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RESUMO 
 
 
O escopo do estudo tem como objetivo compreender a percepção dos moradores, 
gestores e lideranças de comunidades de Olinda sobre a implementação da Agenda 
21 no município. A base da fundamentação teórica é a percepção do autor PENNA. 
E sendo assim a metodologia é análise de conteúdo que possibilita as comparações 
das categorias em foco de estudo. O espaço de investigação foram as RPAs 2 e 3 
nos Bairros de Alto da Conquista, Águas Compridas, Sapucaia de Dentro, Peixinhos 
e Sítio Novo.O principal instrumento de coleta de dados foi à realização de 
entrevistas semi-estruturadas para observar as perspectivas de captar possíveis 
mudanças na percepção dos indivíduos através de suas experiências e vivências 
sobre o programa Agenda 21. Foram feitas entrevistas com os seguintes gestores: a 
Prefeita de Olinda, os Secretários de Planejamento e Planejamento Estratégico do 
município, com a coordenadora do Fórum da Agenda e o Diretor da Secretaria do 
Fórum da Agenda, e assim também com 13 lideranças comunitárias nos 
equipamentos sociais de educação, saúde, ONGs e Associações Comunitárias. As 
mesmas foram elaboradas com o intuito de verificar como as comunidades vêem a 
Agenda e quais as reais mudanças que já se podem verificar nas populações 
assistidas desde sua implementação até agora. O estudo traz uma comparação 
entre a percepção dos gestores do projeto e os dados coletados nas entrevistas 
feitas com as lideranças das comunidades escolhidas para estudo. A realização 
dessa pesquisa possibilitou várias respostas sobre questões sociais, bem como uma 
visão das reais condições de comunidades que vivem em periferias, mostrando 
alguns caminhos a serem percorridos para uma melhor aceitação das propostas da 
Agenda 21. Além disso, os conceitos e abordagens sobre percepção foram 
confirmados na pesquisa. 
 
 
Palavras-chaves: Agenda 21. Percepção Equipamentos Sociais. Desenvolvimento 
Sustentável. 
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ABSTRACT 
 
 
The scope of the study aims to understand the perceptions of residents, managers 
and leaders of communities of Olinda on the implementation of Agenda 21 in the city. 
The basis of the theoretical basis is the perception of the author PENNA. And so is 
the methodology of content analysis that allows comparisons of the categories in the 
focus of study. The area of research were the RPAs in Districts 2 and 3 in the 
Neighborhoods Alto da Conquista, Águas Compridas, Sapucaia de Dentro, Peixinhos 
and Sítio Novo. The main instrument for collecting data were semi-structured 
interviews to observe the prospects of capturing possible changes in the perception 
of the people through their experiences on the Agenda 21. Interviews with managers 
were made: the Mayor of Olinda, the Secretaries of Planning and Strategic Planning 
of the council, with the coordinator of the Forum's Agenda and the Director of the 
Secretariat of the Forum's Agenda. In communities chosen were also made 
interviews with 13 leaders in community social facilities of education, health, NGOs 
and Associations Community. As interviews were developed with a view to see how 
the communities see the Agenda and what the real changes that already can be 
seen in people assisted since its implementation until. The study provides a 
comparison between the perception of the Project Managers and data collected in 
the interviews made with the leaders of the communities chosen for study. The 
method used for processing the data was analysis of the evidence collected in 
interviews. The completion of this research has given several answers on social 
issues, as well as a vision of the real conditions of communities living in outlying 
showing some roads to be traveled to greater acceptance of the proposals of Agenda 
21. Besides this approach on the concepts and perceptions have been confirmed in 
the search. 
 
 
Keywords: Agenda 21.Social Perception Equipment. Sustainable Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo encontra-se envolto numa teia de demandas sociais que vêm, 

ao longo dos anos, se acumulando. Estas demandas são recorrentes, e muitas delas 

perpassam a falta de um planejamento mundial para que haja uma maior igualdade 

entre os povos, pois o desenvolvimento que vimos até então, trouxe sérias 

conseqüências à humanidade, por conta da ausência de preocupação com as 

questões sociais, ambientais e econômicas. Em virtude disto, busca-se reparar às 

desigualdades sociais que foram impostas pelo crescimento desenfreado, sem levar 

em consideração as demandas sociais e ambientais. 

O conceito de desenvolvimento sustentável acrescenta numa outra 

dimensão – a sustentabilidade ambiental – à dimensão da sustentabilidade social. 

Baseia-se no duplo imperativo ético de solidariedade diacrônica com as gerações 

atual e de solidariedade sancrônica com a geração atual e de solidariedade 

diacrônica com as gerações futuras. 

O conceito atrela-se ao social por motivos tanto intrínsecos quanto 

instrumentais, por causa da perspectiva de disrupção social que paira de forma 

ameaçadora sobre muitos lugares problemáticos do nosso planeta. Também ao 

conceito econômico porque é a viabilidade econômica a condição sine qua non para 

que as coisas aconteçam. Político, pois a governança democrática é um valor 

fundador e um instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem; a 

liberdade faz a diferença. É uma questão territorial relacionado à distribuição 

espacial dos recursos, das populações e das atividades. 
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O trabalho mostra, inicialmente, uma contextualização do município de 

Olinda em Pernambuco, seguido de uma caracterização da área de estudo com 

mapas e tabelas ilustrativas indicando a área estudada. 

Para um bom entendimento do leitor, o trabalho está dividido em 

capítulos. O capítulo 2 trata do referencial teórico no qual foram trabalhadas duas 

categorias principais: percepção e desenvolvimento sustentável. Na categoria 

percepção foi, abordados conceitos sobre percepção, percepção e aspectos sócio-

culturais, e percepção versus relações comunitárias. Desenvolvimento sustentável, 

desenvolvimento sustentável local e empoderamento social foram os conceitos 

desenvolvidos na categoria desenvolvimento sustentável. 

No capítulo 3 que trata da percepção dos atores sobre a Agenda 21, 

buscou-se analisar os depoimentos e, para isso, foram construídas oito categorias 

para análise das falas dos entrevistados. Tais categorias têm o objetivo de 

responder aos questionamentos da pesquisa. Neste capítulo foram citadas as 

categorias, com as nossas conclusões, seguidas de trechos das entrevistas 

ilustrando a avaliação. As categorias construídas foram: 

 

1. A agenda não está sendo reconhecida pelos moradores; 

2. Predomina a visão do Estado como provedor; 

3. A falta de credibilidade no poder de barganha da comunidade; 

4. Permanece a necessidade de prover às necessidades básicas; 

5. Uma percepção institucional incompleta; 

6. Predominância de uma visão fragmentada; 

7. Desajuste entre a ação política prevista e a realidade encontrada; 

8. Capacidade limitada do Governo para acompanhar e monitorar as ações.  

 

A análise das falas foi seguida das nossas conclusões e trechos das 

entrevistas a título de avaliação. 
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E por último remete-se as conclusões finais e algumas recomendações, 

visando apresentar os elementos que foram detectados nas entrevistas e responder 

aos questionamentos da nossa pesquisa como forma de contribuição para novos 

estudos sobre a Agenda 21. 

 

Capítulo I 

 

 

1 A AGENDA 21 NA CIDADE DE OLINDA 

 

 

1.1 Relato Histórico do Desenvolvimento Sustentável 

 

 

As discussões realizadas em fóruns internacionais na década de 90, em 

especial os estudos promovidos pelas Nações Unidas, recomendam a incorporação 

de vários temas nos estudos de desenvolvimento sustentável, entre eles a visão 

ecológica, ambiental, social, política, econômica, demográfica, cultural, institucional 

e espacial. A noção de sustentabilidade é estabelecida dentro de um espaço 

multivariado que inclui a s dimensões ambientais, econômicas e sociais, ou seja, 

todas as condições que exercem influência sobre a estabilidade da sociedade num 

determinado espaço geográfico. 

A dimensão ambiental se refere à capacidade do homem de utilizar 

adequadamente os recursos naturais dentro de uma visão sistêmica de 

biodiversidade e da vocação natural dos ecossistemas. A dimensão econômica 
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abrange elementos e processos associados às atividades de geração de riqueza, 

através da transformação das condições de produção em favor da humanidade e da 

utilização dos recursos de maneira racional, para atender à demanda das gerações 

atuais sem comprometer os anseios das populações futuras. A dimensão 

sociocultural envolve a integração do homem em todos os aspectos da sociedade, 

de maneira que tenha acesso aos direitos econômicos, sociais e jurídicas é o 

reconhecimento do aspecto político do homem em sociedade. Nesse sentido, ela 

está relacionada a todas as outras dimensões e funciona como a forma de proteção 

dos direitos sociais, econômicos, jurídicos e materiais da pessoa humana, na 

sociedade, integrada ao meio ambiente. 

Nesse sentido, o encontro Rio Eco-92 – Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD, que aconteceu no Rio de 

Janeiro em 1992, trouxe como resultado a Agenda 21 Global. Dessa conferência foi 

elaborado um documento que foi assinado por 179 chefes de Estado e de Governo, 

que se comprometeram em promover ações e programas voltados à promoção do 

desenvolvimento social e econômico, ambos, com sustentabilidade ambiental. 

Diante disto, ficaram para esses chefes de Estado as recomendações para a 

montagem das Agendas 21, nos países que assinaram o documento, se 

comprometendo com a implementação da Agenda 21. 

No Brasil, a fase de construção da Agenda 21 se deu de 1996 a 2002, 

coordenado pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da 

Agenda 21 Nacional. Para a conclusão do documento houve o envolvimento de 

cerca de 40.000 pessoas de todo o Brasil. E houve, em 2002, a conclusão da 

Agenda 21.  

A fase seguinte foi à implantação que se deu em 2003. Houve, também, o 

processo de elevação da Agenda a condição de Programa do Plano Plurianual, PPA 

2004-2007, o que deu a Agenda 21 uma maior capilaridade e relevância como 

política pública. 

Os passos seguintes foram elaborar e implementar as Agendas 21 locais 

e a formação continuada em Agenda 21, ou seja, orientar para elaboração e 

implementação das Agendas locais com base nos princípios da Agenda 21 



 21 

Brasileira, que, por sua vez, reconhece a importância das Agendas locais como 

forma de concretizar as políticas públicas sustentáveis em nível local. 

A primeira capital brasileira a iniciar o processo de construção da Agenda 

21 local, foi a Cidade de São Paulo, incorporando vários setores da sociedade na 

implementação da Agenda. 

Hoje, no Brasil, existem mais 544 processos de Agenda 21 locais em 

andamento, isto se constitui num percentual de quase três vezes o número que 

existia em 2002. 

O procedimento das Agendas locais no Brasil vem corroborar com as 

características do país, visto que o Brasil é um país com dimensões continentais, de 

grande diversidade cultural e regional, verificando assim, várias demandas locais, o 

que pode dificultar um processo em nível global. 

A nossa pesquisa trouxe como foco a Agenda 21 local, mais 

especificamente o estudo de caso da Agenda 21 do município de Olinda em 

Pernambuco. 

Nosso objetivo foi compreender a percepção dos moradores das 

comunidades localizadas nas RPAs 2 e 3 sobre a implementação da Agenda 21 

como uma política pública. 

O modelo analítico foi desenvolvido a partir da análise do processo de 

construção e implementação da Agenda do município. Preliminarmente foram feitas 

visitas às secretarias e participação como ouvinte no Fórum da Agenda, buscando, 

com isso, uma ampla visão de todos os processos e ações da Agenda, para, então, 

dar início às nossas proposições e, com base nessas informações, desenvolver as 

entrevistas baseadas no nosso objeto de estudo. 

A partir de visitas às Secretarias e observações feitas por meio da 

participação no Fórum da Agenda 21, optou-se por desenvolver o estudo com dois 

grupos para melhor responder aos questionamentos propostos na pesquisa. Para 

isto, foram elaborados dois tipos de entrevistas. As entrevistas que foram aplicadas 

aos gestores que trazem a percepção deles sobre o processo de implantação da 
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Agenda e sobre a participação da sociedade durante o processo, e as entrevistas 

aplicadas às lideranças comunitárias que nos dão uma visão de como as pessoas 

estão percebendo a Agenda 21. 

Num primeiro momento, foram entrevistados cinco gestores e, 

posteriormente, foram realizadas treze entrevistas com as lideranças nas 

comunidades escolhidas para pesquisa. 

A idéia de trabalhar os gestores e as lideranças comunitárias foi de fazer 

um paralelo entre a percepção das pessoas que participaram da gestão do projeto e 

pessoas que estão sendo beneficiadas pela ação da Agenda. 

As entrevistas com os gestores foram realizadas com a Prefeita de 

Olinda, os Secretários de Planejamento e Planejamento Estratégico, a coordenação 

do Fórum da Agenda 21 e com o diretor da Secretaria do Fórum 21 de Olinda.  

Nossa investigação com as lideranças comunitárias foi feita nos bairros 

de Alto da Conquista, Águas Compridas, Sapucaia de Dentro, Peixinhos e Sítio 

Novo. Foram pesquisados os equipamentos sociais de saúde, educação, 

Associações Comunitárias, Centro de Referência da Assistência Social e 

Organizações Não-Governamentais (ONG). 

O instrumento escolhido para coleta de dados foi à realização de 

entrevistas semi-estruturadas para a observação de possíveis mudanças na 

percepção das pessoas sobre o projeto.  

Para o tratamento dos dados foi feita à transcrição de todas as entrevistas 

e, posteriormente, B foram analisados os conteúdos, buscando fazer um paralelo 

entre as entrevistas com gestores e as entrevistas com as lideranças. 

 

 

1.2 Contextualização do Município de Olinda 
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Olinda foi fundada em 1535 por Duarte Coelho Pereira, primeiro donatário 

da Capitania de Pernambuco, foi capital da província ata 1827. O município de 

Olinda era originalmente denominado de “Marim dos Caetés” em função da 

existência de um aldeamento de índios que habitava o local. O nome atual da cidade 

surgiu, segundo a lendária versão da exclamação de Duarte Coelho: “Oh! linda 

situação para uma vila”, fascinado pela beleza de seus rios, montes, vales e praias 

encantadoras. Inicialmente foi chamada de “Olynda da Nova Luzitânia”. 

Em 1968 seu sítio histórico foi tombado, e ,em 1980, elevado a Cidade 

Monumento Nacional. Teve Título de Cidade Ecológica concedido em junho de 

1982, por ter várias áreas verdes, tais como: o Horto d’El Rey, um dos primeiros 

jardins botânicos do país; o Bosque de Coqueiros situado na entrada da cidade, com 

mais de dez mil mudas; a Mata do Passarinho, além de outros sítios de preservação 

do verde. Obteve o título de Patrimônio Cultural da Humanidade concedido pela 

Unesco em 14 de dezembro de 1982. O município tem fortes raízes culturais, 

religiosas e folclóricas e reúne considerável número de artistas e artesãos que 

fortalecem seu potencial turístico. 

Terceira maior cidade de Pernambuco, Olinda abriga em seus 40,83 

quilômetros quadrados de extensão territorial uma população de 367.902 habitantes, 

o que significa uma densidade demográfica de 9,010 habitantes por quilômetro 

quadrado, segundo o Censo Demográfico de 2000. Desses 40,83 quilômetros 

quadrados, 1,2 quilômetro é de área tombada e 10,4 quilômetros são de área de 

preservação. A taxa de urbanização é de 98%, o que faz de Olinda um município 

eminentemente urbano, que demanda ações no âmbito da Agenda 21. 

A maioria dos chefes de família (44,96%) possui renda de até dois 

salários mínimos e a totalidade da população, uma renda média mensal de 3,787 

salários mínimos, segundo o Censo 2000. Cada família possui em média 4,41 

membros. 26 por cento da população desenvolvem atividades econômicas ligadas à 

área de Serviços sendo 4º o maior de Pernambuco. A maior taxa de ocupação (27%) 

está em áreas de atividades não-especificadas pelo IBGE, no Censo 2000. A taxa 

de analfabetismo na faixa etária de 11 a 14 anos caiu de 13,6%, em 1991, para 
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6,46%, em 2000. Na faixa acima dos 15 anos, a queda foi de 14,8%, em 1991, para 

9,93%, em 2000. Mesmo assim, a deficiência apontada ainda pelos níveis 

educacionais parece impactar fortemente na reação que a população tem em 

relação a ações de caráter participativo. 

 

1.3 Caracterização da Área de Estudo 

 

 

Hidrografia (Aspectos Físico-Ambientais)  

Rio Beberibe:  

• Extensão total: 16,5 Km. 

• Bacia da drenagem: 78,71 Km². 

• % do município de Olinda: 17,8% (14 Km²). 

• Afluentes: 

o Canal de Peixinhos;  

o Riacho do Abacaxi (Canal Lava-Tripas)*; 

o Canal da Malária*. 

(*) com nascente no município 

Os afluentes do Rio Beberibe causam problemas freqüentes de 

alagamentos nas localidades próximas dele. Estes problemas são sentidos com 

mais intensidade na comunidade de Peixinhos. Os alagamentos trazem diversos 

transtornos como doenças, dificuldade de locomoção, perda de utensílios 

domésticos, entre outros. Algumas ações da Agenda 21 contemplam está área com 

a finalidade de minimizar estes problemas. 

Rio Paratibe: 

• Extensão total: 16 Km. 
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• Bacia de drenagem: 118,54 Km². 

• % do município de Olinda: 18,6% (22,08 Km²). 

• Afluentes: 

o Rio Fragoso*; 

o Canal do Matadouro (Canal Ouro Preto)*; 

o Canal do Rio Morto (Canal dos Bultrins/Fragoso)*. 

(*) com nascente na Zona Rural do município. 

Território e População 

• População: 367.902 Habitantes (censo 2000) 

• Densidade Demográfica: 9.010,58 Hab/Km². 

• Território: 40,83 Km². 

• Área Urbana: 34,54 Km². 

• Área Rural: 6,29 Km². 

• Polígono de Preservação Cultural: 10,4 Km². 

 

 

1.4 Divisão Político-Administrativa. 

 

 

Bairros por Região Político-Administrativa do Município de Olinda 

 

Tabela 1 – Divisão Político-Administrativa por Bairros 

RPA BAIRROS 
01 ALTO DA BONDADE 

 ALTO DO SOL NASCENTE 

 CAIXA D´ÁGUA  

 PASSARINHO 
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 SÃO BENEDITO 

02 ALTO DA CONQUISTA 

 ÁGUAS COMPRIDAS 

 SAPUCAIA 

 AGUAZINHA 

03 PEIXINHOS 

 SÍTIO NOVO 

 SALGADINHO 

04 JARDIM BRASIL 

 VILA POPULAR 

05 OURO PRETO 

06 FRAGOSO 

 BULTRINS 

 ALTO DA NAÇÃO 

07 JARDIM ATLANTICO 

 CASA CAIADA 

 BAIRRO NOVO 

08 MONTE 

 GUADALUPE 

 AMARO BRANCO 

 BONSUCESSO 

 AMPARO 

 CARMO 

 VARADOURO 

 SANTA TEREZA 

09 ZONA RURAL 

 CIDADE TABAJARA 

10 RIO DOCE 
FONTE: SEPLAMA – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente de Olinda. 

 

 

1.5 Regiões Político Administrativas Estudadas – RPAs 

 

 

Tabela 2 – RPAs Estudas 
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RPAs BAIRROS 

02 ALTO DA CONQUISTA 

 ÁGUAS COMPRIDAS 

 SAPUCAIA 

 AGUAZINHA 

03 PEIXINHOS 

 SÍTIO NOVO 

 SALGADINHO 

 

Figura 3 – Mapa da Espacialização Político-Administrativa dos Bairros por RPA. 

 
FONTE: SEPLAMA – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente de Olinda. 
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Figura 4 – Mapa dos Limites do Município e dos Bairros 

 
FONTE: SEPLAMA – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente de Olinda. 

 

 

1.6 Equipamentos Sociais e Entidades Levantadas por Bairros 

 

 

Tabela 3 – Equipamentos Sociais Estudados RPA 2 

RPA 2 Educação Saúde Associações ONGs 
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Tabela 4 – Equipamentos Sociais Estudados RPA 3 

 

 

 

 

 

Sapucaia   USF – Unidade de 
Saúde da Família 

Núcleo 
Comunitário 
Social Rinaldo 
Quaresma 

 

Alto da 
Conquista 

Escola Municipal 
Antônio Correia 

 Conselho de 
Moradores 
Jardim 
Conquista 

 

Sapucaia / 
Aguazinha 
 

 USF – Unidade de 
Saúde da Família 
de Sapucaia/ 
Aguazinha 

  

RPAs 3 Educação Saúde Associações ONGs 
Peixinhos Escola Municipal 

Profª. Norma 
Coelho 

Policlínica de 
Peixinhos 

 ONG – Coletivo 
Mulher Vida 

Peixinhos    Centro de 
Referência da 
Assistência 
Social - CRAS 

Peixinhos    Grupo de 3ª 
Idade Passado 
Presente 

Peixinhos    Movimento 
Cultural Boca do 
Lixo 

Sítio Novo    Centro 
Comunitário 
de Sítio Novo 

Grupo de Saúde 
Condor e Cabo 
Gato. 
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Figura 5 – Mapa dos Equipamentos Sociais. 

