

Os graus de participação podem ser classificados de 0 a 6.  

 

O Grau 0 de participação significa que um grupo se recusa a participar e não comparece 

a convocatória. Fazem parte os excluídos, não convidados, desinteressados e 

desmotivados.  
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O Grau 1 de participação corresponde aos omissos que nada expressam, permanecem 

sempre calados quando participam das reuniões ou assembléias, por não ter interesse ou 

não compreender o que está sendo tratado.  

 

O Grau 2 de participação é quando um sujeito apenas oferece ou recebe a informação 

de que outros sujeitos já definiram os objetivos, as estratégias e os problemas a serem 

resolvidos. 

 

O Grau 3 de participação é aquele em que o sujeito emite sua opinião, em virtude das 

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

 

O Grau 4 de participação é o que o sujeito tem uma proposta,  que ele pretende 

apresentar solidamente fundamentada para negociar sua aceitação pelo grupo.  

 

O Grau 5 de participação é aquele em que o sujeito faz exigência para que os 

moradores aceitem sua proposta, porque tem fundamentos legais, sociais, políticos e 

econômicos sobre elas. 

 

O Grau 6 de participação é aquele em que o sujeito toma decisão na negociação, tendo 

sua proposta aceita por todos, atingindo o grau máximo de participação. 

 

Os níveis de participação podem ser: Alto, Médio e Baixo.  

 

 O nível Alto de participação acontece quando os sujeitos nos processos democráticos 

colocam em discussão todos os assuntos, dos mais aos menos importantes. O nível 

Médio é quando os sujeitos discutem assuntos de importância intermediária. O nível 

Baixo de participação acontece quando os sujeitos colocam em discussão apenas 

questões secundárias e de pouca importância. 

 

Como a última dimensão da participação definida por De La Mora (1998), podemos 

citar a participação na hora de dividir os benefícios do processo: COMPARTILHAR. 

As negociações e decisões empreendidas entre os sujeitos envolvidos no processo 

participativo têm como finalidade a concretização de uma ação planejadora ou de um 

projeto, na expectativa que gerem resultados, efeitos e impactos de seu interesse. Para 
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garantir a sustentabilidade de qualquer ação planejadora ou de um projeto, é necessário 

que os sujeitos estejam satisfeitos com o processo e que seus interesses sejam 

alcançados. 

 

O quadro 3 apresenta resumidamente as quatro dimensões necessárias para que 

aconteça processos participativos segundo as definições de De La Mora (1998). 

 

Dimensões da participação segundo De La Mora 
1º dimensão 2º dimensão 3º dimensão 4º dimensão 

SER ou Estar FAZER 
GERIR ou 

Decidir 
COMPARTILHAR 

ou Receber 
A pessoa deve estar 

presente ou virtualmente 
nos processos tomada 

de decisão. E 
acompanhar o processo 

ao longo do tempo  

É a forma de 
como participar. 
Em conjunto, se 
complementando 

ou até mesmo 
convergindo. 

Como é a 
forma, o tipo, 

grau e nível do 
processo de 
participação. 

Seriam os 
benefícios 

alcançados pela 
participação. 

Quadro 3 – Dimensões da participação segundo De La Mora (1998) 

 

De La Mora (1998) complementa sua análise afirmando que alguns princípios são 

necessários para que o processo participativo seja sustentável. Os princípios são: 

 

• Devem participar da negociação os principais agentes direta ou indiretamente 

envolvidos, do ponto de vista político, econômico ou social, caracterizando a 

representatividade no processo participativo; 

 

• Os indivíduos que participam representando instituições públicas, privadas ou 

comunitárias devem ser capazes de efetivamente representar sua entidade, 

garantido a legitimidade do processo participativo; 

 

• Devem ser explicitados de forma clara a natureza dos problemas, as 

circunstâncias do seu contexto, os objetivos pretendidos, as estratégias 

assumidas e os resultados esperados, formalizando um processo participativo 

transparente. A descoberta de informações omitidas pode levar os parceiros a 

reconsiderar sua participação no processo; 
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• Nenhum dos participantes deve sentir-se explorado pelos outros no processo, 

apresentando características de equidade. Todos devem sair da negociação com 

a firme convicção de que os ganhos para cada um deles são superiores aos seus 

custos econômicos e sociais. 

 

A terceira dimensão da participação apresentada por De La Mora (1998) que 

apresentam as variáveis de análise da forma, tipo, grau e nível de participação, também 

pode indentificar características da legitimidade e da qualidade dentro dos processos 

participativos. A legitimidade pode ser auferida a partir das análises da forma e do tipo 

de participação. O processo participativo será legítimo se a forma de participação for 

espontânea ou conquistada e o tipo for crítico. O processo participativo de qualidade 

será o que apresentar os maiores índices na análise dos graus e níveis de participação 

 

3.1.3 Participação popular no planejamento e na gestão das cidades.  

 

A participação popular tem estado presente na discussão sobre o planejamento e na 

gestão das cidades, com maior ou menos ênfase e com motivações variadas, desde a 

década de 60. Já foi interpretada como instrumento de dominação; já foi palavra de 

ordem militante, proposta e reivindicação da população e dos planejadores. Para alguns 

a participação popular também é vista como resultado da perda de credibilidade das 

instituições representativas e dos baixos níveis de eficiência da gestão pública e ainda, 

como proposta alternativa à democracia representativa já desgastada (BIENENSTEIN, 

2001). 

 

A legitimação da possibilidade de implementação de práticas participativas e o 

crescimento do número de experiências participativas em municípios brasileiros com 

relativo sucesso nos levam a crer que a participação popular é extremamente necessária 

no planejamento e na gestão das cidades. 

 

Um argumento relevante a favor da participação é o de reconhecer que ela não elimina 

erros ou que seja garantia de acertos (pois uma coletividade pode, livre e 

soberanamente, tomar uma decisão injusta ou equivocada), no entanto, uma ampla 

participação pode contribuir para minimizar certas fontes de distorção.  A idéia de que 

especialistas devem decidir em nome da maioria é uma falácia; na verdade, se poucos 
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decidem e a maioria, ainda por cima, não tem chance de monitorar ou controlar 

adequadamente esses poucos, a probabilidade de corrupção ou de erros de avaliação é 

bem maior. E onde há corrupção e erros de avaliação, há também desperdício de tempo 

e recursos, e, mais ainda, comprometimento de credibilidade da instituição (SOUZA, 

2002).  

 

Outro argumento é o de que, ao participar de uma decisão, um cidadão se sente muito 

mais responsável pelo seu resultado, seja ele para bem, caso a decisão se mostre 

acertada, e para mal, caso a decisão se revele equivocada. Isso não é só relevante para o 

amadurecimento político da população, isso é importante também na medida em que, ao 

sentir-se mais responsável, a população irá cuidar mais e fiscalizar mais. 

 

Existe também o argumento progressista que postula a participação como sendo um 

direito inalienável, indo contra as premissas da democracia representativa, pois na 

mesma, o direito inalienável é negado através do representante. Esse argumento é usado 

como alternativa para a própria democracia participativa. (SOUZA, 2002). 

 

A participação, assim, proporciona ou pode proporcionar melhores chances de um 

exercício mais pleno de cidadania, que equivale a uma maior e melhor integração da 

sociedade. O que está em jogo aqui, é a superação de fatores limitantes dessa 

integração, como a pobreza e o preconceito (SOUZA, 2002). 
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CAPÍTULO IV - Análise do processo de participação popular na 

definição técnica de parâmetros urbanísticos. 

 

Tendo por referência o arcabouço teórico-conceitual e o roteiro metodológico 

explicitados nos capítulos anteriores, este capítulo tem o objetivo de analisar a 

participação popular na definição de parâmetros urbanísticos na ZEIS Monan Pequeno.  

 

O capítulo está estruturado em três partes, que compõem as modalidades de análise da 

pesquisa. Assim, a primeira parte analisa o processo metodológico adotado pelo 

NEPHU na elaboração de Planos de Urbanização de ZEIS em comparação a duas 

experiências consideradas bem sucedidas por especialistas. A segunda parte aborda o 

processo participativo usado para definir os parâmetros urbanísticos e como a 

comunidade reage segundo os diferentes parâmetros votados. A última parte avalia se a 

processo participativo utilizado em Monan Pequeno foi considerado de qualidade. 

 

4.1 A metodologia participativa em questões técnicas de Planos 

Urbanísticos de ZEIS. 

 

Após a apresentação da metodologia de trabalho desenvolvida pelo NEPHU no capítulo 

I, esta etapa da pesquisa propõe uma avaliação para tentar identificar se o processo de 

participação popular na metodologia adotada pelo NEPHU é diferenciado, segundo a 

importância dos seus conteúdos técnicos propostos.  

 

A análise é estruturada a partir de um estudo comparativo entre três metodologias de 

elaboração de planos urbanístico em ZEIS. Serão analisadas duas experiências 

consideradas bem sucedidas, o PREZEIS e o Programa Favela-Bairro e a metodologia 

desenvolvida pelo NEPHU. Para tal, é necessário apresentar, resumidamente, as 

experiências do PREZEIS e do Programa Favela-Bairro para, só então, realizar a 

comparação entre as metodologias. 
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4.1.1 PREZEIS 

 

O Plano de Regularização de Zonas Especiais de Interesse Social – PREZEIS, 

conhecido como Lei do PREZEIS, é o principal instrumento de regularização fundiária 

e de reordenamento de assentamentos espontâneos localizados nas áreas pobres da 

cidade do Recife (LEAL, 2003).  

 

Marinho (1998) complementa afirmando que o PREZEIS é uma ferramenta de 

regulação que visa dar condições de aplicação aos princípios e dispositivos indicados na 

legislação de uso do solo para o tratamento das ZEIS.   

 

Caracteriza-se, antes de tudo, como um sistema de gestão do processo de 

reabilitação das favelas, no qual ficam definidas, além de normas para a 

regulação urbanística, as responsabilidades dos agentes governamentais e 

representações das comunidades interessadas, bem como a institucionalização 

de arenas de discussão e deliberação sobre investimentos e políticas voltados 

para as ZEIS (MARINHO, 1998. p.6) 

 

Segundo Leal (2003), na consolidação do PREZEIS pode-se identificar três momentos 

referenciais: a criação das ZEIS, a regulamentação da Lei do PREZEIS e a 

institucionalização e regulamentação do fundo do PREZEIS. 

 

No primeiro momento, ainda no período de abertura política em 1983, a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo da cidade do Recife reconheceu as ZEIS como parte integrante da 

cidade sem, no entanto, dispor de instrumentos de inibição da ação especulativa do 

mercado imobiliário. A lei reconhecia características particulares daqueles 

assentamentos e propunha a promoção de sua regularização jurídica, bem como a sua 

integração à estrutura da cidade (ROLNIK, 2005). 

