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RESUMO 

 

Esta dissertação teve por objeto analisar a gestão compartilhada da política como 
estratégia de desenvolvimento em áreas pobres. A pesquisa empírica foi realizada 
na ZEIS do Recife Caranguejo Tabaiares, e buscou compreender como a 
experiência de Gestão Compartilhada do Programa Operação Trabalho, da 
Prefeitura de Recife, contribuiu para o processo de desenvolvimento local. A 
experiência se desenvolveu  por meio da criação de uma comissão que envolveu 
três grupos de sujeitos: organizações locais, ONGs e Gestão Pública Municipal - 
Recife e Nantes/França. Na construção teórica, a pesquisa analisou a pobreza sob a 
ótica da privação de capacidades, resultante de um sistema gerador de 
desigualdade social, bem como buscou compreender o Desenvolvimento como 
processo, cuja característica principal é a construção de liberdades necessárias à 
autonomia dos sujeitos, onde desenvolver ou não determinada região depende da 
participação da sociedade e do compromisso do Estado, cada um assumindo suas 
atribuições e responsabilidades. Concluímos que garantir espaços de Gestão 
Compartilhada das políticas e programas fortalece a autonomia dos sujeitos, 
estabelece a co-responsabilidade com a comunidade e gera mudança na cultura de 
gestão da coisa pública, seja pelo Estado, seja pela sociedade. 
 

 
 
Palavras-chave: Participação, Gestão Compartilhada, Desenvolvimento. 
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AABBSSTTRRAACCTT  
 

 

 

This work aimed to analyze the shared management of the policy as a strategy for 
development in poor areas. The research was conducted in Recife ZEIS Caranguejo 
Tabaiares, and sought to understand how the experience of Shared Management 
Program Operation Labour, the Municipality of Recife, contributed to the local 
development process. The experience developed through the creation of a 
commission that involved three groups of individuals: local organizations, NGOs and 
Public Administration Hall - Recife and Nantes / France. In theory construction, 
research has examined poverty from the perspective of capability deprivation, 
resulting from a generator system of social inequality and sought to understand how 
the development process, whose main characteristic is the building of freedoms 
necessary for the autonomy of individuals, where develop or not a given region 
depends on the participation of society and the State's commitment, each one 
assuming its assignments and responsibilities. We conclude that ensure spaces for 
Shared Management of policies and programs strengthen the autonomy of 
individuals, provides for the co-responsibility with the community and generate 
cultural change in the management of public good, whether by state or by society.                     
 
 
Keywords : Participation, Shared Management, Development 
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1. INTRODUÇÃO 

 

a) APROXIMAÇÃO COM O TEMA: DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

Desde 1997 venho participando de projetos de desenvolvimento local, 

motivada tanto pela afinidade com o trabalho social quanto pela oportunidade de 

atuar em projetos concebidos dentro dessa temática. A primeira experiência em que 

estive inserida, implementada pelo Centro Josué de Castro (CJC), foi baseada na 

metodologia Gestão Participativa (GESPAR) desenvolvida pelo Banco do Nordeste e 

Nações Unidas, por meio do programa BNB/PNUD, e vivenciada por um coletivo de 

organizações (governamentais e não governamentais) no projeto de 

Desenvolvimento Local de Camaragibe.  

A compreensão da proposta do BNB/PNUD, bem como o processo de 

avaliação sistemática realizado pela equipe do CJC instigou minhas primeiras 

reflexões: A quem cabe conduzir processos de desenvolvimento? Como se 

concretiza a participação social nesses processos? Como se efetiva a incorporação 

das demandas sociais pelos órgãos governamentais? Em que nível ocorre o 

desenvolvimento? Essas e outras tantas perguntas permearam, ao longo de certo 

período, o meu olhar sobre o trabalho. 

Em 1999, um coletivo de ONGs que atuava no Plano de Regularização e 

Legalização Fundiária (PREZEIS), incluindo o CJC, decidiu desenvolver um projeto 

chamado Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DELIS) para a ZEIS 

Caranguejo Tabaiares. Tal definição resultou na inclusão do debate sobre esse tema 

dentro dessas entidades que, embora tivessem atuado até então com formação para 

organização social e política das áreas pobres, passaram a incorporar nas suas 
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ações a perspectiva do Desenvolvimento Local, cuja característica marcante foi 

buscar a articulação entre várias organizações (governamentais e não 

governamentais), para a implementação de ações. 

Foi dentro desse conjunto de características próprias de uma proposta de 

desenvolvimento local que aconteceu a articulação e a construção de espaços 

públicos de negociação de políticas entre Estado e Sociedade, bem como a 

concretização de processos de gestão compartilhada por esses dois sujeitos e toda 

a complexidade dessa relação, o que me instigou sobremaneira a buscar uma maior 

aproximação do tema em estudo.  

A participação nesses processos, bem como o conhecimento que fui 

adquirindo com diferentes lideranças oriundas das ZEIS nas discussões sobre 

urbanização e regularização fundiária, geração de renda e desenvolvimento local, 

dentre outros, me estimulou a buscar a relação com a produção teórica acumulada 

desse tema e os elementos que o compõem. 

Essa aproximação ampliou minha certeza da importância do estudo do 

Desenvolvimento como estratégia de enfrentamento dos quadros de pobreza e a 

participação social na gestão compartilhada com o Estado como um conjunto de 

temáticas que se articulam e se complementam para esse fim. Não é possível 

abordar desenvolvimento, seja em qual dimensão for sem antes analisar a realidade 

para a qual está se desenhando tal projeto, razão pela qual se torna necessário 

percorrer o caminho das reflexões acumuladas sobre as situações de pobreza, suas 

causas, manifestações e formas de enfrentamento, inseridos em propostas de 

modelos de desenvolvimento baseados numa concepção da gestão compartilhada  

entes públicos e privados. 

 



 

 

17 

b) DEFININDO A PESQUISA 

 

De início optei pela avaliação do DELIS, pois o sentimento de frustração e 

insucesso que, inicialmente, foi alimentado pelas ONGs em virtude de não ter sido 

concretizado a ação de intervenção urbanística proposta para  a prefeitura, não me 

parecia convincente. Como representante da sociedade civil no coletivo de 

instituições que compunha o DELIS atuava nos processos de organização social e 

política da população e alguns resultados nessa direção, a meu ver, eram possíveis 

de serem observados.  

Contudo, considerando-se a infinidade de temas que norteava meu olhar 

sobre àquela experiência fui orientada a focar o objeto de estudo, pois o fator tempo, 

somado à complexidade de um estudo científico, não permitiam que eu continuasse 

naquele caminho. Embora considerando importante a avaliação do DELIS, ao ser 

questionada sobre qual seria a minha questão de pesquisa e o que me instigava a 

aprofundar como temática/objeto de pesquisa, decidi compreender como a 

experiência de gestão compartilhada  do programa Operação Trabalho havia 

contribuído para o processo do DELIS em Caranguejo Tabaiares? 

Nesse processo de busca e de clareza dessas definições, aprofundamos 

estudos sobre modelos de desenvolvimento, fazendo uma relação com os estudos 

sobre a pobreza nas suas várias dimensões. A partir da pesquisa bibliográfica 

identificamos que a produção acadêmica sobre experiências de projetos de 

desenvolvimento não o compreendia sob a perspectiva do envolvimento intensivo 

dos diversos sujeitos, mas concentrava-se em perspectivas que não consideravam a 

ampliação das capacidades e habilidades da população de fazer uso dos avanços 

conquistados e avaliados de acordo com a realidade social de cada região.    
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A partir das contribuições dos professores e das leituras sobre o 

desenvolvimento, as políticas e a participação da sociedade nos processos que 

geram desenvolvimento decidi analisar o processo de gestão compartilhada do 

programa Operação Trabalho, desenvolvido pela Comissão de Gestão do Projeto 

Centro Público de Economia Popular e Solidária em Caranguejo Tabaiares.  A 

escolha desse foco baseou-se na hipótese de que a Gestão Compartilhada, exercida 

pela Comissão, foi motivada pelo processo já instalado do DELIS, e ao mesmo 

tempo resultou numa importante ferramenta que contribuiu para esse mesmo 

processo. 

Dito isso, é importante compreender que o presente estudo procurou 

contribuir com a definição de participação, como um processo de vivência que 

imprime sentido e significado a um grupo ou movimento social, tornando-o 

protagonista de sua história, desenvolvendo uma consciência crítica, agregando 

força sociopolítica a esse grupo ou ação coletiva, e gerando novos valores e uma 

nova cultura política. (GOHN, 2005).  

Baseado nessa compreensão de participação o estudo procurou analisar a 

experiência de gestão, no contexto do que Silva (2007) chama de gestão social, cuja 

perspectiva reconhece a esfera pública, embora não estatal, como estratégia de 

fortalecimento da sociedade civil para exigir do Estado o rigoroso cumprimento de 

suas indelegáveis funções. Nesse sentido, a gestão social está pautada na proposta 

de compartilhamento do poder do Estado com a Sociedade para a construção da 

relação entre os diferentes sujeitos nos processos participativos de implementação 

de políticas e programas para o Desenvolvimento.  

Por desenvolvimento o estudo considerou a dimensão apresentada por 

Sen (2000), para quem o mesmo é fruto de um conjunto de processos, articulações 
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e construção de liberdades substantivas e não pode ser pensado como algo que 

ameaça a expansão de tais liberdades, pois é considerado o fim primordial, o 

principal meio para enfrentamento da pobreza e efetivação do desenvolvimento. O 

que significa afirmar o desenvolvimento como ampliação das capacidades e 

habilidades dos sujeitos para desenvolver suas competências por meio de seus 

organismos representativos. 

 

c) ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

O estudo apresentado caracteriza-se como pesquisa qualitativa. Nesse 

tipo de pesquisa “todos nos expressamos como sujeitos políticos, o que permite 

afirmar que ela, em si mesma, é um exercício político” (MARTINELLI, 1999, p.26). 

Evidencia-se, pois, o sentido social do referido estudo, que depois de concluído 

voltará aos sujeitos implicados, no caso, lideranças da área, bem como para os 

representantes da gestão pública e das ONGs.  

A escolha por esse enfoque qualitativo através de um estudo de caso 

justifica-se pela necessidade de aprofundar a análise sobre a gestão compartilhada, 

vivenciada pela Comissão, dentro do processo de DELIS desenvolvido naquela 

comunidade. Ou seja, a importância de aprofundar essa vivência de gestão iniciada 

desde os anos 90 e cujo contexto de vida real e a experiência em si  não tem os 

limites bem definidos.  

O estudo de caso configura-se quando o objeto é uma unidade que se 

analisa aprofundadamente (TRIVINOS, 1987, p. 133).  A escolha pela pesquisa 

qualitativa, por meio da realização de um estudo de caso justifica-se por duas 

circunstâncias determinantes: i) pela natureza e abrangência da unidade em estudo, 
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ou seja, busca analisar o contexto em que está inserida determinada experiência 

seja de um coletivo ou até mesmo de um sujeito, e não a interpretação dos 

problemas desse contexto. ii) sua complexidade é determinada pelos suportes 

teóricos que servem de orientação ao trabalho do investigador. Nessa segunda 

situação é tanto mais complexo o estudo quanto mais se observa o fenômeno em 

sua evolução e suas relações estruturais fundamentais. (TRIVINOS, 1987). 

São características presentes no estudo de caso: a descoberta de 

fenômenos, bem como a enfatização e interpretação do contexto em que o mesmo 

está inserido; a busca da retratação da realidade de forma completa e profunda 

fazendo uso de uma variedade de fontes de informação; a busca de representar os 

diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presentes numa situação social e a 

utilização de uma linguagem mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa. 

 Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: análise documental 

e as entrevistas semiestruturadas.   

Para a análise documental foram utilizadas técnicas de pesquisa 

documental em relatórios e registros do processo de capacitação do programa 

Operação Trabalho (2007); registros das reuniões da Comissão, onde se 

desenvolveu a experiência de Gestão Compartilhada (relatórios, correspondências, 

documento de termo de compromisso), a fim de recompor a trajetória e identificar os 

processos estabelecidos pelo mesmo. Como fontes de pesquisas secundárias foram 

utilizadas o relatório da pesquisa diagnóstica, realizada em 2003 pelas ONGs (CJC 

e ETAPAS), e os relatórios de pesquisas (diagnóstico socioeconômico e pesquisa 

qualitativa) realizadas pela empresa Diagonal, em 2004.  

Recorremos ainda a documentos e peças de comunicação da Prefeitura 

do Recife sobre o programa Operação Trabalho; matérias de jornais sobre a 
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realidade e as ações desenvolvidas em Caranguejo Tabaiares. Enfim, materiais 

escritos que serviram de fonte de informação acerca da comunidade, do projeto 

DELIS e da experiência de gestão compartilhada em estudo. 

Nas entrevistas1, optamos trabalhar com entrevistas semiestruturadas 

junto aos membros da Comissão, cuja composição é a seguinte: dois representantes 

da Prefeitura do Recife, sendo um de cada diretoria (Operação Trabalho e Economia 

Popular e Solidária), um representante da municipalidade de Nantes/França, duas 

representações de ONGS (Etapas e CJC) e três representantes de organizações 

locais (União de Moradores, Grupo de Idosos e Jovens Empreendedores) 

Embora as entidades da comissão tenham participado com mais de um 

representante, foi realizada uma entrevista para cada organização ou órgão da 

Comissão. Baseado nesse critério o universo de entrevistas equivale a um total de 

sete, distribuídas da seguinte maneira: duas com representantes das gestões 

públicas: Prefeitura do Recife e municipalidade de Nantes/França; duas com 

representantes das ONGs: Centro Josué de Castro e ETAPAS; e três com os 

representantes da comunidade: Grupo de Idosos, União de moradores e Jovens 

Empreendedores.  

O número de entrevistas justifica-se pelo objeto em estudo cujos sujeitos 

envolvidos na experiência de Gestão Compartilhada compõem o seu universo. A 

composição estabelecida para a Comissão foi a de representação institucional, fato  

que explica  a busca da análise da opinião das organizações que ali se faziam 

presentes. 

 

 

 
                                                           
1  As entrevistas foram realizadas no período de julho a setembro de 2008. 
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d) SOBRE OS CAPÍTULOS DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos principais, além desta 

introdução e a conclusão. O primeiro capítulo procurou dialogar com as construções 

teóricas sobre a pobreza, suas leituras e formas de conceituação, bem como uma 

explanação e diálogo com os modelos de desenvolvimento que ao longo do tempo 

vêm pretendendo dar conta da redução da pobreza; trata ainda do Estado reformado 

dos anos 90, no contexto das relações institucionais; a visão da participação social, 

na Reforma do Estado, assim  como a ampliação dessa concepção para a afirmação 

da importância do papel de todos os sujeitos, públicos e privados, na gestão 

compartilhada pública e na condução dos processos de desenvolvimento.  

A pesquisa está desenvolvida nos capítulos dois e três. O segundo 

capítulo apresenta a caracterização de Caranguejo Tabaiares a fim de situar o leitor 

sobre aspectos do contexto em que está inserida a experiência. Em seguida, 

apresenta uma reconstrução da história de lutas e conquistas do projeto DELIS a 

partir da avaliação dos representantes da comunidade. O capítulo se encerra com a 

apresentação do programa Operação Trabalho, como política pública municipal, cuja 

implementação foi estimulada e reorientada a partir do processo de desenvolvimento 

instalado. 

 A análise sobre a experiência de Gestão Compartilhada do referido 

programa vivenciado pela Comissão de gestão do projeto do Centro Público de 

Economia Popular e Solidária é o conteúdo apresentado no capítulo três, o qual foi 

desenvolvido tomando como base os depoimentos colhidos durante as entrevistas 

com representantes das organizações comunitárias locais, aqui também 

denominados de sujeitos internos ou lideranças locais.  
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Nas considerações finais estão inseridos de forma sintética os resultados 

da pesquisa e do estudo teórico, a fim de que possam contribuir com os envolvidos 

na experiência: as lideranças comunitárias e suas organizações, os educadores das 

ONGs e seus referidos projetos, gestores do programa Operação Trabalho, bem 

como para a academia no levantamento de questões e temas para futuros estudos. 

 

e) SOBRE A PESSOA DO DISCURSO 

 

Considero importante pontuar que na dissertação utilizei em alguns 

momentos a primeira pessoa do singular e em outros a primeira pessoa do plural. 

De modo geral, na introdução a pessoa do discurso foi o “eu” e no corpo do trabalho 

o “nós”. Entretanto, em alguns momentos pontuais do corpo do trabalho esteve 

presente o “eu”, sobretudo no que se referiu às explicações das escolhas 

metodológicas e outras passagens nas quais essa era a pessoa mais apropriada 

para falar.  
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CAPÍTULO 1 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

CONCEPÇÕES DE POBREZA  

E 

MODELOS DE DESENVOLVIMENTO  

PARA SEU ENFRENTAMENTO 
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1.1 POBREZAS: CONCEITUAÇÃO E DIMENSÃO 

 

A pobreza não é privilégio de uma ou outra região do mundo, é um 

fenômeno presente na maioria dos países, sendo que, em alguns deles, assume 

dimensões alarmantes. Essa realidade provoca a produção de uma infinidade de 

teorias que buscam formas e meios de interpretar o fenômeno, embora, muitas 

vezes, não aprofundam a análise sobre as causas geradoras da pobreza. A referida 

produção teórica funciona como base para a elaboração de teorias sobre o 

desenvolvimento e seus modelos, e servem para discussão, elaboração e gestão de 

políticas e programas públicos.  

A análise sobre a pobreza acontece num campo de discussão que 

envolve vários planos e tendências. Para Balsa (2006), a produção teórica sobre a 

pobreza pode ser observada numa dimensão transnacional, e as várias visões que a 

compõem podem ser organizadas em três planos: o plano sócio-histórico, sócio-

institucional e sócio-antropológico, cujos elementos de cada um deles são: 

No plano sócio-histórico – considera-se a sequência de processos 
que acarretem situações de precariedade. A pobreza então surge a 
partir do próprio sistema que se revela incapaz de dar respostas de 
superação. Ou ainda, o próprio sistema funcionaria como gerador 
destas desigualdades que causam pobreza e exclusão social. 

No plano sócio-institucional – considera-se a produção da pobreza e 
da exclusão a partir da orientação dos aparelhos e instituições 
sociais, em torno das quais se determinam, no seio de determinada 
formação social, as relações sociais de desigualdades. 

No plano sócio-antropológico – busca se dar conta, 
fundamentalmente, das formas como as situações se radicam e se 
manifestam em situações singulares, através do expediente das 
histórias de vida individuais, familiares ou grupais. Balsa (2006, p.21) 

Em cada um desses planos há distintas formas de compreender a 

pobreza e identificar o pobre, pois cada um desses planos está relacionado ao 

campo político-ideológico dos teóricos. É como se estivéssemos falando de 

fotografias do mesmo objeto sob diferentes pontos de vista, cada uma delas 
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priorizando um aspecto diferente da realidade. Para Bajoit (2006), numa organização 

desses olhares, sob a perspectiva da sociologia, o pobre pode ser observado sob 

diferentes visões, gerando a seguinte classificação: é marginal, porque está 

socializado numa subcultura e estigmatizado pela sociedade; é explorado, porque a 

classe dominante o explora e o exclui dos resultados da produção no sistema 

capitalista e não o protege com um sistema social; é dependente, porque não tem 

autonomia e capital social suficiente; é desafiliado porque está isolado e 

desestimulado por não participar de formas de solidariedade organizada. 

Segundo o autor, essas categorias estão inseridas de alguma maneira em 

representações distintas do contrato social, das quais podem ser destacadas duas: 

uma primeira baseada na ideia de “igualdade”, aquela formal, proclamada pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, destinada a tornar-se cada vez mais 

real, à medida que o aumento das riquezas produzidas torne possível sua 

distribuição. É legitimada pelas necessidades materiais das pessoas: “a cada um, 

segundo suas necessidades”2. A segunda concepção baseia-se na ideia de 

“equidade”, cuja principal diferença da anterior é que, na equidade, para o indivíduo 

ter acesso legítimo ao auxílio instituído, deve preencher (e provar) que, além das 

necessidades materiais, apresenta condições para receber o auxílio, ou seja, 

apresenta o seu empenho. E Bajoit (2006, p.93) esclarece: 

Ele deve provar não somente que está necessitando, mas também 
que faz o possível para sair o mais rapidamente possível de sua 
condição de pobre, ele deve mostrar seu civismo, sua vontade de 
autonomia, seu sentido de responsabilidade, seu desejo de assumir-
se, de ser ator, individual ou coletivamente. 

Sendo o contrato social a base para a concepção do Estado instrumental 

ou burguês e as Políticas Sociais um dos instrumentos de intervenção do mesmo, 

                                                           
2 Entendendo aqui a necessidade material como pré-condição para que o indivíduo se legitime e acesse o 
benefício de ajuda instituída pela coletividade, o qual o Estado tem o papel de gerir. 
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estão os dois na mesma lógica, ou seja, a política é organizada sob uma dada 

compreensão dos porquês da condição de pobreza dos sujeitos, bem como de 

comportamento do sujeito dentro do quadro de pobreza. 