 
FONTE: SEPLAMA – Secretária de Planejamento e Meio Ambiente de Olinda. 

 

 

Distribuição Percentual da População Residente e Densidade Demográfica, segundo 
o Estado, o Município, a RPA e os Bairros – 2000 

Tabela 5 – Distribuição da População e Densidade Demográfica 

Estado, Município, RPA e Bairros  População residente % 
Área 
(Km²) 

Densidade 
(Hab/km²) 

     

Pernambuco 7.918.344 4,65 98.938,00 80,03 
     

Olinda 367.902 100,00 40,83 9.010,58 
     

RPA 1 32.714 100,00 2,96 11.052,03 

Alto da Bondade 8.280 25,31 0,93 8.903,23 

Alto do Sol Nascente 3.311 10,12 0,26 12.734,62 

Caixa D'Água 14.119 43,16 0,88 16.044,32 

Passarinho 4.399 13,45 0,64 6.873,44 

São Benedito 2.605 7,96 0,25 10.420,00 
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RPA 2 50.195 100,00 3,97 12.643,58 

ÁGUAS COMPRIDAS 20.441 40,72 1,58 12.937,34 

AGUAZINHA 9.485 18,90 0,69 13.746,38 

ALTO DA CONQUISTA 5.245 10,45 0,83 6.319,28 

SAPUCAIA 15.024 29,93 0,87 17.268,97 
     
RPA 3 51.883 100,00 5,35 9.697,76 

PEIXINHOS 36.215 69,80 2,96 12.234,80 

Salgadinho 10.154 19,57 2,01 5.051,74 

SITIO NOVO 5.514 10,63 0,38 14.510,53 
     
RPA 4 21.011 100,00 1,86 11.296,24 

Jardim Brasil 15.795 75,17 1,29 12.244,19 

Vila Popular 5.216 24,83 0,57 9.150,88 
     
RPA 5 28.736 100,00 3,03 9.483,83 

Ouro Preto 28.736 100,00 3,03 9.483,83 
     
 RPA 6 28.017 100,00 3,44 8.144,48 

Alto da Nação 4.096 14,62 0,21 19.504,76 

Bultrins 4.175 14,90 0,43 9.709,30 

Fragoso 19.746 70,48 2,80 7.052,14 
     
RPA 7 58.147 100,00 6,12 9.501,14 

Bairro Novo 9.024 15,52 1,18 7.647,46 

Casa Caiada 13.742 23,63 1,42 9.677,46 

Jardim Atlântico 35.381 60,85 3,52 10.051,42 
     
RPA 8 34.419 100,00 3,49 9.862,18 

Amaro Branco 3.950 11,48 0,27 14.629,63 

Amparo 1.893 5,50 0,18 10.516,67 

Bonsucesso 2.945 8,56 0,43 6.848,84 

Carmo 2.163 6,28 0,51 4.241,18 

Guadalupe 5.434 15,79 0,26 20.900,00 

Monte 7.295 21,19 0,50 14.590,00 

Santa Teresa 4.429 12,87 0,59 7.506,78 

Varadouro 6.310 18,33 0,75 8.413,33 
     
RPA 9 18.604 100,00 7,52 2.473,94 

Tabajara 11.256 60,50 1,12 10.050,00 
Zona Rural 7.348 39,50 6,40 1.148,13 
     
RPA 10 44.176 100,00 3,09 14.296,44 

Rio Doce 44.176 100,00 3,09 14.296,44 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 - Resultados do universo - Dados trabalhados pela 
SEPLAMA/DIM/PMO 
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População Residente, por Grupos de Idade, segundo o Estado, os Municípios e a 
Região Metropolitana do Recife - RMR – 2000 
 

Tabela 6 – População Residente por Grupos de Idade 

População residente  

Grupos de idade   
Estado, RMR e Municípios Total 0 a 4 

anos 
5 a 9 
anos 

10 a 19 
anos 

20 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 a 59 
anos 

60 anos 
ou mais 

          

Pernambuco 7 918 344 797 656 801 181 1 744 504 1 412 965 1 102 380 794 350 560 422 704 886 

          

RMR  3 337 565 297 444 302 756 677 192 635 735 524 008 385 148 243 958 271 324 

          

Abreu e Lima 89 039 8 479 8 134 18 832 17 133 14 000 10 118 6 038 6 305 

Araçoiaba 15 108 1 705 1 792 3 656 2 692 2 048 1 264 849 1 102 

Cabo de Santo Agostinho 152 977 15 606 15 400 34 270 30 096 22 262 15 673 9 646 10 024 

Camaragibe 128 702 11 877 12 283 25 968 26 085 20 013 13 943 9 160 9 373 

Igarassu 82 277 8 340 8 458 17 793 16 072 12 537 8 174 5 204 5 699 

Ilha de Itamaracá 15 858 1 509 1 497 3 065 3 425 2 673 1 645 1 026 1 018 

Ipojuca 59 281 6 731 6 866 14 045 11 615 7 948 4 988 3 327 3 761 

Itapissuma 20 116 2 313 2 206 4 599 3 798 2 721 1 873 1 200 1 406 

Jaboatão dos Guararapes 581 556 55 441 55 692 120 250 113 117 93 622 66 121 39 288 38 025 

Moreno 49 205 4 697 4 756 10 760 9 375 7 141 5 093 3 300 4 083 

OLINDA 367 902 31 336 31 871 72 514 69 934 57 959 42 383 29 065 32 840 

Paulista 262 237 22 437 23 053 52 903 50 022 42 815 33 589 19 830 17 588 

Recife 1 422 905 118 041 121 420 278 308 265 280 225 335 171 079 109 910 133 532 

São Lourenço da Mata 90 402 8 932 9 328 20 229 17 091 12 934 9 205 6 115 6 568 

                    

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 - Resultados do universo - Dados trabalhados pela 
SEPLAMA/DIM/PMO 
 

 

1.7 A Agenda 21 

 

 

A Agenda 21 é um Programa que traz uma tentativa abrangente de 

orientar um novo padrão de desenvolvimento para os próximos anos na área de 

sustentabilidade ambiental, social e econômica, perpassando em todas as suas 

ações propostas. O programa foi proposto durante a Conferência das Nações 
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Unidas Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD Rio 92, no Rio de 

Janeiro. Durante a Conferência, 179 países assinaram um acordo assumindo o 

compromisso de elaborar e implementar sua própria Agenda. O Brasil também é 

signatário desse documento que compõe a Agenda e que está, atualmente, com 40 

capítulos. 

A comunidade internacional concebeu e aprovou a Agenda 21, assumindo 

compromissos com a mudança da matriz de desenvolvimento do século XXI. O 

termo Agenda foi concebido no sentido de intenções, desígnios e desejo de 

mudanças para o modelo de civilização em que predominasse o equilíbrio e a justiça 

social entre as nações. 

Além do documento em si, o Programa é um processo de planejamento 

participativo que resulta na análise da situação atual de um país, estado, município, 

região, setor e planeja o futuro de forma sustentável. 

A proposta é formular políticas públicas voltadas para garantir a 

sustentabilidade econômica, social e ambiental dos projetos de desenvolvimento. O 

esforço de planejar o futuro com base nos princípios da Agenda 21 gera inserção 

social e oportunidade para que as sociedades e os governos possam definir 

prioridades nas políticas públicas, pois o Programa traz a proposta de 

desenvolvimento sustentável, onde o meio ambiente é uma consideração de 

primeira ordem. 

A Agenda 21, no Brasil, é um processo e instrumento de planejamento 

participativo, de desenvolvimento sustentável, e que tem como eixo central a 

sustentabilidade, compartilhando a conservação ambiental, a justiça social e o 

crescimento econômico. O documento é resultado de uma vasta consulta à 

população brasileira, sendo construído a partir das diretrizes da Agenda global. A 

partir desta, todos os países que assinaram o acordo, assumiram o compromisso de 

elaborar e implementar suas próprias Agendas 21 nacionais. Para isso, foi preciso 

adequar a Agenda à realidade de cada país e às diferenças sócio-econômica-

ambientais, buscando estar em conformidade com os princípios da Agenda Global. 

A Agenda nacional tem como metodologia uma ação participativa entre os diferentes 

níveis do governo, o setor produtivo e a sociedade civil organizada. 
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No Brasil foi criada, por decreto do Presidente da República, em fevereiro 

de 1997, a comissão de políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21, 

no âmbito da Câmara de Políticas dos Recursos Naturais, incluindo representantes 

do governo e da sociedade civil, com as atribuições de propor estratégias de 

desenvolvimento sustentável, coordenar, elaborar e acompanhar a implementação 

da Agenda. Esta comissão tem sua composição fixa e poderá, sempre que 

necessário, instituir grupos de trabalhos temáticos. O apoio técnico-administrativo 

necessário ao funcionamento da comissão cabe ao Ministério do Meio Ambiente. 

A Agenda 21 Brasileira tem opção pela inclusão das Agendas Locais. O 

Brasil é um país de dimensões continentais e múltiplas diferenças sendo, portanto, 

muito importante, a criação das Agendas locais para que haja o êxito do programa. 

Ao observar essa peculiaridade, a Agenda, no Brasil, se torna mais forte e 

conta com a adesão dos municípios de uma maneira mais efetiva, contando com a 

regionalização, ou seja, uma melhor adequação ao local de implantação, pois o 

desenvolvimento sustentável está diretamente relacionado com as políticas sociais, 

às quais têm a perspectiva de desenvolvimento local voltadas para a população de 

baixa renda com o intuito de diminuir a exclusão social, que no caso das Agendas 

locais traz a possibilidade de elaboração de diagnóstico onde é possível conhecer e 

compreender a realidade local por meio de um processo participativo. 

As agendas locais seguem uma metodologia que está composta por 06 

(seis) passos que são: mobilizar para sensibilizar Governos e Sociedade; Criar o 

Fórum da Agenda 21 local; elaborar o Diagnóstico Participativo; elaborar Plano Local 

de Desenvolvimento Sustentável; implementar o Plano local de Desenvolvimento 

Sustentável; monitorar e avaliar o Plano local de Desenvolvimento Sustentável. 

No município de Olinda-PE a Agenda 21 foi elaborada adotando o 

procedimento participativo, envolvendo representantes da sociedade civil, delegados 

do orçamento participativo e representantes do setor público dos três níveis de 

governo, segundo informações da Secretaria de Planejamento, Transportes e Meio 

Ambiente de Olinda - SEPLAMA. A composição atual da Comissão Executiva pode 

ser conferida no anexo 1 deste trabalho. 
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De acordo com o informativo da Prefeitura de Olinda sua Agenda 21 

trouxe como resultados definidos para procedimentos metodológicos e 

desenvolvimentos de ações os seguintes temas: 

• Desenvolvimento Sócio-econômico; 

• Conservação e Gerenciamento dos Recursos Naturais; 

• Conservação e Gerenciamento de Recursos Patrimoniais; 

• Fortalecimento Organizacional e Institucional dos Setores Sociais; 

• Meios de Implementação. 

Estes procedimentos têm como objetivo central promover o 

desenvolvimento de Olinda com respeito à conservação do ambiente natural e do 

patrimônio histórico, com eqüidade social e responsabilidade social com as gerações 

atuais e futuras.  
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Capítulo II 

 

 

2 REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 

 

2.1 Conceitos sobre Percepção 

 

 

Diante da proposta de estudo para analisar a percepção dos moradores 

das RPAs 2 e 3 do município de Olinda em Pernambuco sobre o programa Agenda 

21 cabe, inicialmente, a conceituação do que é percepção. Também serão tratados 

alguns aspectos socioculturais do processo perceptivo e seu rebatimento nas 

relações comunitárias. E por se tratar de um estudo específico da Agenda 21, os 

conceitos de Desenvolvimento Sustentável também serão focos desse capítulo.  

Segundo Penna (2000), perceber é conhecer, através dos sentidos, 

objetos e situações. A condição necessária à proximidade do objeto no espaço e no 

tempo. Objetos distantes no tempo só podem ser evocados ou imaginados, podendo 

ser pensados. Não podem ser percebidos objetos distantes no espaço quando 

ultrapassados os limites operacionais dos órgãos receptores ou quando obstruídos 

por barreiras. 

A possibilidade de se aprender a totalidade do objeto apenas ocorre na 

imaginação, que, por outro lado, constitui forma de organização da consciência 

inteiramente protegida contra o erro. A percepção é assim, forma restrita de 

captação de conhecimentos. A possibilidade de maior enriquecimento informativo 

terá que ser atingida por uma multiplicação de processos perceptuais, ou através 
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dos atos de pensamentos. Perceber não é perceber, apenas objetos concretos, 

como são os vulgarmente designados por essa palavra. Percebe-se, além dos 

objetos concretos, objetos ideais. Os gestaltistas foram os que mais exploraram o 

fato de que se percebe também relações. As relações eram consideradas só 

acessíveis ao pensamento. Seriam conceituadas e não percebidas. A assimilação 

isolada ou em nível de elevada abstração permanece propriedade estrita dos 

processos intelectuais. O ato de perceber absorve não só unidades concretas que 

as compõem, mas também, e em condições prioritárias, as relações que entre elas 

se estabelecem. De modo imediato, e na ausência de qualquer atitude implicativa de 

análise só perceberíamos estruturas ou complexos, isto é, as gestalten, nos quais 

estariam sempre presentes as relações. A tese gestaltista reduziu as diferenças 

entre o ato de perceber e o de pensar. A rigor, se caracteriza, apenas, pela sua 

maior labilidade, isto é, suas estruturas seriam mais reversíveis, mais dinâmicas do 

que as estruturas perceptuais. 

Iniciamos como um conceito do dicionário Aurélio, “percepção é ato, efeito 

ou faculdade de perceber”. (FERREIRA, 2000, p. 526) 

Segundo Silva, 

 

A percepção em um cunho vernáculo, é abordada de duas maneiras: 
percepção como ferramenta cognitiva – é atribuir um significado, é 
aquisição de conhecimento – e percepção como algo puramente ligado aos 
sentidos. (SILVA, 2006, p.33) 

 

A linha teórica da psicologia escolhida é a Gestalt para ser referência à 

temática ambiental. A escolha fundamenta-se no f ato de a mesma ser uma teoria da 

percepção, onde o trabalho da tese é discutido. Para a Gestalt entre o estímulo que 

é o meio e a resposta, encontra-se o processo de percepção. O que o indivíduo 

percebe e como percebe são dados importantes para a compreensão do 

comportamento humano. O estudo do comportamento isolado pode perder 

significado ou seu entendimento para o psicólogo. Para a Gestalt o comportamento 

deveria ser estudado nos seus aspectos mais globais levando em consideração as 

condições que alteram a percepção do estímulo. Para a Gestalt a maneira como 
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percebemos um determinado estímulo irá desencadear nosso comportamento 

humano. Desta maneira o estudo trata da percepção dos moradores das 

comunidades de Olinda sobre a implementação da Agenda 21 no município. 

A atividade que se refere ao processo sensorial da percepção tem dois 

aspectos, os quais merecem ser ressaltados para que haja uma melhor 

compreensão do termo percepção, são eles: biofilia e topofilia, que são, 

respectivamente, a ligação do ser humano com as diversas formas de vida e a 

atração por componentes físicos do ambiente. A biofilia que tem uma base mais 

biológica instintiva, e a topofilia que se refere aos aspectos culturais como 

afetividade, memória e experiência interativas. 

A atividade perceptiva ainda nos permite antecipar, comparar, transferir, 

explorar, transpor espacial e temporalmente, esquematizar ou mesmo referenciar 

(Oliveira, 2004 apud, Silva, 2006). Essas atividades se relacionam à cognição. 

Porém, segundo Ribeiro, (2004: 649, apud Silva, 2006 p.33) “Perceber, 

todavia, não é um ato que depende apenas do ambiente em si. O que o indivíduo 

percebe nem sempre é o que o ambiente é, mas o que seus sentidos apreendem a 

partir do filtro cultural”. Nesse sentido, podemos então tomar como fundamento que 

a percepção ligada ao conhecimento é uma atividade sensorial-cognitiva. 

Há maneiras diversas de perceber a mesma situação. Isto se dá pelo fato 

de que, o que a pessoa vê, ouve e sente é influenciado por suas necessidades, 

emoções, motivações e até mesmo pela predisposição mental. 

Há também características de personalidade e vivências/experiências, 

que podem determinar muito a sua percepção. Percepção é o processo pelo qual o 

indivíduo toma consciência, ou seja, reconhece os objetos, pessoas, grupos sociais 

e suas relações com o mundo. É por meio da percepção que o indivíduo toma 

contato com o que o cerca. Desenvolve visões de si mesmo, das organizações em 

que atua e do mundo que o rodeia. 

De acordo com Soto, “Percepção é o processo pelo qual os indivíduos 

organizam e interpretam suas impressões sensoriais visando dar significado ao seu 

ambiente” (SOTO, 2002 p. 65). 
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Perceber é tomar conhecimento de um objeto, pessoa, situação ou fato. 

Para isto é preciso focalizar a atenção sobre ele. A atenção é uma condição especial 

para que haja percepção, assim como o estado psicológico é um fator determinante 

da percepção, priorizando certos estímulos, em detrimento de outros. 

A todo o momento, os estímulos competem para atrair a atenção do 

indivíduo, mas ele não poderá atender a todos, pois sua atenção selecionará 

aqueles estímulos que mais atendem aos seus interesses, valores ou necessidades. 

“A percepção se refere ao processo ativo de perceber a realidade e 

organizá-la em interpretações ou visões sensatas”. (Soto, 2002, p. 65). 

O ser humano se espalha pela Terra em várias localidades geográficas, 

em diversas culturas e sociedades. Para essa diversidade existem também 

variações nos mundos percebidos pelas pessoas, há diferenças na maneira pelas 

quais os mesmos, objetos, pessoas, e situações são percebidos em diferentes 

sistemas culturais. 

 

Entendemos o ser humano como um ser dialógico, relacional, que se vai 
construindo a partir das relações que vai estabelecendo com os outros 
seres humanos. Sem perder sua singularidade, pois continua sempre sendo 
um ser único e irrepetível, sua subjetividade é composta dos milhões de 
relações que ele estabelece durante toda sua existência (STREY, 1998. 
p.56). 

 

Todo ser humano traz em sua bagagem uma carga de vivências que 

interferem diretamente na sua percepção. O processo perceptivo ocorre a partir do 

momento em que o indivíduo organiza e interpreta suas impressões sensoriais, com 

o intuito de dar significado ao seu ambiente. Nessa interpretação, muitos fatores 

contribuem na formação de sua percepção. Desde o fator motivacional ou cultural 

até os fatores ambientais podem determinar a percepção do individuo em várias 

situações, e fatos, ao longo de sua vida. 

Os fatores motivacionais referem-se aos fatores interno como estímulos 

ligados às necessidades básicas como fome e sede, por exemplo. Quando o 
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indivíduo passa por esses estímulos sua percepção naturalmente se volta para esse 

foco, ou seja, a percepção procura selecionar nossa atenção para buscar atender as 

nossas necessidades naquele momento. 

Existem também os fatores externos que são fatores ligados ao meio em 

que a pessoa vive, que podem estimulá-la através de sua atenção para um fato que 

aconteça no ambiente. Alguns fatores externos mais importantes são: a intensidade 

do estímulo, o tamanho, a mudança e a repetição. 

Outros fatores podem estar relacionados à percepção do ser humano 

através de coisas que mexem com seus interesses e valores. Por isso a percepção 

do individuo ocorre a partir das experiências particulares, dando um caráter de 

singularidade à mesma. 

O indivíduo traz consigo fortes componentes na interpretação dos fatos 

que são relacionados aos seus interesses e valores, ou seja, a partir do momento 

que algo é interessante para o indivíduo, automaticamente, atrai sua atenção seja na 

percepção de fatos, seja na percepção de objetos. 

Se pensarmos na percepção como seletiva, podemos então compreender 

que, a todo o momento, estamos capturando os fatos que são do nosso interesse e 

necessidade. “Se atendemos a origem etimológica da expressão, esta provém do 

latim per capiere e literalmente significa obtido por captura ou capturação”. (Soto, 

2002 p.65). Compreendendo ainda que tais fatos podem ser motivos ou alvos do 

nosso interesse naquele momento, mas que, em outro momento, podem dar lugar a 

outros fatores dependendo da nossa disposição. 