 

A lei do PREZEIS tratou, sobretudo, de institucionalizar os canais de gestão urbana, 

colocando a população próxima à arena decisória. Foram criadas, em lei, as Comissões 

de Urbanização e Legalização da Posse da Terra (COMUL) – institucionalizando as 

práticas das antigas comissões de bairro – com o objetivo de tratar dos problemas 

específicos de cada uma das ZEIS. Foi também criada a figura do Fórum do PREZEIS, 

destinado a ocupar-se das questões pertinentes ao conjunto das ZEIS (ROLNIK, 2005). 
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O último momento e de extrema importância foi a criação do Fundo do PREZEIS, 

institucionalizado e regulamentado em 1993 pela Lei nº 15.790/93. Foi estipulado que 

1,2% da arrecadação tributária do município deveria ser destinada ao fundo. O Fundo 

tinha o objetivo de financiar as ações de urbanização (FASE/NE, CENDHEC e URB-

Recife, 1997; LEAL, 2003; ROLNIK, 2005). 

 

Em Relação aos planos urbanísticos das ZEIS, a Lei do PREZEIS (nº 16.113/95) em seu 

artigo 13º confere ao Executivo Municipal a responsabilidade de elaborar os Planos 

Urbanísticos das áreas que forem transformadas em ZEIS. Porém, o grande número de 

Áreas ZEIS na cidade do Recife impossibilita o Executivo Municipal de realizar todos 

os Planos Urbanísticos necessários. Sendo assim, as ZEIS que terão seus planos 

elaborados são definidas no Fórum do PREZEIS, instância máxima de deliberações. 

 

A Lei do PREZEIS, Lei municipal nº 16.113/95, em seu capítulo III aborda a temática 

da regularização urbanística. Tal capítulo apresenta alguns parâmetros urbanísticos que 

devem ser respeitados nas ZEIS da cidade do Recife, como são os casos dos tamanhos 

máximos14 e mínimos15 dos lotes e da porcentagem de solo virgem dos lotes16. Os 

parâmetros urbanísticos que não constam na Lei do PREZEIS são definidos pelos 

técnicos com auxílio das COMULs.  Outro fator importante que merece destaque, é que 

a Lei do PREZEIS permite a alteração de parâmetros de um Plano Urbanístico já 

concluído, mediante aprovação em Plenária do Fórum do PREZEIS. 

 

Segundo Marinho (1998), o campo dos referenciais urbanísticos ainda representa um 

espaço polêmico para os diversos agentes que tomam parte do PREZEIS, e 

particularmente nos seus reflexos práticos nas intervenções da municipalidade. Porém, o 

Fórum do PREZEIS procurou estabelecer espaços de discussão e desenvolvimento de 

idéias para a aplicação de regras aprimoradas ao universo das ZEIS. Em dezembro de 

1996 a plenária do Fórum decide pela criação do Grupo de trabalho sobre Normatização 

das ZEIS, formado por representantes comunitários e técnicos de vários órgãos do 

executivo municipal. Tal grupo elaborou um documento que reafirmou a importância da 

                                                 
14 250 m². 
15 18 m² e 40 m² para lotes novos ou desmembrados. 
16 Corresponderá a 20% da área total do lote, salvo previsão diversa constante do Plano Urbanístico 
específico. 
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Lei do PREZEIS citando os artigos que definem a realização de uma subclassificação 

das ZEIS e que remete a definição de parâmetros específicos a um Plano Urbanístico 

para cada ZEIS.  

 

As discussões desenvolvidas no Grupo de Trabalho de Normatização se detiveram em 

questões essenciais para o futuro das ZEIS. O produto apresentado no documento 

síntese propõe soluções tecnicamente apropriadas para o contexto das ZEIS. Contudo, 

ainda não se constituiu em um referencial consolidado para normatização de todas as 

ZEIS em processo de regularização, e encontra obstáculos na fragilidade das instâncias 

de gestão e controle urbanístico (MARINHO, 1998) 

 

Outro obstáculo apresentado por Marinho (1998) e considerado um dos maiores 

desafios da gestão participativa no PREZEIS é a fragilidade dos representantes 

populares no PREZEIS decorrente de um desequilíbrio que se inicia na dimensão do 

domínio da linguagem e do conhecimento técnico. Tal argumentação é compartilhada 

por Araújo e Costa (1995) que afirmam que a pouca capacidade das lideranças 

populares em dominar informações e conceitos de caráter técnico são uns dos principais 

desafios do PREZEIS. 

 

Um balanço nos números relativos ao PREZEIS apontou, em 1997, a existência de 66 

áreas ZEIS e, destas, 35 já constituíram comissões de Urbanização e Legalização da 

Posse da Terra em atividade. A prefeitura tem obras em 18 destas áreas e planos 

específicos elaborados para nove delas. As COMULs acompanham as pautas de 

regularização fundiária e intervenções de urbanização, supervisionando a aplicação de 

recursos do Fundo do PREZEIS (ROLNIK, 2005). 

 

O PREZEIS pode ser considerado, sem dúvida, como referência em nível nacional das 

mudanças nos modos de gestão do planejamento urbano voltado para áreas de 

ocupação espontânea da cidade. É inegável seu papel quanto ao reconhecimento e 

manutenção de direitos inalienáveis sobre a moradia nos espaços de exclusão social e 

como marco fundamental recente da história de lutas dos setores populares urbanos na 

cidade do Recife (LEAL, 2003; MARINHO, 1998; ROLNIK, 2005). 
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Apesar dos avanços obtidos pelo PREZEIS, alguns limites podem ser destacados. As 

críticas se dirigem particularmente à morosidade do processo e à reduzida soma de 

recursos destinados a áreas populares, que continuam padecendo de grandes carências 

(LEAL, 2003; MARINHO, 1998). 

 

4.1.2 Programa Favela-Bairro 

 

O Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro, Lei Complementar 16/92, 

publicado em 1993, foi o primeiro documento oficial em que se distingue uma mudança 

de enfoque na temática das favelas, abrindo uma possibilidade para real integração com 

o restante da cidade. O Plano incorporou os princípios que norteavam o debate sobre 

reforma urbana, e apresentou instrumentos que permitiriam o exercício da função social 

da cidade e da propriedade. Está presente, no mesmo, a recomendação de integração das 

favelas aos bairros. Como podemos identificar nos seguintes artigos: 

 

Artigo 6°, parágrafo:  

VIII - promover o cumprimento da função social da propriedade urbana. 

 

Titulo 4  

Capítulo I 

III - não remoção das favelas; 

IV - inserção das favelas e loteamentos irregulares no planejamento da 

Cidade com vista à sua transformação em bairros ou integração com os 

bairros em que se situa; 

 

Art. 58 - Serão objeto de estruturação e regularização as áreas ocupadas por 

favelas, loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais de baixa renda, 

assim como as respectivas vizinhanças. 

 

Art. 141 - Lei de iniciativa do Poder Executivo delimitará como Área de 

Especial Interesse Social os imóveis públicos ou privados necessários à 

implantação de programas habitacionais e os ocupados por favelas, por 

loteamentos irregulares e por conjuntos habitacionais de baixa renda, 

conforme previsto no art. 107. (RIO DE JANEIRO, 1993). 

 

O surgimento da Área de Especial Interesse Social - AEIS, veio proporcionar um 

arcabouço legal fundamental para viabilizar as intervenções urbanas e permitir a 
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legalização urbanística e fundiária dessas áreas. Este instrumento ofereceu uma 

contrapartida à política de remoções, muitas vezes embasada na impossibilidade de 

intervenção em favelas por estas não serem áreas regularizadas. A termologia AEIS 

adotada pelo município do Rio de Janeiro, assim como pelo município de Niterói, tem o 

mesmo significado legal e jurídico das ZEIS. 

 

Para Junior (2006), a idéia de um programa global de integração das favelas à cidade foi 

o resultado do acúmulo de experiências anteriores, tais como as ações da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e do Projeto Mutirão Remunerado, ao 

longo dos anos 1980, consolidando-se com o Plano Diretor da Cidade do Rio de 

Janeiro, sancionado em 1992. 

 

De acordo com o Grupo de Estudos de Assentamentos Populares (GEAP), órgão criado 

em 1993 e que se tornou Secretaria Municipal de Habitação (SMH), o objetivo do 

Favela-Bairro era de: construir ou complementar a estrutura urbana principal 

(saneamento e democratização de acessos) e oferecer as condições ambientais de leitura 

da favela como bairro da cidade. Além disso, também eram previstas ações de 

reassentamentos em casos extremamente necessários e a difusão e implementação de 

valores e normas urbanísticas da cidade formal. 

 

A Secretaria Municipal de Habitação ficou a cargo de selecionar as localidades a serem 

contempladas pelo programa. A definição da metodologia para a seleção das favelas foi 

feita através de discussões promovidas por um grupo de técnicos representantes dos 

diversos órgãos municipais, contando com a colaboração de um representante do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento.  

 

Em 1994 é dado início ao planejamento dos projetos da 1ª fase do Programa Favela-

Bairro, mediante Concurso Público. Foram contratadas 15 equipes de arquitetos para 

desenvolver as propostas que gozavam de autonomia para elaboração dos projetos de 

urbanização, inclusive a definição dos parâmetros urbanísticos. 

 

A partir de uma série de reuniões, promovidas pela Prefeitura, com o Instituto dos 

Arquitetos do Brasil - IAB e as equipes de arquitetos, definiu-se um escopo de projetos 

também inovador. Este se constituiu de: Diagnóstico Simplificado, Plano de 
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Intervenções e Projeto Básico. Foram estabelecidas, também, as regras para a 

fiscalização e aprovação de projetos. Posteriormente, incluiu-se o Projeto Executivo no 

escopo (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2003a). 

 

A participação popular no Programa, durante grande parte do processo, foi muito 

importante. De fato, a possibilidade de participação popular abriu espaço para as 

associações de moradores cuja atuação foi desqualificada e reprimida pelo poder 

público durante um longo período. Neste sentido, o grupo composto pelos presidentes 

das associações de moradores das áreas contempladas inicialmente pelo Favela-Bairro 

realizavam encontros freqüentes objetivando a troca de informações e organizando a 

defesa de seus interesses perante o Executivo Municipal e de outros órgãos envolvidos, 

estatais ou não, no Programa (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2003a; 

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2003b). 

 

Após a definição da área e da proposta urbanística, membros da Gerência do Programa 

Favela-Bairro agendavam, por meio da Associação de Moradores, uma assembléia na 

comunidade, cuja pauta era apresentar o plano de intervenções e a equipe que o 

executaria. Durante o evento, os moradores votavam a aprovação do projeto, com 

possibilidade de sugerir modificações de acordo com as necessidades da comunidade.  