Para Bajoit (2006), nesse campo das políticas sociais podemos distinguir 

duas grandes tendências: I - a da responsabilização do pobre, ou seja, ele é 

considerado responsável pela sua condição e, portanto, competiria ao mesmo, com 

o auxílio de pessoal especializado, fazer por onde resolver seus problemas; II - a 

pobreza é vista como um produto do próprio sistema, o qual comporta relações de 

dominação social e que geram desigualdades, e caberia à sociedade adaptar-se às 

necessidades dos pobres, prestando assistência, ou ainda modificando seu 

funcionamento para buscar inseri-lo na vida ativa. 

Para discutir contemporaneamente a produção teórica sobre a pobreza, o 

autor organiza um esquema para o que chama de rostos da pobreza, que inscritos 

numa evolução histórica de concepções dominantes tanto do contrato social como 

da Política Social, já trazem nesse esquema os adjetivos para cada um desses 

rostos. O autor resume as representações dessas concepções dominantes nos dois 

campos, conforme reproduzido no quadro 01. 
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Quadro 01 – O rosto da pobreza visto pela sociologia, segundo Bajoit (2006:96) 

Os rostos da pobreza 
vistos pela 
sociologia 

Concepções do Contrato Social 

Contrato de Igualdade ( para cada 
um, segundo suas 

necessidades ) 

Contrato de Equidade ( para 
cada um, segundo seu 

empenho ) 

C
on

ce
pç

õe
s 

da
 P

ol
íti

ca
 S

oc
ia

l 

Adaptar os 

pobres às 

exigências do 

sistema 

Paradigma: integração 

Leitura: culturalista 

Pobre = marginal 

Trabalho social: normalização, 
disciplinarização, integração. 

Paradigma: competição 

Leitura: utilitarista 

Pobre = dependente 

Trabalho social: ativação, 
responsabilização, autonomia. 

Adaptar o 

sistema às 

necessidades 

dos pobres 

Paradigma: alienação 

Leitura: classista 

Pobre = explorado 

Trabalho social: proteção social, 
assistência, seguridade social. 

Paradigma: conflito 

Leitura: acionalista 

Pobre = desafiliado 

Trabalho social: 
conscientização, mobilização, 
solidarização. 

 

Cada uma das concepções resumidas acima traz aspectos importantes 

para a compreensão sobre como tem sido feito o enfrentamento da situação de 

pobreza. A leitura apresentada sob o paradigma do conflito e trabalhada na 

perspectiva da conscientização, mobilização e solidarização é a mais atual do ponto 

de vista da ação dos movimentos sociais.   

Para além de compreender essa produção, observando onde estão 

posicionados os conceitos e que dimensão vem sendo a ela atribuída, a situação de 

pobreza exige do Estado e da própria sociedade meios de como interferir nessa 

realidade. Cada proposta de intervenção, seja ela planejada pelo Estado ou pela 

sociedade, tem uma concepção de pobreza e com ela o tipo de pobre que a 

compõe, ainda que não esteja bem explicitada. 
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1.2 TIPOLOGIAS DE POBREZA: A PARTIR DAS NECESSIDADES INSATISFEITAS 

 

Podem ser identificadas outras sistematizações para tipologias de 

pobreza, mas a predominância está na definição a partir das necessidades 

insatisfeitas. Isso ocorre porque as necessidades humanas são, em sua maioria, 

frutos de uma construção social, portanto, podem ser diferentes a depender de qual 

sociedade consideramos. Um exemplo disso é a diferença existente entre as 

necessidades de um jovem ocidental, com todas as convenções que o mercado e a 

mídia impõem para o consumo, das de um jovem que está em um país oriental de 

cultura milenar e com valores bem distintos.  

Embora a internet tenha aproximado um pouco aquelas realidades, as 

necessidades das pessoas ainda variam em função de determinantes, mas elas 

existem porque são construções sociais inerentes ao homem organizado em 

sociedade. Destacamos a seguir algumas dessas tipologias:  

 

a) Pobreza, a partir das necessidades e carências b ásicas 

 

A definição de pobreza a partir das necessidades e carências básicas do 

corpo humano introduz uma forma de perceber a pobreza que leva em conta a 

capacidade de acessar o que a nação foi capaz de conquistar. Nesse aspecto a 

pobreza passa a se situar também no tempo e não somente em função do elemento 

renda, o que quer dizer que nessa perspectiva é relativamente pobre o cidadão que 

não pode acessar e usufruir plenamente das necessidades básicas (ter opção de 



 

 

30 

escolha, padrão, serviços, desejos) que a sua sociedade já foi capaz de produzir 

para uma vida plena. E o que constitui estas necessidades básicas? 

Segundo Townsend,  

[...] um requerimento mínimo por família, no plano do consumo 
privado: alimentação adequada, vestuário, bem como alguns 
móveis para o domicilio . Em segundo lugar inclui serviços 
essenciais ofertados, para e pela comunidade num sentido amplo, 
tais como: água potável, saneamento, transporte público, saúde , 
educação e serviços culturais  [...] o conceito de necessidades 
básicas deve se inscrever no contexto do grau de desenvolvimento 
econômico social da nação como um todo. [OIT, 1976 em 
TOWNSEND, 1993, apud LAVINAS (2003)]. 

 

b) Pobreza assistida 

 

Na perspectiva, defendida por Simmel (1998), considera-se pobre - de fato 

ou de jure - todo aquele que se constitui um sujeito assistido pela sociedade onde 

está inserido e não usufrui dos bens produzidos e considerados convencionais a 

esse determinado grupo social. 

Pobre e pobreza, para o autor supramencionado, e considerado por 

muitos autores como o fundador da sociologia da pobreza, são assim conceituados: 

Os pobres, segundo categoria social, não são aqueles que sofrem de 
déficit ou privações específicas, mas os que recebem assistência ou 
deveriam receber, em conformidade com as regras sociais 
existentes. Por isto mesmo, a pobreza não pode ser definida como 
um estado quantitativo em si mesmo, mas tão somente a partir da 
reação social  que resulta desta situação específica. (SIMMEL,1998, 
apud LAVINAS, 2003) 

 

Com a pretensão de ampliar o entendimento sobre a teoria simmeliana 

(1998), LAVINAS (2003) analisa alguns aspectos relacionados a essa teoria, quais 

sejam: 1) A pobreza é um construto social, por ser uma categoria específica que 

responde a critérios de identificação. Para SIMMEL ser pobre é não ter capacidade 
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de atender às necessidades básicas de sobrevivência impostas pela natureza, tais 

como: alimentação, moradia, vestuário. Essas necessidades variam de acordo com 

o grau de desenvolvimento e da riqueza existente em determinada sociedade, o que 

aponta para o caráter relativo do estado de pobreza. 2) A pobreza tem laços 

relacionais importantes: “a pobreza sendo entendida como um fruto da sociedade, 

“reação da sociedade”. Para Simmel (apud LAVINAS 2003:34), expressa a 

existência de uma relação de interdependência, a existência de vínculos entre 

aqueles designados como pobres e os demais. Logo, os pobres não são aqueles 

que se encontram excluídos da sociedade ou a sua margem, mas os que, fazendo 

parte deste todo orgânico, são contemplados por medidas assistenciais”. 3) A 

importância da natureza dos laços relacionais, mediada por direitos e deveres: “é um 

dever da sociedade combater a pobreza, e um direito do pobre receber assistência”. 

Contudo, esse direito é limitado, assim como a responsabilidade social de assistir. 

Mesmo sendo a assistência um direito, ela não tem objetivo de promover igualdade 

de oportunidades, mas garantir vínculos sociais, ou seja, não permitir que ocorra um 

rompimento no sistema social. (SIMMEL,[1907], 1998, p.96-97 apud LAVINAS 

2003:33-34). 

 

c) Pobreza e indigência (ou pobreza extrema), com u ma concepção a partir da 

renda.  

 

Essa abordagem é a mais utilizada pelas instituições internacionais, pois 

compõem o conjunto de orientações para os seus estudos comparativos, bem como 

alimentam o conjunto de propostas de políticas públicas a partir da definição de 
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linhas de pobreza relacionadas ao consumo e à renda. Isso ocorre por se tratar de 

um esquema objetivo que facilita a análise quantitativa entre os habitantes de um 

mesmo país e entre países. A pobreza tem sido identificada nessa perspectiva 

principalmente pela abordagem de “linha de pobreza”, definida a partir de uma 

determinada renda com a qual as pessoas são consideradas pobres. Dentre as 

conceituações inseridas nessa perspectiva se destaca Rocha (2006, p. 2), que 

assim propõe uma linha de pobreza:  

São definidos como pobres os indivíduos cuja renda familiar per 
capita é inferior ao valor que corresponderia ao necessário para 
atender a todas as necessidades básicas (alimentação, habitação, 
transporte, saúde, lazer, educação, etc.), enquanto se define como 
indigentes aqueles cuja renda familiar per capita é inferior ao valor 
necessário para atender tão somente às necessidades básicas de 
alimentação. 

 

No caso específico da definição da linha de pobreza no Brasil, foram 

consideradas as seguintes variáveis:  

Para a obtenção dos indicadores da linha de pobreza, foram 
utilizadas 23 linhas de pobreza e 23 linhas de indigência 
diferenciadas, de modo a levar em conta a diversidade de custo de 
vida entre áreas urbanas e rurais, assim como entre as regiões 
brasileiras. Como exemplo, a linha de pobreza mais alta, relativa à 
metrópole de São Paulo, foi de R$ 250,79, enquanto a mais baixa 
referiu-se às áreas rurais de Minas Gerais/Espírito Santo, R$ 69,75 
(valores por pessoa/mês) 3. (ROCHA, 2006, p.2). 

A partir de uma definição conceitual, os elementos que compõem o índice 

que mede a linha de pobreza foram evoluindo de acordo com a capacidade de 

produzir que a sociedade foi adquirindo. Isso demandou dos estudiosos algumas 

alterações, inovações e inclusões de indicadores até então não considerados. 

Atualmente uma das principais referências é o índice do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que mensura as condições de vida nos 

                                                           
3  As referidas linhas de Pobreza e de Indigência são relativas a setembro de 2004, data de referência do 
PNAD. 



 

 

33 

diferentes países incluindo elementos da renda, educação e longevidade, conhecida 

como Índice de Desenvolvimento Humano – (IDH)4. Se considerada a objetividade 

do método, é possível compreender o seu uso para estudos de renda e pobreza, 

principalmente no âmbito internacional. 

 

d) Pobreza como privação de capacidades. 

 

Baseada no princípio da equidade a pobreza, nesta perspectiva, é 

entendida a partir da satisfação das necessidades básicas, através do mecanismo 

de capacidade ou habilidade de satisfação. O elemento central propulsor desta 

teoria é a chamada habilidade ou capacidade do ser humano de realizar. (SEN, 

2001). Tão importante quanto satisfazer as necessidades básicas é ter habilidade 

para acionar os funcionamentos, capacidade de fazer as coisas acontecerem. A 

partir deste entendimento de pobreza, Sen privilegia a situação em que o ser 

humano torna-se sujeito e possui condição de escolha das suas alternativas e 

modos de vida.  

Tal como Townsend, Sen privilegia a autonomia, e não considera 

adequado estimar se os recursos econômicos são suficientes ou não sem antes ter 

a nítida clareza da habilidade das pessoas em converter renda e recursos em 

capacidade de fazer funcionar (agir). O autor não desconsidera a renda como 

elemento principal, o que ele faz é analisá-la como instrumento que possibilita o 

                                                           
4  Além de computar o PIB per capita, depois de corrigi-lo pelo poder de compra da moeda de cada país, o 
IDH também considera dois outros componentes: a longevidade e a educação. Para aferir a longevidade, o IDH 
utiliza números de expectativa de vida ao nascer. O indicador de educação é avaliado pelo índice de 
analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. A renda é mensurada pelo PIB per capita, 
em dólar PPC (Paridade do Poder de Compra, que elimina as diferenças de custo de vida entre os países). 
Essas três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia de zero a um. Disponível em: 
http://www.pnud.org.br/idh/.  
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acesso às capacidades de um determinado sujeito social. Para precisar sua reflexão 

Sen (2001, p. 112) explica:  

Embora seja importante distinguir conceitualmente a noção de 
pobreza como inadequação de capacidade da noção de pobreza 
como baixo nível de renda, essas duas perspectivas não podem 
deixar de estar vinculadas, uma vez que renda é um meio 
importantíssimo de obter capacidades.  E, como maiores 
capacidades para viver sua vida, tenderia, em geral, a aumentar o 
potencial de uma pessoa para ser mais produtiva e auferir renda 
mais elevada, também esperaríamos uma relação na qual um 
aumento da capacidade conduzisse a um maior poder de auferir 
renda, e não o inverso. 

Com esta abordagem Sen (2001) sugere que maiores capacidades 

aumentam o potencial da pessoa, aumentando as chances da eliminação da 

pobreza de renda. Nessa linha, pobreza deixa de ser a falta de bem-estar e passa a 

ser percebida como a falta de habilidades e de força (autonomia) para agir de forma 

a alcançar este bem-estar social. Os argumentos utilizados pelo autor em favor da 

abordagem de Pobreza como privação de capacidades podem ser assim resumidos: 

1) a concentração em privações que são intrinsecamente importantes (em contraste 

com a baixa renda que é importante apenas como instrumento); 2) existem outras 

influências sobre a privação de capacidades – e, portanto, sobre a pobreza real - 

além do baixo nível de renda; 3) a relação entre baixa renda e baixa capacidade 

varia de um contexto para outro. O que o autor defende é que o olhar sobre a 

pobreza leve em conta outras desigualdades que funcionam como geradoras de 

situação de pobreza, a exemplo das diferenças de oportunidades para homens e 

mulheres, negros e brancos entre outras que extrapolam a questão do instrumento 

renda. Sobre isso, Sen argumenta:  

O que a perspectiva de capacidade faz na análise da pobreza é 
melhorar o entendimento da natureza e das causas da  pobreza e 
privação desviando a atenção principal dos meios  (e de um meio 
específico que geralmente recebe atenção exclusiva, ou seja, a 
renda) para os fins  que as pessoas têm razão para buscar  e, 
correspondentemente, para as liberdades de poder alcançar 
esses fins . (SEN, 2001:112) 
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A carência da renda e a consequente ausência de meios de 

sobrevivência, como alimento, roupa, entre outros, ainda são determinantes para a 

reação social diante de um quadro de pobreza, pois aparece como situação extrema 

de desigualdade. É preciso considerar a pertinência do pensamento de Sen, que 

hoje pode fundamentar muitas das lutas sociais pela igualdade de oportunidade e 

conquista de direitos, especialmente no ocidente, e tem cada vez mais aumentado a 

indignação da sociedade e exigido da mesma e do Estado procedimentos formais, a 

exemplo das leis e da gestão pública das políticas que possam minimizar os 

prejuízos sociais gerados por essa realidade. 

Embora todas as abordagens apresentem argumentos relevantes para 

justificar o seu olhar, a que é defendida por Sen - a qual sugere uma análise da 

pobreza como privação das capacidades - aponta para uma perspectiva mais ampla 

na medida em que não limita a definição da pobreza à dimensão da renda e dos 

bens materiais, mas amplia sua análise incluindo, por exemplo, aspectos 

relacionados à autonomia e liberdade.  

Um dos fatores que a torna pertinente para analisar a pobreza em 

Caranguejo Tabaiares é a sua dimensão ampla da realidade e, consequentemente, 

a exigência de uma proposta de desenvolvimento que agregue vários segmentos 

envolvidos nas ações e o compromisso com a mudança da realidade de pobreza 

com os vários indicadores apontados: a escolaridade, a ocupação/renda, as 

condições de habitação e infra-estrutura urbana, a organização social e política, 

entre outros. Sendo a última apontada como um dos principais aspectos para a 

mudança das demais condições.  
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1.3 CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO: ECONÔMICO, SUSTENTÁVEL E LOCAL 

 

O crescimento econômico gerado como resultado do processo de 

industrialização vivido a partir do século XIX e intensificado na primeira metade do 

século XX faz aumentar a quantidade de pessoas que passam a morar nas cidades, 

tanto para trabalhar na indústria, quanto para ter acesso a um estilo de vida diferente 

do que fora até então conhecido com a produção agrícola. A cidade, entre outras 

coisas, torna-se um espaço de disseminação dos valores dessa nova sociedade 

movida pelo crescimento da indústria e pela agilidade com que tudo precisa adaptar-

se. O ambiente das cidades é envolvido numa complexificação, cujo espaço de 

manobra econômica e política é cada vez maiores e, ainda que se mantenha uma 

relação de dependência campo-cidade, são revestidos agora de certa sofisticação. 

Para Souza (1996, p. 24) a cidade então passa a ser vista como: 

Lócus da organização do empreendimento capitalista do território, 
sendo ao mesmo tempo ponto de apoio para modernização 
econômico-tecnológico e transformação cultural do campo através da 
difusão de estilos de vida. 
 

Considerados esses aspectos, a cidade também se torna o lugar da 

explicitação dos problemas gerados pelo processo de industrialização no sistema 

capitalista, pois mesmo com todo progresso que seu desenvolvimento é capaz de 

gerar ampliando as forças produtivas, não permite garantir que seus resultados 

sejam apropriados por toda a população, seja ela do campo ou da cidade.   

A situação resultante desse quadro, entre outras coisas, é a geração de 

reações, conflitos e disputas entre os sujeitos políticos, liderada principalmente pelos 

representantes da classe trabalhadora, que passam a exigir do Estado uma 

intervenção que possa equilibrar as desigualdades sociais e atuar com políticas que 

garantam o acesso de todos aos bens produzidos. A política pública é apresentada 
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como uma forma de responder a uma população pobre, que não conseguia ser 

inserida na produção e nem acessar os bens produzidos5.  Ainda que essas políticas 

não tenham sido iniciadas com a intenção de universalidade tal qual se conhece 

hoje, elas são pensadas a partir de compreensões e formas de perceber a pobreza e 

o pobre. 

As teorias de desenvolvimento, concebidas e amadurecidas até a 

conjuntura atual nascem como tentativa de apresentar alternativas a uma realidade 

cujo quadro de pobreza explicita os problemas gerados pelo capitalismo. Para 

Santos (1979), as teorias de desenvolvimento e subdesenvolvimento foram 

defendidas como diretrizes para a correção de desigualdades entre indivíduos, 

regiões ou países. Dizendo de outra maneira, o crescimento da riqueza passou a ser 

considerado solução para combater os quadros de pobreza e gerar 

desenvolvimento, ou seja, para se desenvolver é pressuposto que haja crescimento 

econômico que, trabalhado sob o planejamento, é instrumento de realização do 

desenvolvimento. 

Segundo Castoriadis (1987), o termo desenvolvimento começou a ser 

empregado quando se constatou que o progresso, a expansão e o crescimento não 

eram virtualidades intrínsecas, inerentes a todas as sociedades humanas, mas 

propriedades específicas – dotadas de um valor positivo – das sociedades 

ocidentais. Conforme pode ser observado, nessa compreensão está implícita a 

crença de que, a responsabilidade para alavancar todo o processo de 

Desenvolvimento nas demais partes do mundo é do ocidente, por seu caráter de 

modelo para o mundo inteiro.  

Esse modelo esteve baseado, durante décadas, na concepção de um 

Desenvolvimento preocupado apenas com o processo de crescimento e ampliação 
                                                           
5  Sobre esse aspecto trataremos mais adiante na abordagem sobre o Estado e a Questão Social. 
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da riqueza, sendo possível identificá-la como uma dimensão meramente econômica. 

Essa visão está classificada como uma das teorias da modernização na década de 

60 que justifica o seu argumento dizendo que os efeitos sociais positivos do 

desenvolvimento são vistos como “consequências naturais” do processo de 

crescimento e modernização, ou seja, não é preciso pensar em políticas de 

distribuição de riquezas e combate à pobreza, isso vem como resultado dos 

investimentos no desenvolvimento da produção e crescimento econômico. (SOUZA, 

1996). 

Na concepção desse modelo está implícito outro aspecto: a crença de que 

só as sociedades capazes de um crescimento auto-sustentado podem alcançar o 

desenvolvimento, o que significa também dizer que em países subdesenvolvidos, a 

exemplo dos países do denominado Terceiro Mundo, o desenvolvimento pressupõe 

modificações nas estruturas sociais e nas atitudes, e ainda na re-significação de 

valores e organização psíquica dos seres humanos. Ou seja, um quadro de não 

desenvolvimento é resultado da atitude das pessoas e da cultura de cada país. 

 Essa visão, defendida especialmente por teóricos europeus, é refutada a 

partir da década de 70, por teóricos latino-americanos ligados à Comissão 

Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) que, na contracorrente dessa 

visão sobre o Terceiro Mundo, coloca a discussão do subdesenvolvimento, ou seja, 

os países não desenvolvidos conforme modelo estabelecido, como um conjunto de 

países com características próprias, cuja realidade deveria ser analisada como um 

processo histórico, considerando, entre outros fatores, a divisão internacional do 

trabalho a partir da industrialização, bem como a relação de exploração criada a 

partir dela, entre os países do Norte e do Sul. Sobre esse entendimento, nos diz 

Furtado (1998, p.48): 
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A tomada de consciência das limitações impostas ao mundo 
periférico pela divisão internacional do trabalho que se estabeleceu 
com a difusão da civilização industrial [...] trata-se, em verdade, de 
uma teoria do efeito de dominação, que está na origem da 
dependência a que se referiram em etapa posterior os economistas 
latino-americanos.  
 