O ser humano procura atender àqueles aspectos do mundo que o rodeia 

e que se relacionam com os seus próprios interesses. Ele busca sempre se 

aproximar de questões que são de relevância para sua vida. A todo o momento 

ocorrem estímulos que o atraem e são interpretados a partir de suas crenças, 

interesses, valores e necessidades. 

“Os interesses e valores estão relacionados à seletividade da percepção” 

(SOTO, 2002). 
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Os valores que cada indivíduo adquiriu ao longo de sua vida são um forte 

fator de influência na sua percepção. Algumas pessoas são conduzidas na vida por 

valores que herdaram das pessoas que participaram de sua criação e muitas vezes, 

sentem dificuldades em mudar esses fatores ou talvez adequá-los a sua real 

circunstância. Alguns valores que são passados por pais ou pessoas próximas 

costumam perdurar por muito tempo, e algumas pessoas por vezes não conseguem 

ver os novos procedimentos que exigem novas posturas diante dos fatos. 

Vivemos num mundo de crenças que nós mesmos geramos e, quase 

sempre, não testamos. Adotamos essas crenças porque elas se baseiam em 

conclusões que inferimos do que observamos, fruto da nossa experiência passada. 

Portanto, nossa capacidade de alcançar resultados que realmente esperamos, nos 

vários campos da vida, por vezes fica prejudicada por nossas opiniões de que 

nossas crenças são verdadeiras, de que se baseiam em dados reais, e que os 

dados que selecionamos a partir da nossa percepção são dados reais. 

Estudos sobre percepção mostram que o comportamento das pessoas se 

baseia na sua interpretação pessoal dos fatos reais e não na realidade em si. Diante 

disto, podemos verificar que a percepção de mundo é diferente para cada indivíduo, 

pois cada um percebe um objeto, pessoa ou situação de acordo com os aspectos 

que têm importância para sua vida. 

A grande importância do estudo da percepção se dá no que se refere ao 

comportamento das pessoas e como esse comportamento é baseado nas 

interpretações que cada um faz da realidade e não na realidade em si. Por este 

motivo, muitos fatos ou situações são vistas de maneira distinta por várias pessoas. 

Neste contexto observa-se que são várias as questões que podem estar 

contribuindo para que o indivíduo naquele momento esteja percebendo daquela 

maneira. 
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2.2 Percepção e os Aspectos Sócio-Culturais 

 

 

No estudo da percepção humana é necessário que haja também a 

compreensão dos aspectos sócio-culturais, pois o homem tem seus aspectos 

biológicos, sua origem animal, porém é um animal que se difere dos outros por 

também ser cultural. 

O ser Humano ao nascer traz consigo uma bagagem de comportamentos 

inatos, ligados às questões biológicas. Mas, no seu desenvolvimento ao longo da 

vida, ele é moldado pela atividade cultural de outros com quem se relaciona. 

“Cada indivíduo ao nascer, encontra um sistema social criado através de 

gerações já existentes e que é assimilado por meio de inter-relações sociais”. 

(STREY, 1998 p. 59) 

A sociedade é constituída de suas instituições, suas crenças e costumes, 

porém ela não paira acima dos indivíduos, mais sim ela é constituída por eles. 

Sendo assim, devemos entender que ocorre um processo dinâmico entre individuo e 

sociedade. 

Segundo Strey (1998), “Cada indivíduo pode ser considerado com um nó 

em uma extensa rede de inter-relações em movimento”. 

Não há na realidade contradição entre o indivíduo e a sociedade em que 

ele vive, pois como afirma Strey (1998, p. 60) “O indivíduo é um ser histórico-cultural 

que é constituído pelas inter-relações sociais”. 

Desta forma, é válido afirmar que mesmo estando sozinho ou isolado, o 

ser humano possui hábitos de sua sociedade, tais como: hábitos de andar, de 

higiene, de expressar suas emoções, entre outros. 

Segundo (Strey, 1998, p. 61) “O termo cultura pode ser definido 

inicialmente de maneira simples, como um conjunto de hábitos, instrumentos, 
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objetos de arte, tipos de relações interpessoais, regras sociais e instituições em um 

dado grupo”. 

Mesmo os indivíduos fazendo parte de um sistema cultural, formando 

uma rede de inter-relações, são sujeitos ativos e não constituídos passivamente pelo 

meio. As pessoas se posicionam fazendo novas interpretações, ou seja, recebem e 

constroem criativamente e coletivamente um processo cultural em determinada 

época histórica. 

Sendo assim, vale salientar que, a todo o momento, a sociedade, que é 

constituída por indivíduos que não são sujeitos passivos em relação ao meio em que 

vivem e que tecem teias interpessoais através de suas experiências e vivências em 

grupo, tem a tendência de buscar novas perspectivas de mudanças para a essa 

sociedade. 

Diante do contexto exposto, é relevante a discussão sobre valores 

culturais globais, já que vimos que sociedade e indivíduo passam por um processo 

dinâmico no qual há uma interdependência. 

De acordo com Strey,  

 

Alguns autores como Goodnow, Bourdieu, Foucault e Habermas, sugerem 
que grupos e indivíduos apresentam resistência a práticas e valores 
culturais “globais” contrárias as suas identidades grupais e pessoais. É 
então necessário estudar a relação dialética entre valores globais, nacionais 
e regionais. (STREY, 1998 p. 70). 

 

Várias são as questões que são afetadas pelos aspectos culturais tais 

como: aquisição do conhecimento, as preferências, os julgamentos estéticos, morais 

e acadêmicos. Outros aspectos afetados também, são as práticas de poder e 

exclusão, regras de expressão e consenso, e tipos de comunicação, dependendo da 

sociedade onde os indivíduos foram criados. 

Todo processo que ocorre a partir dos aspectos culturais, influencia a 

percepção do indivíduo, pois já que, todo ser humano percebe os aspectos do 
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mundo que o rodeia sobre o prisma dos seus interesses e valores, a cultura, por ser 

um elemento muito forte na sua experiência de vida, conseqüentemente,  acaba 

direcionando a percepção para o lado que atende àqueles aspectos pertinentes à 

cultura que o indivíduo está inserido. 

É importante considerar que, apesar de o indivíduo ser considerado como 

um produto da história e da cultura, é também um ser intencional e criativo, em 

constante transformação, e que, coletivamente, pode mudar o próprio processo 

cultural que o constitui. (STREY, 1998, p. 70). 

No Brasil, por exemplo, existem muitas variações culturais, porém, 

mesmo assim, pode-se dizer que existem valores, preferências e maneiras de 

comunicação comuns e que perpassam as diferenças culturais internas. 

 

 

2.3 PERCEPÇÃO VERSUS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS  

 

 

Debater as várias questões que envolvem as relações em comunidades e 

a individualidade é um forte desafio de ciências como a Psicologia, pois se trata de 

verificar os aspectos coletivos no processo de vida individual do ser humano. 

Segundo Campos, 

 

Comunidade tem presença intermitente na história das idéias. Ela aparece e 
desaparece das reflexões sobre o homem e sociedade em consonância às 
especificidades do contexto histórico e esse movimento explica a dimensão 
política do conceito, objetivado no confronto entre valores coletivistas e 
valores individualistas. (CAMPOS, 1996, p.37) 
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Para Tönnies 

 

A comunidade é uma associação que se dá na linha do ser, isto é, por uma 
participação profunda dos membros no grupo, onde são colocadas em 
comum relações primárias, como o próprio ser, a própria vida, o 
conhecimento mútuo, a amizade, os sentimentos. Já a sociedade é uma 
associação que se dá na linha do haver, isto é, os membros colocam em 
comum algo do seu, algo do que possuem, como o dinheiro, a capacidade 
técnica, sua capacidade esportiva. Os seres humanos participam da 
comunidade não pelo que têm, mas pelo que são. (TÖNNIES apud 
CAMPOS, 1996) 

 

Nas relações comunitárias as pessoas se aproximam mais, e essa 

proximidade dá aos indivíduos a possibilidade de, além de manter sua identidade e 

singularidade, a possibilidade de participar, de expressar sua opinião, de manifestar 

seus pensamentos, enfim, de ser alguém reconhecido e até chamado pelo nome.  

A vivência em comunidade dá aos indivíduos uma visão de si próprios e 

do meio em que vivem a partir das relações que são muito próximas, e fazem com 

que os mesmos tenham uma forma de perceber a sua relação com os outros 

membros da sua comunidade. Isso se constitui numa relação onde todos são vistos 

numa posição de igualdade. 

 

Na comunidade, as pessoas têm voz e vez, podem colocar suas iniciativas, 
desenvolvem sua criatividade, mas seu ser não se esgota nelas mesmas: 
elas se completam na medida em que se tornam um “ser para”, exercitando 
sua plena vocação de animal político, social. (CAMPOS, 1996). 

 

Para que haja uma verdadeira relação comunitária é preciso que as 

relações sejam igualitárias. Esse tipo de relação implica que todos possam ter vez e 

voz, que todos sejam reconhecidos em sua singularidade, onde as diferenças de 

todos sejam respeitadas. 
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Nas relações comunitárias ainda há a existência de outro fator que é 

bastante relevante que são as dimensões afetivas, que implica que as pessoas 

sejam amadas e estimadas e benquistas perante sua comunidade. 

Diante do exposto, algumas questões podem ser levantadas que se 

referem à percepção de comunidades a partir dos seus valores, das condições 

internas e externas, de suas necessidades e suas relações institucionais. 

As comunidades se revelam a partir das suas relações tanto internas 

quanto externas e também através das suas relações institucionais. Esse processo 

nas relações comunitárias nos dá, uma visão de como é a comunidade, desde suas 

relações com seus membros até as relações com outros grupos comunitários e com 

instituições da sociedade. 

Muitas comunidades mostram sua forma de relação com instituições 

através de um movimento interno e esse movimento termina determinando ou 

fazendo um diferencial para a comunidade. Alguns programas públicos, por 

exemplo, acabam tendo mais sucesso em uma comunidade do que em outras. Isso 

se dá pela forma como o programa é visto ou aceito pelas comunidades. Às vezes 

se trata de um mesmo programa ou projeto de governo, porém os resultados são 

diferenciados. 

 

Vale salientar que muitas questões podem ser abordadas através da 
representação social de cada comunidade. Nesse sentido, as 
considerações de Robert de Putnan acerca da participação dos indivíduos 
em associações que estabelecem um vínculo estreito nas relações de 
confiança e hábitos cívicos e reforço dos valores democráticos, que induz a 
construção de capital social e ao desempenho institucional. (Putnan (1993) 
apud LUBAMBO e COELHO, 2005). 
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2.4 Desenvolvimento Sustentável e Empoderamento Social 

 

 

O desenvolvimento sustentável obedece ao duplo imperativo ético da 

solidariedade com as gerações presentes e futuras, e exige a explicação de critérios 

de sustentabilidade social e ambiental e de viabilidade econômica. 

Pode-se retomar a posição de Dudley Surs (apud SACHS, 2004), para 

qual o crescimento econômico, mesmo quando rápido não traz desenvolvimento, a 

menos que gere emprego e contribua para a redução da pobreza e das 

desigualdades. 

A enorme diversidade das configurações socioeconômicas e culturais, 

bem como das dotações de recursos que prevalecem em diferentes micro e 

mesorregiões, excluem a aplicação generalizada de estratégias uniformes de 

desenvolvimento. 

Ignacy Sachs coloca a discussão que autodenominados pós-modernos 

propõem renunciar ao conceito, alegando que o desenvolvimento tem funcionado 

como uma armadilha ideológica para perpetuar as relações assimétricas entre as 

minorias dominadoras e as maiorias dominadas, dentro de cada país e entre países. 

As discussões em torno do tema desenvolvimento contrastam com o 

sombrio histórico do desenvolvimento existente em muitas partes do mundo. Por isto 

é necessário rever o conceito de desenvolvimento para torná-lo mais operacional. 

Os pós-modernos propõem renunciar ao conceito de desenvolvimento. 

Afirmam que o mesmo tem funcionado como uma armadilha ideológica construída 

para perpetuar as relações assimétricas entre as minorias dominadoras e as 

maiorias dominadas dentro de cada país e entre países. A proposta é avançar para 

um estágio de pós-desenvolvimento sem explicar como. Estão certos quando 

questionam a possibilidade de crescimento indefinido do produto material, porque 
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existe o aspecto finito do nosso planeta. Contudo, não apontam diretrizes segundo 

Sachs, soluções para o desemprego em massa e as desigualdades crescentes. 

Os adeptos do fundamentalismo – fundamentalistas o conceito de 

desenvolvimento é redundante. Para eles o desenvolvimento virá como resultado 

natural do crescimento econômico, graças ao “efeito cascata”. Não há necessidade 

de uma teoria de desenvolvimento aplicando a economia moderna. Em termos 

éticos a teoria do efeito cascata seria inaceitável em termos éticos mesmo se 

funcionasse o que, não é o caso. É um absurdo pretender que os ricos devam ficar 

mais ricos ainda, para que os destituídos possam ser um pouco menos destituídos. 

Para enfrentar estes dois problemas, é preciso urgentemente de uma 

aproximação da ética, da economia, e da política. Como escreveu Gandhi, 

 

As economias que ignoram considerações morais e sentimentais são 
bonecos de cera que, mesmo tendo aparência de vida, ainda carecem de 
vida real. (GANDHI, 1921) 

 

Algumas discussões relevantes Ignacy Sachs aborda. As desigualdades 

existentes no acesso às oportunidades de trabalho, na remuneração do trabalho, 

participações sociais e na geração de renda e riqueza. 

O pós-guerra criou o ambiente para as reflexões sobre o desenvolvimento 

com a necessidade da reconstrução das cidades devastadas da Europa. Reflexões 

que ainda se conhece hoje. Poloneses, Alemães, antifacistas húngaros foram 

chamados para reconstruírem a Europa. Os desafios foram grandes porque existia a 

necessidade de um Estado desenvolvimentista ativo para estabelecer regimes 

democráticos conduzindo a reconstrução do pós-guerra e superar o atraso 

econômico e social. Os economistas da primeira geração se inspiraram na cultura 

dominante da época. Ou seja, Estado de Bem-Estar, prioridade do pleno emprego, 

intervenção do Estado. 

Segundo Ignacy Sachs hoje as economias em desenvolvimento ainda 

pode ser descritas como arquipélagos de empresas modernas. Os padrões de 
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crescimento econômico devem ser avaliados neste contexto. O crescimento rápido e 

impulsionado por empresas modernas não reduzirá por si só a heterogeneidade 

inicial. 

O fim do socialismo representou um marco na ideia de desenvolvimento. 

Contrastando com o tipo de planejamento soviético o planejamento moderno é 

participativo e dialógico. 

Ainda, Sachs a ideia de desenvolvimento realizado nas Nações Unidas 

tinha o paradigma do capitalismo reformado reconhecendo diferenças entre as 

economias desenvolvidas e menos desenvolvidas. 

As economias periféricas possuem características de desenvolvimento 

diferenciados tais como: as periféricas são opostas as economias centrais, 

vinculadas por relações assimétricas; as estruturalmente heterogêneas com padrões 

concentrados de distribuição de renda e riqueza, as de mercado capitalista é o mais 

dinâmico, e os das economias mistas que possuem uma mistura de setores privado 

e público. 

O problema ambiental exigiu um repensar do conceito de 

desenvolvimento em termo de ecodesenvolvimento denominado de desenvolvimento 

sustentável. 

Pode-se resumir a ideia de desenvolvimento no último século somando-se 

aspectos econômico, social, político, cultural, sustentável e os novos problemas 

somados. Apesar disto não temos um paradigma que coloquem de frente o 

desemprego maciço e subemprego e desigualdade crescente. 

Vive-se um mundo crescentemente fragmentado, mesmo com a 

globalização. 

Partindo da pressuposição de que o ato de perceber no ser humano 

compreende uma forma de ver os fatos e acontecimentos de maneira singular, então 

a idéia de desenvolvimento sustentável que abrange questões de sustentabilidade 

social, ambiental e econômica, também pode ser influenciada pela percepção das 

pessoas a partir da forma como elas assimilam essas idéias. 
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Nesse sentido, vale salientar que, neste estudo sobre a Agenda 21, 

optamos por apresentar alguns conceitos sobre desenvolvimento sustentável com 

ênfase nos seus três pilares de sustentação: econômico, ambiental e social. E ainda, 

para uma melhor compreensão do nosso estudo, foram inseridos os fundamentos do 

desenvolvimento sustentável local e  empoderamento social. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu no século XX, 

evidenciando que o desenvolvimento econômico não estava levando em 

consideração o equilíbrio ecológico e a preservação da qualidade de vida do ser 

humano em nível global.  

A idéia de desenvolvimento sustentável baseia-se nos princípios de que o 

homem deve usar os recursos naturais, na medida em que haja a capacidade de 

renovação desses recursos, para que eles não venham a se esgotar, não suprindo 

as necessidades das gerações futuras. 

 

Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 
presente sem prejudicar a capacidade das futuras gerações de atender às 
suas próprias necessidades 

 

segundo o relatório Brundtland, documento elaborado pela comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, em 1987. 

Quando pensamos em desenvolvimento sustentável, algumas perguntas 

nos vêm à mente, tais como: Como estaremos daqui a alguns anos? Como será o 

nosso planeta? Que condição de vida terá? Que expectativa de qualidade de vida 

para as gerações futuras tem? Essas e outras perguntas nos levam à necessidade 

urgente de debater as questões relativas ao desenvolvimento e a sustentabilidade.  

A sustentabilidade da nossa espécie depende de várias ações 

estratégicas que nos encaminhe ao futuro com perspectivas de qualidade de vida, 

eqüidade social, com uma economia estável, com um meio ambiente preservado, 

enfim, um futuro próspero para nossas futuras gerações.  
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O crescimento que se vê, a todo o momento, não garante que haja 

desenvolvimento e muito menos com sustentabilidade, pois é necessário que haja a 

inclusão do social, como resultado de desenvolvimento. Se há crescimento 

econômico e esse crescimento não vem acompanhado de inclusão social, o 

desenvolvimento não acontece. É importante que a maioria das pessoas que fazem 

parte do mundo tenha acesso à educação, emprego, saúde, um ambiente saudável, 

e que haja um planejamento que reduza os impactos causados pelas desigualdades 

sociais no mundo.  

Segundo Sachs (2004, p. 14) “O crescimento (...), não é sinônimo de 

desenvolvimento se ele não amplia o emprego, se não reduz a pobreza e se não 

atenua as desigualdades”. 

Diante do quadro social das grandes desigualdades no qual a pobreza e a 

exclusão social são aspectos recorrentes, como acontece no Brasil, deve haver 

políticas públicas que busquem promover o bem-estar social. 

O desenvolvimento sustentável traz uma perspectiva de “progresso” com 

base na conciliação do desenvolvimento econômico, com o fim da miséria no 

mundo, preservando o meio ambiente, e para que isso aconteça é necessário que 

haja eqüidade social. A idéia é conseguir um desenvolvimento dos países sem 

destruição ambiental e com justiça social de forma planejada para que se possa 

chegar ao futuro com qualidade de vida para nossa geração e para as gerações 

futuras. 

Atualmente, a Agenda 21 é a proposta que temos para o desenvolvimento 

sustentável. Ela traz em seu bojo um planejamento do futuro com ações de curto, 

médio e longo prazo. O programa traz formas de promover as ações concretas, com 

metas, recursos e responsabilidades a serem cumpridas pelos paises signatários, e 

o mais importante é que deve ser um plano construído com a participação de vários 

atores dando sua contribuição. Portanto, o desenvolvimento sustentável é uma idéia-

ação que precisa da participação do coletivo social. 

As comunidades são espaços nos quais as pessoas conseguem tratar de 

questões ligadas ao ambiente em que vivem de forma igualitária, é onde as pessoas 
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interagem e buscam soluções para questões relativas a sua localidade. A idéia de 

desenvolvimento sustentável também envolve as relações comunitárias, pois só as 

pessoas envolvidas no processo é que poderão trazer suas demandas relativas a 

questões sociais, ambientais e econômicas. 

Então podemos compreender que a percepção das pessoas que vivem 

nas comunidades precisa estar em conformidade com as propostas de promoção de 

um desenvolvimento que possa trazer sustentabilidade para as gerações futuras, e 

isso só poderá acontecer se a população estiver voltada para um mesmo objetivo, 

ou seja, esse desenvolvimento só será possível quando todos os atores envolvidos 

no processo estiverem direcionados para um mesmo caminho no qual suas 

necessidades atuais não venham prejudicar as gerações futuras. 

Para o desenvolvimento sustentável a Agenda 21 é muito importante, pois 

é um programa estratégico universal com vistas a promover a sustentabilidade com 

parceria entre governos e sociedades com o intuito de alcançar o desenvolvimento 

sustentável, como foi proposta na Rio-92 Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano - CNUMAD, que foi a mais importante 

conferência da ONU sobre o tema nos últimos tempos.   