 

Com a aprovação do plano de intervenções tem início a segunda etapa, a execução das 

obras. Nesta fase se intensifica a atuação dos agentes, comunitários atuando no 

acompanhamento das obras e fazendo um trabalho de conscientização e mobilização 

dos moradores, incentivando sua participação como co-responsáveis pela intervenção, 

colaborando e fiscalizando o processo.  

 

Apesar deste esforço oficial em ressaltar a participação popular no Programa, também é 

verificada a existência de muitas críticas, como as citadas em alguns trechos da 

reportagem do jornal O Estado de São Paulo de Clarissa Thomé no dia 26 de novembro 

de 2006. 

 

O sociólogo Luiz César de Queiroz Ribeiro, coordenador nacional do 

Observatório das Metrópoles, reconhece que o Favela-Bairro tem o mérito da 
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urbanização de favelas - em vez de suas remoções. Também melhorou acessos, 

infra-estrutura. Mas não fugiu ao que chama de “clientelismo clássico”. 

 

“Não houve debate sobre as intervenções nem cronograma claro de obras. 

Políticos faziam promessas eleitorais de que determinada favela seria a 

próxima beneficiada.” Para o sociólogo, o Favela-Bairro deixou de lado a 

legalização fundiária. “Continuou a haver uma segmentação na cidade: a 

formal, que vale em cartório e tem certidões, e a informal, que se vale das 

instituições locais, que garantem o direito de propriedade.” 

 

O tema da regularização fundiária é consenso. A arquiteta Regina Ferreira, 

secretária-geral do Fórum Nacional de Reformas Urbanas, diz que o Favela-

Bairro “não pensa na necessidade de melhorar a moradia, integrando 

transporte e regularizando a propriedade.” (THOMÉ, 2006). 

 

A primeira fase do Programa foi concluída em dezembro de 2000, com intervenções de 

grande porte em 62 comunidades, entre favelas e loteamentos, tendo beneficiado 

diretamente mais de 250 mil pessoas, se transformando em referência mundial 

(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2003a; PREFEITURA DO RIO DE 

JANEIRO, 2003b). 

 

A segunda fase do Programa foi iniciada em 1999 com o firmamento de um novo 

contrato com o BID no valor de R$ 300 milhões.. Desta vez o programa abrangeria a 

urbanização de 89 favelas e 17 loteamentos procurando beneficiar aproximadamente 

321 mil pessoas (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2003a). 

 

4.1.3 Análise dos processos envolvidos nas três experiências. 

 

Para realizar a análise, foi necessário elaborar, inicialmente, um quadro comparativo 

(ver quadro 4) entre as diferentes metodologias. O objetivo de tal comparação é de 

classificar os diferentes níveis técnicos de cada etapa envolvida em um plano 

urbanístico e a relação dos técnicos e da comunidade no processo de participação 

popular nas diferentes etapas do plano. Serão classificados os níveis técnicos envolvidos 

em cada etapa do plano (ver quadro 7 e 8), além de identificar como é feita a 

participação (ver quadro 6), quem participa em cada etapa (ver quadro 5) e o graus de 

participação dos envolvidos no processo (ver quadro 9 e 10).   
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Todas as três experiências possuem uma vertente que aborda a questão da regularização 

fundiária, porém tal questão não será analisada por não fazer parte dos objetivos desta 

pesquisa. 

 

Os planos urbanísticos em ZEIS podem possuir diferentes números de etapas ou 

diferentes nomenclaturas para cada etapa, dependendo da sua metodologia de 

elaboração; porém, para viabilizar o quadro comparativo das relações entre comunidade 

e técnicos nas diferentes experiências, foram adotadas cinco etapas fundamentais e 

essenciais para qualquer plano urbanístico.  

 

Quadro 4 – O processo participativo nas diferentes etapas de um Plano Urbanístico 
de ZEIS. 

Experiências 
metodológicas  

Principais etapas de um Plano Urbanístico de uma ZEIS 

Solicitante Levantamento 
e diagnóstico 

Diretrizes de 
projeto 

Definição de 
parâmetros 
urbanísticos 

Elaboração 
do Plano 

Urbanístico 

NEPHU 

A associação 
de moradores 
de uma 
determinada 
ZEIS solicita 
ao NEPHU 

São realizados 
por técnicos do 
NEPHU com 
auxílio de 
moradores. 

Elaborados 
pelos técnicos 
do NEPHU e 
discutidos em 
assembléias 
comunitárias. 

Definidos em 
Assembléias 
comunitárias 
com auxílios 
dos técnicos 
do NEPHU. 

Técnicos do 
NEPHU 

PREZEIS 

Consta em Lei 
que a partir da 
transformação 
da área em 
ZEIS, o 
Executivo 
Municipal 
deve Elaborar 
o Plano 
Urbanístico; 
porém, o 
grande número 
de ZEIS obriga 
o Fórum do 
PREZEIS a 
definir as áreas 
prioritárias.  

São realizados 
por técnicos da 
URB com 
auxílio de 
moradores ou 
com auxílio das 
COMULs. 

Elaborado por 
técnicos com 
acompanhame
nto das 
COMULs. 

Os parâmetros 
urbanísticos 
que não são 
explicitados na 
Lei do 
PREZEIS (nº 
16.113/95) são 
definidos pelos 
técnicos com 
auxílio das 
COMULs. 

Técnicos do 
Executivo 
Municipal. 

Programa 
Favela-Bairro 

As primeiras 
áreas 
contempladas 
foram 
definidas pelo 
Executivo 
Municipal 
segundo 
critérios 
específicos. 

São realizados 
por técnicos da 
Prefeitura 
Municipal com 
auxílio de 
moradores. 

Elaborados em 
workshops 
com a 
comunidade e 
por escritórios 
de arquitetura 
com aprovação 
em 
assembléias 
comunitárias. 

Definidos 
pelos 
escritórios de 
arquitetura 
contratados. 

Escritórios de 
Arquitetura 
contratados 
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A primeira etapa, denominada de “solicitante”, apresenta quem e como é feita a 

solicitação para elaboração do plano Urbanístico de uma ZEIS. Na experiência do 

NEPHU; a solicitação de assessoria técnica para elaboração do Plano Urbanístico é feita 

através de associações de moradores das ZEIS. São aceitos, na maioria dos casos, 

pedidos de ZEIS com associações de moradores consolidadas, pois é entendido que as 

associações de moradores são o primeiro passo para a articulação da comunidade em 

qualquer tipo de processo participativo. Outro fator importante é que o NEPHU é um 

núcleo de extensão universitária, ou seja, não possui recursos próprios para viabilizar a 

implementação dos Planos Urbanísticos. No PREZEIS; a Lei municipal nº 16.113/95 

em seu artigo 13º confere ao Executivo Municipal a responsabilidade de elaborar os 

Planos Urbanísticos das áreas que forem transformadas em ZEIS. Porém, o grande 

número de Áreas ZEIS na cidade do Recife impossibilita o Executivo Municipal de 

realizar todos os Planos Urbanísticos necessários. Sendo assim, as ZEIS que terão seus 

planos elaborados são definidas no Fórum do PREZEIS, instância máxima de 

deliberações, como vimos no item 2.3.2 do capítulo II. O Programa Favela-Bairro, no 

seu início, adotou critérios eminentemente técnicos para escolher as áreas passíveis de 

implementação dos Planos Urbanísticos (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 

2003a).  

 

A etapa denominada “solicitante” pode ser considerada como uma tomada de decisão, 

porém não é necessariamente uma decisão técnica e sim política. O Estatuto da Cidade 

apresenta princípios de justiça social e territorial, entre eles a garantia do direito a 

cidades sustentáveis, entendida como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

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

ao lazer, para as presentes e futuras gerações (BRASIL,2001), cabendo as 

municipalidades, com recursos próprios ou não, viabilizar tais direitos. Porém, nas 

principais regiões metropolitanas do País a demanda é infinitamente superior à 

capacidade dos municípios. Nesse sentido, é necessário que decisões sejam tomadas 

para saber que áreas serão beneficiadas primeiro. Na maioria das vezes, tais decisões 

ficam a cargo do Executivo Municipal, como é o caso do Programa Favela-Bairro, não 

existindo qualquer processo de participação popular. No Recife, o PREZEIS possui 

fóruns decisórios onde a própria população decide sobre as áreas prioritárias para 

intervenção, garantido um processo de discussão com todas as partes envolvidas no 



99 
 

 

processo. A experiência do NEPHU apresenta características importantes que as 

diferenciam das outras no sentido de tomada de decisão. O NEPHU é um núcleo de 

extensão universitária e não possui grande demandas em relação as outras duas 

experiências. Porém, a iniciativa de associações de moradores procurarem assessoria 

técnica no NEPHU e não nos órgãos municipais indica uma forma de participação 

popular espontânea. Participação esta, que é movida pela necessidade coletiva de evitar 

desapropriações e despejo e pela consciência dos líderes comunitários que reconhecem 

a assessoria técnica como uma vantagem para comunidade. 

 

A segunda e terceira etapas - levantamento e diagnóstico e diretrizes de projeto - de um 

Plano Urbanístico em ZEIS são consideradas etapas técnicas e estão calcadas na 

interpretação de dados e na interpretação dos técnicos dos anseios e problemas 

apontados pela população local. Todas as três experiências apresentam metodologias 

similares baseadas em assembléias comunitárias e possuem processos de participação 

semelhantes. Os técnicos apresentam suas propostas de intervenção e a população 

discute as propostas, alterando-as sempre que possível. Os limites dessas alterações são 

na maioria das vezes técnicos, como limite de recursos financeiros, legislação ou 

viabilidade do processo construtivo. 

 

A quarta etapa do Plano Urbanístico e foco principal desta pesquisa é a definição 

técnica dos parâmetros urbanísticos. Como explicitado nos pressupostos teórico-

conceituais desta pesquisa, os parâmetros urbanísticos são considerados questões 

técnicas de conhecimento exclusivo dos arquitetos, engenheiros e urbanistas. Porém, os 

não especialistas sem distinção de classe social ou profissional devem ter conhecimento 

de todas as questões técnicas ou não de ordenamento espacial, pelo simples fato de 

serem cidadãos com direitos e deveres que habitam e produzem o espaço urbano 

(CHOAY, 1985). 

 

Na etapa de definição dos parâmetros urbanísticos, o Programa Favela-Bairro não 

apresenta qualquer processo participativo, ficando a cargo única e exclusivamente dos 

técnicos a sua definição. O PREZEIS tem o respaldo de Lei do PREZEIS, Lei municipal 

nº 16.113/95, que em seu capítulo III aborda a temática da regularização urbanística. Tal 

capítulo apresenta alguns parâmetros urbanísticos que devem ser respeitados nas ZEIS 

da cidade do Recife, como são os casos dos tamanhos máximos e mínimos dos lotes e 
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da porcentagem de solo virgem dos lotes. Os parâmetros urbanísticos que não constam 

na Lei do PREZEIS são definidos pelos técnicos com auxílio das COMULs, como é o 

caso do tamanho das servidões e vias de acesso. Um fator importante que merece 

destaque, é que a Lei do PREZEIS permite a alteração de parâmetros de um Plano 

Urbanístico já concluído, mediante aprovação em Plenária do Fórum do PREZEIS. Na 

experiência do NEPHU; os técnicos apresentam várias possibilidades de parâmetros e 

soluções para um determinado problema; em seguida, a população local decide, através 

de assembléias com voto direto, o parâmetro que melhor satisfaz os anseios da maioria. 