A discussão apresentada por Furtado analisa as motivações da 

organização internacional do capital, bem como a relação entre blocos econômicos 

no processo produtivo dos denominados primeiro e terceiro mundo. Com isso ele 

quebra o romantismo do discurso do desenvolvimento ao trazer para o debate uma 

crítica à lógica de organização do capital. O desenvolvimento e o 

subdesenvolvimento são assim analisados, do ponto de vista da produção, 

considerando as relações estabelecidas por países centrais com os países 

periféricos.  

A partir da década de 80 surgem outras posições que questionam e 

levantam novas dimensões às teorias do Desenvolvimento e, apesar de terem 

origens em várias correntes e não somente as de esquerda, trazem em comum uma 

crítica à compreensão do Desenvolvimento limitada ao aspecto econômico.  

Nesse ambiente ganha espaço a teoria do desenvolvimento que incorpora 

a dimensão do sustentável, cuja principal característica é sua crítica à má utilização 

dos recursos naturais em detrimento dos interesses econômicos e sem 

responsabilidade com as gerações futuras. Essa abordagem surge nos países da 

Europa e ganha espaço nas discussões internacionais. Uma das formulações sobre 

o conceito de Desenvolvimento Sustentável encontra-se no relatório intitulado Nosso 

Futuro Comum, da Comissão Mundial sobre Meio-Ambiente e Desenvolvimento – 

CMMDA que compreende o conceito como aquele que satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas 

próprias necessidades. (CMMDA,1987, p.46) 
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Embora pertinente o que é defendido nesse conceito foi alvo de várias 

críticas, entre outras razões, pela imprecisão de suas propostas, ou seja, suas 

recomendações não deixam claro em que proporção deve ocorrer mudanças e quais 

os responsáveis por elas. O tratamento dispensado pelo argumento é apenas sobre 

os efeitos da industrialização e devastação dos recursos naturais. Contudo, a 

abordagem parece estar limitada ao campo da intencionalidade dos sujeitos e das 

instituições. Para os teóricos da CEPAL a nova abordagem não questiona o principal 

problema: a organização internacional do trabalho e as relações estabelecidas pelas 

nações do primeiro mundo para com os países subdesenvolvidos.  

Para Guimarães (1995), o período no qual surge essa discussão do 

Desenvolvimento Sustentável também é criticado porque se dá num contexto de 

ampliação dos processos de globalização do capital, internacionalização da 

economia e desvalorização dos Estados Nacionais. Os autores que levantam a 

crítica a essa dimensão consideram-na como uma tentativa de gerar opinião pública 

sobre um Estado incapaz de dar conta da nova estrutura econômica mundial, e, 

portanto, da tendência de transferir para o mercado e para a sociedade a 

responsabilidade pelo Desenvolvimento das riquezas naturais. Sobre esse aspecto 

afirma Guimarães (1995 p.113-114)  

O conceito de desenvolvimento sustentável surge num momento em 
que os centros de poder mundial declaram a falência do Estado 
como motor do desenvolvimento e propõem a substituição pelo 
mercado, ao mesmo tempo em que declaram também a falência do 
planejamento governamental.  
 

Embora consideradas, as críticas levantadas ao conceito, principalmente 

no que se refere à falta de precisão na dimensão das responsabilidades e à 

ausência da abordagem das relações de exploração dos países ricos sobre os 

países de terceiro mundo, inclusive na exploração de suas riquezas naturais, é 
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possível afirmar que o surgimento dessa abordagem possibilitou que a sociedade 

despertasse para a reflexão sobre a responsabilidade individual de cada um com a 

preservação ambiental, através da manutenção da vida dos rios, florestas, animais, 

entre outros, inclusive para o equilíbrio da vida humana.  

Em meio a esse debate surge com mais força na década de 90 uma 

abordagem do desenvolvimento considerando a dimensão do local . É importante 

destacar que a motivação maior dessa produção teórica está relacionada às ideias 

dos críticos à globalização. Sua defesa está baseada principalmente na ideia do 

local como contraposição ao mundial, por entender o local como o lugar de 

resistência ao processo de aculturação disseminado pela globalização.  

Outro aspecto é que a concepção de desenvolvimento local surge ao 

mesmo tempo em que progridem os direitos humanos nas suas mais variadas 

formas de institucionalização e implantação, bem como no período em que se 

fortalece a concepção de gestão democrática, refugiada na democracia local, 

associado à boa governança, ou seja, a arte de associar todos os atores locais: 

públicos e privados, políticos, econômicos e sociais à ação coletiva pelo bem 

comum.  (BOURDIN, 2001)  

O debate da dimensão local do desenvolvimento passou a fazer parte das 

orientações das organizações internacionais no atendimento aos países periféricos. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), por exemplo, criou o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e na segunda metade da década 

de 90 começou a apoiar ações em países latino-americanos, tais como o Brasil. 

Ampliou-se a entrada de novos sujeitos nos programas de Desenvolvimento Local a 

exemplo de ONGs que, muitas vezes, se juntaram aos órgãos de fomento 

governamental e lançaram para as cidades outro olhar.  
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Para Araújo (1999), o contexto brasileiro dos anos 90 está repleto de 

elementos que justificam a força do conceito de Desenvolvimento e a importância 

dispensada ao poder local, pois é um período em que há um ambiente de crise 

fiscal, de caráter financeiro no setor público federal (embora se amplie ao longo da 

década de 90 nos âmbitos estadual e municipal). Com esse ambiente a tendência é 

que se deleguem atribuições para instâncias locais ainda mais reforçadas pelo 

esforço de ampliação das receitas públicas municipais, proporcionada pela 

Constituição Federal de 1988, e tais fatos tendem a estimular a descentralização de 

políticas públicas.  

Outro fator desse período é o avanço das concepções liberalizantes, o 

que reduz o poder do Estado e estimula o papel do setor privado. Estando tal 

tendência mais concentrada no poder central, são retirados dessa instância muitos 

dos papéis até então desenvolvidos pelo governo federal, a exemplo das políticas 

destinadas ao patrocínio do avanço da industrialização. Entre outras coisas, tem-se 

como resultado um cenário em que o poder central não exerce a sua coordenação e 

a disputa por investimentos produtivos fica centrada na “guerra” entre estados e 

municípios, cada um procurando usar suas “próprias armas”, daí a grande 

importância da “guerra fiscal”. Somado a isso, agências multilaterais de 

financiamento adotam como diretriz estimular a descentralização de suas políticas 

de financiamento, (ARAÚJO, 1999).  

A partir de 2003 no Brasil o Governo Federal, por meio do Ministério da 

Integração Nacional, retomou o debate sobre o tema do Desenvolvimento regional, 

estabelecendo uma dinâmica de debates com os segmentos organizados da 

sociedade civil sobre a reabertura de órgãos de fomento para o desenvolvimento 

regional, a exemplo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 



 

 

43 

(SUDENE). Apesar dessa dinâmica o processo não resultou na re-estruturação com 

a mesma estrutura de antes, e os debates servirão de insumos para a construção do 

Plano Plurianual (PPA) de 2004-2007, bem como do quadriênio subsequente no 

qual pode ser constatada a proposta de desenvolvimento regional no Plano de 

Aceleração do Crescimento (PAC). 

O diálogo com a sociedade civil brasileira e a posterior coleta de 

propostas levantadas a partir do PPA fundamentou a construção da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e do seu colegiado de gestão, o 

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). O governo federal 

retoma o papel na coordenação dos processos de desenvolvimento por meio da 

implementação da política aqui destacada. Esses processos vêm alterando os 

indicadores de desenvolvimento do Brasil, com destaque para as regiões 

historicamente mais pobres como Norte e Nordeste.  

Para Araújo (informação verbal) ocorreram mudanças no modo de pensar 

o desenvolvimento no Brasil que impactaram diretamente o quadro regional do norte 

e nordeste, tais como: movimento de Desconcentração da Base Produtiva e avanço da 

ocupação do interior do país; melhoria no ambiente macroeconômico, apesar da 

crise fiscal ainda forte; modesta retomada do crescimento (sinalizações que se dá 

em novas bases, ou seja, puxado pelo consumo interno, especialmente das classes 

populares)6.  

Nesses últimos cinco anos ganha força, também, a organização de 

espaços de discussão sobre o desenvolvimento territorial, partindo dos processos 

                                                           
6
  Os principais avanços das políticas de regionalização aconteceram nas regiões NORDESTE e NORTE, a 

partir dos programas de transferência de renda para os mais pobres foram aplicação na ordem de R$ 11 Bi /ano 
(2009), dos quais o nordeste ficou com 55% dos recursos; apoio à agricultura familiar (Plana Safra de 2008/2009: 
R$ 15 Bi x R$ 2,2Bi em 2002); ampliação do crédito; aumento real contínuo do salário mínimo. Palestra proferida 
por Tânia Bacelar Araújo, no 1º Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural em 
Recife, em dezembro de 2009. 
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metodológicos propostos pelo desenvolvimento local e discutindo a ampliação ou 

redução de um olhar para o que foi denominado de território, que podem incluir: 

partes de uma cidade, ou seja, um conjunto de bairros, como também envolver um 

conjunto de cidades. O que define os territórios são as expressões sociais, 

econômicas e culturais de uma determinada região, sendo assim o território é um 

espaço socialmente organizado.  

O conceito de desenvolvimento territorial se apoia na ideia de que as 
localidades, as regiões e territórios dispõem de recursos econômicos, 
humanos, institucionais, ambientais e culturais, além de uma base 
econômica não suficientemente explorada, que constituem seu 
potencial de desenvolvimento. (ZAPATA, 2007, p.25). 

 

Considerar tal concepção para o desenvolvimento pressupõe dizer que a 

participação da sociedade é elemento fundamental do processo e com ela a criação 

de espaços organizados para esse fim com uma visão que extrapole o olhar para 

além do município e passe a concebê-lo como parte de um território. Como canais 

dessa política dos territórios no Brasil, encontram-se os Territórios da Cidadania, 

estimulados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio da 

Secretária de Desenvolvimento Territorial (SDT), em conjunto com o Ministério da 

Integração (MI). Hoje no Brasil estão instalados 120 territórios da cidadania 7.  

Diante da diversidade de conceitos até aqui apresentados, é possível 

afirmar que cada um deles traz elementos importantes e estão posicionados, a 

exemplo das definições de pobreza, em diversas concepções sobre o mundo e 

influenciam a cada tempo, de várias formas, os programas de desenvolvimento. De 

uma coisa não há dúvida: a lógica meramente econômica do desenvolvimento está 

ultrapassada se estiver isolada das demais dimensões.  

                                                           
7  No Estado de Pernambuco hoje estão instalados seis territórios da cidadania - Mata Sul, Mata Norte 
Agreste Meridional e os dos Sertões: Pajeú, Araripe, São Francisco. 
 Disponível em: http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/one-community 
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Para Sen (2001), na análise econômica profissional e nos debates 

públicos sobre o caminho para o desenvolvimento são apresentadas duas atitudes a 

respeito desse processo: uma que considera o desenvolvimento “um processo 

“feroz”, como muito sangue, suor e lágrimas – um mundo no qual sabedoria requer 

dureza.” Para essa corrente o crescimento econômico é a centralidade e outras 

variáveis só devem ser consideradas após o processo de desenvolvimento ter 

gerado frutos suficientes, podendo haver certa flexibilidade, através de investimentos 

sociais em alguns campos que variam entre redes de segurança social, democracia, 

fornecimento de serviços sociais... Ou seja, varia de frouxidão financeira e distensão 

política de abundantes gastos sociais à complacente ajuda aos pobres. (SEN, 2001, 

p.51) 

Outra atitude considera o Desenvolvimento como um processo 

essencialmente amigável, que demanda a articulação de sujeitos públicos e privados 

numa construção de alternativas para gerar processos de desenvolvimento. 

Considera-se que a aprazibilidade do processo é exemplificada por coisas como: 

trocas mutuamente benéficas [...], pela atuação de redes de segurança social, de 

liberdades políticas ou de desenvolvimento social, ou, enfim, por alguma 

combinação dessas atividades sustentadoras, (SEN, 2001).  

Para o autor que se posiciona na segunda tendência, é primordialmente 

uma tentativa de ver o desenvolvimento como um processo de expansão das 

liberdades reais que as pessoas desfrutam. É fruto de um conjunto de processos, 

articulações e construção de liberdades substantivas e não pode ser pensado como 

algo que ameaça a expansão de tais liberdades Sen (2001, P. 52). 
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Partindo da concepção de Sen, o estudo buscou compreender o ambiente 

da Zeis Caranguejo Tabaiares como parte de um cenário complexo, visto que não é 

uma pequena ilha isolada, mas parte da cidade do Recife, com toda sua 

problemática urbana. A cidade do Recife é parte de uma região do país cuja história 

acumulada é de muito atraso no processo de investimento pelo tratamento desigual 

que sofreu por parte do poder central e cujos índices de pobreza sempre foram mais 

expressivos. Por fim, Caranguejo Tabaiares/ Recife está inserido num país latino-

americano, cuja relação com os países centrais também se apresenta com uma 

trajetória de pobreza, submissão e dependência financeira.  

Considerando que a análise sobre a realidade deve ser fundamentada em 

concepções estruturadoras que dotem o sujeito de elementos e ferramentas para o 

enfrentamento da pobreza e que o estudo proposto foi motivado pelas reflexões 

feitas como técnica de uma ONG, durante a atuação num projeto de 

desenvolvimento implementado por um conjunto de sujeitos públicos e privados, o 

desenvolvimento aqui é analisado como processo e se apoia na dimensão 

apresentada por Sen (2001), para quem o desenvolvimento é fruto de um conjunto 

de processos, articulações e construção de liberdades substantivas e não pode ser 

pensado como algo que ameaça a expansão de tais liberdades, pois é considerado 

o fim primordial, o principal meio para enfrentamento da pobreza e efetivação do 

desenvolvimento.   

A pertinência da escolha é justificada, entre outros fatores, por se 

entender que a centralidade do desenvolvimento reside na atuação dos sujeitos e na 

capacidade de atuação dos mesmos nos processos de produção de bens e 

produção cultural, bem como de organização social e política. 
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Ilustração 1                                                               Ilustração 2 
Vista da área pela Ilha do Zeca                             Sede da União de Moradores 
 
Disponível em: 
http://blogs.arte.tv/michelaubresil/frontUser.do?blogName=michelaubresil&method=getPost&postId=77287 
 

 

1.4 O ESTADO E A POLÍTICA  

 

1.4.1 A concepção de Estado 

 

A estrutura que rege a vida social hoje não é algo dado e estabelecido, ela 

é fruto do amadurecimento da civilização humana, que a partir de uma realidade 

social, chamada por Hobbes (1588-1679), dentre outros, de Estado de Natureza vai 

criando ao longo dos séculos formas de como organizar a vida em sociedade. O 

principal objetivo para a construção dessa organização é sem dúvida a necessidade 

de garantir a propriedade, portanto a estrutura do Estado é resultado dessa lógica. 

Diante disso, é possível afirmar, que as alterações nas concepções e estruturas do 

Estado, bem como as formas de governo, são transformadas ao mesmo tempo em 
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que ocorre o desenvolvimento das forças produtivas e todas as consequências por 

ela provocadas.  

A visão teleológica de Estado, por exemplo, prevaleceu por séculos no 

velho mundo, tendo sido considerado o Rei um representante da justiça divina. Essa 

visão parte de uma concepção de mundo na qual se busca a explicação num ser 

superior, criador das coisas e responsável por tudo que influencia direta ou 

indiretamente a vida: os ciclos da produção de alimentos, os desastres naturais, a 

ascendência ou a falência de regiões inteiras, entre outras. Sendo o rei um enviado 

de Deus ele representava a justiça divina e era responsável pela sua aplicação, tudo 

isso acrescido de um compartilhamento do poder com a aristocracia e com a Igreja.  

O rompimento com essa concepção só ocorreu na Modernidade. Um dos 

principais teóricos desse momento, inclusive por ter sido um dos primeiros a desafiar 

a idéia do rei como figura divina e colocar a concepção de um reinado como fruto do 

universo humano foi Nicolau Maquiavel (1469-1527), com sua obra “O Príncipe”, 

quando defende o Estado absoluto, no qual o monarca concentraria todo o poder, 

mas defendia que a base de apoio a esse poder está na conquista do povo.  

Um pouco mais à frente teóricos como Thomas Hobbes (1588-1679) e 

John Locke (1632-1704), conhecidos como contratualistas, afirmaram que as 

origens do Estado e da sociedade civil estariam num contrato, o qual deveria reger 

toda a organização da vida em sociedade. Nesse contexto é afirmada a divisão entre 

os poderes, sendo o poder político aos governos e o poder religioso à igreja. Período 

também em que é também inaugurada a noção de Estado como garantidor de 

direitos, ainda que os cidadãos que estariam aptos a celebrar o contrato e acessar 

tais direitos não envolvessem mulheres e escravos. Vale ressaltar que a teoria de 

divisão do poder político em três poderes (executivo, legislativo e judiciário) de 
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Montesquieu (1698-1755) influencia na organização do Estado tal qual se conhece 

hoje e inspira constituições de países ocidentais a exemplo dos Estados Unidos e 

Brasil.  

Outra grande influência na concepção do Estado acontece com a entrada 

das máquinas e a instalação de uma sociedade industrial, cujas mudanças foram de 

vários níveis, a exemplo do aumento da produção de bens de consumo materiais 

(alimentos, roupas e outros), mas sem a mudança do quadro de pobreza. Contudo, 

a ampliação da produção, que poderia definir a extinção do quadro de escassez de 

recursos, não acontece; ao contrário, aumenta a explicitação das desigualdades. 

Nesse processo a pobreza passa a ser percebida como resultado das relações de 

exploração de uma sociedade de classes, relacionando a estrutura de poder e 

consequentes desigualdades, como as manifestações da questão social. Sobre esse 

aspecto nos diz Netto (2001, p. 43): 

Os pauperizados não se conformaram com a situação: da primeira 
década até a metade do século XIX, seu protesto tomou as mais 
diversas formas, de violência luddista à constituição das trade unions 
configurando uma ameaça real às instituições sociais existentes. Foi 
a partir da perspectiva efetiva de uma eversão da ordem burguesa 
que o pauperismo designou-se como Questão Social.  
 

Segundo Castel (1998), a questão social se apresenta com o advento da 

Segunda Revolução Industrial no século XIX, quando ocorrem significativas 

transformações nas relações de produção as quais têm impacto direto nas diversas 

esferas da vida dos sujeitos, de suas famílias e em suas relações. Dessa forma, o 

Estado, mediante a pressão da sociedade que o criou se vê obrigado, por uma 

questão de sobrevivência, a responder às novas demandas sociais advindas da 

“questão social”. 

É nessa fase da história que o Estado passa a ser demandado a 

direcionar um novo olhar para as situações de pobreza, bem como a atuar sobre as 
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necessidades geradas por esta. Para os autores Heller e Féher é no contexto da 

revolução francesa (1789), com a ascensão das ideias humanistas e dos valores de 

igualdade, liberdade e fraternidade, que a pobreza assume caráter político, ou seja, 

é aí que a questão social eclode e torna-se visível social e politicamente.  

Todo esse movimento da classe trabalhadora, bem como a organização 

de partidos políticos ascende nos países da Europa e junto com ele a afirmação do 

materialismo histórico8 e o socialismo. Nessa concepção o Estado Moderno é fruto 

da construção artificial do homem, o mesmo homem que constrói a ciência e define 

o rumo da história. Ou seja, a Modernidade pressupõe um projeto de sociedade que 

o homem constrói pela força ou pelo consenso. (MARX e ENGELS, 1986). Com 

essa lógica e compreendendo o universo com esse pensamento, a classe 

trabalhadora organizada começa a perceber o Estado como alvo a ser conquistado 

implementando-se mudanças e, para alguns, posteriormente extinto.  

A afirmação e consolidação da ideia de que o Estado é uma criação 

humana é fortalecida e com ela a elaboração de projetos políticos para esse Estado. 

Para Engels, por exemplo, o Estado nasce do embate da luta de classes, mas serve 

também para suavizar o combate, ou seja, além da função de dominação, o Estado 

tem também uma função de mediação, de hegemonia, de direção (ENGELS, 1982). 

O caráter revolucionário das propostas desse projeto político de Estado é 

fortemente criticado pelos liberais que, entre outros argumentos, classificam as 

mesmas como propostas próprias da incapacidade dos operários de assumir o 

Estado e toda a sua estrutura, construída principalmente para atender aos 

interesses da propriedade. O diálogo que se estabelece explicita as diferentes 

visões de Estado, como resposta a essas afirmações dos liberais.  

                                                           
8  Aqui entendida como categoria proposta por Marx para pensar a realidade considerando-se as 
determinações da relação capital-trabalho, dentro da dimensão histórica. 
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Para Lênin (1978), o aparelho do Estado, para além dos meios de 

repressão (exército permanente, polícia e burocracia), está equipado com outros 

instrumentos, a exemplo de bancos e organizações de pesquisas, que respondem 

às necessidades de levantamento de estatísticas e registros que são importantes e 

sem o qual não seria possível a realização do Estado Socialista. Para o autor é 

preciso se apropriar dessas estruturas, democratizá-las e administrá-las de maneira 

diferente. 

Conforme é possível observar ficou no passado aquela concepção 

inquestionável de Estado, com todo seu arcabouço, que passa a ser analisada e 

pensada a sua utilização sob outra ótica que pretende dimensionar o uso de seus 

instrumentos fora da lógica da propriedade privada, ou seja, entendendo todo esse 

bem como bem público que cabe ao Estado administrar. Algumas experiências fora 

da lógica de Estado liberal ocorreram em países que, a partir de lutas 

revolucionárias do proletariado, tiveram sua direção alterada, cuja visão de Estado 

não admite a propriedade privada. Fala-se nesse contexto de um mundo dividido em 

dois grandes projetos de sociedade. 