O conceito de Desenvolvimento sustentável traz uma tentativa de 

conciliação de um bem-estar presente olhando para o futuro, isto é, busca a 

promoção de políticas públicas que visam o favorecimento de uma qualidade de vida 

presente, não esquecendo a continuidade deste bem-estar através da segurança de 

condições de vida satisfatórias no futuro. 

Segundo o jornal Folha de São Paulo 

 

o desenvolvimento sustentável abrange os aspectos econômicos 
(crescimento do Terceiro Mundo), social (interação e solidariedade entre os 
hemisférios Norte e Sul) e ambiental (preservação dos bens de todos e 
regeneração dos recursos naturais). (Folha de São Paulo on line especial 
Rio + 10, 2002) 
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A idéia da Sociedade sustentável apóia-se, ainda, nos princípios éticos da 

perpetuação da espécie. E sob o ponto de vista econômico, podemos falar de uma 

utilização ética dos recursos ambientais, que deverão estar em concordância com a 

perpetuação da humanidade e da vida.  

Esse tipo de desenvolvimento sustentável e integrado tem o objetivo de 

dar autonomia às pessoas, grupos e comunidades para agir em seu próprio 

benefício, tornando-os independentes e auto-suficientes, e levando-os ao 

“empoderamento”, ao mesmo tempo que buscam a promoção, a união e a 

cooperação entre as pessoas para o fomento do bem-estar comum. 

 

O “Empoderamento” Social compreende a união das pessoas e da 
comunidade sob a forma de redes e teias cooperativas de troca de bens, 
serviços, idéias, favores, energia, gestos de desprendimento e de partilha”. 
(MELO, 2002, p. 119) 

 

A idéia de empoderamento traz meios de reflexão acerca de uma 

“cidadania ativa”, onde os padrões antigos devem dar lugar a uma nova concepção 

de vida, onde o fortalecimento das organizações sociais ganhe novas dimensões no 

espaço público na forma de uma participação permanente em fóruns, reuniões e 

debates para o exercício da Cidadania Ativa. Desta forma, a comunidade local 

poderá informar melhor quais são as reais necessidades do seu município e da sua 

região e, consequentemente, buscará saídas viáveis para sua localidade. 

As sociedades são desenvolvidas na medida em que nelas, mais 

cabalmente, o homem logra satisfazer suas necessidades e renovar suas 

inspirações, ou seja, o desenvolvimento do grau de satisfação das necessidades 

humanas deve ser o grande foco das políticas públicas mundiais na busca da 

evolução do sistema social de produção. 

A sustentabilidade da sociedade se dará a partir do momento que ela for 

capaz de gerar seu próprio desenvolvimento e assumi-lo. O movimento da 

sustentabilidade deve surgir da própria comunidade através dos seus atores sociais, 

pois cada comunidade terá sua maneira de se auto-sustentar. 
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As cidades são como pessoas que têm sua própria espécie dentro do 

contexto urbano, porém têm sua própria personalidade que responde aos desafios 

da sua comunidade, levando em consideração as condições específicas dos fatores 

naturais, culturais, e sócio-políticos do passado histórico de cada cidade. 

Porém, tudo depende de como a sociedade se estrutura, articula e age 

em seu próprio benefício, pois o foco das ações empreendedoras de cada 

comunidade deve estar de acordo com suas necessidades e prioridades porque ela 

vai se ampliando na medida em que a comunidade busca soluções para os seus 

problemas, e seus atores sociais se tornam sujeitos do seu próprio desenvolvimento.  

O processo que ocorre como a participação cívica segundo a proposição 

de Putnan, (1993:8, apud LUBAMBO e COELHO, 2005), é um input decisivo para o 

estímulo a participação da sociedade e explicaria as diferenças na qualidade das 

ações dos governos. 

 

Para Putnan “O fracasso de algumas experiências com comunidades se dá 
a partir de fatores culturais, tais como: a tradição de autoritarismo, presente 
tanto nas instituições do Estado quanto na sociedade, a organização social 
e a resistência à participação, novamente, tanto por parte da sociedade 
quanto por parte dos atores governamentais”. (PUTNAN, ANDRADE (1998) 
e BONFIM e SILVA (2003), apud LUBAMBO e COELHO, 2005: p. 24), 

 

Para muitas comunidades a participação cívica acaba sendo um fator 

determinante para o sucesso ou insucesso de um programa social. 

Para uma melhor compreensão deste cenário, vale lançar mão do 

conceito de demandas sociais apresentado por Graça Rua, 

 

As demandas sociais são aspirações e necessidades, sejam elas expressas 
de maneira organizada ou não, e digam respeito a amplos setores da 
sociedade ou a pequenos grupos. (GRAÇA RUA, 1999, p.233) 
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No contexto das políticas públicas, podemos compreender a Agenda 21 

como uma política pública que visa atender demandas sociais e conflitos que vêm se 

agigantando a cada dia, e pedindo um novo posicionamento a nível mundial para 

atender a essas demandas, através da construção de uma ecocidadania para o 

nosso planeta que vem, ao longo dos anos, sofrendo enormes degradações pela 

ação do homem. 

Segundo Nilda Coimbra, Presidente do Comitê de Meio Ambiente da 

Câmara do Comércio – AMCHAM/Brasília-DF, o conceito de ecocidadania, surgiu a 

partir da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano em 1972, que é uma 

junção do conceito de cidadania e ecologia, porém, mesmo fazendo mais de 100 

anos, que surgiu o conceito de ecologia, o caráter inovador do termo tem a ver com 

a articulação dessa idéia no contexto da globalização. 

Segundo, Gilney Viana, Secretário de políticas para o Desenvolvimento 

Sustentável do Ministério do Meio Ambiente:  

 

A Agenda 21 vem se constituindo em um instrumento de fundamental 
importância na construção dessa ecocidadania, num processo social no 
qual os atores vão pactuando paulatinamente novos consensos e montando 
uma Agenda possível rumo ao futuro que se deseja sustentável. (VIANA, 
Prefeitura de Olinda, Out. 2005) 

 

Com isso, se pode tomar como referência a idéia do Professor Amartya 

Sen, que traz a perspectiva de desenvolvimento voltada para liberdade no sentido 

de promover oportunidades sociais adequadas às pessoas, e que elas mesmas 

possam moldar seu próprio destino e ajudar umas as outras. E, portanto, não 

precisam ser vistas como beneficiárias passivas de programas de desenvolvimento. 

 

A liberdade é não apenas a base da avaliação de êxito e fracasso, mas 
também uma determinante principal da iniciativa individual e da eficácia 
social. Ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de 
si mesmas e para influenciar o mundo, questões centrais para o processo 
de desenvolvimento. (SEN, 2000, p, 33)  
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Segundo o texto, Sen procura enfatizar as liberdades substantivas que 

cada indivíduo que compõe a sociedade deve desfrutar, mostrando a importância 

dessas liberdades para o desenvolvimento social. Com isso, podemos entender a 

idéia de desenvolvimento sustentável como forma de atender demandas peculiares 

a cada localidade, de maneira que a liberdade de cada pessoa seja preservada, a 

partir do atendimento das suas necessidades sociais. 

Considerando os aspectos que foram definidos por Sachs, podemos 

entendê-los como sendo parte das reflexões e debates que dominam hoje o cenário 

político internacional, na busca de modelos alternativos de desenvolvimento, que 

sejam capazes de minimizar os problemas econômicos, sociais e ambientais 

contemporâneos, levando em consideração novas concepções de desenvolvimento 

como: endógeno, humano e local, entre os quais, existe a proposta de 

desenvolvimento sustentável. 

Mesmo que ainda haja algumas divergências teóricas acerca do conceito 

de desenvolvimento sustentável, existe algo que é fato: todos os esforços recentes 

de desenvolvimento se apresentam de alguma forma com os postulados de 

sustentabilidade procurando assegurar a longo e médio prazo a permanência e a 

continuidade dos avanços e melhorias na qualidade de vida, organização econômica 

e na conservação do meio ambiente. 

Com isso, pode-se entender que o processo de desenvolvimento 

sustentável local, perpassa por uma nova maneira de entender as demandas locais 

e fica indiscutível a mudança que vem ocorrendo no mundo, tornando antigas 

concepções e organizações ultrapassadas e inadequadas às novas condições de 

vida nos aspectos sócio-econômicos, tecnológicos, políticos e ambientais. 

Na realidade, é válido observar que essas transformações pedem novas 

idéias e conceitos para explicar a realidade, e organizar novas iniciativas e ações da 

sociedade para apresentar soluções a essas novas circunstâncias históricas, que 

vem formado a sustentabilidade mundial. 
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Nesse sentido, a afirmação de Gallopin (2001), que a “transição para um 

mundo sustentável exige um progresso simultâneo em todas às frentes” é bastante 

pertinente. 

Nessa transição para novos paradigmas de desenvolvimento, é relevante 

observar que não só as demandas novas devem ser levadas em consideração, mas 

também novas concepções e percepções de como enfrentar os novos avanços 

tecnológicos, que trazem novas propostas de economia moderna, buscando, assim, 

adequar o desenvolvimento local a essas propostas. 

A agenda 21, certamente traz em sua proposta essas novas adequações 

mundiais, levando em consideração as demandas locais, abrangendo e orientando 

um novo padrão de desenvolvimento para os próximos anos, na sustentabilidade 

através de formulação de políticas públicas voltadas para garantir o desenvolvimento 

sustentável nos aspectos: econômicos, social e ambiental. 

Então, tratar os dois conceitos correlacionados: desenvolvimento 

sustentável e empoderamento social. 

Segundo Furtado (1997) a percepção de que o mais importante é o social 

foi à descoberta mais relevante em sua vida. Esta reflexão de Furtado nos revela 

uma concepção de mundo voltada para o ser humano onde haja respeito e 

comunhão com seus semelhantes e com o meio em que vive. 

O homem e o meio ambiente crescem juntos em harmonia sendo, 

portanto, relevante observar uma nova idéia de desenvolvimento, no qual o foco ou 

fim descamba no indivíduo, levando em consideração o potencial inerente a cada 

pessoa e comunidade. Esse tipo de desenvolvimento sustentado e integrado tem 

como objetivos: dar autonomia às pessoas, grupos e comunidades para agir em seu 

próprio benefício, tornando-os independentes e auto-suficientes, levando assim, os 

atores sociais ao “empoderamento”. 

 

Os fatores de ordem social, institucional e cultural são, assim, reconhecidos 
por terem impactos diretos no incremento qualitativo da comunicação entre 
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indivíduos e atores sociais, na produção de melhores formas de interação 
social e na redução dos dilemas da ação coletiva. (MILANI, 2002-2005). 

 

Para que haja uma melhor forma de interação, com redução dos dilemas 

coletivos, busca-se nas premissas do cooperativismo uma maneira de fomentar a 

economia local através do modelo de Economia Solidária, dando ênfase ao 

empoderamento do capital social. 

 

Definição de capital social integra as noções de controle social, participação 
cidadã, cultura política, cohabitação, convivência e cultura cívica. (MILANI, 
2002-2005). 

 

O capital social resulta em uma combinação de compromisso cívico, 

comunidade e liberdades individuais.  

 

Para Bourdier, 

 

o capital social se configura em um conjunto de relações e redes de ajuda 
mútua que podem ser mobilizadas efetivamente para beneficiar o indivíduo 
ou sua classe social. (BOURDIER apud Milani (2002-2005). 

 

Sendo assim, se constitui uma propriedade do indivíduo, e de um grupo. 

A idéia de capital social nos remete ao contexto de participação e rede de 

relações, que são mais ou menos institucionalizadas. 

Putnan em seu livro, “Comunidade e Democracia”, assevera que, em uma 

comunidade ou sociedade abençoada por estoques significativos de capital social, e 

rede social de compromisso cívico incita a prática geral da reciprocidade e facilita o 

surgimento da confiança mútua. (PUTNAN, 1995).  
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Diante da assertiva de Putnan, pode-se observar que o conceito de 

capital social pode trazer benefícios enormes no campo do desenvolvimento local, 

pois a idéia do capital social traz consigo os pressupostos de redes, parcerias, 

reconhecimento mútuo, a confiança, a reciprocidade, a solidariedade, a cooperação 

e o empoderamento. 

O conceito de redes sociais baseia-se nas idéias de cooperação, 

compartilhamento, colaboração, troca e ajuda mútua entre as partes interessadas. 

Este contexto enfatiza as premissas do cooperativismo, evidenciando seus 

fundamentos e favorecendo a “ideia-ação” vinculada ao desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

Capitulo III 

 

 

3 COMO OS ATORES PERCEBEM A AGENDA 21 

 

 

Esse capítulo foi construído a partir dos depoimentos colhidos nas 

entrevistas com os gestores e as lideranças comunitárias. Buscou-se fazer uma 

análise das entrevistas segundo oito idéias chaves. O capítulo está dividido de 

acordo com as oito categorias encontradas, com trechos das entrevistas, que foram 

enumeradas de acordo com a ordem dos entrevistados e com a análise das falas 

dos atores.  

 

 

3.1 Agenda 21 não foi Assimilada pelos Indivíduos 

 

 

Diante do que foi exposto nas entrevistas ficou evidente que a agenda 21 

do município de Olinda “não está sendo vista” pelas lideranças comunitárias. A 

informação sobre o que é Agenda e alinhamento com as demandas locais é 

escassa. É óbvia a lacuna existente entre o que foi apontado pelos funcionários da 

Prefeitura, no que concerne à formulação e a implementação da Agenda, e o que é 

expresso pelas lideranças entrevistadas. 

Entre as lideranças, suas falas demonstraram que, por não haver o 

conhecimento do Projeto e de suas ações, não há também o reconhecimento 
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enquanto forma de beneficiar a sua comunidade, ou seja, para as lideranças o 

projeto não está sendo visto como ação que beneficia sua comunidade. 

A proposta da Agenda de Olinda traz uma idéia de fazer uma visão 

panorâmica de todas as ações do governo e de promovê-las simultaneamente. Isto 

parece que não está sendo eficiente, visto que na maioria das entrevistas foi 

detectado que não há um reconhecimento da Agenda por parte da população 

através das suas representações comunitárias. Este desconhecimento ficou 

evidenciado no âmbito dos vários equipamentos sociais pesquisados, tais como: 

saúde, ONGs, associações comunitárias e educação, deixando notória, mais uma 

vez, a falta de proximidade da Agenda 21 com as necessidades reais da população. 

Verifica-se o distanciamento das ações referentes as demandas locais, uma vez que 

a Agenda não traz um alinhamento com as reais necessidades da população 

conforme verificado nas entrevistas. A Agenda 21 não está sendo vista pela 

comunidade, e não tem conhecimento e não participou ativamente das ações. Por 

outro lado, a temática da Agenda, por não fazer parte ainda do universo das 

pessoas entrevistadas, não consegue ser relacionada com os programas e projetos 

do Governo Federal para o município, mesmo quando se tratam de ações que estão 

nas metas do projeto. 

Pode-se supor que essas variáveis podem ser causadoras de uma falta 

de resultados efetivos, ou seja, resultados que possam nos dar informações mais 

concretas sobre a real percepção das comunidades acerca da Agenda 21 do 

município, durante o período de implantação já decorrido. 

Em muitas das entrevistas ficou evidenciada a existência de uma 

demanda grande de questões que são emergentes, tais como: emprego, violência, 

drogas, educação, saneamento e saúde. Porém, em nenhum momento, essas 

questões foram relacionadas à Agenda 21 ou a qualquer proposta de planejamento 

para atendê-las de acordo com critérios estabelecidos por algum plano, projeto ou 

programa de governo que contemple estas questões como forma de cumprir um 

planejamento já traçado para o atendimento dessas demandas. 

Isso mais uma vez enfatiza a nossa idéia de que a Agenda não é 

reconhecida pelas comunidades, nem mesmo por meio das ações que estão sendo 
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promovidas nas mesmas atualmente, nem por meio de projetos do Governo Federal 

que fazem parte das ações da Agenda. 

 

 

3.2 Desajuste entre a Ação Política Prevista e a Realidade Encontrada 

 

 

Nas entrevistas os funcionários públicos, a coordenação do Fórum da 

Agenda, os Secretários e a Prefeita, outros indivíduos que estão diretamente ligados 

a Agenda, procuraram demonstrar que a mesma foi montada com a participação da 

comunidade, porém o que ficou claro foi à ênfase nas demandas do governo, haja 

vista que o plano de governo foi contemplado integralmente no projeto da Agenda. 

Há um espaço vazio entre as demandas existentes nas comunidades que 

são reais para a população e as ações propostas na Agenda. 

Neste sentido, muitas das demandas que foram colocadas na Agenda do 

município são decorrentes de uma estratégia para contemplar o plano de governo, 

deixando em segundo plano as reais demandas da população. Há um “espaço 

vazio” entre as demandas existentes nas comunidades, que são reais para a 

população, e as ações propostas na Agenda a nível mundial, que é a promoção da 

Agenda, conforme trecho da entrevista 05 com Gestores:  

“As ações coincidem com o plano de Governo”. (trecho da entrevista 05 

com gestores). 

“Houve algumas propostas, porém a maioria dos projetos foi do Governo 

e demandas das secretarias que já existiam, já codificadas”. (trecho da entrevista 01 

com gestores). 
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“O que precisa é enxugar mais o plano da Agenda, ou seja, focar mais 

nas ações que sejam mais pertinentes a Agenda 21, fazer uma revisão crítica da 

Agenda, ter projetos mais específicos na Agenda, buscar uma forma (metodologia) 

de como levar a Agenda para a sociedade”. (trecho retirado da entrevista 01 com 

gestores). 

Ao longo das entrevistas as lideranças colocaram os problemas mais 

frequentes que ocorrem em suas comunidades, o que nos deu uma amostra das 

demandas reais das comunidades e como os moradores vêem o atendimento delas 

através do Projeto da Agenda 21, visto que essa metodologia utilizada pelo 

município não dá uma idéia de um novo projeto, mas sim, de um “encaixe” do 

planejamento já existente no Governo. 

Desta forma, a visualização da Agenda, enquanto uma proposta para 

desenvolvimento, se perde ou fica “abafada” pelo plano de Governo. Esta maneira 

de formular a Agenda com ênfase no plano de governo pode ter sido uma das 

variáveis que influenciaram para que a Agenda 21 no município não fosse “vista”, 

enquanto um projeto que tem como proposta a sustentabilidade econômica social e 

ambiental. 

 

 

3.3 A falta de Credibilidade no Poder de Negociação da Comunidade 

 

 

Algumas lideranças entrevistadas fizeram questionamentos acerca da 

Prefeitura dizendo não terem sido informadas sobre a Agenda 21, e que a única 

culpa é da Prefeitura, que não se interessa pelas comunidades distantes do centro 

de Olinda e ainda mais, que não foram informados porque “não há vontade política” 

ou porque “a comunidade é pobre”. 
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Nestes relatos vê-se à falta de articulação destas comunidades com a 

instituição Prefeitura de Olinda. Também ficou clara a dificuldade de perceber seus 

direitos, mostrando que não existe o entendimento de que no processo há também a 

participação da comunidade. Não só é uma questão que deve ser analisada como 

falta de interesse da Prefeitura pelas comunidades mais distantes, mas também é 

uma questão de percepção de direitos que são inerentes à comunidade, de 

necessidade, de organização e mais ainda, de comunicação entre as comunidades e 

a instituição. Portanto, fica evidente a dificuldade de articulação das comunidades 

com a Prefeitura e vice-versa. Isso ficou claro até mesmo nas comunidades que são 

mais organizadas, como é o caso da comunidade de Peixinhos na RPA 3. 

Houve liderança, que deixou claro, que se utiliza de políticos influentes 

para conseguir benefícios para sua comunidade, por achar que só assim a 

comunidade vai ser respeitada e suas reivindicações serão atendidas, conforme 

trecho retirado da entrevista 12 com as lideranças, ao responder a pergunta: você 

atuou pessoalmente? Ou através de políticos influentes? 

“Sim, atuei pessoalmente, mas com apoio de um político da comunidade 

que está ajudando”. 

“Sim, atuei. Utilizamos influência política nos procedimentos para facilitar 

o atendimento e toda equipe trabalha inclusive eu” (trecho retirado da entrevista 11 

com as lideranças). 

“Sim, atuo, mas às vezes tenho o apoio do PC do B que tem algumas 

lideranças na comunidade. O projeto Criança Esperança veio para o CAIC assim”. 