 
Quadro 5 - Quem participa do processo de elaboração de Planos Urbanísticos das 

ZEIS . 

Experiências 
metodológicas 

Principais etapas de um Plano Urbanístico de uma ZEIS 

Solicitante 
Levantamento 
e diagnóstico 

Diretrizes 
de projeto 

Definição de 
parâmetros 
urbanísticos 

Elaboração 
do Plano 

Urbanístico 

C
om

un
id

ad
e 

T
éc

ni
co

s 

C
om

un
id

ad
e 

T
éc

ni
co

s 

C
om

un
id

ad
e 

T
éc

ni
co

s 

C
om

un
id

ad
e 

T
éc

ni
co

s 

C
om

un
id

ad
e 

T
éc

ni
co

s 

NEPHU x  x x x x x x  x 

PREZEIS x  x x x x x x  x 

Programa 
Favela-Bairro 

 x x x x x  x  x 

 
Quadro 6 – Como a comunidade participa do processo de elaboração de Planos Urbanísticos 

das ZEIS 

Experiências 
metodológicas 

Principais etapas de um Plano Urbanístico de uma ZEIS 

Solicitante 
Levantamento e 

diagnóstico 
Diretrizes 
de projeto 

Definição de 
parâmetros 
urbanísticos 

Elaboração 
do Plano 

Urbanístico 

NEPHU 

As lideranças 
da 

comunidade 
solicitam ao 

NEPHU 
assessoria 
técnica. 

Alguns membros 
acompanham os técnicos 
no levantamento e toda a 

comunidade no 
diagnóstico. 

Todos da 
comunidade 

Todos da 
comunidade 

Sem 
participação 

popular 

PREZEIS 

Delegados de 
várias ZEIS 
presentes no 

Fórum do 
PREZEIS 

Alguns membros 
acompanham os técnicos 
no levantamento e toda a 

comunidade no 
diagnóstico. 

Todos da 
comunidade 

Alguns 
membros da 
comunidade 
que fazem 
parte da 

COMUL. 

Sem 
participação 

popular 

Programa 
Favela-Bairro 

Sem 
participação 

popular 

Alguns membros 
acompanham os técnicos 
no levantamento e toda a 
comunidade no diagnóst. 

Todos da 
comunidade 

Sem 
participação 

popular 

Sem 
participação 

popular 
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A quinta e última etapa é a elaboração do Plano Urbanístico, com desenhos técnicos, 

plantas, gráficos, entre outros. Esta etapa é puramente técnica e feita exclusivamente 

pelos técnicos em todas as três experiências investigadas. 

 

As três experiências apresentam características idênticas nas etapas de levantamento e 

diagnóstico, definição das diretrizes de projeto e na elaboração do Plano Urbanístico. 

Porém, nas etapas de “solicitante” e de definição dos parâmetros urbanísticos algumas 

diferenças são identificadas. 

 

A etapa “solicitante” não é necessariamente uma etapa técnica, como afirmado 

anteriormente. Porém, conhecer a origem da solicitação para elaboração do Plano 

Urbanístico de uma ZEIS é de extrema importância. A origem da elaboração de um 

Plano Urbanístico pode influenciar todo seu processo.  Se a iniciativa vem 

exclusivamente da comunidade, isso pode nos indicar que a comunidade reconhece a 

importância do plano urbanístico, é informada e possui um grau de organização, o que 

facilitaria o processo participativo. Em contrapartida, iniciativas provenientes de órgãos 

executivos podem ser assistencialistas e o processo participativo restrito e pouco 

duradouro. Nesta etapa, apenas as lideranças comunitárias solicitam ao NEPHU 

assessoria técnica. Os técnicos do NEPHU por sua vez, analisam o grau de organização 

da comunidade e a possibilidade de atender tal demanda. No PREZEIS, delegados de 

todas as ZEIS do Recife decidem no Fórum do PREZEIS qual comunidade terá seu 

Plano elaborado. A possibilidade de ter essa decisão tomada em um fórum onde se 

encontram representantes de todas as ZEIS do município é muito importante, pois torna 

o processo decisório mais justo e reconhece os problemas da cidade como um todo e 

não apenas como questões pontuais. No Programa Favela-Bairro, apenas os técnicos 

participam desta etapa usando apenas dados técnicos para escolher a ZEIS que terá seu 

Plano Urbanístico elaborado. 

 

Na definição dos parâmetros urbanísticos, a metodologia adotada pelo NEPHU engloba 

toda a comunidade no processo e a do PREZEIS apenas os membros da comunidade 

componentes da COMUL. São processos de participação popular reconhecidos, porém a 

experiência do NEPHU amplia a discussão de uma questão técnica e complexa para 
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toda a comunidade. As escalas e os espaços institucionais das duas experiências são 

distintos porém, tais fóruns permitem discussões técnicas. 

 

Reconhecendo a existência de processos participativos nas diferentes etapas de 

elaboração de um plano urbanístico de uma ZEIS, buscou-se entender qual é o nível da 

participação em cada etapa e grau de participação dos técnicos e da comunidade. O 

nível da participação depende da natureza dos assuntos a serem postos em discussão 

para negociação (ver quadro 7). O grau de participação é entendido como a definição 

clara de cada envolvido no processo de tomada de decisão. Para identificar as variáveis 

de análise do grau de participação popular, adaptamos a técnica desenvolvida por Luis 

de La Mora (1998) para a necessidade deste estudo. Tais variáveis são apresentadas nos 

quadros a seguir. Com as variáveis definidas foi possível construir um quadro (ver 

quadro 10) que identifica o nível e grau de participação dos envolvidos no processo.  

 

Quadro 7- Nível da participação popular em questões técnicas 
Nível da 

participação 
Natureza dos assuntos discutidos 

Alto Assuntos exclusivamente técnicos. 
Médio Assuntos que TAMBÉM são técnicos. 
Baixo Assuntos que NÃO PRECISAM ser técnicos. 

 

 

Quadro 8 - Qual é o nível de participação popular na discussão de 
questões técnicas nas diferentes etapas de um plano urbanístico de 

ZEIS. 

Solicitante Levantamento 
e diagnóstico 

Diretrizes de 
projeto 

Definição de 
parâmetros 
urbanísticos 

Elaboração 
do Plano 

Urbanístico 
Baixo Médio Médio Alto Alto 

 

O nível de participação popular em discussões técnicas é considerado baixo na etapa 

“solicitante” porque a decisão de se elaborar um plano urbanístico em ZEIS em sua 

maioria é uma decisão política, como afirmado anteriormente. 

 

As etapas de levantamento e diagnóstico e definição de diretrizes de projeto são 

consideradas de nível médio de participação popular em discussões técnicas. São 

atividades que são elaboradas por técnicos com a ajuda da comunidade. 
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As etapas consideradas de nível alto foram as definições de parâmetro urbanístico e de 

elaboração do plano urbanístico, pois são consideradas assuntos exclusivamente 

técnicos.   

 

Quadro 9- Grau de participação popular 

Grau de 
participação 

popular 

Grau de participação dos 
moradores nas etapas de nível 
técnico dos Planos 
Urbanísticos das ZEIS. 

Grau de participação dos 
técnicos nas etapas de nível 
técnico dos Planos 
Urbanísticos das ZEIS. 

Alto 4 – Decide 4 – Acata decisão 

Médio 
3 – Propõe 3 – Solicita proposta para discutir 
2 – Opina 2 – Pede sugestões, com compromisso 

Baixo 1 – Informa 1 – Pede sugestões, sem compromisso 
Inexistente 0 – Sem participação popular 0 –  Decide 

 

Quadro 10- Qual é o grau de participação dos envolvidos nas diferentes etapas de um plano 
urbanístico das ZEIS. 

Experiências 
metodológicas 

Solicitante 
(Nível baixo 

de 
participação) 

Levantamento 
e diagnóstico 
(Nível médio de 

participação) 

Diretrizes de 
projeto 

(Nível médio de 
participação) 

Definição de 
parâmetros 
urbanísticos 
(Nível alto de 
participação) 

Elaboração 
do Plano 

Urbanístico 
(Nível alto de 
participação) 

C
om

un
id

ad
e 

T
éc

ni
co

s 

C
om

un
id

ad
e 

T
éc

ni
co

s 

C
om

un
id

ad
e 

T
éc

ni
co

s 

C
om

un
id

ad
e 

T
éc

ni
co

s 

C
om

un
id

ad
e 

T
éc

ni
co

s 
NEPHU 3 3 1 e 2 1 e 2 2 e 3 2 e 3 4 4 0 0 

PREZEIS 4 4 1 e 2 1 e 2 2 e 3 2 e 3 2 e 3 2 e 3 0 0 

Programa 
Favela Bairro 

0 0 1 e 2 1 e 2 2 e 3 2 e 3 0 0 0 0 

 

As etapas que possuem graus diferenciados de participação nas três experiências são 

apenas as etapas de “solicitante” e de definição dos parâmetros urbanísticos. Os maiores 

graus de participação podem ser encontrados na etapa de solicitação na experiência do 

PREZEIS e na etapa de definição dos parâmetros urbanísticos na experiência do 

NEPHU. 

 

Segundo a análise das três experiências metodológicas de elaboração de planos 

urbanísticos em ZEIS, podemos concluir que o NEPHU apresenta um processo de 

participação popular diferenciado apenas nas etapas de “solicitante” e de definição dos 
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parâmetros urbanísticos. Na etapa de “solicitante” o grau de participação é considerado 

médio, pois a discussão entre técnicos e a comunidade para iniciar a elaboração do 

Plano Urbanístico é definido pela capacidade de mão de obra, recursos e equipamentos 

do NEPHU. Na etapa de definição dos parâmetros urbanísticos, o grau de participação é 

considerado alto, pois toda a comunidade decide sobre os parâmetros a serem adotados.   

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Grau de participação

NÍVEL BAIXO
(Solicitante)

NÍVEL MÉDIO
(Levantamento e

diagnóstico)

NÍVEL MÉDIO
(Diretrizes de projeto)

NÍVEL ALTO                     
(Definição de parâmetros

urbanísticos)

NÍVEL ALTO
(Elaboração do projeto)

Favela-Bairro

PREZEIS

NEPHU

Gráfico 15-  Grau de participação popular em relação aos níveis dos 
assuntos técnicos discutidos nas três experiências analisadas. 