Considerando-se essas novas experiências vividas e a produção teórica 

sobre elas, numa dimensão avaliativa e propositiva da perspectiva socialista de 

Estado, a mais importante, sem dúvida, foi a de Antonio Gramsci9, em toda a 

reflexão que faz em seus escritos conhecidos como “Os Cadernos do Cárcere”, 

feitos durante o período em que esteve preso, aproveitando a solidão do cárcere 

para avaliar o processo revolucionário na Itália e seus resultados. Gramsci 

sistematiza bem o ambiente político da época e reporta a Maquiavel para comparar 

                                                           
9  Dirigente italiano da facção revolucionária do partido socialista e depois fundador do comunista (1921). 
Anos depois, dirigiu o grupo comunista na Câmara dos Deputados, que denunciou a atividade criminosa do 
governo fascista. Foi preso e condenado a 20 anos de prisão, período em que dedicou onde consagrou sua vida 
aos estudos e, durante o período de 1929 a 1935, escreveu os “Cadernos do Cárcere.” Morre em 1937 na prisão. 
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o contexto, precisar onde e como devem ocorrer mudanças, apontando o Partido 

Político como “Moderno Príncipe”. Afirma o autor: 

O príncipe moderno, o mito príncipe, não pode ser uma pessoa real, 
um indivíduo concreto; pode ser apenas um organismo; um elemento 
de sociedade complexo no qual já tenha início a concretização de 
uma vontade coletiva reconhecida e afirmada parcialmente na ação. 
Este organismo é dado pelo desenvolvimento histórico e é o partido 
político: a primeira célula em que se reassumem os germes da 
vontade coletiva que tendem a tornarem-se universais e totais. 
(GRAMSCI, 1949, p.148) 

 

Com disposição de diálogo para com as propostas defendidas até então 

por pensadores revolucionários, Gramsci (1949) chama a atenção dos seus pares 

para a importância de perceber a diferença entre uma sociedade e um poder 

político, sob risco de não garantir a estrutura social. Avaliando e comparando os 

contextos da Rússia e da Itália, considera que na primeira o Estado é forte e a 

sociedade frágil, ou seja, desarticulada e sem solidez, o que permitia à burocracia o 

poder de administrar todos os aspectos da vida estatal, e numa situação de crise 

tudo desmoronava junto com ele. Por outro caminho sugere a potencialização do 

que considera importante na organização da sociedade e o poder emanante dela. 

Quanto a esse aspecto, afirma:  

No ocidente a coisa é diferente, quando o Estado estremece (como 
em 1919-1920) fica então a sólida estrutura da sociedade civil, 
graças à contribuição do capitalismo, de suas organizações, de sua 
coesão cultural, etc... (GRAMSCI apud GRUPPI, 1986, p. 79). 
 

A partir dessa compreensão Gramsci sugere uma estratégia 

revolucionária diferente das até então defendidas e que ele define como guerra de 

posições10. Avança no sentido de pensar o Estado que quebre as estruturas de 

classe e da propriedade privada, mas também de compreender os processos 

                                                           
10  Nesse caso entendida como guerra de trincheiras, ou seja, identificar os gânglios essenciais da vida 
social e estatal e levar adiante uma política que abarque toda a sociedade, que leve em conta a complexa 
articulação da sociedade. 
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sociais, sua dimensão histórica e a importância da construção da hegemonia como 

forma de alcançá-lo e transformá-lo. Podemos afirmar que, parte do que 

conhecemos hoje na relação Estado/sociedade civil tem origem nessa percepção de 

organização social defendida por ele, pois a trajetória da esquerda brasileira esteve, 

muitas vezes, pautada na compreensão do autor sobre o papel da sociedade civil e 

dos partidos políticos.  

Dentro desse contexto de disputa sobre os modelos de Estado e até sobre 

a pertinência ou não da sua existência, podemos considerar que o modelo que 

temos hoje é resultado de toda essa construção que influenciou e influencia, de 

certa maneira, tal estrutura, inclusive no Brasil.  

 

1.4.2 O Estado e a Questão Social 

 

Ao longo de todo o século XX, ocorrem mudanças na organização do 

Estado que vão se consolidando, conforme já discutido no item anterior, baseada na 

estrutura social e política de cada país ou região e refletidas pela expressão maior 

ou menor de forças e tendências dessas duas formas macro de pensar o Estado 

Socialista e o Estado Liberal, organizada sob a lógica do sistema capitalista, cujo 

principal papel do Estado é garantir a propriedade privada.  

Em busca de uma compreensão mais atualizada da materialização de tais 

mudanças é possível identificar, no período posterior, a crise dos anos 30, cuja 

razão principal é o mau funcionamento do mercado. Crises com essa motivação 

colocam em cheque o modelo de Estado Liberal, defendido pelo sistema capitalista. 
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Para Pereira (1997), essa é uma crise também do Estado Liberal que favoreceu 

sobremaneira a emergência de um Estado Social Burocrático. 11  

Em meio a essa crise o Estado passa a ser percebido como complemento 

do mercado, tanto no plano econômico quanto no plano social. Dependendo de cada 

país esse processo ocorre sob formas distintas: nos países desenvolvidos o Estado 

de Bem-Estar-Social e nos países em desenvolvimento o Estado Desenvolvimentista 

e Protecionista. É nesse mesmo período que surge o Estado Soviético na Rússia 

transformada em União Soviética e depois em parte do mundo (PEREIRA, Bresser, 

1997), um Estado que tentou ignorar a distinção essencial entre Estado e Sociedade 

Civil, ao tentar substituir o mercado ao invés de complementá-lo. 

No contexto mundial é no cenário do pós-guerra, com a ascensão do 

desenvolvimento capitalista na Europa e nos Estados Unidos e a implantação do 

“Welfare State”, que o debate da questão social passa a ser considerado 

ultrapassado, pois a razão de sua existência não mais se justifica já que o Estado de 

bem-estar estaria atendendo aos excluídos do processo de produção.  

Para Pereira (1997), nesse período o Estado foi um fator de 

desenvolvimento econômico e social.12 Esse olhar, para alguns teóricos europeus, 

parece ignorar que nos países periféricos os problemas com a situação de pobreza 

persistiam em larga escala. Essa era uma situação de subdesenvolvimento dos 

países de terceiro mundo que ainda não haviam alcançado o patamar de 

desenvolvimento do modelo capitalista. 

Esse período se estende até a década de 70 quando a crise do modelo de 

Bem-estar-social, num quadro de mudanças impulsionadas pela ascensão do 

                                                           
11  Social – porque a partir daí passa a assumir o papel de garantir os direitos sociais e o pleno emprego; 
Burocrático porque assume esse papel através da contratação direta de burocratas. Bresser Pereira (1997) 
12  “Nesse período e, particularmente depois da segunda guerra mundial, assistimos a um período de 
prosperidade econômica sem precedente na história da humanidade”. Bresser Pereira (1997) 
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movimento operário, motivou uma forte crise geradora de baixa nas taxas de lucro e 

o capital respondeu com uma ofensiva política e econômica. O que se seguiu foi um 

processo de globalização da economia com a disseminação da ideia de redução do 

Estado, denominado por alguns de neoliberalismo, colocando a prova o então 

“compromisso social” (NETTO, 2004).    

É nesse contexto que surge a discussão da “nova questão social”, pelos 

teóricos que analisam tais problemas como resultados da crise do Estado-

Providência, justificando sua tese com argumento de três ordens: a) o crescimento 

dos dispêndios superiores aos da receita, gerados pelo desemprego estrutural, 

configurando uma pobreza extrema e não mais sustentado pelo sistema 

estabelecido e provocando a necessidade de se pensar nova forma de 

enfrentamento; b) crise ideológica – desconfiança da sociedade no que se refere à 

capacidade da burocracia gestora da seguridade social; c) crise de natureza 

filosófica – com dois problemas principais: a desagregação dos princípios de 

organização da solidariedade e o fracasso da concepção dos direitos sociais.  

Para os defensores dessa teoria trata-se de repensar o Estado na gestão 

dos problemas, ou seja, os problemas estão centrados não mais na contradição 

capital / trabalho, mas na forma de gestão do social que não é mais sustentada por 

um sistema capaz de garantir o bem-estar dos trabalhadores que o mercado 

capitalista não conseguiu absorver. 

Analisando a situação sob outra óptica, Bresser Pereira (1997) fala de 

uma nova grande crise, período em que na Europa a taxa de crescimento dos 

países considerados primeiro mundo caiu pela metade em relação ao período pós-

guerra e, para o autor, isso acontece, entre outros fatores, por um contexto de 

globalização da economia, sobretudo pelo crescimento distorcido do tamanho da 
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estrutura do Estado. O ambiente mundial passava por um desenvolvimento 

tecnológico acelerado, e a economia nos setores de comunicação e transportes 

facilitou os processos de globalização da economia. A ideia de um Estado nacional 

fechado nas suas fronteiras e protegido das influências externas apresenta-se 

inviável, a lógica imposta pelo ambiente internacional seria outra, as fronteiras 

devendo ser abertas e cabendo ao Estado preparar a nação para um ambiente 

internacional competitivo.  

Essa tendência teve, no momento mais imediato, uma grande influência 

dos neoconservadores defensores de um Estado Liberal, ou seja, os defensores de 

uma reforma econômica orientada para o mercado e para a consolidação de um 

Estado com menor nível de influência possível, que se convencionou chamar Estado 

Mínimo. Agrava-se, portanto, o debate entre dois grupos de pensadores, de um lado 

os que sempre criticaram o modelo de desenvolvimento capitalista e denominam a 

explicitação e problematização dos problemas gerados pelo seu modo de produção 

como questão social e, conseqüentemente, a única forma de combater tais 

problemas é a mudança do sistema capitalista. De outro lado estão os que analisam 

a situação como a Nova Questão Social, ou seja, os problemas são resultantes de 

uma crise que tem sua origem na forma de gestão do Estado, portanto reformá-lo 

seria uma maneira de enfrentá-la. 

Na produção teórica do Serviço Social brasileiro, a ideia de uma Nova 

Questão Social é fortemente criticada sob o argumento de que os problemas podem 

até se manifestar de novas formas, mas são motivados pela mesma raiz, o modo de 

produção capitalista e a sociedade de classes. Entre os que discordam encontra-se 

o argumento de Neto (2001), o qual explica que a hipótese é de que inexiste 

qualquer “nova questão social”. E acrescenta que o que é necessário de fato é 



 

 

57 

investigar, para além da permanência de manifestações “tradicionais” da “questão 

social”, a emergência de suas novas expressões, na qual não serão suprimidas sem 

a supressão da ordem do sistema capitalista.  

Para Potyara (2004), o adjetivo “nova” refere-se às manifestações 

contemporâneas de problemas que são engendrados pelas mesmas contradições 

do capitalismo, o que equivale afirmar que os problemas atuais - tal como aconteceu 

com a alienação do trabalho e a pauperização do proletariado do século XIX, esteve 

na base da questão social - são produtos da mesma contradição a qual gerou essa 

questão, mas que ainda não foram suficientemente politizados. A autora questiona a 

pertinência do uso do conceito “questão social”, pois considera que os problemas da 

contemporaneidade, apesar de consequências geradas, ainda não estão 

suficientemente problematizados e geradores de uma efetiva reação social: 

Os riscos e as necessidades contemporâneas ainda carecem de 
efetiva Problematização. [...] a questão social expressa relação 
dialética entre estrutura e ação, na qual sujeitos estrategicamente 
situados assumem papéis políticos fundamentais na transformação 
de necessidades sociais em questões - com vista a incorporá-las na 
agenda política e nas arenas decisórias. (POTYARA 2001, p.51) 
 

Dessa forma, no que se refere ao debate apresentado pela “Nova questão 

social” a autora compreende que o que há de fato é uma nova conjuntura, mas que 

é determinada pelo secular confronto entre forças produtivas e relações de 

produção. E afirma:  

A nova questão social basicamente refere-se às manifestações 
contemporâneas de problemas que são engendrados pelas 
contradições fundamentais já referidas e de propugnar métodos de 
gestão social cuja principal novidade é a de serem diferentes das 
adotadas pelo Welfare State Keynesiano. (POTYARA, 2001, p.54) 
 

Na cena contemporânea, compreendendo a realidade como questão 

social ou não, há aspectos centrais que atribuem novas mediações históricas à 

produção da questão social. Para Iamamoto (2001), os elementos dessa nova 
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realidade incluem: a) a financeirização da economia e as trágicas consequências no 

âmbito da redução dos postos de trabalho e do aumento das desigualdades entre os 

países; b) a “flexibilização” das relações de trabalho, afetando os processos e as 

formas de gestão da força de trabalho, o mercado de trabalho e os direitos sociais 

trabalhistas, os padrões de consumo e, sobretudo, atinge profundamente a luta 

sindical; c) a mudanças nas relações Estado/Sociedade Civil, cuja principal 

orientação é a redução da ação do Estado ante a questão social, mediante a 

restrição de gastos, e a transferência das responsabilidades para o setor privado; d) 

Submissão da vida social às regras do mercado com uma debilitação das redes de 

sociabilidade que acabam sendo subordinadas às leis mercantis e estimulam 

atitudes e condutas centradas no indivíduo isolado, em que cada um é livre para 

“assumir” riscos, as opções e responsabilidades por seus atos em uma sociedade de 

desiguais.  

É possível se observar que os caminhos percorridos nesse debate 

desembocam na discussão sobre o Estado e seu papel. Para os pensadores que 

defendem a nova questão social o caminho para enfrentamento se dá pela mudança 

por dentro, ou seja, não pensa na extinção do Estado, nem do capitalismo, mas na 

reforma do primeiro e na melhoria e regulação das relações de trabalho do segundo 

até que o Estado reformado consiga dar conta dos problemas gerados na 

atualidade, sem perder de vista o seu caráter de coordenador dos processos sociais 

e econômicos, através de instrumentos como a lei e as Políticas Públicas.   

É nesse campo teórico que encontramos também a discussão sobre o 

Desenvolvimento, seja ele na dimensão econômica, sustentável ou local. A proposta 

é pensar novos métodos de gestão do social a partir de modelos de 

desenvolvimento que possibilitem a mudança no quadro de pobreza sem romper 
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com as estruturas de um sistema que possibilitou sobremaneira o desenvolvimento 

dos meios de produção e permitiu que a sociedade chegasse a altos níveis de 

desenvolvimento, do ponto de vista dos bens produzidos. O ponto de partida para 

pensar os tais modelos é a interpretação sobre as características da pobreza e seus 

referidos sujeitos. Para tanto, modelos de desenvolvimento vêm sendo sugeridos ao 

longo das últimas cinco décadas e evoluem de acordo com os processos inscritos 

nos campos da sociologia e da economia.  

Embora o debate esteja presente e constante o que se sucedeu e ganhou 

força foi o pensamento de reforma por ser prevalecer a idéia que havia necessidade 

de mudanças, estas foram propostas e realizadas no âmbito da gestão do Estado.  

 

1.4.3 O Estado Reformado e a Participação Social 

 

Analisando a realidade de crise como fruto do modelo de gestão do 

Estado, muitos autores se dedicam, durante toda década de 90, a elaborar a 

proposta de Reforma desse Estado. O processo da Reforma acontece num 

ambiente de grande disputa dos interesses das classes patronais e trabalhadoras, 

no segundo caso, pela manutenção de direitos conquistados e a resistência para 

que não ocorresse um recuo na concepção de um Estado garantidor de direitos 

sociais.  

As reformas propostas são no sentido de fazer a mudança da referida 

estrutura de Estado, que desde o final da década de 70 e durante toda a década de 

80 sofreu uma redução do seu papel, e esteve refém dos interesses do mercado. A 

Reforma proposta dos anos 90 é sistematizada pelos que, entre outras coisas, não 

acreditam na viabilidade do Estado Socialista, mas defendem a presença de um 
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Estado que exerça o papel de coordenação de políticas sociais e que possam 

absorver o que o mercado não conseguir resolver. Para Pereira (1997), nesse 

período é que se revela a verdadeira natureza da crise, e afirma: 

Uma condição necessária de reconstrução do Estado – para que 
esse pudesse realizar não apenas suas tarefas clássicas de garantia 
da propriedade e dos contratos, mas também seu papel de 
garantidor dos direitos sociais e de promotor da competitividade do 
seu respectivo país. (PEREIRA, Bresser 1997, P. 9)  
 

A proposta de reformar o Estado está pautada na compreensão de que ao 

mercado cabe a coordenação da economia através das trocas, e ao Estado cabe 

também a coordenação da economia, contudo fazendo cumprir interesses sociais, 

ou seja, se responsabilizando pelas transferências de recursos para os setores que 

o mercado não remunera adequadamente, segundo julgamento da própria 

sociedade. Por se tratar dessa lógica é importante que numa situação de crise a 

sociedade busque respostas sobre onde está a origem da mesma: se no mercado 

ou no Estado.  

Para uma melhor compreensão da Reforma do Estado proposta nos anos 

90 do século XX, é preciso que sejam observados os seus aspectos básicos: 1. 

delimitar as funções do Estado reduzindo seu tamanho, principalmente em termos 

de pessoal, através de programa de privatização, terceirização e “publicização”13; 2. 

redução do grau de interferência do Estado via programas de desregulação que 

aumentem o recurso aos mecanismos de controle via mercado; 3. o aumento da 

governança do Estado – capacidade para tornar efetivas as decisões de governo, e, 

por fim, o aumento da governabilidade, ou seja, do poder do governo com a 

existência de instituições políticas que garantam uma melhor intermediação de 

                                                           
13  Privatização – processo de transformar uma empresa estatal em privada. Publicização – transformar uma 
organização estatal em uma organização de direito privado, mas pública não estatal. Terceirização – transferir 
para o setor privado serviços auxiliares ou de apoio. 
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interesses e tornem mais legítimos e democráticos os governos, aperfeiçoando a 

democracia representativa e abrindo espaço para o controle social ou democracia 

direta (PEREIRA, Bresser, 1997). 

Outra maneira de definir a Reforma do Estado, do ponto de vista prático, é 

interpretá-la como um processo de criação ou transformação de instituições, de 

forma a aumentar a governança ou governabilidade do Estado para melhor distinguir 

suas três áreas de atuação: 1ª as atividades exclusivas do Estado; 2ª os serviços 

sociais e científicos do Estado, e a 3ª produção dos bens e serviços para o mercado. 

Vale ressaltar que essas áreas de atuação estão tanto no campo das atividades 

principais como no das atividades auxiliares. 

Dentre as atividades exclusivas do Estado, há algumas em que o seu 

poder é fortemente exercido, quais sejam: definição das leis, manutenção da justiça 

e da ordem, defesa e representação do país no exterior, arrecadação de impostos e 

regulação das atividades econômicas, e fiscalização do cumprimento das leis14. 

Mas, para além desse papel que reflete o Estado clássico, liberal, há uma série de 

outras atividades que lhes são exclusivas e correspondem ao Estado Social, como, 

por exemplo, as de formular políticas na área econômica e social, e, em seguida de 

realizar transferências para a área de saúde, educação, assistência social, 

previdência social, garantia de uma renda mínima, seguro desemprego, a defesa do 

meio ambiente, a proteção do patrimônio cultural, o estímulo às artes. 

Contudo, vale observar que na concepção da Reforma proposta a 

responsabilidade exclusiva do Estado nas atividades listadas acima diz respeito 

principalmente à transferência de recursos para a garantia das mesmas e não 

                                                           
14    Outras atividades exclusivas do Estado: garantir a estabilidade da moeda (criação dos Bancos Centrais no 
século XX), que também exercem a função de garantir a estabilidade do sistema financeiro; investimentos em 
infra-estrutura e nos serviços públicos, nesse caso a exclusividade pode não ser na execução da mesma, pois o 
Estado pode abrir concessão, mas na responsabilidade pelo setor. 



 

 

62 

necessariamente na sua realização direta15. Para tanto, a Reforma propõe uma nova 

distinção das instituições, que além da simples divisão entre público privado, 

considera no público uma subdivisão entre o estatal e não-estatal.  Nessa subdivisão 

as entidades classificadas como públicas, mas não-estatal passam a atender boa 

parte das atividades consideradas prioritárias, mas não necessariamente exclusivas 

do Estado, do ponto de vista da execução.16 Sobre isso Pereira (1997, p 24) afirma: 

O processo de ampliação do setor público não-estatal ocorre a partir 
de duas origens: de um lado, a partir da sociedade, que cria 
continuamente entidades dessa natureza; de outro lado, a partir do 
Estado, que nos processos de reforma deste último quartel de século 
vinte se engaja em processos de publicização de seus serviços 
sociais e científicos.  

A proposta de Reforma dos anos 90 também é alvo de um grande debate 

quando trata da terceirização. Essa discussão baseia-se no argumento de que para 

exercer as atividades principais o Estado é necessário garantir uma série de outras 

atividades consideradas auxiliares17 e, nesse caso, a terceirização dos serviços 

proposta na Reforma se dá através da contratação de empresas, mediante processo 

de concorrência de mercado, para que as mesmas assumam a responsabilidade de 

executar. O principal debate nessa questão está na discussão sobre quais setores 

devem ser terceirizados. 