Em muitas entrevistas, as lideranças mostraram como se organizam para 

reivindicar seus direitos e como conseguem negociar com a Prefeitura benefícios 

para suas comunidades. A comunidade de Peixinhos tem uma história de várias 

conquistas através de lutas de suas organizações, Associações, e ONGs. Nesta 

comunidade há um espaço de convivência que abriga várias entidades 
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governamentais e não-governamentais, que é o antigo matadouro ou abatedouro 

que é o lugar onde ocorre o abate de animais destinados ao consumo humano.1 

Mesmo sendo uma comunidade que apresenta conquistas por intermédio 

de organizações da sociedade civil, em algumas entrevistas foi expressa a 

dificuldade de comunicação com a Prefeitura. 

Isso mostra que há pouca credibilidade na participação das comunidades 

nas políticas públicas, o que pode ser mais uma variável que contribui para a falta de 

alinhamento das demandas locais com o planejamento de políticas públicas. Essas 

políticas devem atender essas demandas, visto que a comunidade não se organiza 

na busca de um entendimento com a Prefeitura. 

Na comunidade de Peixinhos, a Agenda também não é reconhecida pelos 

entrevistados, nem mesmo por meio dos projetos do Governo Federal contemplados 

no projeto da Agenda 21 do município e que utilizam o espaço do Nascedouro como 

sede dos projetos para realização de assembléias e encontros como é o caso do 

Agente Jovem e Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 

O caso da Agenda 21 fica mais emergente, já que traz questões urgentes 

discutidas por vários países com o intuito de minimizar dificuldades referentes ao 

bem-estar da população, nas questões econômicas, ambientais e sociais, que 

precisaram ser revistas e alinhadas de acordo com as necessidades das 

localidades. Para isto, é preciso que haja a percepção das comunidades sobre 

essas questões que se referem a sustentabilidade local. 

                                                 
1 A instituição Matadouro de Peixinhos foi desativada em 1976, porém, por ter uma importância 
histórica, o prédio foi tombado pelo patrimônio histórico municipal em 1980. O antigo Matadouro de 
Peixinhos foi inaugurado em 1919 com material importado da França. Foi projetado com 15 blocos, 
numa área de 8.494 metros quadrados, porém em 1987, só restavam três desses blocos. Metade da 
estrutura metálica foi serrada e vendida como ferro velho. O prédio do antigo Matadouro hoje foi 
reestruturado e abriga várias instituições.O local é chamado de Nascedouro e é fruto de um grande 
movimento das entidades que ocupam seu espaço, assim como de outras entidades não-
governamentais e governamentais que lutaram para que o espaço não fosse transformado em lixão, 
inclusive uma das entidades não-governamentais chama-se Boca do Lixo por conta do movimento 
que gerou o Nascedouro. 
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A importância da percepção das pessoas acerca dos problemas locais e 

das necessidades de suas comunidades irá trazer um alinhamento das políticas 

públicas com a sua realidade. 

 

 

3.4 Predominância de uma Visão Fragmentada 

 

 

Busca-se trazer uma visão da percepção das pessoas através da 

pesquisa em vários equipamentos sociais. Entrevistas de lideranças nesses 

equipamentos existentes na comunidade, que mostra uma visão de como se dá a 

inter-relação desses vários setores tais como: educação, saúde, associações e 

ONGs, nas comunidades pesquisadas. 

Em um equipamento social na área de saúde houve um depoimento que 

apresentou uma opinião diferente da maioria, mostrando uma informação que, em 

outros equipamentos da mesma comunidade e para a mesma pergunta, divergia das 

demais. 

“Agora lembro que já tivemos duas reuniões relacionadas a isso; para 

apresentação do projeto Agenda 21. Foi sobre o convênio com bancos para saber 

como vai ficar a mudança nas comunidades V8 e V9 onde têm o canal da malária. A 

obras será o escoamento do canal, e para isso devem tirar as família dos mangues e 

colocar em outra área”. (trecho retirado da entrevista 11 com as lideranças). 

“(...) principalmente no canal da malária que, quando chove, alaga tudo. 

As famílias ficam desesperadas e desabrigadas, fica inviável o trânsito pelas ruas 

próximas, e depois vêm as doenças; leptospirose, diarréias, verminoses, etc”. 

Com isso, ficou bastante evidente na observação das várias 

comunidades, que cada equipamento social existente, na maioria das entrevistas, 
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trata de buscar informações que são mais voltadas para sua área não havendo a 

mesma linguagem sobre as informações gerais, ou seja, cada equipamento 

entrevistado tinha informações acerca de sua área de atuação, porém não há uma 

visão da comunidade como um todo. 

“Não sei informar sobre outros projetos. Os da nossa área são sempre 

acatados pela Prefeitura” (trecho retirado da entrevista 10 com lideranças). 

Os programas que são da área de saúde não são vistos pela área de 

educação, os da área de educação não são vistos pela área social, ou seja, a 

comunidade não se articula enquanto população que busca melhoria para os 

problemas da comunidade como um todo, e acaba com ações isoladas, o que no 

final não gera o resultado esperado que é a melhoria na qualidade de vida das 

pessoas. 

Isso mostra a falta de comunicação e articulação das lideranças dentro 

das comunidades, revelando a dificuldade de organização. Nesse sentido, verifica-

se que essa desarticulação denota a dificuldade das pessoas de se unirem para um 

só objetivo que é a melhoria da comunidade. Isso é observado como uma questão 

que pode estar colaborando para falta de adesão a Agenda 21. 

Essa constatação dá uma amostra de que as ações que são 

setorializadas, não buscando uma interação entre os equipamentos sociais, 

provocam um rebatimento na população tanto nos serviços oferecidos na 

comunidade quanto no que se refere a uma continuidade e mais ainda, uma 

identificação dos serviços oferecidos pela Prefeitura à comunidade, o que facilita 

uma melhor visualização desses serviços. 

Os equipamentos sociais têm o objetivo de atender às necessidades 

básicas da população no que se refere à saúde, educação, transporte, segurança, 

lazer, assistência social, entre outros. Para a Agenda 21 essa desarticulação dos 

serviços oferecidos pelos vários equipamentos sociais traz um reflexo negativo. A 

Agenda pede uma discussão que contemple esses equipamentos de forma que haja 

um atendimento às demandas locais de maneira que todos os serviços oferecidos 

estejam sabendo de todas as demandas da comunidade, e também que haja uma 
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articulação desses serviços, com o intuito de prover as necessidades da 

comunidade. 

Há disputas entre lideranças, o que dificulta o trabalho e só atrapalha a 

comunidade, líderes utilizam-se do poder inerente ao cargo para botar em práticas 

idéias a cerca das necessidades das comunidades partindo da sua própria 

percepção. Isso também influi na falta de informação das comunidades, na 

percepção dos direitos e na dificuldade de organização para reivindicar seus direitos, 

deixando que o líder apresente propostas sem uma prévia consulta a população que 

vive na comunidade. 

Alguns líderes deixaram claro que por serem opositores da atual Prefeita 

não conseguem ter acesso a muitas informações sobre os projetos para sua 

comunidade. A comunidade não é chamada para as discussões sobre estes 

projetos. Muitos colocaram que o projeto sempre vem de “cima para baixo” e não há 

uma prévia discussão com a comunidade, o que deixa uma lacuna entre, o que para 

eles são demandas urgentes e os serviços que a Prefeitura oferta. 

 

 

3.5 Permanece a Necessidade de Prover as Necessidades Básicas 

 

 

O projeto pode, em princípio, parecer uma proposta pouco atrativa para a 

população de baixa renda, que luta diariamente pelo atendimento de suas 

necessidades básicas, se não houver, paralelamente, a garantia de atendimento das 

demandas emergenciais da população, visto que algumas dessas demandas ,como 

o nível escolar baixo, têm um rebatimento na percepção das pessoas. Um indivíduo 

que tem o nível de escolaridade baixa tem uma percepção menor de que um 

indivíduo que tem um nível de instrução maior. 
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Uma discussão sobre um movimento mundial que trata de questões 

econômicas, ambientais e sociais como a Agenda 21 nos mostra que ainda existe 

um longo caminho a percorrer, pois fica um pouco difícil haver um entendimento por 

parte de uma população que sofre com carências, as mais variadas possíveis, já que 

o ser humano é motivado pelas suas necessidades, valores e crenças. No caso da 

Agenda 21, fica uma proposta que não se torna muito interessante, visto que a 

percepção dessa pessoa ainda está muito voltada para suas necessidades básicas, 

e muitos valores e crenças precisam ser trabalhadas para que, então, a Agenda seja 

vista como um instrumento de melhoria para essas comunidades. 

Muitos líderes, em suas falas, colocaram que uma grande maioria da 

população de suas comunidades depende do atendimento das necessidades 

básicas através, quase que totalmente, dos programas e projetos do Governo 

Federal intermediados pela Prefeitura, e muitos desses programas estão no projeto 

da Agenda do município. 

Sobre a Agenda 21, a maioria dos entrevistados foi categórica em afirmar 

que não conhecia ou nunca ouvira falar, porém, ficou claro que muitos programas, 

como o bolsa família, estavam presentes na comunidade. Outros programas que 

também foram citados foi o CRAS, Agente Jovem e o PETI. Isso nos revela que há 

ainda uma forte presença do Estado nesta comunidade e que, esses programas são 

responsáveis pelo atendimento de várias necessidades, revelando que sem essa 

presença não há condições de sobrevivência para muitas dessas pessoas. 

“Sim, alguns projetos como os que têm no Nascedouro. O CRAS, o 

Agente Jovem, o Bolsa Família, que atende a uma demanda da população que é 

muito carente”. (trecho retirado da entrevista 04 com lideranças) 

“As pessoas levam uma vida muito difícil, não tem nada, não tem 

emprego, uma vida digna, saúde, moradia decente”. (trecho retirado da entrevista 05 

com lideranças) 
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3.6 Predomina a Visão do Estado como Provedor 

 

 

A visão do Estado como provedor ainda é muito forte nas comunidades 

que foram pesquisadas. Nas falas das lideranças fica evidente que a população 

carente tem a visão de que o Estado deve prover suas necessidades básicas e esta 

é uma questão que contribui para a falta de adesão da população a Agenda 21, visto 

que o projeto busca alternativas que visam promover a independência da população 

através da proposta de desenvolvimento sustentável para comunidades. 

Nas falas das lideranças, fica sempre a ênfase no atendimento das 

necessidades básicas da população por meio dos projetos do governo e a 

dificuldade de se manter, quando não mais existe o benefício financeiro, mostrando 

que alguns ficam revoltados por não terem mais essa ajuda. Outros, só entendem 

qualquer participação nos projetos e programa da Prefeitura se houver algum ganho. 

Isso grifa nossa idéia de que na população pesquisada ainda há uma visão muito 

forte do Estado como provedor de suas necessidades. 

“Até têm alguns projetos como: Agente Jovem, mas não têm muito 

resultado porque o projeto termina e eles acabam ficando mais revoltados, pois não 

têm como se manter sem a ajuda financeira do projeto”. (trecho retirado da 

entrevista 03 com lideranças) 

“Sempre que formamos grupos de promoção de saúde temos sempre que 

apelar para algum subterfúgio para trazer a população, pois em geral eles não 

querem participar, só se tiver algo para receber”. (trecho retirado da entrevista 10 

com lideranças) 

Nesses depoimentos, fica uma amostra de como a pessoas vêem o 

Estado como provedor, revelando que ainda há um longo caminho a ser percorrido 

para Agenda 21, visto que sua proposta traz uma visão de empoderamento de 

comunidades, ou seja, a comunidade agindo para buscar soluções para sua própria 

sustentabilidade.  
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O que ficou evidente nos depoimentos foi a forte dependência das 

pessoas em relação ao Estado. Essa idéia do Estado como provedor das 

necessidades da população termina se constituindo num entrave para a proposta da 

Agenda, visto que esta pressupõe uma maior independência através da 

sustentabilidade ambiental, econômica e social. 

 

 

3.7 Percepção Institucional Incompleta 

 

 

Nas entrevistas foi muito evidenciada a falta de informação e de 

conhecimento da população sobre a Agenda, o que dá uma visão limitada das 

questões propostas pela Agenda 21. 

Muitos líderes trazem uma visão institucional incompleta. Não visualizam 

os projetos da Prefeitura, até mesmo os projetos que já estão atendendo a sua 

comunidade. 

“Não, só resolvemos problemas do grupo mesmo. Procuramos a 

Prefeitura através da Assistência social para encaminhar as nossas reivindicações”. 

(trecho retirado da entrevista 02) 

“Tem o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), mas só vou 

aceitar se for beneficiar a comunidade, se não for, não quero. Dizem que o PETI dá 

uma ajuda financeira mas se ficar atrasando a comunidade e a “cai em cima” do 

conselho, não vou querer”.(trecho retirado da entrevista 12 com lideranças) 

Nos vários equipamentos sociais pesquisados houve entrevistas que 

evidenciaram até a falta de informação sobre os próprios equipamentos sociais da 

comunidade. Há uma falta de informação até sobre os serviços que são oferecidos 

pelos equipamentos sociais da comunidade, isso dificulta o entendimento da 
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comunidade no que se refere aos reais serviços que são oferecidos por cada 

equipamento.  

Essa percepção limitada com relação à Prefeitura nos revela que esse 

fator apresenta um forte indício para falta de adesão a Agenda 21, visto que a 

proposta foi elaborada pela Prefeitura, inicialmente, para posteriormente ser 

discutida com a população. E, nesse sentido, é muito importante ressaltar que a 

visão que a população assistida pelo projeto tem em relação à instituição Prefeitura 

colabora para o processo de adesão ou não. 

Na nossa observação, vimos que em muitas falas houve críticas por parte 

das lideranças, o que revela uma visão incompleta da Prefeitura como instituição. 

Isso ficou claro em relação aos projetos que estão nas comunidades atendendo as 

demandas locais, mas não há um entendimento da população sobre os projetos 

como sendo promovidos pela Prefeitura. 

 

 

3.8 Capacidade Limitada do Governo para Acompanhar e Monitorar as 

Ações 

 

 

Nas entrevistas com os gestores, houve depoimentos que mostraram a 

dificuldade da Prefeitura em acompanhar e monitorar as ações da Agenda 21 e, 

nesse sentido, foram citados alguns entraves ao processo tais como: a dificuldade 

de infra-estrutura, de pessoal para fazer o acompanhamento e o monitoramento das 

ações previstas no plano. 

Nesse momento a Agenda encontra-se em fase de monitoramento e a 

infra-estrutura é muito precária. Há a falta de pessoal e, atualmente, a Agenda 21 só 

tem o Diretor e o coordenador do Fórum, o que não supri a necessidade no que diz 
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respeito ao acompanhamento das ações bem como ao monitoramento, conforme 

trecho retirado da entrevista 03 com gestores: 

“Pretendemos montar uma nova revista contendo todas as informações 

das Secretarias com as ações que foram realizadas. Estamos tendo dificuldades 

porque não temos um assistente administrativo para ajudar na compilação dos 

dados (...)”. (trecho retirado da entrevista 03 com gestores) 

O que ficou evidente no que se refere ao acompanhamento e 

monitoramento foi à dificuldade por parte da Prefeitura em disseminar a idéia da 

Agenda até na própria instituição, conforme revela trechos retirados da entrevista 01 

com gestores: 

“Outro fator muito importante é a adesão das secretarias, que não está 

ocorrendo por completo. Muitas secretarias não dão à devida importância ao projeto 

da Agenda e tratam as ações como se fosse parte do cotidiano das mesmas e 

dificultam o nosso trabalho de coleta de dados”. (trecho retirado da entrevista 01 

com gestores) 
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CAPÍTULO IV  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

4.1 Considerações Finais 

 

 

O desenvolvimento sem planejamento e só pensado sobre os aspectos 

econômicos causou um distanciamento da maioria da população, visto que não 

trouxe muitos benefícios para ela, mas sim agravou mais os problemas sociais. A 

proposta da agenda 21 é de promover o desenvolvimento sustentável a partir do 

empoderamento social. Essa proposta busca reparar os problemas sociais de 

grande parte da população que sofre as conseqüências do desenvolvimento sem 

planejamento. 

A idéia de se trabalhar um projeto como a Agenda 21 pressupõe que haja 

possibilidades para que uma maioria da população tenha acesso a serviços de 

necessidades básicos, tais como: educação, saúde, moradia, entre outros. Isso 

revela as questões que são contempladas no projeto da Agenda do município de 

Olinda e mudanças nos campos, ambiental, econômico e social, que são propostas 

advindas das agendas mundiais e do Brasil, claro que, observando as devidas 

localidades e suas particularidades. 

A Agenda 21, traz uma proposta de desenvolvimento sustentável, que 

pressupõe que a maioria da população tenha acesso aos serviços de necessidades 

básicas, tais como: educação, saúde, moradia, entre outros. Essas propostas que 
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foram acordadas na Agenda 21 mundial e estão contempladas no projeto da Agenda 

21 do município de Olinda, porém, não estão em conformidade com as demandas 

locais. 

Com base nos objetivos da pesquisa, buscou-se investigar a percepção 

das pessoas em relação ao Projeto Agenda 21, discutindo algumas categorias que 

surgiram a partir das impressões de campo. Chegamos à identificação de oito 

categorias que, na nossa interpretação, abordam o questionamento da nossa 

pesquisa que é: qual a percepção das pessoas sobre o projeto Agenda 21 de 

Olinda? Entendo que essas categorias nos dão uma visão da percepção das 

pessoas acerca do projeto. 

Com isso, busca-se identificar como está a percepção das pessoas 

assistidas pelo projeto e o alinhamento das propostas da instituição gestora com as 

demandas da população. Para tanto, o projeto da Agenda 21 em nível mundial deixa 

clara a necessidade da população participar de todos os processos da Agenda, bem 

como da mesma atender as demandas mais emergentes da população. 

Para tal, foram encontradas nas nossas observações as seguintes 

categorias: A Agenda 21 não está sendo assimilada pelos indivíduos ou pelos 

moradores, desajuste entre a ação política prevista e a realidade encontrada, a falta 

de credibilidade no poder de barganha da comunidade, visão fragmentada ou 

setorial, necessidade de prover as necessidades básicas, visão do Estado como 

provedor, percepção institucional incompleta e capacidade limitada do Governo para 

acompanhar e monitorar as ações proposta no projeto. 

O modelo analítico foi constituído pela realização de pesquisa de campo 

com dois grupo, os gestores do projeto e as lideranças comunitárias nas RPAs 2 e 3, 

o que deu uma visão sobre percepções diferenciadas a cerca do projeto. E nesse 

sentido, chegou a algumas considerações que podem foram observadas ao longo 

dessa pesquisa sobre a percepção dos atores sobre a Agenda 21 de Olinda. 

O estudo mostrou que para que a proposta de desenvolvimento 

sustentável proposta pela Agenda contemple as comunidades de baixa renda, se faz 

necessário ter uma visão das reais condições dessa população tomando como base 
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às demandas que mais se apresentam, visando mostrar a realidade evidenciada nos 

índices de pobreza, denotando um contexto social bem distante das propostas de 

sustentabilidade ambiental, econômica e social que a Agenda 21 propõe.   

A discussão sobre questões como violência, que, a todo o momento foi 

citada nas entrevistas são questões que refletem o alto índice de desemprego, a 

falta de saneamento que traz os problemas de saúde e a falta de infra-estrutura em 

alguns bairros que impossibilita que a comunidade possa ter projetos tais como: de 

esportes, oficinas, enfim, trabalhos que envolvam os jovens para que seja 

minimizado o problema da violência e das drogas como foram pontuados nas 

entrevistas. O processo é um efeito dominó, isto é, uma coisa influencia outra. 

Outro fato que foi verificado como um fator que contribui para falta de 

adesão da população é a baixa escolarização da população. Em muitas entrevistas, 

ficou evidenciada, a questão educacional. A educação é uma condição importante 

para que um indivíduo consiga perceber novas idéias, busque soluções de melhoria 

para si e para sua comunidade. Essas questões só serão modificadas a partir de 

uma nova visão acerca delas, ou seja, uma percepção diferenciada através da 

aquisição de novos conhecimentos e entendimentos sobre o assunto que pode estar 

influenciando em suas vidas e na das pessoas ao seu redor. 

Nesse sentido, podemos compreender que o processo educacional pode 

influenciar diretamente nas ações das pessoas e no caso das comunidades 

estudadas há essa lacuna no que se refere à educação da população, que é um 

fator de grande influência na percepção das pessoas. 

Nas entrevistas foi muito evidenciada a falta de informação e 

conhecimento da população, o que dá uma visão limitada das questões propostas 

pela Agenda 21, e nesse processo, a educação é uma condição primordial para que 

haja uma mudança na percepção das comunidades assistidas pelo programa, no 

que se refere às questões ambientais, econômicas e sociais. 

As comunidades nas quais foram feitas às entrevistas, em muitos 

momentos dá a impressão de estar-se em mundos diferentes, pois enquanto se ver 

a cada momento discussões acerca de questões como tecnologia, as comunidades 
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de baixa renda estão na discussão de como ter acesso ao programa bolsa família 

por uma questão de atendimento das necessidades básicas. 