 

 

Quanto maior o nível e grau do processo participativo popular nas questões técnicas, 

maior é a qualidade do processo participativo. O gráfico 15 demonstra que a experiência 

do NEPHU consegue atingir um alto grau de participação popular na definição dos 

parâmetros urbanísticos que é considerado um assunto técnico de nível alto. 

 

O alto grau de participação popular na definição dos parâmetros urbanísticos dos planos 

elaborados pelo NEPHU pode ser justificado por sua metodologia, que adota uma 

linguagem visual simples e clara dos parâmetros para facilitar o entendimento dos não 

especialistas.  

Com qualidade 

Sem qualidade 
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4.2 A análise do processo participativo na definição técnica de 

parâmetros urbanísticos em Monan Pequeno. 

 

O objetivo desta análise é de identificar se a comunidade reage de forma diferenciada às 

propostas técnicas apresentadas, segundo as implicações de seus valores e aspirações. 

Acredita-se que participando do processo de definição de parâmetros urbanísticos a 

comunidade expressa, expõe, seu conhecimento sobre a área onde vive e afirma suas 

relações comunitárias, garantindo uma intervenção física mais precisa. 

 

Antes de iniciar a análise do processo participativo utilizado na metodologia 

desenvolvida pelo NEPHU para definição dos parâmetros urbanísticos, é necessário 

relembrar o debate sobre o próprio conceito de parâmetro urbanístico apresentado no 

capítulo de pressupostos teórico-conceituais desta dissertação. 

 

Os parâmetros urbanísticos são entendidos na metodologia do NEPHU como regras e 

valores de ocupação de uma determinada ZEIS. Tais regras abordam o uso, o 

parcelamento e a urbanização do solo e são definidas a partir de “um acordo” com a 

comunidade. Para Souza (2002), os parâmetros urbanísticos consistem em índices e 

grandezas que medem aspectos relevantes à densidade e à paisagem urbana, e 

considera: o gabarito, os afastamentos, a área construída, a taxa de ocupação, o 

coeficiente de aproveitamento, a taxa de permeabilidade e o índice de área verde como 

sendo os principais parâmetros urbanísticos. A definição adotada por Souza (2002) diz 

respeito, especificamente, a cidade formal, pois na cidade informal ou nas ZEIS nem 

todos os parâmetros podem ser adotados. Cada ZEIS deve possuir parâmetros 

urbanísticos próprios, definidos de acordo com a necessidade do reordenamento 

espacial da área. 

 

Os parâmetros analisados nesta pesquisa serão: os traçados e larguras de vias, 

relacionados ao sistema viário; lote máximo, lote mínimo e gabarito, relacionado à 

ocupação e uso do solo; alteração em lotes e remanejamentos, relacionados a áreas de 

risco (ver quadro 11). Todos discutidos em assembléias comunitárias em Monan 

Pequeno. Não existe uma regra sobre quais parâmetros devem ser obrigatoriamente 
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discutidos na metodologia do NEPHU, isso depende especificamente das características 

das ZEIS envolvida no processo. 

 

Quadro 11 – Parâmetros urbanísticos decididos em assembléias comunitárias 
da ZEIS Monan Pequeno. 

Sistema Viário Traçado 
Largura de vias 

Uso do Solo Lote mínimo 
Lote máximo 
Gabarito 

Área de Risco Remoção 
Lotes em áreas de risco que não precisam ser remanejados 

 

Para cada parâmetro urbanístico analisado serão identificados: 

 

• Como foi sua explicação e votação nas assembléias comunitárias; 

 

• Qual foi a reação dos moradores em relação a cada parâmetro votado; 

 

• O grau de participação da comunidade e dos técnicos do NEPHU na definição de 

cada parâmetro. 

 

Nas assembléias comunitárias, os técnicos apresentam os problemas identificados no 

assentamento, em seguida apresentam várias soluções possíveis para tal problema, além 

de receber soluções sugeridas pela própria comunidade. A solução mais votada então se 

torna um parâmetro urbanístico definido pela comunidade. O quadro 12 define as 

variáveis utilizadas para medir a dificuldade da comunidade em entender determinado 

problema ou solução e o resultado das votações nas assembléias que definem os 

parâmetros urbanísticos a serem utilizados. 

 

O quadro 13 apresenta as variáveis utilizadas para medir a reação dos moradores em 

relação a cada parâmetro urbanístico votado. A identificação dessas reações podem 

indicar o que a comunidade considera mais importante dentro da áreas e como é a 

relação entre os moradores. 
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Quadro 12 – Variáveis utilizadas para medir a dificuldade de entendimento da 
comunidade em relação a determinado parâmetro urbanístico. 

A votação dos parâmetros nas assembléias 
comunitárias 

Indicadores 

A Uma explicação dos parâmetros a serem 
votados e votação com contraste. 

Fácil entendimento e votação com resultado 
definido a partir de contraste visual. 

B Mais de uma explicação dos parâmetros a 
serem votados e votação com contraste. 

Dificuldade no entendimento e votação com 
resultado definido a partir de contraste visual. 

C Uma explicação dos parâmetros a serem 
votados e votação sem contraste. 

Fácil entendimento e votação com resultado 
definido sem contraste visual. 

D Mais de uma explicação dos parâmetros a 
serem votados e votação sem contraste. 

Dificuldade no entendimento e votação com 
resultado definido sem contraste visual. 

E Sem votação e com aprovação da 
comunidade. 

Entende e concorda. 

F Sem votação e com desaprovação da 
comunidade 

Entende e discorda. 

 

 

Quadro 13 - Variáveis utilizadas para medir a reação dos moradores em relação a 
cada parâmetro urbanístico votado. 

Reação dos moradores durante a assembléia Indicadores 
a Favorável ativo Vota, propõe e opina. 
b 

Favorável passivo 
Vota e concorda. 

c Não vota e concorda. 
d Desfavorável ativo Vota e não concorda. 
e Desfavorável passivo Não vota, reclama e discorda. 
 

O grau de participação da comunidade e dos técnicos no processo de definição de cada 

parâmetro urbanístico será identificado a partir das variáveis definidas no quadro 14. 

 

 

Cruzando todas as informações de acordo com as variáveis supracitadas foi construído 

um quadro (ver quadro 15) que analisa todos os parâmetros urbanísticos definidos na 

elaboração do plano urbanístico de Monan Pequeno em 2003. 

 

 

Quadro 14 – Grau de participação dos envolvidos na definição dos parâmetros 
urbanísticos de Monan Pequeno 

Grau Moradores Técnicos do NEPHU 
Alto 4 – Decide 4 – Acata decisão 

Médio 
3 – Propõe 3 – Solicita proposta para discutir 
2 – Opina 2 – Pede sugestões, com compromisso 

Baixo 1 – Informa 1 – Pede sugestões, sem compromisso 
Inexistente 0 – Sem participação popular 0 –  Decide 
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Quadro 15 - Parâmetros decididos em assembléias comunitárias 

V
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  Problema Situação Solução (parâmetro definido) 

Si
st

em
a 

V
iá

ri
o 

 

Traçado 
 

Ruas interrom-
pidas por cerca 

ou muro 

 Retirar a cerca ou muro (sem 
votação) E c 0 0 

Rua 
interrompida 

por ampliação 
de casa 

 Diminuir a casa levando em 
consideração seu tamanho da 
Casa.  

E c 0 0 

Lotes 
encravados 

 Abrir servidão (1,20m) através 
do lote vizinho da frente (sem 
votação) 

E c 0 0 

Largura 
de vias 

Vias 
Estranguladas 

Cerca x Muro Alargar para o maior lote mesmo 
que implique em demolir o muro 

C a 4 4 

Cerca x Casa Alargar para o lado da cerca A a 4 4 
Muro x Muro Alargar para o lote do muro mais 

recente.  
C a 4 4 

Muro x Casa Alargar para o lote limitado pelo 
muro 

A a 4 4 

Talude em aclive x 
Talude em declive 

Alargar para o talude em aclive. 
Não é possível alargar para o 
talude em declive devido à 
dificuldade de aterrar. 

E c 0 0 

Talude em aclive x 
Talude em aclive 

Alargar para o lote de maior 
área, mesmo que isto implique 
em maiores gastos com a 
contenção do talude. 

B b 4 4 

Talude em aclive x 
Casa 

Verificar a solução mais barata B b 4 4 

Talude em declive 
x Casa 

A única solução é o alargamento 
para o lado da casa 

E e 0 0 

O
cu

pa
çã

o 
do

 s
ol

o 
 

Lote 
mínimo 

Lotes menores 
que 85 m² 

COM 
possibilidade 
de aumento 

 

Lotes limitados por 
cerca e largo 

Aumenta para o lado do largo. A b 4 4 

Lotes limitados 
muro x vala x casa 

Aumenta para o lado do muro 
 

A b 4 4 

Lotes limitados por 
muro x casas 

Aumenta para o lado do muro A b 4 4 

Lotes menores 
que 85 m² 

SEM 
possibilidade 
de aumento. 

 

 Transferir uma ou mais famílias 
para lotes criados na área de 
modo a formar titulação em lote 
isolado ou condomínio. 

E d 0 0 

Dois lotes mínimos 
vizinhos 

As famílias transferidas serão 
aquelas que residem a menos 
tempo no local. 

C a 4 4 

Lote 
máximo 

Lotes maiores 
do que 250 m² 

 

 Dividir para criar lotes novos, 
respeitando o tamanho mínimo 
de 85 m² por lote. 

F e 0 0 

Gabarito   Limite das casas dois pavimentos C a 4 4 
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Á
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de
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is

co
 

 

Remoção 

Lotes e 
remanejamento das 
casas 

Casas que estiverem em áreas de 
risco, faixa de estrada e valão 
serão transferidas (sem votação). 

F e 0 0 

Quem tem 
prioridade na 
escolha dos novos 
lotes, no caso dos 
remanejados. 

Quem possuir o maior número 
de presenças nas assembléias. 

A a 4 4 

Lotes em áreas 
de risco que 
não precisam 

ser 
remanejados 

 Melhorar o lote (sem votação) E c 0 0 

 

Para facilitar o entendimento da análise, cada parâmetro urbanístico será analisado 

separadamente. Primeiro os parâmetros que definem o traçado da ZEIS, em seguida os 

que definem o alargamento das vias, os lotes mínimos, os lotes máximos, o gabarito e 

os que envolvem áreas de risco. 