Outro fator na discussão da Reforma é a delimitação do seu papel 

regulador do Estado, e, consequentemente dos processos de desregulamentação, 

ou seja, delimitar qual a extensão do seu papel na regulação das atividades 

privadas. Para Pereira (1997) não há dúvida de que esta é uma função específica do 

Estado, já que lhe cabe definir as leis que regulam a vida econômica e social, mas o 
                                                           
15 Para Pereira (1997, p. 25) seria difícil garantir a educação fundamental pública ou saúde gratuita de forma 
universal contando com a caridade pública – sua execução definitivamente não o é. Pelo contrário, estas são 
atividades competitivas, que podem ser controladas não apenas através da administração pública gerencial, mas 
também e principalmente através do controle social e da constituição de mercados. PEREIRA (1997, p. 25) 
16  Dentro dessa subdivisão estão incluídas as chamadas Organizações Não Governamentais, 
Organizações Sociais e outras. 
17  Limpeza, vigilância, transporte, serviços técnicos de informática e processamento de dados, entre outros. 
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autor chama atenção para o que considera excessos da regulamentação e destaca 

a importância de se encontrar o equilíbrio desse processo, regulando setores como 

os ligados às políticas ambientais e comércio exterior, mas reduzindo 

substancialmente em outros setores, embora admita que não seja possível eliminá-

lo.  

O que está na base dessa discussão são os chamados mecanismos de 

controle das ações. Na Reforma apresentada por Pereira (1997) são considerados 

três mecanismos fundamentais de controle: o Estado, o mercado e a sociedade civil. 

Sendo que o Estado controla com o seu sistema legal ou jurídico constituído pelas 

normas jurídicas e instituições fundamentais da sociedade18; o mercado, como 

sistema econômico, o controle se dá através da competição; e por fim a sociedade 

civil, a sociedade organizada e estruturada segundo o peso relativo de diversos 

grupos sociais.  

O terceiro elemento da Reforma do Estado é a questão da Governança,19 

que envolve as condições que um governo tem para implementar as decisões; os 

dirigentes contarem com os necessários apoios políticos para governar e com os 

mecanismos legais que permitam tomar decisões. Para Pereira (1997), só ocorreram 

duas significativas reformas administrativas na estrutura de Estado: a primeira foi a 

da implementação da administração pública burocrática, em substituição a da 

administração patrimonialista (ocorreu no século passado nos países europeus), a 

segunda está sendo a da implantação da administração pública gerencial, que tem 

origem nos anos 60, mas é implantada de fato nos anos 80, entre outros países, no 

                                                           
18  Vale salientar que o sistema legal é o mecanismo mais geral de controle, praticamente se identificando 
com o Estado, na medida em que estabelece os princípios básicos para que os demais funcionem minimamente. 
19  Existe governança em um Estado quando seu governo tem condições financeiras e administrativas para 
transformar em realidade as decisões que toma. (PEREIRA, Bresser 1997) 
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Reino Unido e nos anos 90 nos Estados Unidos, quando ganha visibilidade do 

grande público20.  

Como principais características da administração pública gerencial podem 

se definir: a) Orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão-

cliente; b) ênfase no controle dos resultados através dos controles de gestão; c) 

separação entre secretarias formuladoras de políticas públicas e as unidades 

descentralizadas21, executoras das mesmas políticas; d) terceirização das atividades 

auxiliares ou de apoio, que passam a ser licitadas competitivamente no mercado. 

O quarto e último elemento da Reforma do Estado envolvem uma reforma 

política para garantir a governabilidade, sendo essa entendida como a capacidade 

política de governar, ou seja, a relação de legitimidade do Estado e do seu governo 

com a sociedade. Nos regimes democráticos a governabilidade depende de vários 

elementos, quais sejam: a) adequação das instituições políticas capazes de 

intermediar interesses dentro do Estado e na sociedade civil; b) existência de 

mecanismos de responsabilização dos políticos e burocratas perante a sociedade; c) 

capacidade da sociedade para delimitar suas demandas e do governo para atender 

aquelas afinal mantidas; e, principalmente, da existência de um contrato social 

básico.  

Enfim, do ponto de vista da reforma política do Estado, é necessário 

concentrar a atenção nas instituições que aumentem a responsabilização dos 

governantes. O Estado terá mais governabilidade quanto mais democrático for, com 

instituições públicas que permitam uma melhor intermediação dos interesses, 

                                                           
20  No Brasil, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso com a aprovação do Plano Diretor da Reforma 
do Estado (1995). 
21

  Sendo estas unidades divididas em dois tipos: as que realizam as atividades exclusivas do Estado e os 
serviços sociais e científicos de caráter competitivo em que o poder do Estado não está envolvido, ou seja, 
transferindo para o setor público não-estatal. 
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sempre conflitantes, dos diversos grupos sociais e das diversas etnias e regiões do 

país.  

Contudo, a proposta de governabilidade, tal qual definida na Reforma, foi 

interpretada como insuficiente por alguns autores, por estar direcionada à 

capacidade das elites dirigentes de perseguir, atingir ou combinar objetivos 

econômicos, sociais, políticos e administrativos. A participação é percebida sob a 

ótica do Estado como concessão para sociedade, o que equivale dizer que, nessa 

lógica, o tema da participação, propriamente dito, não existe ou tem papel 

coadjuvante de auxiliar uma boa gestão. Isso ocorre porque o olhar é focalizado no 

poder político, nos dirigentes e governantes de plantão, e a sociedade entra no 

cenário como consumidora, cliente ou contribuinte/beneficiária. Para Gohn (2007), a 

transformação social e a própria democratização do poder, assim como a ampliação 

das esferas de decisões do governo e da sociedade, não estão colocadas nessa 

abordagem.  

De certo ponto de vista, as referidas críticas trazem contraponto à visão 

macro dessa proposta de Reforma do Estado e à pouca importância dada por ela 

aos municípios com toda sua força política. Se pensarmos essas localidades, 

limitadas a essa lógica, a principal tarefa deles seria: os governos locais proverem 

condições para que os serviços coletivos locais se viabilizassem no mercado, num 

plano de competição.  

Tal visão subestima o poder inerente dos municípios e toda sua estrutura 

cultural, social e política. A determinação da dinâmica local não é definida somente 

pelas regras da globalização da economia. O município é o lugar onde a vida 

acontece e os sujeitos manifestam seus interesses por meio da dinâmica social. É 

nesse contexto dos anos 90, em meio à efervescência do debate da globalização e 
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competição do mercado como regulador da economia, e da reforma do Estado e sua 

governabilidade, que ressurge o conceito de poder local.  

Nesse retorno ao conceito, o poder local passa a ser visto de um lado 

como sede administrativa do governo municipal, mais especificamente suas sedes 

urbanas, e de outro pelas novas formas de participação e organização popular, 

como dinamizador das mudanças sociais. Sobre esse aspecto nos afirma Gohn: 

O poder local foi redefinido como sinônimo de força social organizada 
como forma de participação da população, na direção do que tem 
sido denominado empowerment ou empoderamento da comunidade, 
isto é, a capacidade de gerar processos de desenvolvimento auto-
sustentável com a mediação de agentes externos. (GOHN, 2007:35) 

 

Essa redefinição do poder local traz para o centro do debate, já no final 

dos anos 90, a discussão de outro conceito: o de esfera pública, compreendida aqui 

como esfera que comporta a interação de grupos organizados da sociedade, de 

diversas origens, quais sejam: associações, organizações (Igrejas, sindicatos e etc.) 

e movimentos sociais, entre outros. De natureza essencialmente política 

argumentativa, é espaço de debate dos problemas coletivos que coloca face a face 

os envolvidos. Para Habermas (1984 apud GOHN (2007)), o alargamento dessas 

esferas públicas possibilitou a dessacralização da política quando incorporou ao 

debate público a discussão de temas até então tratados na esfera privada, como o 

tema da mulher, do cotidiano doméstico, etc.  

Por outro lado, como já dissemos, os modelos de desenvolvimento que 

vêm sendo implementados nos últimos oito anos precedem de uma visão ampliada 

da participação, com sentidos e dimensões diferentes dos propostos pela Reforma. 

Nessa perspectiva a esfera pública, embora não estatal, pode significar estratégia de 
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fortalecimento da sociedade civil como condição para exigir do Estado o rigoroso 

cumprimento de suas funções indelegáveis. (SILVA, 2007, p. 32).   

Essa ampliação da dinâmica e do conceito de esfera pública, associada 

aos efeitos das reformas que configuraram um novo papel para o Estado na sua 

relação com a sociedade, se tornou elemento fundamental para a emergência de 

outro conceito: o da governança e a partir dele, os que se seguem: a governança 

política, global, regional e local.  

O conceito de governança já nasce associado ao de governança global, 

na verdade para dar conta dos novos processos que as políticas de globalização 

impuseram e para ocupar as lacunas que o conceito de governabilidade deixava, ou 

seja, ele nasce para substituir o anterior, inserido num novo paradigma de ação 

pública estatal, cujo foco central das ações incorpora, via interações múltiplas, a 

relação governo e sociedade como entes capazes de governar. 

Pode-se dizer que a emergência desse conceito, embora recente e 

carregado de polêmicas, é uma construção que resulta da já percorrida trajetória de 

organização social e política dessa sociedade civil no âmbito dos movimentos 

sociais de trabalhadores, comunidades de base, associações comunitárias, entre 

outros. Para Gohn (2007), ele tem um caráter muito mais prescritivo – no sentido do 

que seria um bom governo - do que crítico/analítico, mas essa governança diz 

respeito principalmente ao universo das parcerias e à gestão compartilhada entre 

diferentes agentes e atores, tanto da sociedade civil, quanto da sociedade política.  

Para a autora a proposta da esfera pública, embora tenha tido um papel 

fundamental na reconstrução da democracia, ela restringe o papel dos “Novos 

Públicos” a interlocutores de uma ação comunicativa com mera “influência” nas 
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decisões governamentais. Para a autora, a democracia participativa, que inclusive 

pressupõe o caráter redistributivo dos bens socialmente adquiridos, fornece 

elementos mais concretos para entender o conceito de governança local e suas 

possibilidades no escopo de uma gestão democrática e compartilhada. 

Contudo, é importante ficarmos atentos a essa ideia de gestão 

compartilhada para que não se configure como desresponsabilização do Estado. 

Quando discutimos a Reforma, com todas as propostas de criação de instituições e 

transferência de responsabilidades para organizações oriundas da sociedade, é 

importante defender do ponto de vista da potencialização das competências, mas 

sem diminuir a responsabilidade do Estado. A relação do Estado com a população 

não pode ser fundada na transferência de responsabilidade, em detrimento do seu 

encolhimento, mas num processo participativo de gestão do social dada as devidas 

proporções de responsabilidades e competências, pois no enfrentamento das 

situações de pobreza, o Estado continua tendo uma função determinante, 

especialmente na estruturação e implementação de propostas que respondam às 

demandas sociais através da elaboração de políticas, definindo recursos e meios de 

realização.  

 

1.4.4 Política Social – instrumento do Estado para enfrentamento da pobreza 

 

A intervenção do Estado nas situações de pobreza, conforme já tratado no 

item anterior decorre de um processo de luta, negociação e pressão social. Um 

exemplo disso é a atuação do Estado nas relações entre empresariado/burguesia e 

operários, que se dá, no início, por imposição do Estado, através das leis sociais e 
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trabalhistas e, mais tarde, de forma mais perene e organizada, por meio de políticas 

sociais, pois materializa, através de programas e projetos, a intervenção.  

Nessa compreensão, a política social é demandada pela sociedade e 

organizada pelo Estado no sentido de combater as situações de pobreza e mediar 

os conflitos provocados pela desigualdade social. A história recente mostra que foi 

utilizada distintas formas de organização social e política pela sociedade para que o 

Estado ultrapassasse o papel apenas de garantidor da propriedade privada e 

passasse a intervir na realidade social elaborando políticas públicas que atendam 

aos interesses da sociedade, mais precisamente dos grupos considerados 

vulneráveis, conforme já observado no item sobre o Estado, que ele exerça o papel 

de mediador. Sobre isso Demo (2005:14) afirma: 

As Políticas Sociais são propostas planejadas pelo Estado para o 
enfrentamento das desigualdades sociais. Pressupõe uma iniciativa 
expressa e organizada, não de ações paralelas, intermitentes e 
casuais; trata-se de enfrentamento, porque entre iguais e desiguais a 
relação mais típica é a do confronto dialético, no sentido da unidade 
dos contrários; supõe planejamento, ou seja, a percepção de que é 
possível intervir no processo histórico, não o deixando acontecer à 
revelia. 

 

Considerada essa dimensão, está implícita a compreensão de que a 

política social é envolvida num ambiente de disputas de projetos políticos de 

sociedade.  Para Silva a política social é concebida como uma arena de confrontos 

de interesses contraditórios em torno do acesso à riqueza social, na forma de 

parcela do excedente econômico apropriada pelo Estado. (SILVA, 2007, p. 32). 

O que equivale também afirmar que a concepção e manutenção da 

política social estão submetidas a um processo de organização das classes sociais, 

bem como de um permanente processo de controle social para a sua 

implementação. Um exemplo disso é que no caso do Brasil as políticas sociais mais 

estruturadas que temos hoje são oriundas de processo iniciado desde a década de 
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1980, no contexto da redemocratização, culminando na inclusão de artigos na Carta 

Constitucional de 1988, e nos anos 1990, resulta na elaboração e implantação de 

políticas sociais consideradas avançadas, apesar de toda reforma por que passava 

o Estado na referida década.  Esse resultado é fruto do movimento de resistência de 

movimentos sociais22, partidos políticos de esquerda, e tantos outros.   

Dentro de uma linha de pensamento que entende a pobreza sob duas 

dimensões, a pobreza material e a pobreza política23, Demo (2005) considera que 

para além da manifestação física, o que é marcadamente o seu cerne é o fundo 

político da marginalização opressiva, ou seja, é o não acesso a processos 

educacionais de qualidade, por exemplo, que possa gerar cidadãos autônomos com 

condições e capacidade de organização e pressão social. 

Considerados os aspectos que impulsionam a criação desse instrumento 

de Estado, uma política social para ser autêntica é preciso ser concebida com os 

compromissos concretos para atingir o aspecto da desigualdade com propósito de 

reduzi-la. Em alguns casos ela pode até apresentar um caráter curativo, pois são 

inevitáveis diante da pobreza vigente, contudo, a sua permanência nesses moldes 

pode gerar acomodação aos usuários e, nessa insistência, incentivar a dependência 

ao invés da autonomia, o que resulta na manutenção do quadro de desigualdade 

social. 

Para que a Política Social cumpra de fato o seu papel, é necessário que 

apresente algumas características consideradas imprescindíveis a um processo de 

mediação do Estado para mudança da realidade. Ela necessita ser preventiva, no 

                                                           
22  Pode-se destacar na década de 1990 a elaboração e consolidação da Política Nacional da Assistência 
Social e organização do seu sistema que é fruto de um forte movimento da esquerda onde envolveu 
sobremaneira os profissionais organizados do Serviço Social.  
23  A pobreza pode ser distinguida em dois horizontes mais típicos: pobreza socioeconômica (carência 
material imposta, traduzida em precariedade comumente reconhecida do bem-estar social: fome, favela, 
desemprego, mortalidade infantil, doença) e pobreza política (dificuldade histórica de o pobre superar a condição 
de objeto manipulado, para atingir a de sujeito consciente e organizado em torno dos seus interesses). (DEMO,  
2005, p.19) 
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sentido de ir às raízes do problema, evitando que o mesmo se processe; ser 

redistributiva de Renda e Poder, o que implica atingir as concentrações de 

privilégios, os processos de enriquecimento e de acumulação de poder, as 

centralizações administrativas; também precisa ser equalizadora de oportunidades, 

partindo-se do princípio de que as oportunidades foram apropriadas pelo grupo 

dominante; e por fim, precisa ser emancipatória, unindo autonomia econômica com 

autonomia política. (DEMO, 2005)  

Segundo o autor, existem três horizontes teóricos e práticos das políticas 

sociais: Políticas Assistenciais – a Constituição de 1988 incorporou, entre os direitos 

sociais, também o direito à assistência, englobadas no conceito de seguridade social 

– saúde, previdência e assistência; Políticas Socioeconômicas - faz a relação entre o 

horizonte social e econômico da sociedade no enfrentamento direto da pobreza 

material, partindo de modo geral da relevância do emprego e da renda para a 

tentativa de reduzir as desigualdades24; Políticas Participativas – iniciativas voltadas 

ao enfrentamento da pobreza política da população, dentro do reconhecimento de 

que não se pode enfrentar a pobreza sem o pobre.  

Nesse terceiro horizonte o papel do Estado seria, portanto: ocupar 

posição de instrumentação, garantindo o acesso à informação estratégica, à justiça 

e à segurança, a serviços públicos de qualidade para o exercício da cidadania e 

garantir, ainda, outros serviços públicos adequados, dirigidos a instrumentalizar o 

processo de formação da cidadania, em particular educação básica, promoção 

cultural e acesso à comunicação (DEMO, 2005). O que pressupõe também afirmar 

que essa seria uma manifestação de uma política concebida sob caráter 

emancipatório.  

                                                           
24  A tarefa do Estado aqui é de planejar direcionamentos do crescimento econômico e incentivar tipos de 
investimento voltados à geração de emprego e renda. 
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1.5 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA GESTÃO 

 

Na organização dos referenciais teóricos sobre a política social Demo 

(2005) destaca o horizonte das políticas participativas. Para o autor, o papel do 

Estado é fornecer meios para qualificar a participação. Embora seja importante 

perceber que a participação depende, ainda, de vários outros fatores para se tornar 

processo permanente de transformação da realidade.  

Um primeiro aspecto a destacar é que a participação não depende 

apenas da ação do Estado, mas emana da organização social e política de cada 

contexto e momentos históricos. Não basta estruturar programas de formação que a 

qualifiquem, é preciso, sobretudo, garantir a criação e manutenção de espaços que,  

tanto no interior da gestão pública, possibilitem a sua efetivação, quanto por meio do 

reconhecimento dos espaços criados pela sociedade civil na sua dinâmica de 

organização social como lugar de discussão, proposição e monitoramento de 

políticas públicas. 

Também esses aspectos pressupõem deixar explicita a importância da 

participação, bem como o seu sentido e significado. Para Gohn a participação assim 

é definida: 

Processo de vivência que imprime sentido  e significado  a um grupo 
ou movimento social, tronando-o protagonista de sua história, 
desenvolvendo uma consciência crítica desalienadora, agregando 
força sociopolítica a esse grupo ou ação coletiva, e gerando novos 
valores e uma cultura política nova. Não estamos nos referindo a 
qualquer tipo de participação, mas a uma forma específica, que leva 
à mudança e à transformação social. (GOHN, 2005, p.30) 
 

Entendendo a participação como um processo, a autora explica que tanto 

pode ser impulsionada pelo Estado, quanto depende da apropriação pelos sujeitos 



 

 

73 

de seu significado e sentido. Para que a participação seja efetiva é necessário um 

processo mais subjetivo relacionado à compreensão do sujeito acerca do significado 

das coisas e fenômenos com que se defrontam. Esse aspecto compreende que os 

significados se apreendidos pelos sujeitos, são identificados, confirmados e 

testemunhados por aqueles que se defronta com outros. Quando desvelados os 

significados, eles produzem a direção, o norte, o rumo que conduz a 

desdobramentos, ou seja, o sentido que gera movimento, mudança.  

Esse processo não ocorre como movimento uniforme para um 

determinado coletivo, ou melhor, o coletivo já é parte do processo que resultou do 

movimento definido anteriormente, a apreensão do significado para cada sujeito, 

somado ao acúmulo individual de cada um, com seu ambiente cultural e social, 

impulsiona o sentido de mudança e adesão de outros sujeitos. Esse movimento 

também acontece e se revela no surgimento e/ou fortalecimento de lideranças que 

exercem a função de animadores do processo organizativo social e político.  

Essa participação e o exercício de liderança, reveladas nesse processo, 

poderão vir carregados de vários sentidos, seja de confirmação e garantia da ordem, 

seja de radicalização da democracia provocadora de mudanças de posições e 

visões, tanto dos representantes do Estado, quanto dos grupos e movimentos da 

sociedade civil.   

Para uma análise, segundo o nível conceitual do que vem a ser 

participação, verificar-se-á um alto grau de ambiguidade, pois a conceituação sofrerá 

variações de acordo com a abordagem teórica em que está fundamentada. Para 

tratar sobre esses conceitos Gohn (2007) organiza, segundo os campos da 

sociologia e da ciência política, os paradigmas analíticos sobre a participação que 

dão origem a interpretações, significados e estratégias distintas e podem ser assim 
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resumidas: Liberal, Autoritária, Revolucionária e Democrática. Para uma melhor 

compreensão dessas derivações, seguem as características sobre cada uma. 

Na concepção liberal  sempre se busca a constituição de uma ordem 

social que assegure a liberdade individual, objetiva sempre reformar a estrutura da 

democracia representativa e melhorar a qualidade da  democracia nos marcos 

das relações capitalistas . Nesse caso o princípio base é o da democracia, cuja 

concepção é de que todos os membros da sociedade são iguais e a participação 

seria o principal meio, o instrumento para satisfação de suas necessidades. Dessa 

concepção, a autora apresenta mais duas derivações, a primeira é a liberal 

corporativa – originada pelo movimento espontâneo dos indivíduos, mas que advém 

de uma adesão do espírito. Nessa concepção o bem comum funciona como núcleo 

articulador dos indivíduos, e o processo participativo é articulado à existência de 

organizações da sociedade.  