Como, então, compreender as necessidades dessa grande parte da 

população sem verificar as suas reais demandas. Se houver um pensamento 

unilateral dos gestores, estarão promovendo ações que efetivamente não trarão os 

benefícios que se precisa, bem como não serão atingidas as metas da Agenda 21, 

que é conscientizar a população para que ela faça parte da promoção das ações e 

ao mesmo tempo seja sujeito dela. 

Nesse sentido, verifica-se, que para que a população consiga dar uma 

nova interpretação à questão proposta pela Agenda 21, faz-se necessário uma real 

mudança de percepção. E para tal, é necessário um direcionamento de ações que 

visem antes de tudo rever as reais as dificuldades que a população carente vem 

sofrendo. 

Entende-se que o processo da percepção no ser humano perpassa 

também pelas suas necessidades, motivação e até por uma predisposição mental. É 

importante mostrar que no momento em que as necessidades básicas de um 

indivíduo não estão sendo supridas, como é o caso das comunidades pesquisadas, 

ficam lacunas a serem preenchidas, e essas lacunas ocupam espaços em suas 

vidas que não deixarão que outra questão os motive. Isso implica numa 

predisposição mental para o atendimento das necessidades que estão faltando, 

tirando de foco outras questões, ou colocando em segundo plano, foi este processo 

que ficou evidente neste estudo. 

A realidade da maioria da população de baixa renda é muito difícil no 

Brasil e no Estado de Pernambuco, que vem buscando se firmar depois de um 

período de grande defasagem econômica. O reflexo disso são as grandes 

comunidades com altos índices de desemprego, analfabetismo, pouca saúde, 

dificuldade de se articular, se organizar e defender seus direitos. 

No município de Olinda a situação torna-se mais difícil no que se refere a 

sustentabilidade da população porque Olinda tem sua maior oferta de emprego no 

comércio e turismo, e a população dos bairros pesquisados é uma população com 



 78 

pouca instrução como já foi pontuado e, conseqüentemente, com pouca qualificação 

profissional. 

Sobre o projeto da Agenda 21 ficou claro na maioria das entrevistas que é 

preciso percorrer um longo caminho ainda para que a Agenda seja reconhecida e 

mais ainda, que seja incorporada na lista de prioridades da população pesquisada. É 

necessário, antes de tudo, rever as questões básicas de educação, saúde, renda e 

moradia, para, então, promover outras discussões. 

Muitas coisas passam pela informação, outras pela organização, e outras 

por questões básicas como renda e saúde. Enquanto não houver um atendimento 

das demandas reais dessa população fica difícil implantar um projeto como a 

agenda 21. Não é uma tarefa fácil trabalhar os vários níveis de conscientização em 

uma população com tal carência.  A revisão das várias demandas também leva um 

tempo para que, então, as comunidades possam focar-se nas questões de 

desenvolvimento sustentável, ou seja, pensar em gerações futuras, o que para os 

moradores dessas comunidades acaba sendo algo utópico diante das suas questões 

mais emergentes. 

Diante do exposto, na maioria das entrevistas ficou evidente que ainda há 

uma falta de informação nas comunidades sobre a proposta que está contemplada 

da Agenda 21, ficando assim, uma lacuna entre a Agenda que foi formulada e a 

Agenda que é necessária para uma grande maioria da população. 

Como já foi enfatizado anteriormente, fica difícil uma real conscientização 

sobre as questões propostas na Agenda 21 para uma população que tem como 

demandas as principais necessidades básicas que não são atendidas a contento, 

visto que, a percepção do indivíduo procura selecionar o que é de maior 

necessidade para ele, deixando as outras coisas em segundo plano. 

Ao longo das entrevistas com as lideranças foram sendo colocadas, 

repetidas vezes, às questões que são o foco de suas atenções. Isso vem corroborar 

com nosso entendimento de que a Agenda 21 ainda não se tornou uma necessidade 

real, na percepção dos indivíduos das comunidades pesquisadas. 
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Nas entrevistas feitas com os funcionários de Olinda sobre a 

implementação da Agenda sempre ficou claro, por parte dos entrevistados, que a 

Agenda foi construída a partir das demandas da população trazidas por suas 

representações sociais presentes durante toda a discussão. Por outro lado, as 

entrevistas com as lideranças comunitárias trouxeram uma visão completamente 

diferente, pois, nem os entrevistados que reconheceram ter conhecimento da 

Agenda 21 souberam colocar como ocorreram as discussões iniciais para 

implementação da Agenda. A maioria não reconheceu o que é a Agenda 21 e uma 

pequena parte que admitiu saber, não conseguiu responder se sua comunidade 

esteve presente nas discussões iniciais, nem se sua comunidade apresentou 

propostas. 

Outra questão que ficou evidente nas entrevistas com os funcionários da 

Prefeitura foi à dificuldade encontrada para adesão da população. Isso mostra que o 

processo de construção da Agenda não atendeu as reais demandas da população, 

bem como mostra um distanciamento na formulação das políticas públicas das reais 

necessidades da população em geral. 

Tanto nas entrevistas com os gestores do projeto da Agenda, quanto no 

documento que compõe todo projeto da Agenda 21 do município foi evidenciada a 

participação da população por meio de suas associações comunitárias, ONGs, 

equipamentos de saúde e educação, porém, nos bairros pesquisados, a grande 

maioria dos entrevistados como já foi citado anteriormente não conhece a Agenda 

21. 

Esse fato nos leva para uma discussão sobre como se deu para uma 

discussão sobre como se deu à participação da população, visto que, na entrevista 

com as lideranças, foi constatado que não há um conhecimento acerca das 

propostas da Agenda. Mesmo nas comunidades que tem uma melhor organização 

como é o caso da comunidade de Peixinhos, ainda falta uma maior participação das 

comunidades para que então a Agenda seja reconhecida como um instrumento de 

participação população, que é a real proposta da Agenda 21. 
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4.2 Recomendações 

 

 

Com este estudo, foram verificados alguns pontos que devem ser 

ressaltados buscando dar uma contribuição para o desenvolvimento da Agenda 21 

do município de Olinda, bem como para novos estudos sobre o tema. 

Fica aqui a verificação de um ponto importante com relação à análise da 

formulação da Agenda 21 enquanto instrumento popular, que é o envolvimento da 

sociedade como principal desafio para a adesão da população, para que então, 

possam ser contempladas as principais demandas da população no projeto. 

Inclusive nas entrevistas com os gestores houve falas que deixaram claro 

que a Prefeitura deveria ficar na retaguarda, captando recursos e que na realidade a 

instituição deveria promover o empoderamento das comunidades, para que assim 

haja a disseminação da Agenda no município, e conseqüentemente, a adesão da 

população. Com a disseminação da Agenda por meio do empoderamento das 

comunidades se terá o projeto como facilitador, para que haja a possibilidade de 

continuidade a partir da mobilização popular, com a Prefeitura apenas como a ponte 

na busca de captar recursos através dos órgãos de financiamento para que as 

ações aconteçam. 

Nesse sentido, volta-se a lembrar que a Agenda 21 tem como desafios a 

sustentabilidade da população nos níveis econômicos, ambientais e sociais, 

promovendo reais mudanças para um mundo que se deseja sustentável para as 

nossas gerações futuras. Isso só será possível quando a população participar 

ativamente da formulação de políticas que visem minimizar a situação que se 

instalou formando um contexto social de grandes desigualdades no qual a pobreza e 

a exclusão social são aspectos recorrentes de uma imposição econômica, 

principalmente, em países em desenvolvimento como o Brasil. 

É necessário, e depende da população, fazer valer seus direitos. É só 

dessa maneira que se pode ter um controle social das políticas públicas, e no que se 
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refere à Agenda, não pode ser diferente, visto que sua proposta pressupõe uma 

mobilização popular para que haja uma real conscientização da população para os 

pressupostos de desenvolvimento para uma sociedade que se deseja sustentável. 

A proposta da Agenda só será possível quando existir uma 

conscientização política sobre importância do projeto para a melhoria da qualidade 

de vida da população com base nos pilares de sustentabilidade econômica, 

ambiental e social. Não haverá possibilidade de uma adesão em longo prazo pela 

população, o que nos reporta ao conceito de percepção no que se refere a maneira 

como seleciona-se o que é necessidade mais emergente para nós, deixando em 

segundo plano o que não é emergente naquele momento. 

A população que foi entrevistada tem como necessidades emergenciais à 

auto-sustentação e o atendimento de demandas que são recorrentes ao longo de 

suas vidas, o que dificulta a possibilidade de outros discursos ou até a 

conscientização de pressupostos que trazem uma nova ordem de pensar, e que 

exigem mudanças de paradigmas. 

A Agenda 21 de Olinda teve como base inicial à contemplação do plano 

de Governo do município, ou seja, todas as ações que a Prefeitura tinha que 

executar foram colocadas dentro do projeto da Agenda, ficando difícil até as ações 

de monitoramento. As ações envolvem todas as secretarias e é necessário que haja 

um processo de monitoramento afetivo com relatórios informando como está sendo 

executada às ações que constam como metas da Agenda para as várias secretarias 

envolvidas. 

Diante disso é importante observar que o projeto da Agenda 21 do 

município, por ter como metodologia a contemplação do plano de governo, acaba 

dificultando a visibilidade da Agenda enquanto uma proposta de desenvolvimento 

com um foco para o desenvolvimento que visa uma participação efetiva da 

população. 

O desenvolvimento proposto na Agenda 21 tem um objetivo claro de 

promover a autonomia às comunidades para discussão de grupos, para que, então, 
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esses grupos possam agir em seu benefício na tentativa de levar os atores sociais a 

serem sujeitos das suas propostas de ação. 

A proposta que foi elaborada a nível mundial para a agenda 21 foi a de 

uma participação ativa dos atores sociais na intenção de promoção de cidadania 

ativa, a qual deve ter como pressuposto básico uma nova concepção para as 

organizações no espaço das políticas públicas. 

Na entrevista com os gestores não ficou claro quais foram às propostas 

que constam na Agenda do município que foram solicitadas pelos representantes 

das comunidades, ou seja, as representações da sociedade civil estiveram 

presentes na formulação do projeto, porém não há uma participação significativa no 

que concerne a solicitação para as demandas de sua comunidade. 

Assim, constata-se, que as propostas que estão na Agenda, não deixam 

de ser fruto de uma discussão com algumas entidades, as quais constam no projeto 

da mesma como entidades que fizeram parte das discussões iniciais dos fóruns de 

debate e das reuniões, porém, não houve uma busca de contemplar as 

necessidades específicas das comunidades, visando priorizá-las no projeto. 

Diante dos pontos que foram explorados nas entrevistas com as 

lideranças vê-se aqui uma discrepância entre o que foi visto na construção da 

Agenda e o que ficou evidenciado nas entrevistas com as lideranças, revelando que 

o que está proposto na Agenda, como solicitação da sociedade civil por meios de 

suas lideranças, não contempla suas demandas. 

Com isso, observou-se que, para que a população se aproxime das 

questões relativas a Agenda 21, os gestores precisam levar o Fórum 21 para as 

comunidades, buscando assim dar mais visibilidade a Agenda, bem como dar 

ênfase a suas associações, sua localidade, suas formas de cultura, entre outros 

fatores que contribuam para obter dados que possam promover uma melhora na 

qualidade dos serviços e ,conseqüentemente, na qualidade de vida da população. 

Outra questão que foi observada com as entrevistas dos gestores foi à 

dificuldade de mobilização dos vários setores, tais como: serviços, comércio e 

indústria. Para um envolvimento total da sociedade é importante à participação de 
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todos os setores que compõe a sociedade, e isso pode trazer visualização a 

Agenda, aumentando os debates e ampliando sua capacidade de alcance. 

Nesse sentido ficou evidente a dificuldade de massificar a Agenda, pois 

ainda há um movimento muito sutil. Existe o Fórum mensalmente, porém de forma 

muito tímida, sem grandes avanços nem parcerias com outros setores, ainda com 

pouca adesão da população, como foi mostrado nas entrevistas com os gestores e 

com as lideranças, visto que não há o reconhecimento da maioria dos lideres 

comunitários. 

O grande desafio, como se pode perceber, está sendo encontrar 

mecanismos que motivem a população para participar ativamente das discussões do 

fórum da Agenda que ocorre mensalmente, objetivando aproximar mais a sociedade. 

Em várias entrevistas com os gestores, houve colocações sobre como 

buscar mecanismos para atrair a população para os fóruns através de uma 

articulação com os conselhos. Isso mostra que não há uma boa comunicação com 

outros órgãos e com a população, o que deixa uma idéia de isolamento que não 

comunga com a proposta de Agenda. 

Uma das propostas para melhorar a adesão da população foi Orçamento 

Participativo – OP. Esta foi uma maneira que a Prefeitura encontrou de divulgar a 

Agenda de uma forma mais eficaz, visto que OP vem sendo um instrumento de 

grande participação da população. Isso é observado pelos gestores, porém, nas 

entrevistas com as lideranças, o OP não foi um programa muito citado. 

Outra proposta foi a de promover a Agenda na área da de educação, 

visando promover capacitação dos professores da rede municipal para que haja uma 

sensibilização dos mesmos e que eles sejam agentes multiplicadores nas escolas. 

Fica aqui o registro de que a Agenda 21 traz novas concepções de 

visualização da vida, visto que contempla um novo paradigma no qual é preciso que 

as pessoas vejam suas ações no presente olhando para o futuro que se quer ver 

com sustentabilidade. Sendo assim, a proposta para um desenvolvimento 

sustentável para as futuras gerações, só será possível com a participação de todos 
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os atores sociais, na busca de soluções para resolver questões que ficaram 

pendentes com o desenvolvimento que foi proposto anteriormente. 

Diante do que foi visto, verifica-se que há muito o que fazer para que o 

projeto da Agenda 21 do município de Olinda se torne uma política pública 

reconhecida pela população, porém, muito do que foi feito na implementação pode 

ser revisto com a participação popular, promovendo o emporaderamento das 

comunidades, mudando assim, a percepção dos atores sobre a Agenda 21. 
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Apêndice A – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS DOS 
FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE OLINDA 

 

 

1- Como ocorreu a Formulação e quem participou da discussão inicial da 

Agenda (antecedentes do Projeto). 

2- Houve algumas dificuldades iniciais na formulação da Agenda? Se houve 

(dificuldade) de que forma essas dificuldades foram sanadas ou contornadas? 

3- Como ocorreu a implantação da Agenda 21 no município? 

4- Houve envolvimento da sociedade? Quem participou da discussão inicial? 

5- Se sim, de que forma a população participou? Houve algumas ações que 

foram propostas pela população? Que ações foram propostas? 

6- As ações propostas foram incorporadas? (Se você puder citar alguma que 

não foi incorporada e explorar o assunto). 

7- Quais os principais desafios da Agenda 21 de Olinda? Em que momento se 

encontra a Agenda 21 de Olinda hoje no que se refere à adesão da 

população?  

8- Quais os próximos passos da Agenda para esta gestão e para os próximos 

anos?  

9- Que fatores podem limitar a adesão da população a ampla atuação da 

Agenda 21 no município?  

10- Se houver (fatores-9), que subsídios a Prefeitura tem para minimizar esses 

efeitos? 

11- De forma a Prefeitura poderia criar mecanismos para facilitar e fortalecer a 

Agenda 21 em Olinda?  
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Apêndice B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS DAS 
LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS 

 

 

1- Quais associações em que participa?  

2- Que estratégias você usa para trazer benefícios para sua comunidade?  

3- Você atuou pessoalmente? Ou através de políticos influentes? 

4- Houve alguma negociação com a Prefeitura? 

5- Sua associação participou da discussão?  

6- Sua comunidade já atuou em conjunto para resolver problemas? Quais?   

7- Como aconteceu a atuação da comunidade?  

8- Houve participação de outras entidades da comunidade? Quais?  

9- Na sua opinião quais os maiores problemas da sua comunidade atualmente? 

10- Existe algum projeto da prefeitura que beneficia sua comunidade? Quais  

11- Sua comunidade já foi chamada para participar de discussões sobre algum 

projeto da Prefeitura? Quais?  

12- Se sim, como ocorreu à discussão?  

13- Sua comunidade sugeriu alguma ação para compor o projeto? Quais  

14- Você conhece o Projeto Agenda 21 do município de Olinda? Como? Fale 

mais um pouco. 

15- Já participou do Fórum da Agenda 21? Com que tipo de participação você 

teve? 

16- Você acha que o projeto Agenda 21 traz benefícios para sua comunidade? 

Quais? 
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Anexo A – AGENDA 21 – LISTA DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO 
EXECUTIVA 

 

 

PODER PÚBLICO 

� Executivo Municipal e Executivo Federal e Estadual 

Entidade Representante 

1. Agência Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – CPRH 

� Carlos Alberto Falcão 
� Ângela Cirilo 

2. Espaço Ciência 
� Maria do Socorro Sarmento 

Cavalcanti 
� Roberta Medeiros de Souza 

3. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA 

� Eutália Cristina da Fonseca 
Oliveira 

� Veralúcia Coutinho Oliveira 

4. Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN 

� Vânia Avelar de Albuquerque 
� Marcos Ivan da Fonseca 

Gomes 

5. Secretaria de Ciência Tecnologia e 
Meio Ambiente – SECTMA 

� Rita de Cássia Barretto 
Figueiredo 

� Eloísa Elena Assunção da Silva 
 

� Legislativo 

Entidade Representante 

6. Câmara Municipal de Olinda 
� Marcelo Santa Cruz de Oliveira 
� Anísio Bezerra Coelho 

 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

� Conselhos Municipais 

Entidade Representante 

7. Conselho do Orçamento Participativo 
� João Arcanjo dos Santos 
� Luzinete Farias de Andrade 

8. Conselho Municipal de Assistência 
Social de Olinda – CMASO 

� Clóvis Antônio Correia 

9. Conselho Municipal de Saúde 
� Fernando Bernardo de Oliveira 
� Érica Barroca Fernandes 

10. Conselho Municipal de Transportes � Mauro Fonseca 
11. Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Olinda – 
� Maria da Conceição Souza Leão 
� Edneide César Ferreira 
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COMDACO 

12. Conselho Preservação do Sítio 
Histórico 

� Nazaré Reis 
� Lucilo Varejão 

� Entidades de Pesquisa, Acadêmica 

Entidade Representante 

13. Faculdade de Ciências Humanas de 
Olinda – FACHO 

� Isis Maria de Barros Rodrigues 
� Margarete de Lima Alves 

14. Fundação de Ensino Superior de 
Olinda – FUNESO 

� Edson Celestino Neto 
� Carlos Marcos Souza 

15. Instituto Histórico de Olinda 
� Carlos Alberto D’Albuquerque 

Maranhão 
� Olímpio Bonald Neto 

 

� Movimento Popular/Social 

Entidade Representante 

16. Associação dos Produtores da Área 
Rural de Olinda – APARO 

� Maria Salete Melo de Souza 
� Marília Xavier dos Santos 

17. Associação Horto Del Rey 
� Antenor Vieira de Melo 
� Alma Cavani Pacheco 

18. Comissão de Emprego e Renda 
� João Carlos de Lima 
� Olga Severina da Conceição 

19. Fórum Entidades Civis de Olinda 
� Antônio Marcos Quirino da Silva 
� Givoleide de Cardoso Costa 

20. Liga Olindense de Agremiações – LOA 
� Seronildo Guerra da Silva 
� José Júlio 

21. Núcleo e Apoio Amigos do Beberibe 
� Maria da Conceição Epitácio dos 

Santos 
� Jailton Ferreira da Silva 

22. Sociedade Olindense de Defesa da 
Cidade Alta – SODECA 

� Cláudia Nigro 
� Alexandre Aguiar de Oliveira 

23. União das Associações e Conselhos 
de Moradores de Olinda – UNACOMO 

� Ivan Sérgio de Melo 
� Carlos Neves de Souza 

 

� Setor Sindical 

Entidade Representante 

24. Sindicato dos Servidores Municipais 
de Olinda – SISMO 

� Maria Selma Augusta de Melo 
� João de Veras Filho 

 

� Instituições de crédito/ financiadoras 

Entidade Representante 

25. Banco do Nordeste do Brasil 
� José Honório da Silva 
� Manoel Salvador de Araújo 
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� ONGs 

Entidade Representante 

26. Associação Ecológica de Cooperação 
Social – ECOS 

� Kátia Fugita 
� Alexandre Jorge Pimentel Moura 

27. Cais do Parto 
� Marcely Carvalho Neves 
� Kátia Maria Tavares da Silva 

28. Centro Cultural Luiz Freire 
� Delma Josefa da Silva 
� André Araripe 

29. Grupo Cultural Axé de Kilú 
� Alexsandra Gomes Tavares 
� Rubens Silva Tavares 

 