 

Parâmetros decididos em assembléias comunitárias. 
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  Problema Situação Solução (parâmetro definido) 

Si
st

.e
m

a 
V

iá
ri

o 

Traçado 
 

Ruas 
interrompidas 
por cerca ou 
muro 

 Retirar a cerca ou muro (sem 
votação) E c 0 0 

Rua 
interrompida 
por ampliação 
de casa 

 Diminuir a casa levando em 
consideração seu tamanho da 
Casa.  E c 0 0 

Lotes 
encravados 

 Abrir servidão (1,20m) através do 
lote vizinho da frente (sem 
votação) 

E c 0 0 

  

Durante o levantamento e o diagnóstico realizado na Comunidade de Monan Pequeno 

foram identificados deficiências no traçado das vias e lotes encravados, ou seja, lotes 

sem acesso ao logradouro público. Reconhecendo a necessidade de eliminar ruas e 

becos sem saída, os técnicos estipularam que os traçados das vias deveriam ser 

contínuos, facilitando o acesso e a circulação dentro da ZEIS. Os técnicos apresentaram 

com suporte visual os problemas encontrados no sistema viário e sugeriam soluções. A 
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comunidade entendeu e aceitou os argumentos dos técnicos sem a necessidade de uma 

votação. 

 

Parâmetros urbanísticos decididos em assembléias comunitárias. 
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  Problema Situação Solução (parâmetro definido) 

Si
st

em
a 

V
iá

ri
o 

 Largura 
de vias 

Vias 
Estranguladas 

Cerca x Muro Alargar para o maior lote mesmo 
que implique em demolir o muro 

C a 4 4 

Cerca x Casa Alargar para o lado da cerca A a 4 4 
Muro x Muro Alargar para o lote do muro mais 

recente.  
C a 4 4 

Muro x Casa Alargar para o lote limitado pelo 
muro 

A a 4 4 

Talude em 
aclive x 
Talude em 
declive 

Alargar para o talude em aclive. 
Não é possível alargar para o 
talude em declive devido à 
dificuldade de aterrar. 

E c 0 0 

Talude em 
aclive x 
Talude em 
aclive 

Alargar para o lote de maior área, 
mesmo que isto implique em 
maiores gastos com a contenção 
do talude. 

B b 4 4 

Talude em 
aclive x Casa 

Verificar a solução mais barata B b 4 4 

Talude em 
declive x Casa 

A única solução é o alargamento 
para o lado da casa 

E e 0 0 

 

Na maioria dos assentamentos precários a ocupação desordenada pode gerar vias 

estreitas que dificultam a circulação dos moradores e de serviços, além de prejudicar a 

implantação de infra-estrutura na ZEIS. Nesse sentido, os técnicos do NEPHU 

identificaram todos os estrangulamentos das vias e apresentam soluções possíveis para 

aumentar cada ponto de estrangulamento. Em seguida, a comunidade decide, através de 

votação, a solução que acha melhor, segundo seus anseios e conhecimentos. 

 

Os técnicos estipularam os tamanhos mínimos para vias segundo estudos técnicos e sem 

a participação popular. As vias carroçáveis deveriam ter a largura mínima de 4,00 m 

para garantir o acesso de veículos de prestação de serviços como o caminhão de lixo e 

ambulâncias. As vias de pedestre deveriam ter uma largura mínima de 2,00 m. Esta 
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largura foi definida por técnicos do NEPHU em reunião com técnicos da Águas de 

Niterói17. Dois metros seria o espaço necessário para implementar sistemas de coleta de 

esgoto e distribuição de água sem comprometer edificações vizinhas. 

 

Segundo a análise, os parâmetros de alargamento de vias que envolviam termos técnicos 

de relevo não foram facilmente compreendidos pela comunidade. Os termos “talude”, 

“aclive” e “declive”, tiveram que ser substituídos por “barranco”, “subida” e “descida”, 

respectivamente.  

 

A reação dos moradores em relação à votação dos parâmetros de alargamento de vias é 

favorável, pois os mesmos entenderam os benefício que tais ações poderiam trazer para 

a comunidade. O único parâmetro que causou uma reação desfavorável nos moradores 

foi a ampliação da via para o lado da casa, na situação onde a via estrangulada é 

limítrofe de um talude em declive e uma casa. Essa reação pode ser justificada se 

analisarmos os outros parâmetros definidos pela comunidade. Todas as questões que 

envolvem a possível alteração de casas são evitadas, as votações indicam que a maioria 

dos moradores vota em outras opções de ampliação. 

 

A situação de estrangulamento de via limítrofe de cerca e muro seria resolvida pelos 

técnicos alargando para o lado da cerca, pois necessitaria de menos recurso e mão de 

obra. Porém, a decisão dos moradores foi de alargar para o maior lote. 

 

O grau de participação da comunidade da definição de parâmetros de alargamento das 

vias é considerado alto, os únicos parâmetros definidos pelos técnicos do NEPHU e que 

não entraram em votação são limitados pela viabilidade técnica. 

 

                                                 
17 Concessionária que desde 1999 é responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto 
no Município de Niterói 
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Parâmetros urbanísticos decididos em assembléias comunitárias. 
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  Problema Situação Solução (parâmetro definido) 

O
cu

pa
çã

o 
do

 s
ol

o 
 Lote 

mínimo 

Lotes 
menores que 
85 m² COM 
possibilidad
e de 
aumento 
 

Lotes limitados 
por cerca e largo 

Aumenta para o lado do largo. A b 4 4 

Lotes limitados 
muro x vala x 
casa 

Aumenta para o lado do muro 
 A b 4 4 

Lotes limitados 
por muro x 
casas 

Aumenta para o lado do muro 
A b 4 4 

Lotes 
menores que 
85 m² SEM 
possibilidad
e de 
aumento. 
 

 Transferir uma ou mais famílias 
para lotes criados na área de 
modo a formar titulação em lote 
isolado ou condomínio. 

E d 0 0 

Dois lotes 
mínimos 
vizinhos 

As famílias transferidas serão 
aquelas que residem a menos 
tempo no local. 

C a 4 4 

 

O tamanho do lote mínimo é definido pelo técnico. Tal definição acarreta em duas 

conseqüências: uma dos lotes menores de que 85 m² com possibilidade de aumento e 

outra com lotes mínimos sem a possibilidade de aumento. As votações de ampliação dos 

lotes mínimos continuam respeitando a não alteração das casas. 

 

Em casos em que dois lotes mínimos são vizinhos, os moradores decidiram que o 

morador que reside menos tempo no local deve ser transferido, isso comprova que o 

tempo de moradia na comunidade é considerado um diferencial para os moradores. É 

possível que se essa decisão fosse tomada pelos técnicos, a decisão seria condicionada 

em relação aos gastos que a decisão poderia trazer, ou seja, seria transferido o morador 

que possuísse a casa mais precária. 
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Parâmetros urbanísticos decididos em assembléias comunitárias. 
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 Problema Situação Solução (parâmetro definido) 

Lote 
máximo 

Lotes maiores 
do que 250 m²  
 

 Dividir para criar lotes novos, 
respeitando o tamanho mínimo 
de 85 m² por lote. 

F e 0 0 

Gabarito 
  Limite das casas de dois 

pavimentos. C a 4 4 

 

A definição do lote máximo em 250 m² é feita pela Constituição Federal para lotes 

urbanos passíveis de regularização fundiária e não pode ser alterada. Os moradores com 

lotes maiores foram contra a divisão de seus lotes; porém, o acompanhamento do 

processo participativo e a pressão da comunidade fizeram com que a maioria dos 

moradores de lotes maiores dividisse o seu lote para o bem comum.  

  

A definição do gabarito máximo foi considerada de fácil entendimento pela 

comunidade. Os técnicos do NEPHU substituíram o termo “gabarito” por “andares”.  Os 

moradores tinham apenas a opção de um ou dois pavimentos para votar. Os técnicos 

interpretaram que as construções com mais de dois pavimentos poderiam colocar em 

risco vidas humanas, pois a maioria das edificações em um assentamento precário é auto 

construída.Todos os moradores votaram em limitar as edificações dentro de Monan 

Pequeno em dois pavimentos, considerando um possível aumento de suas famílias. 
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Parâmetros urbanísticos decididos em assembléias comunitárias. 
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  Problema Situação Solução (parâmetro definido) 

Á
re
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de
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Remoção 

Lotes e 
remanejament
o das casas 

Casas que estiverem em áreas de 
risco, faixa de estrada e valão 
serão transferidas (sem votação). 

F e 0 0 

Quem tem 
prioridade na 
escolha dos 
novos lotes, 
no caso dos 
remanejados. 

Quem possuir o maior número de 
presenças nas assembléias. 

A a 4 4 

Lotes em áreas 
de risco que 
não precisam 
ser 
remanejados 

 Melhorar o lote (sem votação) 

E c 0 0 

 

As questões que envolvem as áreas de risco são extremamente técnicas e de 

responsabilidade exclusiva dos técnicos, pois envolve risco de vidas humanas. Porém, 

conseqüências oriundas das questões que envolvem áreas de risco podem ser discutidas 

e até mesmo definidas pela própria comunidade, como é o caso de que família 

remanejada terá prioridade na escolha dos novos lotes criados para este fim. 

 

A remoção é sempre mal vista pelos moradores, mesmo que sua residência esteja em 

áreas de risco, por não entender as conseqüências e o grau de riscos. O NEPHU, durante 

o processo participativo, utiliza meios visuais para tentar explanar está temática para a 

comunidade. Além disso, são distribuídos histórias em quadrinho para a comunidade 

explicando a causa e a conseqüência dos riscos. 

 

O processo participativo é reconhecido e valorizado pelos próprios moradores que 

utilizam as listas de presença das assembléias como critério para escolha dos novos 

lotes pelos remanejados. 
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A análise indica que a reação da comunidade é diferente segundo as diferentes 

propostas técnicas apresentadas. Os parâmetros urbanísticos que são definidos por uma 

legislação ou aqueles que são restritos devido a sua viabilidade técnica geram reações 

desfavoráveis na comunidade de Monan Pequeno. A reação dos moradores em relação 

aos demais parâmetros urbanísticos, discutidos e votados nas assembléias, são 

favoráveis.  

 

Como na maioria dos Planos Urbanísticos de ZEIS elaborados no Brasil, os moradores 

de Monan Pequeno reagem de forma desfavorável aos remanejamentos e as divisões de 

lotes, pois os mesmos consideram isso como uma “perda individual”. Porém, o próprio 

processo participativo é uma possibilidade que os técnicos possuem para esclarecer e 

informar a comunidade sobre a necessidade dos remanejamentos e a importância da 

divisão dos lotes para o bem de toda comunidade.   

 

O que podemos perceber com esta análise é que a legislação e a responsabilidade 

técnica dos profissionais envolvidos são consideradas delimitadores do processo de 

participação popular. Não existe a possibilidade da comunidade decidir sobre uma 

questão que está em Lei. Os técnicos não encaminham para discussão popular questões 

técnicas de responsabilidade própria. 

 

Outro fator importante observado é que na votação dos parâmetros urbanísticos, os 

moradores de Monan Pequeno apresentam uma postura clara em relação às alterações 

espaciais. Mesmo sem saber se suas casas ou lotes possuem algum problema, os 

moradores votam em parâmetros que não alterem, primeiramente, suas casas, e em 

seguida, os lotes. Além disso, os parâmetros que não alteram as casas e os lotes são 

facilmente entendidos e votados pela comunidade, como é o caso de definir qual será o 

gabarito a ser adotado na ZEIS. 