A segunda derivação é a liberal comunitária, que concebe o 

fortalecimento da sociedade civil em termos de inte gração dos órgãos 

representativos da sociedade aos órgãos deliberativ os e administrativos do 

Estado . Os grupos organizados devem participar no interior dos aparelhos do poder 

estatal de forma que as esferas do público e do privado possam se fundir. Para 

Gonh (2007), ambas alimentam a mesma vertente, pois entendem a participação 

como um movimento espontâneo dos indivíduos, sem diferenças de classe, gênero, 

etnia e geração.  

Na concepção autoritária  a participação é orientada para a integração e 

para o controle social da sociedade e da política . São usadas tanto em regimes 

autoritários de direita, como o fascismo, como os de esquerda, a exemplo das 

grandes comemorações nos regimes socialistas. Para Gohn (2007, p. 17), “poderá 
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ocorrer em regimes democráticos representativos como um derivativo, que é a 

participação de natureza coptativa. Nesse caso a arena participativa são as políticas 

públicas, quando se estimula de cima para baixo a promoção de programas que 

visem apenas diluir conflitos sociais”.   

Na concepção democrática  a soberania popular é seu princípio 

regulador.  O sistema da participação é representativo, via processo eleitoral, o que 

pressupõe dizer que herda uma carga cultural, predominantemente clientelista, 

movida tanto pelo poder econômico como pelo poder político. O princípio básico é o 

da representação, mas sem se incomodar como a mesma foi constituída. É um 

fenômeno que se desenvolve tanto na sociedade civil (movimentos sociais e 

organizações autônomas), quanto no plano institucional (nas instituições formais 

públicas).  (GOHN, 2007) 

A concepção revolucionária  estrutura-se em coletivos organizados para 

lutar contra as relações de dominação e pela divisão do poder político. A depender 

da conjuntura em vigor, se desenvolve nos marcos do ordenamento jurídico ou por 

canais paralelos, e, em alguns momentos, por ambos.  A participação é 

considerada sinônimo de luta e pode se dá em diferentes arenas: no sistema 

político, em especial no Parlamento, e nos aparelhos burocráticos do Estado. Os 

partidos políticos ocupam lugar de destaque, pois exercem um papel fundamental na 

qualificação de quadros que ocupem esses espaços.  

Nesse campo teórico há pensadores que defendem a substituição da 

democracia representativa pela democracia participativa. Sobre esse aspecto Gohn 

afirma que muitos teóricos do paradigma radical propõem a criação de contra-

instituições e estruturas paralelas, como forma de criar formas de experimentação 

social, questionar o poder dominante e deslegitimá-lo. (GOHN, 2007, p. 18) 



 

 

76 

Para os teóricos que defendem essa posição, o exercício do poder não 

pode legitimar a subestimação dos sujeitos. Os conflitos são necessários e a busca 

constante pela mudança das estruturas alimenta o exercício da participação. 

A democrática radical  busca fortalecer a sociedade civil para a 

construção de caminhos que transformem a realidade, o que deverá levar a uma 

sociedade sem injustiças, exclusões, desigualdades e descriminações. Nessa 

concepção de participação, os partidos políticos não têm posição de destaque, ao 

contrário, têm o mesmo nível de importância que os movimentos sociais. Os agentes 

de organização da participação são múltiplos e originados das mais diversas 

experiências associativas do processo participativo (jovens mulheres e outros). Para 

Gohn (2007, P. 19) os entes principais que compõem os processos participativos 

são vistos como “sujeitos sociais”, pois aqui não se trata de indivíduos isolados nem 

de indivíduos membro de classe social específica.  

A participação democrática radical articula-se com o tema da cidadania e 

é sinônimo de dividir responsabilidades na construção coletiva de um processo. 

Portanto, a comunidade é vista como parceira e co-responsável permanente e não 

como co-adjuvante de programas esporádicos. Outro aspecto dessa concepção é 

que a participação envolve também lutas pela divisão do poder dentro do governo. 

As referidas lutas se desenvolvem em várias frentes, a exemplo da linguagem 

democrática nos espaços participativos, acesso à informação pelos cidadãos e 

criação e desenvolvimento de meios de comunicação baseados no princípio da 

democracia. (GOHN, 2007). 

Nas duas últimas concepções a proposta da participação pressupõe 

mudança nas estruturas de poder quando propõe uma divisão do mesmo. Em se 

tratando desse aspecto, essa referência de participação está intrinsecamente ligada 
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a uma mudança na visão sobre a gestão do Estado e da coisa pública. Nessa 

perspectiva não é possível tratar a gestão como comportamento meramente 

administrativo, pois o exercício de gestão revela a dimensão política de um projeto 

de sociedade que está na base do conjunto de forças políticas que estão exercendo 

o poder.  

Uma expressão que melhor revela a influência dos processos 

participativos no âmbito da gestão do Estado é a gestão social. Esse termo não está 

aqui apresentado com a relevância atribuída na já referida reforma do Estado, sob a 

lógica do pensamento liberal, quando significava dizer: deslocar a gestão social da 

esfera público-estatal para a esfera privada, o que tornou essa expressão sinônima 

de desobrigação do Estado quanto à gestão do social e de interpelação ao 

proletariado e às organizações da sociedade civil.  

Diante da inegável realidade que foi se desenvolvendo a partir da 

Reforma, foi sendo reconhecido que há de fato uma esfera de interesse público, 

embora não estatal e isso se dá por diferentes razões, seja pela estratégia neoliberal 

voltada à minimização do Estado, seja pela estratégia de fortalecimento da 

sociedade civil como condição para exigir do Estado que assuma suas funções 

intransferíveis, somado à concepção de que o público compreende, obviamente, 

o lócus  do Estado, embora o transcenda . Com base nos dois últimos argumentos, 

Silva apresenta o seu entendimento sobre gestão social: 

Entendo gestão social como um conjunto de estratégias voltadas à 
reprodução da vida social no âmbito privilegiado dos serviços – 
embora não se limite a eles – na esfera do consumo social, não se 
submetendo à lógica mercantil. A gestão social ocupa-se, portanto, 
da ampliação do acesso à riqueza social – material e imaterial -, na 
forma de fruição de bens, recursos e serviços, entendida como direito 
social, sob valores democráticos como equidade, universalidade e 
justiça social. (SILVA, 2007, p.32) 
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O autor toma sua posição sobre a compreensão de gestão assumindo o 

conceito de Gestão Social, e o faz a partir de um novo significado já apropriado pela 

visão liberal da Reforma do Estado. Sua posição considera principalmente os 

argumentos de fortalecimento da sociedade civil para se contrapor ao encolhimento 

do Estado e à afirmação do público como espaço de responsabilidade de mediação 

do Estado. 

Fazendo uma relação prática da discussão sobre participação na a 

perspectiva democrática radical, onde a participação envolve também lutas pela 

divisão do poder dentro do governo e nos canais institucionais por ele criados, bem 

como os efeitos disso no exercício da política pública como instrumento de 

intervenção do Estado para o enfrentamento das situações de pobreza, é possível 

destacar as possibilidades desse exercício no âmbito da construção e gestão das 

políticas públicas na primeira década do século XXI.   

O período em destaque foi palco da realização de várias Conferências de 

políticas públicas no Brasil a fim de subsidiar a elaboração das mesmas e garantir a 

criação de sistemas descentralizados de gestão. A estrutura da Política Nacional da 

Assistência Social (PNAS) é um exemplo disso, pois concebe a participação cidadã 

como parte de uma visão democrática da política, sendo eles os principais atores de 

um processo de inclusão. Sobre esse aspecto o Capítulo 3 da PNAS fala sobre o 

conceito base de organização do Sistema Único da Assistência Social (SUAS): 

O modelo de gestão é descentralizado  e participativo , constitui-se 
na regulação e organização em todo território nacional das ações 
socioassistenciais. Os serviços, programas, projetos e benefícios têm 
como foco prioritário atenção às famílias, seus membros e indivíduos 
e o território, como base de organização, que passam a ser definidos 
pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas que 
deles necessitam e pela sua complexidade. Pressupõe, ainda, 
gestão compartilhada , co-financiamento da política pelas três 
esferas de governo e definição clara de competências  técnicas-
políticas da União , Estado e Municípios, com a participação e 
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mobilização da sociedade civil , e estes têm o papel efetivo na sua 
implantação e implementação. 

 

Do ponto de vista da concepção da política não há como negar a 

incorporação da participação social, contudo, é importante observar que a força que 

pode exercer essa participação na garantia dos direitos sociais está submetida a 

vários outros elementos, inclusive porque compartilhar gestão é sinônimo de 

compartilhar poder decisório, para tanto, a socialização e transparência das 

informações e outros aspectos definem a efetividade dessa proposta. 

Portanto, o processo de formação, tanto o que é oriundo da educação 

formal, quanto o que é resultado do exercício da participação na dinâmica de 

organização social e política que pode ser exercida desde o espaço local de onde os 

sujeitos sociais se originam até organismos da classe trabalhadora de cada 

segmento, contribuem para a reflexão e ação coletiva na perspectiva da construção 

da autonomia e são de fundamental importância. Ampliar os processos de 

participação no âmbito da gestão do Estado, bem como, no âmbito da organização 

da sociedade é pressuposto fundamental na transformação da realidade social.  

O debate sobre a participação, associada à discussão sobre a gestão 

social, remete à estratégia de uma gestão compartilhada, sendo esta entendida 

como uma gestão que descentraliza poder de decisão sem excluir responsabilidades 

tanto do Estado quanto da sociedade civil. Essa concepção de gestão comparece 

como estratégia para o desenvolvimento, pois não é possível conquistar a 

emancipação do sujeito – individual ou coletivo – trabalhando o público das políticas 

como seus meros receptores. 

Uma das possibilidades para efetivação dessa perspectiva está na 

experiência dos Conselhos Gestores das Políticas Públicas. Para Gohn (2007) eles 
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inovam porque contem uma concepção e estrutura que possibilita a reordenação 

das políticas públicas brasileiras na direção de formas de governança democráticas. 

Pelo caráter interinstitucional que possui, os Conselhos têm o papel de instrumento 

mediador na relação Estado/Sociedade. Tanto na Constituição brasileira quanto em 

outras leis estão inscritos como instrumentos de expressão, representação e 

participação da população. 

Compostos, de maneira paritária, por representantes da sociedade civil e 

poder público, a importância desses Conselhos também é atribuída por se 

caracterizarem como fruto de lutas e demandas populares e de pressões da 

sociedade civil para redemocratização do país. A sua força é justificada pela 

inserção do mesmo na esfera pública e, por força de lei, está integrado aos órgãos 

públicos do Poder Executivo, voltados para políticas específicas onde assumem a 

responsabilidade pela assessoria e suporte ao funcionamento das áreas onde 

atuam. Sobre o caráter inovador dos Conselhos Gohn (2007) chama a atenção: 

Os Conselhos Gestores são novos instrumentos de expressão, 
representação e participação; em tese, eles são dotados de potencial 
de transformação política. Se efetivamente representativo, poderão 
imprimir um novo formato das políticas e tomadas de decisões. 
(GOHN, 2007, P.85). 

 

Entre outros fatores, o que pode ameaçar essa perspectiva inovadora da 

gestão pública é o descumprimento da lei federal que os preconiza como órgãos 

auxiliares da gestão pública e, portanto, de caráter deliberativo , pois é parte do 

processo de gestão descentralizada  e participativa . Essa perspectiva precisa ser 

reafirmada em todas as instâncias. O maior desafio de se fazer cumprir essa 

inovação acontece nas instâncias municipais, quando a tradição organizativo-

associativa é frágil e, muitas vezes, os conselhos tornam-se realidade apenas no 



 

 

81 

âmbito jurídico-formal, como instrumento de manipulação nas mãos dos prefeitos e 

elites. 

Para Gohn (2007) os Conselhos Gestores criam condições para um 

sistema de vigilância sobre a gestão pública e implicam maior cobrança na 

prestação de contas do poder executivo, principalmente no nível municipal, razão 

pela qual é importante debater algumas questões importantes sobre seus processos 

de criação e implementação, quais sejam: 1. representatividade - os problemas 

decorrem da não-existência de critérios que garantam uma efetiva igualdade de 

condições entre os participantes; o caráter deliberativo não garante a implementação 

das decisões, pois não há estruturas jurídicas que obriguem o executivo a acatar as 

decisões dos Conselhos. 2. paridade - além da questão numérica há também a 

igualdade nas condições da participação, a começar pela disponibilidade de tempo, 

pois os técnicos da gestão pública atuam no Conselho como parte de suas 

atribuições de trabalho, porém a sociedade civil, não; acesso às informações e à 

capacitação que garanta a apropriação das diretrizes da política e do orçamento 

público, entre outros.  

Sem deixar de tratar questões que possam ameaçar a concepção de 

gestão democrática presente nos Conselhos, a autora reforça a necessidade de 

discutir elementos que possam superar os desafios, sejam eles no âmbito do 

Estado, a exemplo da criação de instrumentos de controle que possam garantir a 

implementação das decisões do Conselho pelo poder executivo, seja no âmbito da 

sociedade civil, a exemplo da participação comprometida com os interesses das 

bases que os elegeram para ocupar os referidos espaços. 

Enfim, é preciso afirmar a necessidade de discutir e implementar 

propostas de enfrentamento de todas as questões que possam ameaçar a 
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efetivação dos Conselhos como espaço de compartilhamento de gestão, que 

possam garantir a efetividade das políticas públicas no campo dos interesses da 

democracia participativa. 
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CAPÍTULO II 
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2.1 CARANGUEJOS TABAIARES – SUA INSERÇÃO NO CONTEXTO MUNICIPAL  

 

No Recife e na respectiva região metropolitana25 o quadro de pobreza 

caracteriza-se por graves problemas ligados à infra-estrutura urbana (moradia, 

saneamento básico, equipamentos públicos). A ocupação desordenada do solo 

urbano e a existência de bolsões de pobreza remontam a um cenário de 

desigualdades sociais. Cerca de 900 mil pessoas, 27% da população total da RMR 

ocupam 701 áreas de pobreza (favelas)26, vivendo em precárias condições de 

habitação e total falta de dignidade humana, onde somente 7% das habitações estão 

ligadas à rede de esgotamento sanitário e mais de 20% das residências estão sem 

instalações sanitárias (FIDEM, 200127).  

Segundo dados da pesquisa realizada pela Empresa de Urbanização do 

Recife - URB28 - existiam no Recife 421 áreas classificadas como pobres e 

miseráveis. A origem dessas ocupações encontra explicação histórica na expansão 

desordenada e excludente da cidade iniciada pro volta de 1910, com a expulsão do 

trabalhador rural do campo e o consequente aumento da população nas cidades e 

com o surgimento dos primeiros mocambos.29 (DIAGONAL 2004). 

Contudo, essa realidade é problematizada em um ambiente de expressiva 

organização social e política que garante a manutenção da ocupação da cidade 

pelos mais pobres e reforça a disputa pelo solo urbano. A principal frente de 

organização do segmento popular é o Fórum de Reforma Urbana (FERU) seguido 
                                                           
25           Os municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) são: Jaboatão dos Guararapes, Olinda, 
Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha 
de Itamaracá, Ipojuca, Moreno, Itapissuma e Recife. 
26  Áreas urbanas da cidade do Recife definidas como assentamentos habitacionais, considerados de baixa 
renda, surgidos espontaneamente e carentes de infra-estrutura, localizadas principalmente nas áreas com maior 
nível de precariedade da cidade: alagados, encosta de morros, manguezais. 
27  Dados extraídos da Fundação de Desenvolvimento Municipal – FIDEM, da Secretaria de Planejamento e 
Gestão do Estado de PE 
28  Pesquisa realizada em conjunto com a Universidade Federal de PE, no período de 1998 a 2000, para 
atualização do cadastro de áreas pobres. 
29  Construções simples levantadas sobre aterros às margens dos rios que cortam a cidade, ou em suas 
proximidades.  
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da presença dos movimentos sociais nos canais institucionais, do Plano de 

Regularização Fundiária das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS), e 

Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU).  Esse ambiente político faz do Recife 

uma das capitais do Brasil com maior explicitação das desigualdades de condições 

de moradia, já que em outras capitais a expansão do mercado imobiliário afastou 

para as periferias a população pobre.  

O Fórum de Reforma Urbana de Pernambuco (FERU) foi criado na 

década de 1980 e é formado por representantes de movimentos de luta pela 

moradia e organizações da sociedade civil30 pernambucana. Debates, formulação de 

propostas relativas à política pública de desenvolvimento urbano e mobilização da 

sociedade em defesa da construção de cidades justas, democráticas e 

ambientalmente sustentáveis são atividades realizadas por membros e lideranças do 

Fórum. Os principais temas trabalhados pelo FERU são: habitação, solo urbano, 

saneamento, transporte, meio ambiente e participação popular. (Projeto Direito à 

Cidade, 2006)  

O Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social 

(PREZEIS)31, foi instituído por lei no Recife em 1987, com o objetivo principal de 

urbanização e regularização fundiária de Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS)32. O PREZEIS reconhece a prioridade do direito de moradia sobre o direito de 

                                                           
30  Integram o FERU-PE os seguintes movimentos: Movimento Nacional de Luta pela Moradia - MNLM-PE; 
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - MTST-PE; Central de Movimentos Populares- CMP-PE; Organização 
e Luta dos Movimentos Populares - OLMP-PE; Movimento Terra, Trabalho e Liberdade - MTL-PE; Confederação 
Nacional das Associações de Moradores - CONAM-PE; Federação das Associações de Moradores de Igarassu - 
FEMECI; Federação de Associações de Moradores do Ibura-Jordão - FIJ-Recife; Articulação de Entidades 
Comunitárias da Caxangá - ARCCA-Recife; Segmento Popular do PREZEIS; Grupo Zumbis Capoeira; FASE/PE; 
ETAPAS; Centro Josué de Castro; CENDHEC; Serviço de Justiça e Paz; Centro Luiz Freire; Escola de Formação 
Quilombo dos Palmares; ECOS; Sindicato dos Urbanitários/CUT. 
31

  Instituído pela lei do PREZEIS n.º 4.947/87, é resultado da ação de um conjunto de entidades e 
organizações da sociedade civil (protagonizado pela ONG Centro de Justiça e Paz), foi aprovada pelo legislativo 
em março de 1987. Esta lei se tornou referência nacional para a gestão municipal no campo dos programas de 
urbanização em comunidades de baixa renda nos grandes centros urbanos.    
32  As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) foram instituídas na Lei de uso e Ocupação do Solo 
(LUOS) do Recife em 1983 (Lei n0 14511/83). A LUOS reconheceu que 27 áreas de interesse social deveriam ter 
um tratamento diferenciado para garantir a sua integração à estrutura urbana formal da cidade.  
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propriedade e as características sócio-espaciais particulares das ocupações 

populares. Sua institucionalização compreende um Fórum para discussão e 

deliberação dos recursos do Fundo Municipal do Prezeis33, bem como a 

responsabilidade para cada um dos segmentos envolvidos no referido fórum: 

representantes de comunidades, Organizações não Governamentais – ONGS e o 

Poder Público (PREZEIS 1999). 

O sistema de gestão do PREZEIS tem duas instâncias: as Comissões de 

Urbanização e Legalização (COMUL)34 – responsáveis pela formulação, 

coordenação, implementação e fiscalização dos planos de urbanização e 

regularização fundiária desenvolvidos em cada ZEIS; e pela Coordenação do Fórum 

do PREZEIS 35, cuja principal função é acompanhar o trabalho de todas as 

instâncias técnicas do sistema (urbanização, legalização e orçamento e finanças36; e 

dois Grupos de Trabalho, geração de trabalho e renda e meio-ambiente37), bem 

como acompanhar o processo eleitoral das COMULS.  

Foi nesse contexto que as ONGS, assessoras do PREZEIS, de forma 

articulada aos temas defendidos por esses movimentos sociais de luta pela melhoria 

da infra-estrutura urbana e pelo direito à cidade, conceberam o projeto 

Desenvolvimento Econômico Local Integrado e Sustentável (DELIS), e a área 

                                                           
33 Instituído em 1993, com a implantação da Lei n0 15.790/93 com recursos financeiros do orçamento 
municipal para serem destinados às atividades de urbanização das áreas consideradas ZEIS. A coordenação do 
referido fundo é de responsabilidade do Fórum do PREZEIS (onde estão inseridos os três segmentos: ONGs, 
gestor público e segmento popular). 
34      São Comissões instituídas por ZEIS, com representantes populares eleitos diretamente pela 
comunidade para exercer um mandato por dois anos e se responsabilizar pela implementação do programa na 
ZEIS. São também as COMULS, através de seus representantes que compõem o Fórum do PREZEIS, em 
conjunto com as ONGs e a gestão pública, instituído pelo Decreto Municipal 14.539/88. O referido espaço tem 
como objetivo a articulação e deliberação dos atores que integram o PREZEIS.  
35  A coordenação do FORUM do PREZEIS é composta por três representantes do movimento popular 
eleitos pelos mesmos, um representante da prefeitura e um representante das ONGs.  
36  Urbanização – acompanha formulação de políticas e elaboração de projetos para intervenção urbanística 
nas ZEIS, bem como monitora os processos de urbanização e recomenda as prioridades em relação a obras 
para aplicação do Fundo do PREZEIS; Legalização - coordena a formulação de propostas para a regularização 
jurídico-fundiária e recomenda as prioridades quanto à regularização fundiária para a aplicação dos recursos do 
Fundo do PREZEIS; Orçamento e Finanças – monitora a execução orçamentária dos recursos dotados para o 
Fundo do PREZEIS.  
37  Articulam a integração e intervenção de políticas e programas em suas respectivas competências. 
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escolhida para implementação foi Caranguejo Tabaiares, cujas características 

refletiam a realidade acima destacada, e uma ação proposta dialogava fortemente 

com os temas debatidos nos espaços do PREZEIS e do FERU.  