� Setor Produtivo 

Entidade Representante 

30. Associação Comercial e Industrial de 
Olinda – ACIO 

� Gustavo Lins Júnior 

 

� Parceiros 

Entidade Representante 

Centro Social Lourdes de Melo Ana Santana 
Comunidade Nabi Sunia Moura 
Pousada Quatro Cantos Marcos Aurélio 
Sociedade dos Artistas Plásticos de Olinda – 
SAPO 

Ticiane Costa 

Flat 4 Rodas Mirtes Magalhães 
SSO Maria Aparecida da Costa 
FONTE: Decreto Nº 197/2003 - 08 de dezembro de 2003 
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Anexo B – AGENDA 21 – SISTEMATIZAÇÃO DOS PROBLEMAS APONTADOS 
NAS OFICINAS 

 

 

1. SANEAMENTO AMBIENTAL DEFICIENTE E DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS 
NATURAIS 

 

1.1. SANEAMENTO AMBIENTAL DEFICIENTE 
 

1.1.1. Esgotamento sanitário deficiente 
� Despejo de efluentes em rios, praias e canais 
� Ligações clandestinas de esgoto na rede pluvial 
� Tratamento inadequado de efluentes 
� Construção de fossas em lugares inadequados 
� Baixa cobertura da rede de esgotos 

 
1.1.2. Drenagem precária 

� Despejo de lixo nos canais 
� Ocupação das margens dos canais e cursos d’água 

 
1.1.3. Abastecimento d’água ineficazes 

� Oferta d’água intermitente 
� Oferta discriminatória  
� Desperdício elevado de água  
� Ligações clandestinas na rede de água; 

 
1.1.4. Coleta, tratamento e destino final do lixo deficientes 

� Tratamento e destino final do lixo inadequados; 
� Coleta irregular e deficiente 
� Deficiência de coleta do lixo em locais de difícil acesso; 
� Despejo de lixo em áreas públicas e terrenos 
� Volume elevado de lixo produzido 
� Irregularidade da varrição e capinação 

 

1.2. DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 
 

1.2.1. Degradação das praias 
� Degradação ambiental causada pela colocação de diques artificiais 
� Despejo de esgotos no mar através de ligações clandestinas 
� Fechamento pelos diques das gamboas (rotas de embarque e desembarque) 
� Avanço do mar  
� Presença de animais domésticos 
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� Despejo de lixo na praia 
� Dificuldade de acesso à praia 

 
1.2.2. Degradação dos Recursos Hídricos 

� Poluição dos rios e canais por lixo e esgotos domésticos e industriais (Rio 
Beberibe) 

� Ocupação irregular das margens dos cursos d’água 
� Aterro dos estuários dos Rios Beberibe e Paratibe  
� Destruição das nascentes provocada pelo desmatamento na área rural 
� Exploração indiscriminada de recursos hídricos subterrâneos (águas minerais)  
� Abertura de poços sem orientação técnica; 

 
1.2.3 Destruição das Áreas Verdes de Proteção Ambiental 

� Desmatamento de áreas de proteção ambiental 
� Ocupação irregular das reservas ecológicas 
� Perda progressiva da cobertura dos quintais e sítios por ocupações 

clandestinas e ilegais 
� Áreas verdes passíveis de transformação em unidades de conservação sem a 

devida utilização e proteção  
� Aterramento de mangues por ocupações irregulares 

 
1.2.4 Degradação do Solo / Ocupação inadequada de áreas de risco 

� Desmatamento das encostas 
� Plantio de vegetação inadequada nas encostas 
� Construções em áreas de risco 
� Pouco investimento em áreas de risco 
� Conhecimento insuficiente das técnicas de manejo do solo 

 
1.2.5. Poluição do Ar 

� Poluição do ar por pequenas indústrias e pela queima de lixo 
� Queima de combustíveis automotores 
� Queima de lixo nos quintais e arredores do Sítio Histórico 

 
1.2.6. Destruição da Fauna 

� Pesca predatória 
� Caça a animais silvestres 

 
1.2.7. Poluição Sonora na orla provocada por comerciantes e usuários 

 
1.2.8. Gestão ambiental deficiente 

� Baixa consciência ambiental da população 

�� Desconhecimento da legislação ambiental 

��� Programa de educação ambiental insuficiente 
��� Campanhas educativas ineficientes (breves, superficiais e 
esporádicas) 

� Ausência de articulação dos setores público e privado e da sociedade civil 
organizada para as ações ambientais 

� Baixa atuação do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
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� Aplicação deficiente das leis nos casos de infração 

 

 

2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DESORDENADOS, DEGRADAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E MOBILIDADE PRECÁRIA 

 

2.1. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DESORDENADO. 
 

2.1.1. Desordenado uso e ocupação do solo 
� Verticalização excessiva da orla marítima  
� Utilização desordenada e inadequada dos logradouros públicos pelo comercio 

informal, inclusive praia 
� Urbanização precária dos loteamentos 
� Retenção de áreas urbanas para especulação  

 
2.1.2 Pressões urbanas na zona rural 

� Avanço da urbanização nas áreas limítrofes da zona rural 
�� Loteamentos clandestinos e invasões 
�� Existência de loteamentos com padrões urbanos na área rural 

� Conflitos de limites municipais em especial com Paulista 
 

2.1.3 Espaços de lazer e áreas verdes insuficientes e mal conservados 
� Deficiência na conservação das áreas de lazer existentes; 
� Equipamentos de recreação infantil insuficientes nas praças;  
� Insuficiência de áreas de esporte, nas suas diversas modalidades, 

especialmente na periferia; 
� Poucas áreas para lazer (parques e praças);  
� Degradação das áreas verdes existentes; 

�� Corte indiscriminado de árvores em áreas públicas; 
�� Má conservação das áreas verdes. 

 
2.1.4 Insuficientes controle e gestão do uso e ocupação do solo (Causa 
de 2.1.1 e 2.1.2) 

� Deficiente controle e fiscalização do solo 
� Legislação urbana obsoleta dificulta sua aplicação 
� Insuficiente planejamento para sistematização das ações de controle urbano 

 

2.2 DEGRADAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
 

2.2.1 Uso inadequado e precária conservação das edificações  
� Alto custo de manutenção 
� Depredação da cidade durante o carnaval 
� Favelização do entorno e do miolo de quadras no Sítio Histórico 
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� Obras clandestinas nos quintais e áreas verdes do Sítio Histórico 
 

2.2.2 Infra-estrutura e serviços inadequados 
� Ausência de áreas de estacionamento para moradores 
� Ausência de linha de transporte que atenda ao circuito cultural 
� Veículos de grande porte inadequados na cidade alta 

 
2.2.3 Planejamento e Gestão Inadequados 

� Não regulamentação do Fundo do Patrimônio Histórico 
� Legislação restringe alguns usos que poderiam promover uma maior 

potencialização do uso sustentável do patrimônio construído do sítio histórico. 
� Sobreposição de ações e competências. 
� Ausência de plano de desenvolvimento sustentável integrado de conservação 

do Sitio Histórico que enfoque o estímulo ao turismo cultural. 
� Lenta implementação dos planos e ações governamentais previstos, no que 

abrangem os sítios históricos isolados.  
 

2.2.4 Desconhecimento e baixa consciência do valor do patrimônio 
cultural 

� Prática incipiente, não sistemática das ações de educação patrimonial. 

 

2.3 MOBILIDADE PRECÁRIA 
 

2.3.1 Precária estrutura viária 
� Vias públicas mal conservadas 
� Ausência de estacionamentos  

�� para clientes com reflexo negativo no comercio; 
�� para moradores do Sítio Histórico 

 
2.3.2.Circulação deficiente 

� Desordenamento no transito 
� Plano de Circulação parcialmente implantado 
� Semáforos em excesso e mal monitorados 
� Sinalização deficiente 

 
2.3.3 Transporte público irregular e deficiente 

� Má distribuição das linhas de ônibus 
� Má conservação da frota de ônibus 
� Insuficiência de opções de integração do transporte coletivo; 
� Despreparo dos profissionais para o atendimento ao usuário de transporte 
� Desordenado transporte alternativo 

 
2.3.4 Gestão de transporte deficiente 

� Insuficiente atuação do Conselho 
� Incipiente aplicação da lei  
� Deficiência de fiscalização do transporte público 
� Baixa aplicação da legislação voltada para os portadores de necessidades 

especiais 
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3. BAIXO DESEMPENHO DA ECONOMIA LOCAL 

 

 

3.1 BAIXO APROVEITAMENTO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E 
CULTURAIS 

� Falta de infra-estrutura para os visitantes, banhistas e comerciantes; 
� Pouca divulgação dos atrativos turísticos e gastronomia local; 
� Ausência de um planejamento estratégico para o desenvolvimento do turismo 
� Pouca organização e integração dos produtores culturais; 
� Manifestações culturais e religiosas eventuais e pouco estruturadas 

 

3.2 POUCO APROVEITAMENTO DA MÃO DE OBRA LOCAL 
� População pouco capacitada para atuar no mercado de trabalho 
� Ações de capacitação fragmentadas e pouco adequadas às necessidades do 

mercado local 
� Falta de capacitação do comércio informal que atua no setor de alimentos; 

 

3.3 ATIVIDADES ECONÔMICAS CARENTES DE APOIO E FOMENTO 
� Poucas opções de incentivo a economia local inclusive para o cooperativismo 
� Comércio desordenado e sem padronização 
� Baixo empreendedorismo local 
� Fragilidade do setor primário (zona rural e pesca) 

 

4. INSUFICIENTE COBERTURA DE SERVIÇOS SOCIAIS 
 

4.1 INSUFICIENTE ESTRUTURA E POUCA QUALIDADE DE ENSINO 
� Insuficiente oferta de vagas 
� Carência de vagas no pré-escolar 
� Carência de ensino profissionalizante 
� Incipiente qualidade do ensino 
� Numero insuficiente de professores, especialmente de ensino médio 
� Profissionais de educação mal remunerados 
� Falta de material didático especialmente nas escolas estaduais 
� Carência de bibliotecas públicas 
� Relacionamento deficiente entre escola e comunidade 
� Pouca credibilidade dos conselhos escolares 
� Venda de bebidas alcoólicas próximo às instituições de ensino 
� Deficiente comunicação e divulgação das atividades e iniciativas educacionais 
� Estruturas físicas deficientes 
� Escolas mal conservadas 
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� Carência de infra-estrutura nas escolas 
� Número incipiente de horta e arborização nas escolas 
� Desarticulação da educação com os programas preventivos da Secretaria de 

Saúde 
 

4.2 INSUFICIENTE COBERTURA DAS AÇÕES DE SAÚDE 
• Falta de referências para encaminhamento de idosos e mulheres a 

especialistas 
� Número insuficiente de profissionais para especialidades (idoso e mulher) 
� Inexistência de unidade de alta complexidade 
� Profissionais de saúde mal remunerados 
� Pouca intersetorialidade das ações de saúde 
� Pouca atenção à saúde do servidor 
� Cobertura insuficiente do PSF 

 
4.3 POUCAS OPÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E RECREATIVOS 
� Carência de cinemas e teatros 
� Ausência de um calendário de eventos para grupos culturais locais e sobre 

temas de interesse social 
 

4.4 PRECÁRIAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DE GRANDE PARCELA DA 
POPULAÇÃO 

 
4.5 INSEGURANÇA URBANA 
� Capacitação incipiente do efetivo policial no trato com a comunidade 
� Falta de policiamento nos horários e áreas mais críticas e no entorno das 

escolas 
� Violência contra a mulher 
� Falta de informação sobre a disponibilidade de serviços de segurança para a 

comunidade 
� Iluminação deficiente nas ruas 
� Segurança precária para o turista 

 

 

5. INSUFICIENTES AÇÕES DE ATENÇÃO AOS GRUPOS SOCIAIS 
DISCRIMINADOS 

 

 

5.1 POUCAS AÇÕES DE APOIO À MULHER 
� Falta de creches para as crianças das mulheres que trabalham fora 
� Insuficiente divulgação dos direitos da mulher 
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5.2 BAIXA COBERTURA DAS AÇÕES VOLTADAS PARA A CRIANÇA E O 
ADOLESCENTE 

� Gravidez precoce 
� Baixo cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente 
� Deficiente funcionamento do Conselho tutelar 

 

5.3 AÇÕES INSUFICIENTES DIRECIONADAS AO IDOSO 

 

 

6. DIFICULDADES OPERACIONAIS NO PLANEJAMENTO E GESTÃO 
PARTICIPATIVA 

 

6.1 INCIPIENTE CULTURA DE GESTÃO PARTICIPATIVA 

� Pouco entendimento  das comunidades sobre o processo do Orçamento 
Participativo e sobre o papel de seus representantes 

� Planejamento insatisfatório das ações de mobilização social 
 

6.2 POUCA SUSTENTABILIDADE DAS ENTIDADES E DAS AÇÕES POR 
ELAS REALIZADAS 

� Pouca integração entre entidades do terceiro setor e sociedade civil 
� Desconhecimento dos direitos e deveres do cidadão e papéis das entidades 
� Poucas ações integradas que promovam o exercício da cidadania 
� Fragilidade organizacional das instituições 

 

6.3 POUCA EFETIVIDADE DOS CONSELHOS 
� Ausência de resposta das deliberações dos Conselhos 
� Pouco conhecimento das ações dos conselhos pela população 
� Pouca articulação entre os conselheiros 
� Desarticulação entre os conselhos 

 

6.4 POUCO ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES 
� Ineficiência dos mecanismos de comunicação 
� Ineficiência na comunicação das ações do Governo e das entidades 
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Anexo C – AGENDA 21 AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NA BUSCA DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (2001 – 2004) 

 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
� Reformadas 34 escolas da rede pública municipal; 
� Aumento do número de escolas municipais de 38 para 44 escolas; 
� Regularizada a merenda escolar que passou a ter mais qualidade e 

regularidade; 
� Distribuídos kits com fardamento, mochila e material escolar para os alunos da 

rede pública municipal; 
� Implantado o Programa de Erradicação do Analfabetismo; 
� Contratados 420 professores concursados; 
� Capacitados professores para o ensino especial. Todos os professores da rede 

municipal estão cursando ou concluíram o curso superior; 
� Implantado Projeto Escola Aberta em 23 escolas; 
� Iniciado processo de implantação de escolas em tempo integral - 2 escolas, em 

parceria com a Prefeitura do Recife; 
� Criado ou normalizado o funcionamento de conselhos na educação: 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar; Conselho Municipal de Controle 
de Renda Mínima (Bolsa escola), Conselho Municipal de Educação, Conselho 
Municipal do FUNDEF; 

� Expandida a infra-estrutura de saúde com recuperação de Unidades de 
Saúde: Policlínica João de Barros Barreto (Carmo); Centro de Reabilitação de 
Olinda (CRO); Centro de Vigilância Ambiental de Olinda (CEVAO); Centro de 
Saúde Martagão Gesteira; Centro de Saúde Torres Galvão; PSF de Peixinhos 
(COHAB), Rio Doce e Ilha do Maruim; Centros de Saúde de Ouro Preto e São 
Benedito; CS da Mulher; Serviços de Pronto Atendimento; Serviços de Pronto-
Atendimento – SPA I e do Laboratório Farmacêutico de Olinda; e, construção 
do Laboratório de Monitoramento e Controle da Qualidade da Água; 

� Expandido o Programa Saúde da Família – PSF; 
� Modernizadas e adequadas as instalações físicas do Laboratório 

Fitoterápico; 
� Implantado Projeto Saúde na Escola com atendimento psicológico para 

crianças de 0 a 12 anos com qualquer tipo de dificuldade na aprendizagem; 
� Reforma da Central de Abastecimento Farmacêutico; 
� Implantadas 17 mini-áreas de lazer, de um total de 22 já projetadas nos 

bairros de Jardim Fragoso, Cidade Tabajara, Jardim Brasil, Rio Doce e Jatobá; 
� Revitalizadas mais de 30 praças em diversos bairros 
� Instalado o Comitê de Combate à Mortalidade Materna; 
� Construção do Laboratório de Sorologia e Imunologia, HIV/AIDS; 
� Implantado Projeto de Saúde da Mulher nos Bairros; 
� Inaugurado, em Olinda no dia 04/08/2003, o primeiro Espaço Criança 

Esperança do Nordeste, em parceria com a UNICEF e a Rede Globo; 
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� Implantado o Projeto Cinema na Praça em todos os bairros do Município, 
levando cultura e lazer para a população; 

� Iniciado o Projeto de Geração de Renda – PROGERA; 
� Implantado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Urbano 

com monitoramento da freqüência e do desempenho escolar de cada criança; 
atendimento psicossocial às crianças, adolescentes e seus familiares e 
pagamento de bolsa dirigida a cada criança atendida, bem como a 
capacitação dos educadores e gestores das entidades; 

� Desenvolvidos programas e projetos tendo por público alvo crianças, jovens e 
adolescentes, envolvendo entidades que trabalham com esse público alvo: 
Projeto Olinda Jovem, Projeto Liberdade Assistida – LA  , Projeto 
Fazendo o Passo, Cria – Centro de Referência Para a Infância e 
Adolescência, Projeto Olinda Alerta, Projeto Meio Ambiente e Cidadania 
– PMAC 

� Implantado o CRIA - Centro de Triagem de Crianças e Adolescentes de 
ruas oferecendo atendimento médico, psicológico, social e acompanhamento 
pedagógico, funcionando assim como um espaço de transição da rua para a 
família, escola e comunidade; 

� Instalado o Serviço Civil Voluntário, programa do Governo Federal em 
parceria com o Governo do Estado e o Município de Olinda; 

� Implantado o Projeto CAF – Centro de Atendimento às famílias vítimas de 
homicídio 

� Instalado o Centro de Apoio a Família – CAF.  

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

� Consolidada a edição do “Olinda – Arte em Toda Parte!”; 
� Apoio à criação da Liga de Agremiações Carnavalescas de Olinda – LIACO, 

em parceria com o SEBRAE para capacitação das agremiações; 
� Participação no Fórum Cultural Mundial em São Paulo e na Casa Plural, 

com exposição dos projetos da Prefeitura e na Feira Nacional do Negócio do 
Artesanato – FENEARTE, com stand com a participação dos artesões; 

� Implantados Receptivo Turístico - no térreo da Biblioteca Pública Municipal; 
e, Casa do Turista, convênio com a Petrobrás Distribuidora S/A; 

� Divulgado o Turismo de Olinda, apoio a equipes da TVI de Portugal, da TV 
Senado; 

� Realizada qualificação do Comércio para Atendimento ao Turista, em 
parceria com o SEBRAE, através do PATME- Programa de Apoio 
Tecnológico a Micro e Pequena Empresa; 

� Implantado o BANCO POPULAR DE OLINDA, desde abril de 2002, visando à 
geração de emprego e renda no município; 

� Atração de Investidores para Olinda: Laboratório CERPE,  Atacadão Extra e 
Hospital Santa Clara; 

� Implantado Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar na Área 
Rural, em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 
� Previsão de construção de 506 habitações das quais 266 já entregues; 
� Concedido auxílio moradia para remanejamento de 451 famílias localizadas em 

áreas de risco ou de alagados; 
� Diagnosticados os pontos de risco em todo o município; 
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� Capacitados voluntários para implantação de Núcleo de Defesa Civil no Alto e 
Córrego da Bondade; 

� Reordenamento do Aterro de Aguazinha, com obras de drenagem, sistema 
viário, complementação do fechamento e da iluminação, além do controle e 
regularização da operação; 

� Eliminados pontos críticos de lixo, com melhorias e ocupação das áreas; 
� Elaborado projeto e captação dos recursos para a Unidade de Triagem de 

Aguazinha, que irá beneficiar os catadores; 
� Dragagem do Canal da Malária e das Lagoas de Jardim Brasil no sentido 

de reduzir alagamentos em Jardim Brasil e Vila Popular; 
� Limpeza de canais e galerias nos seguintes pontos críticos: Rio Fragoso (PE-

15 à Av. Beira Canal); Canal Bultrins/Fragoso; Canal do Matadouro (Ouro 
Preto a Fragoso); Canal Piaba de Ouro (Av. Ubirajara a Ouro Preto); 
Bonsucesso; Malária; Bultrins/Fragoso; Ponte Anita em Sitio Novo; 
Tamandaré/Peixinhos; Av. Colibri;Ilha de Santana;e,  Rua Garanhuns; 

� Realizadas ou em realização 55 obras de pavimentação, drenagem e 
esgotamento sanitário em atendimento a demandas da população priorizadas 
pelo Orçamento Participativo; 

� Em execução as obras de recuperação da drenagem, rejuvenescimento do 
pavimento e restauração dos passeios da Av. Presidente Kennedy, trecho 
compreendido entre a Av. Pan Nordestina e a Estrada do Caenga; da Av 
Nápoles; das Ruas da Glória e Luiz Bezerra de Menezes, compreendidos 
entre as Ruas Marina Valença e Raimundo da Conceição, no bairro de Águas 
Compridas; 

� Execução dos serviços de construção da ponte da Rua Carmela Dutra sobre o 
canal da Malária e elevação de pavimentação da via, no bairro de Vila Popular 
– RPA 4; 

� Drenagem e terraplenagem de 19 ruas; 
� Implantação de 8 escadarias nas comunidades de Córrego do Nozinho, Águas 

Compridas; 
� Recuperadas e humanizadas áreas de morros com construção de muros de 

arrimo, escadarias, corrimão, bancos, drenagem, pavimentação e áreas de 
lazer e descanso;  

� Urbanização do Alto da Bondade, investindo R$ 2 milhões em 130 
intervenções com 80% das obras já finalizadas;  

� Executados muros de contenção tipo rip-rap: Caixa d´Água, Águas Compridas 
e Ouro Preto; 

� Executadas 72 obras de contenção e revestimento de encosta em: Alto da 
Bondade, Águas Compridas; Aguazinha, Passarinho e Águas Compridas; 

� Execução de Obras de tratamento de encostas e construção de escadarias, 
através de soluções técnicas convencionais e alternativas, nos bairros de 
Águas Compridas; Alto Sol Nascente; Córrego do Abacaxi; e. Sapucaia – 
RPA1 e RPA2; 

� Complementada a rede de esgoto do Bairro Novo, contribuindo para a 
melhoria da balneabilidade da orla, a ser interligada e operada pela 
COMPESA; 

� Melhoria dos serviços de Limpeza e iluminação. 
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E MOBILIDADE 

� Elaborado o Plano de Hierarquização, Circulação e Sinalização do Sistema 
Viário de Olinda, que identificou as intervenções necessárias para a melhoria 
da circulação, apoiado em diversas pesquisas; 

� Revisado o Plano Diretor adaptando-o às exigências do Estatuto da Cidade, 
elaborado de forma participativa com ampla discussão com os mais diversos 
segmentos da sociedade. Em tramitação na Câmara de Vereadores; 

� Elaborado e aprovado Código de Obras – Lei Complementar n°. 13/2002; 
� Elaborados projetos para os Binários de tráfego da Av. Getúlio Vargas e Av. 