 

A participação do morador no processo de definição dos parâmetros urbanísticos e o seu 

tempo de moradia na ZEIS são considerados importantes pela comunidade, pois foram 

decididos como critérios para a escolha dos novos lotes a serem ocupados e quem será 

remanejado. Este tipo de observação é mais difícil de ser identificada por técnicos que 

não usam qualquer processo participativo na metodologia de elaboração de planos 

urbanísticos em ZEIS. 
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Com o processo participativo, a comunidade se torna conhecedora dos parâmetros 

urbanísticos da ZEIS. Esse conhecimento pode garantir a durabilidade da ação 

interventora, pois os próprios moradores seriam fiscais de postura informais, sempre 

orientando e informando os novos moradores. Para isso, a comunicação entre técnicos e 

moradores é fundamental para o sucesso do processo participativo. Recursos visuais de 

imagem e desenhos unidos ao uso de termologia simples e popular auxiliam o 

entendimento da comunidade. A utilização de tais recursos é fundamental para o 

sucesso do processo participativo. 

 

Os técnicos, como mediadores do processo participativo, podem direcionar ou 

tendências as votações nas assembléias comunitárias ou até mesmo utilizar o “discurso 

competente” para justificar alguma ausência de participação. Seria necessário criar 

meios que fiscalizassem essa moderação dentro das assembléias. 

 

Para definir os parâmetros urbanísticos da ZEIS Monan Pequeno, foram necessárias seis 

assembléias comunitárias que ocorreram ao longo de aproximadamente dois meses e 

meio. Para algumas prefeituras de municípios ou até mesmo alguns planejadores esse 

tempo é considerado grande, porém quanto maior o tempo de discussão, maior é o 

“poder” de decisão da comunidade, mais bem sucedida e precisa será a ação 

interventora. 

 

4.3 A qualidade do processo participativo na definição técnica de 

parâmetros urbanísticos 

 

A última parte deste capítulo tem o objetivo de identificar, a partir dos resultados das 

análises anteriores, se a participação popular usada na metodologia do NEPHU na 

definição técnica de parâmetros urbanísticos é considerada de qualidade. 

 

Nesta pesquisa, participação popular de qualidade é entendida como um processo em 

que estão envolvidos: a união do saber técnico com o conhecimento da comunidade 

sobre o assentamento e suas relações; o entendimento da comunidade sobre as questões 

técnicas envolvidas no processo; a adesão da comunidade ao processo participativo e a 
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possibilidade da comunidade de decidir sobre as questões consideradas técnicas. Todas 

essas modalidades são necessárias num processo de participação popular de qualidade. 

 

Com a definição de participação popular de qualidade expressa no esquema a seguir, 

analisaremos se todas as quatro modalidades são encontradas no processo de 

participação popular na definição de parâmetros urbanísticos utilizado na ZEIS Monan 

Pequeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A união do saber técnico com os conhecimentos da comunidade em relação ao 

assentamento onde vivem podem ser garantida através de processos participativos 

amplos e com altos graus e níveis de participação. O nível da participação pode ser 

medido de acordo com a importância do assunto discutido. Questões técnicas, como os 

parâmetros urbanísticos, são normalmente discutidas apenas pelos técnicos. Se dentro 

de um processo de participação popular na elaboração de um Plano Urbanístico, 

questões técnicas fizerem parte da pauta das reuniões e assembléias, tal participação 

pode ser considerada de nível alto. O grau de participação pode ser entendido como o 

“poder” decisório de cada agente envolvido no processo. Quanto mais alto o grau de 

participação popular, mais “poder” de decisão tem a comunidade dentro das discussões.  

 

A análise da experiência metodológica desenvolvida pelo NEPHU em Monan Pequeno 

garante uma união entre o saber técnico e os conhecimentos da comunidade em relação 

ao assentamento onde vivem. A maioria dos parâmetros analisados neste capítulo foi 

definida pela comunidade, apenas os parâmetros que constam em Lei e os relacionados 

à viabilidade e responsabilidade técnica não foram e não podem ser definidos pela 

população. A metodologia do NEPHU alcança um alto grau de participação popular em 

Participação popular 
de qualidade 

União dos saber técnico com o conhecimento da 
comunidade sobre o assentamento e suas relações. 
 

O entendimento da comunidade sobre as questões 
envolvidas 

A adesão da comunitária no processo participativo 

O “poder” decisão da comunidade 
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questões técnicas, a partir das variáveis definidas, tornando as intervenções urbanísticas 

mais precisas. 

 

O entendimento da comunidade de Monan Pequeno em relação aos parâmetros 

urbanísticos estudados pode ser confirmado a partir da análise, realizada no item 

anterior deste capítulo, que classifica o entendimento segundo o número de explanações 

necessárias para que os moradores pudessem decidir sobre cada parâmetro. A maioria 

dos parâmetros urbanísticos analisados necessitou de apenas uma explicação, o que 

caracteriza o entendimento da população. Os parâmetros que necessitaram de mais de 

uma explicação foram devido ao uso de termologia técnicas, que depois de “traduzidas” 

foram entendidas pela população.  

 

Outro fator que pode ratificar o entendimento das questões técnicas pelos moradores de 

Monan Pequeno envolvidos no processo participativo é a descrição de como foram 

organizadas e realizadas as assembléias. Os técnicos do NEPHU realizavam as 

assembléias em locais fechados para tentar diminuir a dispersão; eles incentivavam os 

moradores a expressar suas idéias e opiniões, mesmo reconhecendo o fato de não fazer 

parte do cotidiano daquelas pessoas o tratamento, a reflexão e a discussão de problemas 

urbanísticos do seu espaço de morar; toda a informação técnica foi traduzida através de 

um conjunto de instrumentos gráficos de modo a facilitar e permitir o perfeito 

entendimento das informações. O conjunto de instrumentos incluiu slides desenhados, 

cartazes e historinhas em quadrinho. 

 

O tempo utilizado pelos técnicos do NEPHU e moradores para definirem os parâmetros 

urbanísticos foi de aproximadamente dois meses e meio, divididos em seis assembléias. 

Os técnicos faziam questão que todos os assuntos fossem explicados exaustivamente até 

que todos os participantes entendessem claramente. Somente após isto, as propostas 

previamente estudadas, foram votadas e aprovadas transformando-se nos parâmetros 

urbanísticos que orientaram a elaboração do projeto de reurbanização. Tal afirmação 

pode ser confirmada pelo relato abaixo: 

 

[...] Entendíamos sim, e aceitávamos... os moradores respeitavam as regras 
com muito vigor, só deixavam de cumprir quando as coisas não aconteciam 
e quando o tráfico chegou [...] 
Dona Sônia, mora a 15 anos em Monan Pequeno 
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A adesão dos moradores de Monan Pequeno pode ser considerada satisfatória. A 

comunidade de Monan Pequeno possuía um total de 250 famílias durante o processo de 

participação popular na definição dos parâmetros urbanísticos. Foram necessárias 

aproximadamente seis assembléias comunitárias. Apenas 29 titulares (famílias) não 

compareceram em nenhuma das assembléias e, portanto, não opinaram sobre o Plano 

Urbanístico. Uma reunião periódica com temáticas relacionadas ao bem comum de uma 

comunidade incentiva sua organização e articulação, é muito mais fácil reivindicar ou 

lutar por seu direitos coletivamente. 

 

O “poder” de decisão da comunidade pode ser medido através do grau de participação 

da comunidade nas votações de cada parâmetro urbanístico. A análise anterior mostra 

que o grau de participação dos moradores de Monan Pequeno é alto em relação aos 

parâmetros urbanísticos que não são definidos em Lei. Em contrapartida, a limitação do 

poder da decisão de uma comunidade pode ser caracterizado pela resistência 

corporativista e tecnocrática dos técnicos no processo ou pela falta de articulação 

política das comunidades das ZEIS envolvidas no processo. 

 

A participação popular utilizada na metodologia do NEPHU para definição de questões 

técnicas, como na definição de parâmetros urbanísticos, é considerada de qualidade, 

pois apresenta resultados relevantes nas quatro modalidades que conceituam a 

participação popular de qualidade na definição de parâmetros urbanísticos em Planos 

Urbanísticos..  

 

Se a união do saber técnico com o conhecimento da comunidade sobre o assentamento 

forem alcançados com alto nível e graus de participação popular, a metodologia do 

NEPHU atinge essa meta. Dentre as três experiências analisadas, consideradas bem 

sucedidas, a que atinge a maior média do grau e nível de participação foi a do NEPHU. 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS: As potencialidades e 

limites da participação popular de qualidade na definição técnica de 

parâmetros urbanísticos das ZEIS. 

 

Atualmente, a utilização de processos participativos no planejamento e na gestão das 

cidades brasileiras se configura num consenso entre os especialistas, sendo 

extremamente necessário para diminuir as diferenças sociais. Tal afirmação é 

comprovada pela promulgação do próprio Estatuto da Cidade e por ações, realizadas por 

algumas municipalidades, como o orçamento participativo e os conselhos de política 

urbana. 

 

A participação popular aliada ao planejamento urbano tem o objetivo de garantir 

intervenções que realmente atendam às necessidades e anseios da população. Porém, 

para que a participação popular de qualidade realmente atinja tais objetivos, é 

necessário que a mesma aconteça em todas as etapas envolvidas no planejamento. 

Processos participativos que envolvam questões técnicas tendem a garantir intervenções 

mais precisas, contribuindo com as interpretações dos técnicos sobre a comunidade e o 

espaço onde habitam, além de “capacitar” a população para futuras discussões e debates 

da cidade como um todo.  

 

Os processos participativos na definição de questões técnicas podem ser implementados 

a partir de vontade política, de competência técnica dos envolvidos, de habilidade dos 

mediadores e de meios necessários para participação. Para que tal participação seja de 

qualidade, é necessário que a comunidade entenda as questões técnicas envolvidas, que 

tenha poder de decisão sobre tais questões e tenha um grande número de participantes 

no processo. Só assim a união do saber técnico com os conhecimentos comunitário 

sobre a ZEIS será possível.  

 

Neste sentido, a metodologia adotada pelo NEPHU na elaboração de Planos 

Urbanísticos em ZEIS utiliza um processo participativo diferenciado e de qualidade que 

se configura como uma complementação às interpretações feitas pelos técnicos 

envolvidos no processo de urbanização da ZEIS, tornando os Planos mais precisos.  
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Pode-se concluir, a partir das análises realizadas, que quanto maior o grau e nível de 

participação popular nas diferentes etapas de um Plano Urbanístico de uma ZEIS, maior 

será sua qualidade.  