Para uma melhor compreensão da escolha dessa área para 

implementação do DELIS é importante discorrer um pouco sobre suas 

características, história, processo organizativo, bem como proporcionar uma visão 

sobre as manifestações de pobreza tão presentes na cidade do Recife.  

 

2.2 CARANGUEJO TABAIARES – LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

 

Caranguejo Tabaiares é uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 

que reúne duas pequenas áreas pobres vizinhas: Caranguejo e Tabaiares, com 

características semelhantes em vários aspectos concernentes a sua infra-estrutura e 

estão separadas apenas pelo Canal do ABC, mas unidas pela realidade e pelo 

processo de organização e luta. Por esses fatores foram reunidas em uma única 

ZEIS, o que resultou na instalação de uma Comissão de Urbanização e Legalização 

(COMUL)38 responsável, entre outras coisas, pela elaboração e gestão do plano 

urbanístico nas favelas e está inserido no trabalho desenvolvido pelo PREZEIS. 

                                                           
38  A ONG responsável pela assessoria a comunidade para instalação de ZEIS foi o Centro Dom Helder 
Câmara (CENDHEC) que ocorreu final da década de 80. 
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Ilustração 3  
Canal do ABC – Caranguejo Tabaiares 

 
Ilustração 4 
Transporte alternativo sobre o canal do ABC 

 
Disponíveis em: http://caranguejotabaiares.blogspot.com/ 

 

A área está localizada na zona centro-oeste da planície do Recife, às 

margens do delta do Rio Capibaribe (portanto, numa área de mangue). De acordo 

com a divisão político administrativa da Prefeitura, a área correspondente a 

Tabaiares está inserida no bairro da Ilha do Retiro - Região Político Administrativo 

(RPA 5), e a área correspondente a Caranguejo no bairro de Afogados (RPA 6), 

somando ao todo uma área de aproximadamente 7,4 ha, ou seja, o canal do ABC 

divide duas RPAs e a ZEIS Caranguejo Tabaiares reúne pedaços das mesmas. 

A ocupação da área que hoje compreende Caranguejo foi iniciada por 

volta do ano 1910, quando de um período de expansão das cidades, processo que 

se intensifica por volta de 1920, como resultado da expulsão do trabalhador da zona 

rural, e consequente aumento da população urbana39. Apesar das diferentes 

histórias de vida, os motivos que levaram as famílias a ocuparem a área são os 

mesmos, quais sejam: expulsão da Zona da Mata e expectativa de melhores 

condições de vida nas cidades. O nome Caranguejo é inspirado nas características 

                                                           
39  Pesquisa realizada em 1997 e publicada sob o título “Caranguejo/Tabaiares – históricas lutas e 
conquistas”. ETAPAS. 
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geográficas do terreno, ou seja, por ser uma área de mangue e ser o habitat do 

crustáceo que compõe a fauna deste ecossistema40. 

Já a ocupação em Tabaiares acontece mais tarde na década de 1970, 

quando o ambiente era favorável a processos de ocupação e luta pela posse da 

terra e contava inclusive com o apoio da Igreja Católica. No caso desta área, ela foi 

fortemente apoiada pela Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Segundo 

depoimento dos próprios moradores a ocupação ocorreu de forma organizada e sem 

conflito, começando por um sítio, onde atualmente se localiza o Serviço de Apoio à 

Micro e Pequena Empresa (SEBRAE)41 e o campo Tabaiares Futebol Clube, do qual 

se origina o nome da comunidade. 

 
Ilustração 5 
Vista aérea de Caranguejo Tabaiares 

 

Nos dias atuais, várias sedes e construções importantes estão no entorno 

dessa área: o SEBRAE, a nordeste; viveiros de peixes e camarões e o braço morto 

do Rio Capibaribe, a sudeste; no extremo norte fica a sede de uma das mais 

importantes agremiações futebolísticas, o Sport Clube do Recife, e a Faculdade de 

Administração e Engenharia da Universidade de Pernambuco; a oeste, na Estrada 

dos Remédios, oficinas mecânicas de pequeno, médio e grande porte, várias 

                                                           
40  O cientista Josué de Castro discute o ciclo do Caranguejo e a semelhança com a vida das pessoas que 
moram no mangue no seu ensaio “Homens e Caranguejos” (1967). 
41  O primeiro estudo realizado pela ONG ETAPAS em Caranguejo/Tabaiares foi demandado pelo SEBRAE, 
quando da sua chegada ao local em meados da década de 90. 
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agências e concessionárias de veículos; e um dos mais importantes polos 

dinâmicos da economia do Recife – o Polo Médico – no extremo leste (PCR-URB: 

2000).  

 
Ilustração 6 
Vista das palafitas sentido Sport Clube 

 

Como outras ZEIS, com localização em áreas ribeirinhas, Caranguejo 

Tabaiares apresenta uma morfologia urbana desordenada. Seu sistema viário é 

bastante irregular com ruas poucos lineares e repletos de transversais (becos) que 

potencializam as condições de insalubridade. A área construída é 

predominantemente horizontal e com elevada taxa de ocupação do solo, somando-

se a isso uma irregularidade da malha viária e a ausência de áreas verdes e 

espaços de lazer para a população42, o que suscita para quem chega um aspecto 

desordenado e desinteressante. 

Segundo dados do diagnóstico do CJC e cadastro da URB, Caranguejo 

Tabaiares tem uma população de 3.368 pessoas, predominante de crianças e 

jovens, ou seja, 55,7% da população têm até 24 anos, o que se caracteriza por uma 

área com um potencial para investimentos na educação, cultura, trabalho e outros 

aspetos capazes de inserir jovens e crianças em processos que possibilitem 

melhores oportunidades para acessar os bens produzidos pela sociedade.  
                                                           
42  Os lotes são quase todos ocupados e a maioria das construções não possuem recuos laterais e/ou 
frontais, o que dificulta a circulação de veículos e de pessoas. (site www.etapas.org.br ). 
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2.3 CARANGUEJO TABAIARES – ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Embora a ZEIS Caranguejo Tabaiares, do ponto de vista da cidade, tenha 

uma localização geográfica privilegiada e esteja situada num bairro cuja valorização 

pelo mercado imobiliário do Recife é bastante significativa, vários são os fatores que 

a tornam uma das áreas mais problemáticas do Recife no que concerne a infra-

estrutura urbana. Há um substancial déficit na prestação de serviços públicos, de 

saneamento básico e uma parte considerável dos serviços disponíveis é apropriada 

de forma irregular pelos residentes da comunidade. A energia elétrica só não existe 

em 4 domicílios, contudo, apenas 55,5% , das residências estão ligadas ao sistema 

de fornecimento de energia elétrica por meio padrão, enquanto que 44,5% utiliza a 

gambiarra para ter acesso à energia elétrica. (DIAGONAL, 2004). 

O saneamento provido pela rede geral de esgoto é encontrado em 

apenas três domicílios. A forma predominante de destinação dos dejetos em 

Caranguejo/Tabaiares é a drenagem, que complementada pela fossa, responde por 

57,1% das residências. A segunda maior forma de destinação (35,2%) é direcionada 

para o rio/canal que corta a área, o que equivale afirmar que, de uma maneira ou de 

outra, o rio/canal recebe, praticamente sem nenhum tratamento, as descargas de 

90% dos domicílios da comunidade. (DIAGONAL 2004).  

No item coleta de lixo os estudos realizados apontam para uma 

significativa melhora na oferta do serviço, pois, no primeiro estudo realizado em 

2000 pela URB/Recife, apenas 31,61% das casas eram atendidas, enquanto no 

estudo realizado em 2004 pela Diagonal Urbana, 92,5% das residências usufruem 

do mesmo serviço, diferenciado apenas pela forma como é feita a coleta. 

Atualmente a empresa responsável pela coleta tem contratado dois moradores da 
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área para realização do serviço, no período de segunda a sábado. Apesar disso, é 

notório o problema enfrentado pelo excesso de lixo nas ruas, oriundos das carroças 

dos catadores de material reciclado moradores da área; ademais 7,14% das 

residências assumem jogar o lixo de suas casas no rio ou canal. (DIAGONAL, 

2004). 

A área é atendida por um posto de saúde mantido através de um 

convênio entre a Prefeitura do Recife e o Instituto Materno Infantil de Pernambuco 

(IMIP). A equipe do Posto de Saúde da Família (PSF) é composta por um médico, 

um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um dentista, um auxiliar de consultório 

dentário e sete agentes de saúde da família. Essa equipe é responsável pelo 

atendimento de 989 famílias que estão cadastradas no Sistema de Informação de 

Atenção Básica (SIAB/2004) da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo dados 

fornecidos pela equipe de saúde, as doenças mais frequentes na comunidade são 

infecções respiratórias agudas, verminoses e doenças de pele, ocasionadas pelas 

condições socioeconômicas e ambientais da área. As ações mais desenvolvidas 

pela equipe do PSF em Caranguejo/Tabaiares são: visitas domiciliares; atividades 

em grupo (escola e programas); atendimentos clínicos (pré-natal, puericultura, 

planejamento familiar, prevenção do câncer de colo); vacinação; distribuição de 

medicamentos; saúde bucal; saúde mental. (DIAGONAL Pesquisa Qualitativa, 

2004). 

Em Caranguejo/Tabaiares existem duas escolas43 para atender a 

demanda por educação fundamental. Entretanto, segundo dados da pesquisa 

realizada pela DIAGONAL (2004), os níveis de escolaridade na área são muito 

baixos e não estão diretamente relacionados com os níveis de renda familiar. É bem 

                                                           
43  Escola Comunitária Clube de Mães da Madalena e Escola Municipal Mércia de Albuquerque Ferreira. 
(DIAGONAL, 2004) 
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verdade que 78% têm alguma escolaridade formal ou a ela equivalente, mas no que 

diz respeito aos chefes de família quase 1/5 deles são analfabetos (17,7%). Se a 

este percentual de chefes que não sabem ler nem escrever é somada a fração 

daqueles que afirmaram ter frequentado apenas a pré-escola (0,5%) ou que apenas 

foram alfabetizados (4,3%), tem-se nada menos do que 22,5% dos chefes de família 

de Caranguejo/Tabaiares que não tiveram a oportunidade do acesso ao sistema 

formal de ensino.  

Dos chefes de família que afirmam ter estudado, prevalece como nível de 

escolaridade o ensino fundamental incompleto, nada menos que 57,2% afirmam não 

haver completado a educação básica. Dos que chegaram a se matricular no ensino 

fundamental ou equivalente (ensino supletivo), 74% deles não chegaram a concluí-

lo. Do total de chefes que concluíram o ensino fundamental, 8,8% adentraram o 

ensino médio, mas não chegaram até o fim; 7,7% concluíram o ensino médio, outros 

0,9% concluíram o supletivo e apenas 0,4% chegaram até o nível superior, dos 

quais apenas 1, dos 3 que ingressaram na ensino superior, concluiu o curso. 

DIAGONAL (2004) 

No item ocupação o levantamento realizado pelo Centro Josué de Castro 

(2003), cujo caráter foi censitário, identificou uma população de 3.368 habitantes, 

das quais 44%, ou seja, 1.468 pessoas estão enquadradas na definição de 

População Economicamente Ativa (PEA)44, entre estes, 431 estava sem ocupação 

no período da coleta de dados, o que significa uma taxa de desemprego da ordem 

de 29,4% da PEA45, maior que a taxa de desemprego encontrada na Região 

                                                           
44  A metodologia utilizada para caracterizar o dado de ocupação foi a utilizada pela Pesquisa de 
Emprego/Desemprego do DIEESE, cuja população em idade ativa ( PIA) é definida pela população a partir  dos  
10 anos de idade e dessas as que já estão voltadas ao  mercado de trabalho (empregadas ou não) é 
considerada a População Economicamente Ativa ( PEA). 
45  Foi considerado (a) desempregado (a) o indivíduo que não exerce nenhum trabalho e declarou estar 
desempregado no período da pesquisa, ou aquele que realiza trabalhos precários (atividades irregulares e 
descontínuas). Estes parâmetros baseiam-se na metodologia desenvolvida pela PED/DIEESE, contudo o 
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Metropolitana do Recife (RMR), no mesmo período: a taxa de desemprego total 

divulgada pela PED/DIEESE46
 
para o período de setembro e outubro de 2003, na 

RMR, foi de 23,7% e 23,3%, respectivamente.  

Embora fazendo uma comparação dos percentuais de desemprego 

encontrados na pesquisa do CJC e PED/DIEESE, é importante ressaltar que há 

diferenças na forma de coleta e, portanto devem ser consideradas as devidas 

proporções. Para a primeira, a resposta é baseada na declaração do entrevistado 

somada a outras perguntas que buscam identificar os meios de sobrevivência que 

aquele cidadão utiliza para seu sustento. Essa forma de abordar busca identificar as 

pessoas que mantém atividades produtivas de forma autônoma como, por exemplo, 

proprietários de pequenos negócios. Na segunda, nos percentuais apresentados 

pela PED/DIEESE, a taxa de desemprego sintetiza uma análise mais aprofundada 

da situação, pois o que é apresentado como taxa de desemprego total compreende 

a taxa de desemprego aberto 47, somado à taxa de desemprego oculto por trabalho 

precário que é composta pelo quantitativo do trabalho precário48 mais o desemprego 

oculto por desalento49. (Boletim PED/DIEESE 2008). 

Do ponto de vista da organização social e política, foram identificados em 

Caranguejo/Tabaiares sete organizações sociais50 que atuam na área e 

representam os seus interesses nos espaços de discussão e elaboração de políticas 

                                                                                                                                                                                     
questionário do estudo coleta os dados de ocupação com o objetivo maior de realizar uma triagem e identificar 
as pessoas ocupadas nos pequenos negócios informais. 
46  A Pesquisa Emprego Desemprego – PED é realizada mensalmente em cinco Regiões Metropolitanas 
Brasileiras pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE/Fundação 
SEADE.  
47  Pessoas que procuram trabalho de modo efetivo nos 30 dias anteriores ao da entrevista e não exerceram 
nenhum trabalho nos últimos 7 dias. 
48  Pessoas que realizam de forma irregular algum trabalho remunerado (ou pessoas que realizam trabalho 
não remunerado em ajuda a negócios de parentes) e que procuraram mudar de trabalho nos últimos 30 dias 
anteriores ao da entrevista, ou que, não tendo procurado nesse período o fez até 12 meses atrás. 
49  Pessoas que não possuem trabalho e nem procuraram, nos últimos 30 dias, por desestímulo do mercado 
de trabalho ou por circunstâncias fortuitas, mas procuraram efetivamente trabalho nos últimos 12 meses. 
50  Associação dos moradores (1982), União dos Moradores de Caranguejo Tabaiares (1987), Clube de 
mães da Madalena (1990), Clube de Mães Renascer em Cristo, Associação Defensora dos Moradores (1993), 
Grupo de Idosos (1999) e Movimento de Jovens (2003). 
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públicas e projetos, tais como o PREZEIS e o Orçamento Participativo (OP). Tem 

ainda três organizações religiosas e àquelas voltadas para trabalhos culturais, 

especialmente com a juventude51, sendo sua maior expressão a Capoeira. Das 

organizações da área, a União dos Moradores de Caranguejo/Tabaiares é a que 

envolve maior número de pessoas, tanto na composição da gestão, quanto no uso 

do espaço.  

 

 
                                 Ilustração 7 
                             Reunião na comunidade 
 

2.4 A IMPLEMENTAÇÃO DO DELIS EM CARANGUEJO TABAIARES 

 

As condições de pobreza sob as quais vivem hoje significativas parcelas 

da população Brasileira têm como principal razão o volume de trabalhadores 

desempregados52. O ambiente de maior expressão dos problemas gerados por esse 

quadro, identificado pelos estudiosos como Questão Social, encontra-se nas 

cidades.   

O campo de ação das ONGs que, em sua maioria, atuavam no apoio à 
                                                           
51  Centro Espírita São João Batista (1975), Igreja Assembleia de Deus (1979), Igreja Deus é Amor (2001), 
Juventude Fazendo Arte e Associação Desportiva Cultural da Capoeira Arte Pernambucana (1987), Biblioteca 
Comunitária. 
52  A taxa de desemprego total em 2009, em algumas capitais do Brasil, foi: 19,4% em Salvador, 19,2% no 
Recife, 15,8% no Distrito Federal e 13,8% em São Paulo. (site: www.dieese.org.br/pedrecife/pedrmranua/2009) 
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organização social e política para o fortalecimento da democracia no país, se 

envolve numa realidade em que as referidas ações parecem ser insuficientes para 

gerar mudanças53. Essa percepção, somada à influência da cooperação 

internacional, financiadora de parte dos projetos dessas ONGs, provocou a 

incorporação da temática Geração de Renda e Desenvolvimento Local nas 

intervenções de um grupo significativo dessas entidades.  

Em Recife, a discussão baseada no referencial teórico de Bourdim (2001), 

em que Desenvolvimento Local é concebido como resultado de um processo de 

gestão democrática, refugiada na democracia local, associado à boa governança, 

entendida aqui como a arte de associar todos os atores locais: públicos e privados, 

políticos, econômicos e sociais à ação coletiva pelo bem comum, norteou a ação das 

ONGs que assessoravam os movimentos populares urbanos, especialmente 

àqueles inseridos no PREZEIS.  

As primeiras ações desenvolvidas com esse enfoque em 

Caranguejo/Tabaiares iniciaram em meados da década de 90, com a pesquisa sobre 

a organização social e política realizada pela ONG Etapas e, posteriormente, com a 

implementação de ações de apoio à organização comunitária pela mesma entidade. 

Dois anos depois, esse trabalho foi reforçado pela ação de outras instituições54, 

quando da escolha dessa comunidade para implantação do projeto Desenvolvimento 

Econômico Local Integrado e Sustentável (DELIS)55, cujo objetivo era: “contribuir 

com a busca de alternativas para promover o desenvolvimento nessa área, tomando 

                                                           
53  Essa reorientação foi influenciada também pelos debates sobre a Reforma do Estado que caracteriza as 
ONGs como organizações públicas não estatais capazes de assumir parte das ações que são originalmente 
responsabilidade do Estado. 
54  ONGS (Etapas, Fase e Centro Josué de Castro), Fundação do Instituto Materno Infantil de Pernambuco - 
IMIP, técnicos do PREZEIS e de outras secretarias municipal e estadual e membros da cooperação técnica 
alemã.  
55  Projeto implementado por um pool de organizações, no período de 1999 a 2002, com o tema 
Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável – DELIS. Após esse período, foi dada continuidade ao trabalho, 
não mais com o mesmo título, pelas ONGs CJC e ETAPAS.  
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como eixos temáticos: Cidadania, Sustentabilidade Ambiental, Sustentabilidade 

Econômica e Regularização Urbanística”. (Diagnóstico CJC, 2003). 

Frente a esse propósito, o DELIS foi concebido com os seguintes 

objetivos específicos: Elevar a eficácia e os impactos da intervenção através da 

articulação com outros atores (ONGS, poder público); Dialogar sobre temas ligados 

a Políticas Públicas e Desenvolvimento Local; Investir na formação de redes de 

articulação e buscar complementaridade e integração dos projetos de cooperação. 

(Relatório Diagnóstico Socioeconômico - CJC, 2003). 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo projeto, destaca-se a elaboração 

de um Plano de Ação, definindo responsabilidades que pudessem contribuir para 

alcance dos referidos objetivos atribuindo a cada uma das organizações 

responsabilidades dentro das suas competências, bem como buscando meios de 

atuação conjunta com as lideranças locais, quando necessário e possível. Por se 

tratar de uma ZEIS, a primeira ação foi a elaboração do Plano Urbanístico da área.  

Foi também realizado pelo Centro Josué de Castro (CJC) e pela Etapas, 

um diagnóstico socioeconômico, cujo principal objetivo foi levantar a situação de 

ocupação na área, a fim de subsidiar um plano de ação para incentivar a criação, 

bem como apoiar atividades produtivas individuais ou coletivas, cujos resultados já 

foram citados anteriormente. (Diagnóstico CJC/2003). 