Presidente Kennedy (os 2 maiores corredores de tráfego); 
� Elaborada proposta para o Plano de Acessibilidade do Sítio Histórico, 

tornando a cidade Patrimônio da Humanidade acessível a todos; 
� Atualizado o Convênio de Concessão da Gestão do Trânsito junto ao 

Governo do estado, através do DETRAN e da EMTU; 
� Realizado Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para a 

Municipalização do Trânsito, que definiu a estrutura organizacional, física e 
de recursos humanos necessários para que o município venha a gerir o 
trânsito; 

� Implantadas 242 rampas de rebaixamento de guias, para pessoas com 
dificuldade de locomoção em 43 pontos de travessia nos principais corredores 
de transporte público municipais; 

� Implantado o Plano de Circulação e Sinalização do Sítio Histórico, 
melhorando as condições de mobilidade e acessibilidade, com a implantação 
de mão única nas ruas mais estreitas; 

� Implantado Programa de Revitalização das praças: 18 já revitalizadas, 3 em 
andamento e 4 a iniciar; 

� Iniciadas as obras de Urbanização da Orla no trecho do Bairro Novo com 2,2 
km, com recursos do Governo Federal no valor de R$ 4,40 milhões, para 
contenção do avanço do mar e reurbanização da área, com a instalação de 
pista de Cooper, play-grounds, equipamentos de ginástica e quiosques; 

� Melhoria dos equipamentos e mobiliários, ordenamento das palhoças, a beira-
mar. 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

� Reforma Física do Cine Olinda e em andamento a climatização e 
iluminação Executadas as obras do Programa MONUMENTA; 

� Realizadas as obras de “embutimento” da fiação elétrica, telefônica e TV a 
cabo da Cidade Alta, que abrange a Praça de Monsenhor Fabrício, as Ruas de 
São Bento (concluída) e XV de Novembro e o Largo do Varadouro; 

� Iniciadas as obras de revitalização do Parque do Carmo, com uma área de 4,5 
ha, incluindo as praças do Carmo e da Preguiça e o Sítio de Seu Reis.  A área, 
que constitui o maior conjunto paisagístico de Olinda; 

� Concluídas as obras do estacionamento do Largo da Conceição e do 
Observatório (em funcionamento atendendo estudantes e público em geral). 
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DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ORGANIZATIVO 

� Complementada a força de trabalho da Prefeitura com: 413 profissionais de 
Saúde; 12 fiscais de Controle Urbano; 10 auxiliares fazendários; e, 420 
professores; 

� Melhorada as condições de administração das finanças com: equalização da 
dívida herdada de gestões anteriores no valor total de R$ 67,894 mi; 
consolidação de sistemática de cobrança da dívida ativa tributária e liquidação 
e renegociação de débitos trabalhistas, pendências contratuais e outros; 

� Capacitados servidores: Curso de Informática; Técnicas de segurança para 
funcionários da Guarda Municipal e 1.300 servidores em diversas áreas; 

� Promovidas melhorias nas instalações da Guarda Municipal - adquiridos 
equipamentos de informática e de segurança (material de defesa, veículos, 
motos) para os membros da corporação; 

� Criado o sub-grupamento de trânsito com 25 guardas, nomeados agentes de 
trânsito pelo DETRAN-PE; 

� Implantado o Programa de Orçamento Participativo que define as 
prioridades de intervenção física nas 10 RPAs do município; 

� Implantadas instituições para a melhoria da gestão pública: Coordenadoria da 
Mulher; Coordenadoria da Juventude; Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil de Olinda – COMDECOL- com reforço das ações de caráter 
preventivo, conseguindo, dessa forma reduzir o número de acidentes em áreas 
de risco, através de intervenções físicas e orientação à população; 

� Fortalecimento, Reativação ou Criação de Conselhos: Saúde; Segurança 
Alimentar; Direitos do Idoso; e, Alimentação Escolar; 

� Realização das Conferências Municipais de: Educação, Saúde, Assistência 
Social, Segurança Alimentar, Das Mulheres, Do Meio Ambiente, das Cidades, 
da Criança e Adolescente; 

� Instalada a Comissão Executiva Pró Agenda 21.  
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Anexo D – FOTOGRAFIAS DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA AGENDA 21 

 

 

REUNIÕES DE MOBILIZAÇÃO 

 

 

   
Foto 1      Foto 2 

 

 

OFICINAS DE PLANEJAMENTO 

 

 

  
Foto 1: Oficina 1 (RPAs 1 e 2)  Foto 2: Oficina 1 (RPAs 1 e 2) 
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Foto 3: Oficina 2 (RPAs 3 e 4 )    Foto 4: Oficina 2 (RPAs 3 e 4) 
 

 

     
Foto 5: Oficina 3 (RPAs 5 e 6)     Foto 6: Oficina 3 (RPAs 5 e 6) 
 

 

 
Foto 7: Oficina 4 (RPAs 7 e 8) 
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Foto 8: Oficina 5 (RPAs 9 e 10)   Foto 9: Oficina 5 (RPAs 9 e 10) 
 

 

OUTROS EVENTOS 
 

 

   
Foto 1: Visita a Academia Santa Gertrudes  Foto 2: Plenária com os Profissionais da    

Rede Municipal de Saúde 
 

   
Foto 3: Capacitação com Professores na  Foto 4: Plenária da Saúde  
Reserva Mata do Passarinho 
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Foto 5: Reunião com a Executiva         Foto 6: Reunião com a Executiva  
Provisória Pró Agenda 21           Provisória Pró Agenda 21 
 

 

 
Foto 7: Painel da Agenda 21 Olinda para  
Semana do Meio Ambiente 
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OFICINA DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO FINAL 

 

 

   
Foto 1      Foto 2 
 

 

   

Foto 3      Foto 4 

 

 

       

Foto 5         Foto 6 



 114 

        

Foto 7          Foto 8 
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ANEXO E – A CARTA DA TERRA 

 

 

PREÂMBULO 

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a 

humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez 

mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e 

grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio da uma 

magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e 

uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para 

gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos 

direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para 

chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa 

responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida, e com 

as futuras gerações. 

Terra, Nosso Lar 

A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está 

viva com uma comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da existência 

uma aventura exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais 

para a evolução da vida. A capacidade de recuperação da comunidade da vida e o 

bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera saudável com 

todos seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos 

férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global com seus recursos finitos é 

uma preocupação comum de todas as pessoas. A proteção da vitalidade, 

diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. 

A Situação Global 

Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação 

ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. 
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Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão 

sendo divididos eqüitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A 

injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são 

causa de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana 

tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da segurança global 

estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. 

Desafios Para o Futuro 

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, 

ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias 

mudanças fundamentais dos nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos 

entender que, quando as necessidades básicas forem atingidas, o desenvolvimento 

humano será primariamente voltado a ser mais, não a ter mais. Temos o 

conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos 

impactos ao meio ambiente. O surgimento de uma sociedade civil global está 

criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano. 

Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão 

interligados, e juntos podemos forjar soluções includentes. 

Responsabilidade Universal 

Para realizar estas aspirações, devemos decidir viver com um sentido de 

responsabilidade universal, identificando-nos com toda a comunidade terrestre bem 

como com nossa comunidade local. Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações 

diferentes e de um mundo no qual a dimensão local e global estão ligadas. Cada um 

compartilha da responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bem-estar da 

família humana e de todo o mundo dos seres vivos. O espírito de solidariedade 

humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos com 

reverência o mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida, e com 

humildade considerando em relação ao lugar que ocupa o ser humano na natureza. 

Necessitamos com urgência de uma visão compartilhada de valores básicos para 

proporcionar um fundamento ético à comunidade mundial emergente. Portanto, 

juntos na esperança, afirmamos os seguintes princípios, todos interdependentes, 
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visando um modo de vida sustentável como critério comum, através dos quais a 

conduta de todos os indivíduos, organizações, empresas, governos, e instituições 

transnacionais será guiada e avaliada. 

PRINCÍPIOS 

I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DA VIDA 

 

1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade. 

a. Reconhecer que todos os seres são interligados e cada forma de vida tem valor, 

independentemente de sua utilidade para os seres humanos. 

b. Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos e no potencial 

intelectual, artístico, ético e espiritual da humanidade. 

2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. 

a. Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais vem 

o dever de impedir o dano causado ao meio ambiente e de proteger os direitos das 

pessoas. 

b. Assumir que o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do poder implica 

responsabilidade na promoção do bem comum. 

3. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, 

sustentáveis e pacíficas. 

a. Assegurar que as comunidades em todos os níveis garantam os direitos humanos 

e as liberdades fundamentais e proporcionem a cada um a oportunidade de realizar 

seu pleno potencial. 

b. Promover a justiça econômica e social, propiciando a todos a consecução de uma 

subsistência significativa e segura, que seja ecologicamente responsável. 
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4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações. 

a. Reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é condicionada pelas 

necessidades das gerações futuras. 

b. Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apóiem, em 

longo prazo, a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra. 

Para poder cumprir estes quatro amplos compromissos, é necessário: 

 

II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA 

5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com 

especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais 

que sustentam a vida. 

a. Adotar planos e regulamentações de desenvolvimento sustentável em todos os 

níveis que façam com que a conservação ambiental e a reabilitação sejam parte 

integral de todas as iniciativas de desenvolvimento. 

b. Estabelecer e proteger as reservas com uma natureza viável e da biosfera, 

incluindo terras selvagens e áreas marinhas, para proteger os sistemas de sustento 

à vida da Terra, manter a biodiversidade e preservar nossa herança natural. 

c. Promover a recuperação de espécies e ecossistemas ameaçadas. 

d. Controlar e erradicar organismos não-nativos ou modificados geneticamente que 

causem dano às espécies nativas, ao meio ambiente, e prevenir a introdução desses 

organismos daninhos. 

e. Manejar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos florestais e vida 

marinha de forma que não excedam as taxas de regeneração e que protejam a 

sanidade dos ecossistemas. 
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f. Manejar a extração e o uso de recursos não-renováveis, como minerais e 

combustíveis fósseis de forma que diminuam a exaustão e não causem dano 

ambiental grave. 

6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental 

e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. 

a. Orientar ações para evitar a possibilidade de sérios ou irreversíveis danos 

ambientais mesmo quando a informação científica for incompleta ou não conclusiva. 

b. Impor o ônus da prova àqueles que afirmarem que a atividade proposta não 

causará dano significativo e fazer com que os grupos sejam responsabilizados pelo 

dano ambiental. 

c. Garantir que a decisão a ser tomada se oriente pelas conseqüências humanas 

globais, cumulativas, de longo prazo, indiretas e de longo alcance. 

d. Impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o aumento 

de substâncias radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas. 

e. Evitar que atividades militares causem dano ao meio ambiente. 

7. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as 

capacidades regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar 

comunitário. 

a. Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e 

consumo e garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas 

ecológicos. 

b. Atuar com restrição e eficiência no uso de energia e recorrer cada vez mais aos 

recursos energéticos renováveis, como a energia solar e do vento. 

c. Promover o desenvolvimento, a adoção e a transferência eqüitativa de tecnologias 

ambientais saudáveis. 
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d. Incluir totalmente os custos ambientais e sociais de bens e serviços no preço de 

venda e habilitar os consumidores a identificar produtos que satisfaçam as mais 

altas normas sociais e ambientais. 

e. Garantir acesso universal à assistência de saúde que fomente a saúde 

reprodutiva e a reprodução responsável. 

f. Adotar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida e subsistência material 

num mundo finito. 

8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e 

a ampla aplicação do conhecimento adquirido. 

a. Apoiar a cooperação científica e técnica internacional relacionada à 

sustentabilidade, com especial atenção às necessidades das nações em 

desenvolvimento. 

b. Reconhecer e preservar os conhecimentos tradicionais e a sabedoria espiritual 

em todas as culturas que contribuam para a proteção ambiental e o bem-estar 

humano. 

c. Garantir que informações de vital importância para a saúde humana e para a 

proteção ambiental, incluindo informação genética, estejam disponíveis ao domínio 

público. 

 

III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA 

9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental. 

a. Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos 

não-contaminados, ao abrigo e saneamento seguro, distribuindo os recursos 

nacionais e internacionais requeridos. 
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b. Prover cada ser humano de educação e recursos para assegurar uma 

subsistência sustentável, e proporcionar seguro social e segurança coletiva a todos 

aqueles que não são capazes de manter-se por conta própria. 

c. Reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, servir àqueles que sofrem, e 

permitir-lhes desenvolver suas capacidades e alcançar suas aspirações. 

 

10. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis 

promovam o desenvolvimento humano de forma eqüitativa e sustentável. 

a. Promover a distribuição eqüitativa da riqueza dentro das e entre as nações. 

b. Incrementar os recursos intelectuais, financeiros, técnicos e sociais das nações 

em desenvolvimento e isentá-las de dívidas internacionais onerosas. 

c. Garantir que todas as transações comerciais apóiem o uso de recursos 

sustentáveis, a proteção ambiental e normas trabalhistas progressistas. 

d. Exigir que corporações multinacionais e organizações financeiras internacionais 

atuem com transparência em benefício do bem comum e responsabilizá-las pelas 

conseqüências de suas atividades. 

11. Afirmar a igualdade e a eqüidade de gênero como pré-requisitos para o 

desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, 

assistência de saúde e às oportunidades econômicas. 

a. Assegurar os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com toda 

violência contra elas. 

b. Promover a participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida 

econômica, política, civil, social e cultural como parceiras plenas e paritárias, 

tomadoras de decisão, líderes e beneficiárias. 

c. Fortalecer as famílias e garantir a segurança e a educação amorosa de todos os 

membros da família. 
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12. Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um 

ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde 

corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial atenção aos direitos 

dos povos indígenas e minorias. 

a. Eliminar a discriminação em todas suas formas, como as baseadas em raça, cor, 

gênero, orientação sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou social. 

b. Afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimentos, terras 

e recursos, assim como às suas práticas relacionadas a formas sustentáveis de vida. 

c. Honrar e apoiar os jovens das nossas comunidades, habilitando-os a cumprir seu 

papel essencial na criação de sociedades sustentáveis. 

d. Proteger e restaurar lugares notáveis pelo significado cultural e espiritual. 

 

IV DEMOCRACIA, NÃO VIOLÊNCIA E PAZ 

13. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-

lhes transparência e prestação de contas no exercício do governo, 

participação inclusiva na tomada de decisões, e acesso à justiça. 

a. Defender o direito de todas as pessoas no sentido de receber informação clara e 

oportuna sobre assuntos ambientais e todos os planos de desenvolvimento e 

atividades que poderiam afetá-las ou nos quais tenham interesse. 

b. Apoiar sociedades civis locais, regionais e globais e promover a participação 

significativa de todos os indivíduos e organizações na tomada de decisões. 

c. Proteger os direitos à liberdade de opinião, de expressão, de assembleia pacífica, 

de associação e de oposição. 

d. Instituir o acesso efetivo e eficiente a procedimentos administrativos e judiciais 

independentes, incluindo retificação e compensação por danos ambientais e pela 

ameaça de tais danos. 
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e. Eliminar a corrupção em todas as instituições públicas e privadas. 

f. Fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a cuidar dos seus próprios 

ambientes, e atribuir responsabilidades ambientais aos níveis governamentais onde 

possam ser cumpridas mais efetivamente. 

14. Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os 

conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida 

sustentável. 

a. Oferecer a todos, especialmente a crianças e jovens, oportunidades educativas 

que lhes permitam contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável. 

b. Promover a contribuição das artes e humanidades, assim como das ciências, na 

educação para sustentabilidade. 

c. Intensificar o papel dos meios de comunicação de massa no sentido de aumentar 

a sensibilização para os desafios ecológicos e sociais. 

d. Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma subsistência 

sustentável. 

15. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. 

a. Impedir crueldades aos animais mantidos em sociedades humanas e protegê-los 

de sofrimentos. 

b. Proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca que causem 

sofrimento extremo, prolongado ou evitável. 

c. Evitar ou eliminar ao máximo possível a captura ou destruição de espécies não 

visadas. 

16. Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz. 

a. Estimular e apoiar o entendimento mútuo, a solidariedade e a cooperação entre 

todas as pessoas, dentro das e entre as nações. 
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b. Implementar estratégias amplas para prevenir conflitos violentos e usar a 

colaboração na resolução de problemas para manejar e resolver conflitos ambientais 

e outras disputas. 

c. Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até chegar ao nível de uma 

postura não-provocativa da defesa e converter os recursos militares em propósitos 

pacíficos, incluindo restauração ecológica. 

d. Eliminar armas nucleares, biológicas e tóxicas e outras armas de destruição em 

massa. 

e. Assegurar que o uso do espaço orbital e cósmico mantenha a proteção ambiental 

e a paz. 

f. Reconhecer que a paz é a plenitude criada por relações corretas consigo mesmo, 

com outras pessoas, outras culturas, outras vidas, com a Terra e com a totalidade 

maior da qual somos parte. 

 

O CAMINHO ADIANTE 

Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo 

começo. Tal renovação é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Para cumprir 

esta promessa, temos que nos comprometer a adotar e promover os valores e 

objetivos da Carta. 

Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de 

interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e 

aplicar com imaginação a visão de um modo de vida sustentável aos níveis local, 

nacional, regional e global. Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa, e 

diferentes culturas encontrarão suas próprias e distintas formas de realizar esta 

visão. Devemos aprofundar expandir o diálogo global gerado pela Carta da Terra, 

porque temos muito que aprender a partir da busca iminente e conjunta por verdade 

e sabedoria. 
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A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isto pode significar 

escolhas difíceis. Porém, necessitamos encontrar caminhos para harmonizar a 

diversidade com a unidade, o exercício da liberdade com o bem comum, objetivos 

de curto prazo com metas de longo prazo. Todo indivíduo, família, organização e 

comunidade têm um papel vital a desempenhar. As artes, as ciências, as religiões, 

as instituições educativas, os meios de comunicação, as empresas, as organizações 

não-governamentais e os governos são todos chamados a oferecer uma liderança 

criativa. A parceria entre governo, sociedade civil e empresas é essencial para uma 

governabilidade efetiva. 

Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem 

renovar seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações 

respeitando os acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos 

princípios da Carta da Terra com um instrumento internacional legalmente unificador 

quanto ao ambiente e ao desenvolvimento. 

Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à 

vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta 

pela justiça e pela paz, e a alegre celebração da vida. 

 