 

A análise do caso da ZEIS Monan Pequeno indica que as reações dos moradores 

envolvidos no processo participativo de questões técnicas nem sempre estão de acordo 

com as definições que utilizam como critério menor uso de mão-de-obra ou o menor 

montante de recursos financeiros. Os técnicos normalmente adotam a relação custo-

benefício como critério para determinados impasses sem levar em consideração a 

dinâmica das relações comunitárias, a participação diminui essas “distâncias”. Em 

contrapartida os moradores, a partir do processo participativo, entendem as questões de 

custo benefício e escolhem a opção que acham melhor para a comunidade. Um exemplo 

claro desta afirmação é o fato dos moradores de Monan Pequeno optarem por ampliar 

uma via para o lado do lote maior com muro, mesmo que o lote oposto tenha cercas. 

 

Os moradores da ZEIS Monan Pequeno reagem de forma desfavorável na definição de 

parâmetros urbanísticos que alteram as edificações, o tamanho dos lotes e de 

remanejamentos. Tal reação é facilmente compreendia e comum em qualquer cidade do 

Brasil. Ninguém está disposto a perder ou ceder parte do lote ou de sua habitação para o 

bem coletivo. Porém, o processo participativo abre a possibilidade de diálogo e troca de 

informações entre técnicos e moradores, fundamental para o entendimento de que as 

alterações trarão benefícios coletivos, enquanto o individualismo prejudicaria toda 

comunidade. 

 

A participação popular de qualidade na definição de parâmetros urbanísticos, além dar 

subsídios aos técnicos sobre as dinâmicas da comunidade e de criar um canal de 

discussão entre técnicos e moradores, apresenta alguns benefícios após a elaboração do 

Plano Urbanístico da ZEIS.  

 

Um desses benefícios é a transformação dos moradores, mesmo que informalmente, em 

fiscais de postura. Os moradores que participaram das assembléias e reuniões em que 

foram apresentados e definidos os parâmetros urbanísticos se tornam profundos 

conhecedores das regras de ocupação e uso do solo na comunidade. Tais moradores 

estariam diariamente orientando e informando os novos moradores sobre as regras de 
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ocupação e uso do solo da ZEIS, além de tentar garantir que os moradores antigos 

respeitem os parâmetros urbanísticos definidos por todos. 

 

Outro benefício que o processo participativo nas questões técnicas das ZEIS pode trazer 

é a capacitação dos moradores e representantes de suas respectivas associações. 

Conhecendo os termos técnicos e suas possibilidades, a comunidade pode se articular e 

se embasar para reivindicar recursos junto ao poder público. A comunidade de Monan 

Pequeno conquistou junto ao Orçamento Participativo de Niterói as obras das áreas de 

risco dentro da ZEIS (ver figuras 21, 22, 23 e 24). Essa capacitação também é útil para 

que a comunidade reconheça a importância da participação em instâncias como os 

Conselhos Municipais de Urbanismo e nas Conferências Municipais das Cidades. 

Podemos dizer que a participação popular envolvida em processos locais dá 

embasamento e conhecimento para que a população participe de processos mais amplos, 

ou seja, a participação “micro” prepara para a participação “macro”. 

 

A análise realizada sobre a metodologia do NEPHU não só indicou benefícios. Uma das 

principais críticas ao seu método é a demora do processo, baseado em assembléias 

comunitárias. Para o executivo municipal essa demora pode ser prejudicial, pois a 

maioria de seus projetos são calcado na relação custo-benefício-tempo e nem sempre na 

qualidade.   

 

O NEPHU por ser um núcleo de extensão universitária apresenta algumas vantagens e 

desvantagens em relação às prefeituras municipais, que normalmente são as verdadeiras 

responsáveis pela elaboração dos Planos Urbanísticos das ZEIS. Como citado no 

parágrafo anterior os prazos para elaboração dos Planos são normalmente são mais 

generosos para o NEPHU; a qualificação dos técnicos normalmente é de alto nível pois 

existe maior facilidade de acesso a laboratórios, bibliotecas e fórum de debates 

relacionado a temática dos Planos Urbanísticos; o apartidarismo do Núcleo facilita a 

aproximação com a comunidade, já cansada de promessas de políticos e seus partidos. 

As desvantagens podem ser definidas pela alta rotatividade de técnico bolsistas, que 

muitas das vezes prejudicam a conclusão de algum Plano; a falta de recurso e 

equipamento especializado reflexo da situação atual das Universidades Federais do país; 

Além disso, o Núcleo não recolhe imposto e não possui recursos próprios, como as 

municipalidade, que os utilizam para implementar seus Planos Urbanísticos. A demora 
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entre a elaboração e implementação dos Planos Urbanísticos podem prejudicar 

diretamente os movimentos comunitário e a mobilização dos moradores, colocando em 

risco todo processo participativo na definição de questões técnicas.   

 

A análise realizada sobre a metodologia do NEPHU indica que apesar dos benefícios 

que a participação popular na definição de parâmetros urbanísticos pode trazer, ela 

também apresenta limites. Tais limites podem ser agrupados em duas modalidades. A 

primeira modalidade é caracterizada pelos “limites intransponíveis” que são definidos a 

partir de algum tipo de legislação. Como exemplo desses limites, podemos destacar o 

tamanho máximo dos lotes destinados à regularização fundiária, que são estipulados em 

250 m2 no Estatuto da Cidade. Outro exemplo importante é a questão da 

responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos na elaboração dos Planos 

Urbanísticos. O aval final será sempre emitido por um técnico ou especialista, com ou 

sem participação popular, principalmente em questões estruturais e de área de risco. 

 

 

 
Figura 21 – Obras de contenção realizada em 
Monan Pequeno com recursos oriundos do 

Orçamento Participativo. 
Fonte: NEPHU 

Figura 22 – Obras de contenção realizada em Monan 
Pequeno com recursos oriundos do Orçamento 

Participativo. 
Fonte: NEPHU 
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Figura 23 – Obras no sistema viário realizada em 

Monan Pequeno com recursos oriundos do 
Orçamento Participativo. 

Fonte: NEPHU 

Figura 24 – Obras no Canal de Monan Pequeno com 
recursos oriundos do Orçamento Participativo. 

Fonte: NEPHU 

  

Os limites supracitados devem ser encarados como balizadores do processo e não como 

um limite em si, pois é sabido que as próprias legislações vigentes podem ser alteradas 

através de consulta popular com referendo e plebiscitos. 

 

A segunda modalidade é relacionada aos “limites transponíveis”, que por sua vez 

podem ser originários de três problemas distintos: problemática de implementação, 

problemática de cooptação e problemática de desigualdade. 

 

A problemática de implementação refere-se às diversas dificuldades como: a 

resistências corporativista e tecnocrática de alguns dos detentores do saber técnico em 

aceitar colaborar com processos de participação popular, e a falta de organização e 

articulação política das comunidades da ZEIS envolvidas no processo, como citado 

anteriormente nesta pesquisa. Outro fator importante que pode caracterizar um limite é 

o tempo necessário para desenvolver Planos com processos participativos na definição 

dos parâmetros Urbanísticos. Os Planos com participação popular normalmente levam 

mais tempo para serem elaborados do que os Planos que não utilizam processos 

participativos na definição desses parâmetros. O aumento do prazo de elaboração dos 

Planos nem sempre são vistos com bons olhos pelo executivo municipal. Em alguns 

casos, como na maioria das ZEIS da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o crime 

organizado impossibilita os processos participativos, impondo suas ordens e 

desarticulando os movimentos comunitários. 
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A problemática de cooptação na discussão de questões técnicas diz respeito à 

deformação do processo participativo ao ponto de virar uma ferramenta de 

instrumentalização da comunidade por parte dos técnicos, com a finalidade de eliminar 

focos de oposição e críticas relativas ao Plano Urbanístico. Tal problema foi 

identificado em alguns Planos Urbanístico do Programa Favela-Bairro. É claro que, 

quando isso é feito deliberadamente, não está diante de uma experiência de participação 

autêntica, mas sim de uma pseudo-paticipação. Fenômenos de cooptação e diminuição 

da atuação “autônoma” da comunidade podem ocorrer mesmo quando os técnicos 

possuem compromissos participativos; por isso, é fundamental que não se perca a 

vigilância em relação ao problema. Um compromisso com a participação autêntica é 

indissociável de um respeito à autonomia da comunidade, e uma influência paternalista 

sobre o processo precisa ser evitada. Outra influência, não necessariamente impositiva, 

mas manipuladora, ocorre, por exemplo, quando técnicos apresentam obstáculos 

“técnicos” para certas demandas da comunidade sem esclarecê-los devidamente, o que 

bem pode servir para viabilizar a aceitação de sua posição a respeito de determinado 

assunto.  

 

A problemática da desigualdade não depende apenas dos técnicos para ser superado. Tal 

problemática é relacionada com as dificuldades para a participação inerente à condição 

de vida da população mais pobre. Não é necessário nenhum estudo científico 

aprofundado para provar que em geral tal população dispõe de muito menos recursos 

(tempo, dinheiro, educação, desembaraço) para participar. Os técnicos sabendo dessas 

dificuldades devem colaborar, modelando os processos de participação com a 

introdução de mecanismo de facilitação do entendimento de questões técnicas pela 

comunidade como: o uso de linguagem simples, o uso de maquetes, figuras, slides, 

cartilhas, entre outros. Além disso, devem ser levadas em consideração questões como 

os locais e horários das assembléias que devem onerar o menos possível os 

participantes. 

 

Os “limites transponíveis” foram identificados a partir de análises realizadas no capítulo 

anterior. Tais limites devem ser superados para que o processo participativo na 

definição de questões técnicas sejam implementado. Nesse sentido, para que a 

comunidade participe das decisões relacionadas às questões técnicas envolvidas nos 

Planos Urbanísticos de sua ZEIS é necessário que: 
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• Combater a resistências corporativista e tecnocrática dos detentores do saber 

técnico em aceitar colaborar com processos de participação popular; 

• Incentivar a articulação e organização comunitária; 

• Realizar processos participativos transparentes e que respeitem a autonomia da 

comunidade; 

• Modelar o processo de participação para que sejam introduzidos mecanismos de 

facilitação do entendimento das questões técnicas; 

• Os locais e horários das assembléias devem onerar o menos possível os 

participantes; 

• As decisões devem ser tomadas pela maior parte dos moradores da ZEIS. 

  

Independente dos resultados obtidos pelo Planos Urbanísticos das ZEIS, o processo 

participativo por si só é uma conquista. Para Maricato (2002, p.180), “o processo de 

formulação participativa de um plano pode ser mais importante que o plano em si, 

[...]”. O próprio exercício de participação consolida a gestão democrática, possibilitando 

a diminuição das diferenças entres os diferentes agentes sociais. 
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ANEXO I – Levantamento Cadastral 
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ANEXO II – Atas das assembléias comunitárias de 1994 e 2003 
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