O período de execução do projeto DELIS foi contemporâneo às eleições 

de outubro de 2000, quando ocorreu uma mudança na gestão municipal com a 

eleição para prefeito do candidato do Partido dos Trabalhadores, que era apoiado 

por parte das que compunha o coletivo de instituições do projeto. Essa mudança 

gerou uma expectativa sobre a atuação da nova gestão da prefeitura na experiência 

já instalada do DELIS. Esse aspecto pode ser observado nesse depoimento: 
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…havia um envolvimento muito forte dos diversos atores, a 
comunidade tava organizada, mas também havia uma expectativa 
muito grande, tanto da comunidade quanto desse conj unto de 
atores, de que o Poder Público fosse dar respostas mais 
efetivas e não era só a expectativa da comunidade d e melhorar a 
regularização urbanística daquela área, mas, também , a 
expectativa do conjunto de atores , das ONGS que estavam ali, e 
até de parte do Poder Público que estava envolvido, acho que ainda 
estava acreditando que era possível haver uma intervenção desse 
tipo. (Entrevista ONG ETAPAS) 
 

Essa expectativa foi frustrada. Logo no primeiro ano da gestão (2001), 

várias tentativas foram feitas no sentido de garantir a intervenção da Prefeitura para 

as obras de melhoria de infra-estrutura, já identificadas no Plano Urbanístico 

elaborado. Contudo, a expectativa não se confirmou e foi totalmente abandonada 

quando, no segundo semestre de 2002, o coletivo de organizações do DELIS foi 

informado de que Caranguejo Tabaiares não estava na prioridade da Prefeitura, pois 

compromissos anteriores à eleição haviam sido assumidos pela mesma para  

intervenção em outra área da cidade. Para Caranguejo Tabaiares foi sugerido que a 

solicitação de intervenção urbanística fosse encaminhada ao programa do 

Orçamento Participativo.56 A frustração gerada a partir desse posicionamento, 

poderá ser observada nos depoimentos das organizações que lá atuavam:  

... Alguém, enquanto representante da Prefeitura, dizer que 
Caranguejo Tabaiares não era prioridade política pa ra a 
Prefeitura do Recife, então isso é muito sério, iss o com pessoas 
da própria área. Lideranças de Caranguejo, presente s nessa 
reunião, gera um descrédito e cria um problema terr ível ... 
(Entrevista ONG CJC) 

De qualquer forma, isso foi uma coisa que travou um pouco a 
intervenção naquela época  enquanto uma ação coletiva. E travou 
porque, a partir daí era preciso haver uma intervenção do Poder 
Público  […] Depois, eu acho que com o passar do tempo, a 
intervenção vai ficando cansada , né? Por quê? Não há uma 
intervenção direta naquilo que havia demanda da comunidade, ao 
mesmo tempo, os atores que ali ainda insistiam em permanecer, né? 
[…] E aí, eu acho que causa... pra mim, aí, é uma ruptura de 

                                                           
56  Para encaminhar ao Orçamento Participativo (OP) é necessária a participação massiva da comunidade 
nas Assembleias do referido programa a fim de garantir o maior número de representantes para compor o 
quadro de delegados do Orçamento (para cada grupo de dez moradores é eleito um delegado) e assim poder 
influenciar na definição de prioridades para obras e áreas a serem atendidas. 
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crédito que a gente também tem, enquanto organizaçã o, com 
aquele espaço.  Porque havia um investimento muito grande, por 
parte das organizações, de que... aquela coisa que diz: Vamos? 
Vocês precisam se organizar, porque organizados... a gente precisa 
reunir forças internas e externas, porque com isso a gente fortalece a 
ação e aí a gente vai ter o resultado... e todas as teorias, elas vão 
por terra  (Entrevista ONG ETAPAS) 

 

Após essa posição da Prefeitura, parte das organizações que compunha 

o coletivo de organizações do DELIS se retirou e mantiveram-se atuando na área 

apenas as ONGs: Centro Josué de Castro e Etapas. Com a lacuna resultante desse 

posicionamento da gestão municipal e a saída de outras organizações a proposta 

inicial é praticamente inviabilizada. A frustração provocada abalou inclusive os laços 

de confiança que alguns representantes da comunidade estavam criando com as 

entidades do coletivo, seja porque algumas entidades se retiraram da ação, seja 

porque o discurso inicial na abordagem da comunidade não tinha deixado claro o 

que era compromisso coletivo e o que era responsabilidade da gestão pública.    

Com base em depoimentos e em análises de documentos, a exemplo dos 

relatórios das organizações, o que foi possível observar é que até aquele momento o 

projeto DELIS foi uma ação proposta por organizações externas à comunidade e, 

embora o mesmo tivesse estabelecido um processo participativo da comunidade, 

ainda se caracterizava como consultivo, ou seja, as entidades do coletivo traziam a 

proposta, apresentavam, e a comunidade aderia ou não, a partir da socialização das 

informações.  

Com essa perspectiva o projeto nessa fase não se caracterizou como 

uma gestão compartilhada. O Desenvolvimento sem gestão compartilhada aponta 

para a verticalidade da experiência, as pessoas não se sentiram envolvidas e co-

responsáveis pela proposta.  

Contudo, para as organizações que se mantiveram atuando no local, o 
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período que se seguiu foi de um processo de avaliação das práticas e reflexão sobre 

que caminhos deveriam tomar àquele trabalho. A retomada dos trabalhos 

considerou dois movimentos: dinâmicas de planejamento conjunto das duas ONGs 

(CJC e ETAPAS), tanto no sentido de avaliar os equívocos dessa primeira etapa, 

quanto no planejamento de ações em conjunto para mobilização social e retomada 

dos laços de confiança com a comunidade; e o segundo movimento foi o de 

incorporar outra visão de participação da comunidade, baseada na dimensão da 

Gestão Compartilhada dos processos, quais sejam as ações de formação (oficinas, 

seminários, cursos e mobilização (campanhas, protestos, atividades culturais) foram 

construídas no plano elaborado de acordo com o desejo e os interesses da 

comunidade.  

Esse outro olhar objetivou reconstruir os laços de confiança com os 

líderes das organizações da área. Por um período, as ONGs enfrentaram 

dificuldades de continuar as ações, pois a adesão às propostas já construídas foi 

abalada. A permanência e a persistência de duas dessas organizações, bem como 

seus resultados são apresentadas no depoimento: 

...depois conseguimos diluir essa confusão e conseguimos chegar 
juntos, sentar, conversar e realizar alguns trabalhos [...] na tentativa 
de manter um nível de organização para poder acontecer discussões 
pertinentes à área. (Entrevista ONG CJC). 
 

Com a compreensão de que não há possibilidade de se pensar a 

perspectiva do desenvolvimento sem a liderança do poder público, assumindo as 

várias dimensões que são de sua responsabilidade, as duas organizações que se 

mantiveram na área redirecionaram a ação e buscaram uma melhor explicitação do 

papel de cada sujeito em um processo dessa natureza. O período que se seguiu foi 

de um trabalho de fortalecimento e apoio para organização social e política da área, 
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por meio de capacitação, assessoria e acompanhamento dos grupos57 para 

participação ativa no PREZEIS, na dinâmica da COMUL, e participação do Fórum e 

no Orçamento Participativo. (Entrevista ONG ETAPAS). 

Em 2004, pela primeira vez, Caranguejo Tabaiares enviou moradores da 

área para as plenárias do Orçamento Participativo e elegeram para o período de um 

ano58 dez delegados, em busca da inserção dos interesses da área, para melhoria 

da infra-estrutura urbana, nos disputados recursos do OP. Embora não tenha sido 

mantido esse quantitativo de delegados, pois para alguns desses, a avaliação é de 

que esse espaço é insuficiente para responder às demandas apresentadas por essa 

área, as lideranças buscaram ocupar cada vez mais os espaços de representação 

para exercer uma maior pressão junto à Prefeitura, a exemplo do Prezeis e outros 

espaços de pressão social59.  

A construção do Centro Público de Economia Popular e Solidária foi uma 

ação mais recente da prefeitura e se destacou por ser um prédio construído por 

moradores da área e com recursos públicos, ou seja, materializou uma ação 

concreta da gestão municipal do Partido dos Trabalhadores60.  A execução desse 

programa nessa área, em especial, aconteceu de maneira distinta das demais áreas, 

por fatores como: o envolvimento da comunidade em todo o processo, desde a 

concepção da planta até a aplicação dos recursos destinados à execução da obra e 

a experiência de gestão compartilhada na implantação do projeto.  

                                                           
57 A  ETAPAS assumiu o trabalho de formação e acompanhamento dos jovens,  o Centro Josué de Castro o 
trabalho com os proprietários de pequenos negócios. A COMUL contou com a assessoria das duas ONGS por 
ser avaliado por ambas como melhor espaço de seguir discutindo e demandando da Gestão Municipal uma ação 
para a melhoria da infra-estrutura urbana. 
58  Em 2008, quando da realização das entrevistas a área contava com três delegados no Orçamento 
Participativo. (Entrevista Representante da Biblioteca Comunitária) 
59  As lideranças da área vêm mantendo a defesa por suas demandas nas diversas reuniões com 
representantes do poder local a exemplo das reuniões para instalação do Centro Público da Economia Solidária, 
objeto desse estudo, e reuniões para acompanhamento do processo de negociação da prefeitura com o Banco 
Mundial para a execução do projeto Capibaribe Melhor (projeto que contempla a intervenção urbanística da 
área).  
60  Não desprezada aqui a importância do Posto de Saúde e da Escola municipal, contudo, já fazem parte 
da política pública (saúde e educação) e haviam sido iniciadas ainda na gestão municipal anterior. 
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A construção das instalações que abrigam o Centro Público se deu por 

meio do programa municipal Operação Trabalho cujo objetivo é “combater o 

desemprego, integrando ações de distribuição emergencial de renda com 

qualificação e requalificação profissional a partir da execução de obras de interesse 

público e social”61. 

Ao longo dos últimos anos, é possível identificar alguns avanços na 

dinâmica organizacional da área, bem como a materialização de alguns resultados 

nos componentes de educação, saúde, infraestrutura e outros. A visão sobre esses 

aspectos é identificada de forma diferente pelos representantes das organizações 

locais e pelas ONGs e outros parceiros envolvidos posteriormente na ação. 

 

2.4.1 Avanços e desafios do DELIS – o olhar das org anizações locais 

 

Nas entrevistas junto às lideranças da área, bem como na pesquisa 

documental (relatórios das pesquisas já realizadas na área, incluindo publicação; e 

relatório de atividades das reuniões na comunidade) foi possível identificar que o 

processo desenvolvido na comunidade, desde a implementação do DELIS até 

aquele momento provocou mudanças, pois respondeu a algumas das demandas da 

comunidade e estimulou o processo de organização e luta coletiva. Sobre esse 

processo de articulação entre as organizações da área e a ampliação do sentido 

coletivo da demanda depõe a liderança: 

 

…essas duas instituições, segmento de jovens e segmento de 
moradores, sempre estiveram juntas para buscar coisas 
interessantes e importantes para comunidade, brigar por um 
encaminhamento, pela conquista dessa escola, teve a conquista 
do centro público, a reforma da própria sede da Uni ão. Teve 

                                                           
61  Disponível em: www.prefeituradorecife.gov.br. 
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muitas coisas interessantes aqui […] Quer dizer esse grupo, a 
capoeira, sempre, com a União e outros segmentos, se juntou em 
busca de buscar o que é melhor para a comunidade. Recentemente 
conseguimos também agora um trabalho de multimídia o que vai 
dar a gente também, uma rádio comunitária.  (Entrevista 
presidente da Associação dos Capoeiristas) 

Ainda que não seja mensurável, o trabalho desenvolvido nesse período 

também rendeu resultados do ponto de vista da participação na vida social e política 

da área e, com isso, ampliou o interesse de continuar buscando mudanças. Os 

depoimentos que seguem revelam essa posição: reconhecer os avanços e identificar 

as lacunas, sem, contudo, desistir de continuar pautando para a gestão pública as 

demandas da comunidade:  

Para o que a comunidade era antes e para o que está  hoje, 
mudou muita coisa, viu . Muita coisa tem mudado: a questão da 
informação , a questão da oportunidade , a gente cuidar da 
comunidade e ela está sabendo aproveitar. Algumas coisas ficou 
um pouco, não mudou tanto, algumas coisas não camin hou 
como o saneamento, que a gente gostaria que tivesse  mudado . 
[...] tem o Adolescer dentro da comunidade, que faz um trabalho de 
educação também com os jovens , tem a Biblioteca Pública . 
Muita coisa mudou, então, muita conquista que aconteceu. 
(Entrevista Presidente da Associação dos Capoeiristas) 
 

É possível identificar nos depoimentos aqui apresentados a confirmação 

da avaliação feita pelas ONGs envolvidas, de que a principal demanda da ZEIS é o 

saneamento básico. Fica também explicito que a retomada das ações de assessoria 

por CJC e ETAPAS, a COMUL/PREZEIS e os demais canais de reivindicação 

possibilitaram a retomada do interesses das lideranças em continuar a ação 

proposta inicialmente pelo DELIS, ainda que esse não seja o nome identificado do 

trabalho quando é por eles apresentado, isso pode ocorrer pelo histórico que já foi 

anteriormente apresentado, pois o nome DELIS esteve associado a uma 

“experiência frustrada” pela negativa da Prefeitura em atender às demandas por 

saneamento básico.  
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Outro aspecto observado é que o relato das conquistas vem sempre 

acompanhado de um discurso de coletividade, os depoimentos que apontam 

resultados verificáveis objetivamente, como a escola, a ampliação do posto de 

saúde e outros, bem como os resultados qualitativos de processos de organização e 

luta coletiva reforçam que tais conquistas precederam da participação de vários 

sujeitos coletivos da área. Embora citados os nomes das pessoas, todos eles foram 

ou são representantes de organizações da área. Esse aspecto pode ser observado 

nos próximos depoimentos:  

A gente conseguiu uma escola , que não tinha. Escola boa , 
maravilhosa , ta ouvindo você. Então isso foi tudo conquista da 
comunidade.  De todo mundo junto: Seu Arlindo, Neta, que já 
faleceu, Seu Deda, Ivanise, Zezé, Djalma, Reginaldo . Então eu 
acho que a gente conseguiu muita coisa.  (Entrevista Presidente 
Clube de Idosos) 

A primeira foi a escola,  que foi fruto de um processo de luta de 
desenvolvimento,  de correr atrás. Hoje tem posto melhor, depois da 
reforma. Não só o centro, mas a parte cultural da comunidade, 
hoje a comunidade tem uma biblioteca a sua disposiç ão, a sede 
da união de moradores se tornou um espaço público, todo 
mundo pode usar sem diferença nenhuma.  (Entrevista 
Coordenador do Grupo Jovens Empreendedores) 

Durante as entrevistas foi indagado de forma mais direta quais os 

resultados que as lideranças avaliavam ter o trabalho desenvolvido junto aos jovens 

da área, seja pela ETAPAS, seja pelos grupos culturais desenvolvidos pela 

Associação da Capoeira e pela ONG Adolescer.  

O destaque desse tema foi motivado por um duplo interesse, comparar a 

visão das lideranças com a visão apresentada pela ETAPAS, que reconhece 

resultados no comportamento individual dos jovens, mas destaca a ausência dos 

mesmos em processos de mobilização e implementação de ações na comunidade; e 

a visão apresentada pela empresa DIAGONAL (2004), que analisou haver certa 
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cautela dos moradores em falar sobre a juventude da área, limitando suas opiniões 

ao aspecto de espaços e opções de lazer para as crianças e jovens: 

Quanto à condição de vida dos jovens da comunidade, os 
entrevistados não se sentiram à vontade para conversar sobre o 
assunto, limitando-se apenas em reconhecer a ausência de espaços 
de recreação. Isto certamente está relacionado à violência, ao tráfico 
e uso de drogas, visível na comunidade. (DIAGONAL, 2004, p. 11). 

Essa análise parecia ser insuficiente para esse tema. Nas entrevistas 

realizadas durante esse estudo, de modo geral, os resultados apresentados 

apontam para a dimensão mais qualitativa da formação do sujeito, na perspectiva da 

consciência cidadã. Por outro lado, é também destacado o caráter preventivo do 

trabalho desenvolvido junto a esse público. As razões para que desempenhem uma 

ação com vistas a esses processos mais preventivos estão explícitos nos 

depoimentos que seguem:  

Os jovens  que estão perto da ETAPAS estão ótimos politicamente. 
Atuando , fazendo  um monte de ações , inclusive, na biblioteca , 
jovens voluntários na biblioteca. Jovens que estão discutindo 
gênero, fazendo as caminhadas de gênero, nas oficin as de 
gênero com outros jovens [...] O resultado com o jovem é o 
seguinte: a maioria é para os jovens não se envolverem com 
droga, ocupar o tempo bastante, mas também o trabal ho visa 
muitas coisas interessantes, como: o aluno que está  na capoeira 
tem que estar estudando.  A gente trabalha a questão relacionada 
ao meio ambiente, da cidadania a partir da discussão do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, os direitos deles, enquanto crianças, os 
direitos e deveres. [...] a atuação deles dentro da comunidade, como 
multiplicador de informação de algumas coisas que, na verdade, às 
vezes a gente tem que focar. [...] Além disso, a gente consegue que 
essas pessoas permaneçam bastante tempo dentro da Escola. Boa 
parte dos jovens que estão praticando capoeira, maracatu e que 
está dentro de alguns trabalhos aqui da comunidade conseguem 
concluir o segundo grau. Os adolescentes aqui parav am na 
quinta e na sexta série e deixavam de estudar e ia para rua 
negociar . (Entrevista Presidente Associação dos Capoeiristas). 

É possível perceber que Caranguejo Tabaiares vem conseguindo agregar 

os jovens no trabalho de educação ambiental, saúde preventiva, relações igualitárias 

de gênero e outros. Embora esse engajamento não seja destacado nos depoimentos 

das ONGs, o destaque apresentado por pessoas da comunidade, nos faz perceber 
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que entre uma situação anterior e a situação atual, existe uma observação 

importante sobre os impactos do trabalho realizado com os jovens na elevação da 

escolaridade. Certamente os programas sociais do governo que existem na área, a 

exemplo do PETI e Bolsa Família, contribuem com esse resultado, mas as ações no 

âmbito da cultura, desenvolvidas tanto pelo grupo de Capoeira, quanto pelos jovens 

da área que estão ligados à ONG Adolescer e Etapas contribuem para que essa 

ação extrapole a educação formal e apresente outros aspectos relacionados aos 

processos da participação.  

Por fim, o destaque para a conquista da construção do Centro Público 

que apareceu em vários depoimentos será analisado no próximo capítulo, pois o 

processo de implementação do mesmo, no âmbito da gestão, se caracterizou como 

resultado da trajetória de organização social em Caranguejo Tabaiares, visto que 

possibilitou às lideranças desempenhar o papel de sujeito da ação. Tendo sido 

iniciada após longo período de negociações e cobranças dos envolvidos no trabalho 

de Desenvolvimento da área, tanto para garantir a construção e implantação, quanto 

pela exigência das lideranças para envolver os moradores em qualquer obra que 

fosse ser executada na área, mereceu desse estudo o foco principal.  

 

2.5 O PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO – CONCEPÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

 

Para melhor compreensão da experiência desenvolvida a partir do 

programa Operação Trabalho em Caranguejo Tabaiares serão apresentadas as 

principais características desse programa: concepção, lócus institucional na gestão 

da Prefeitura e metodologia. 

O Programa Operação Trabalho foi criado na segunda gestão do Prefeito 

João Paulo (PT - 2001/2004), a partir de uma articulação entre as Secretarias de 
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Planejamento e a de Desenvolvimento Econômico. O lugar institucional do Programa 

na Prefeitura foi definido pela criação de uma diretoria que carrega o mesmo nome e 

foi localizada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a mesma que mais 

tarde incorporou também na sua estrutura a dimensão da Ciência e Tecnologia. 

Segundo registros do material informativo do programa o seu propósito é 

“Combater o desemprego, integrando ações de distribuição emergencial de renda 

com qualificação e requalificação profissional a partir da execução de obras de 

interesse público e social”. Para tanto, os seus objetivos são: proporcionar uma 

qualificação profissional apoiada na construção da cidadania; instrumentalizar os 

capacitandos para que tenham acesso ao mercado de trabalho; gerar renda 

temporária através de uma bolsa aos capacitandos. (apresentação institucional do 

programa ao Tribunal de Contas - 2008). 

A concepção que está na base do programa é a da qualificação 

profissional para inserção no mercado de trabalho.  

... é uma capacitação profissional , na área de construção civil, que 
busca a inserção dos alunos no mercado de trabalho  e que tem 
um foco bem importante na cidadania, na busca de se conhecer e ter 
seu papel no mercado, quer dizer, na sociedade.. (Entrevista 
coordenação do programa Operação Trabalho) 

O foco central da qualificação profissional é a habilitação para atividades 

da construção civil, embora a abordagem temática dessa capacitação inclua outras 

dimensões da formação do sujeito. Sobre esse aspecto pode ser observado no 

material divulgado pela própria Prefeitura: 

O processo de qualificação profissional constitui-se na formação 
necessária ao desenvolvimento pessoal, assegurando o 
exercício ativo da cidadania, o crescimento das hab ilidades 
específicas , a formação profissional projetada e execução de 
intervenções para a melhoria das condições de vida e habitabilidade, 
preservação ambiental e o resgate histórico cultural. (Peça de 
comunicação – Programa Operação Trabalho). 
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O público atendido pelo programa compreende uma população entre 18 e 

40 anos, de ambos os sexos, que estejam desempregados nos últimos seis meses. 

Por ocasião da participação como público do programa, os capacitandos são 

incentivados com uma bolsa de estudo por um período que pode variar de seis a 

nove meses. A inclusão do benefício é utilizada como estímulo para permanência 

dos alunos, no sentido de possibilitar uma renda mínima para que a pessoa, inscrita 

no programa, possa garantir a dedicação exclusiva ao processo formativo.  

A implementação do programa se dá a partir de uma situação já instalada, 

ou seja, em um ambiente onde esteja sendo realizada intervenção do governo 

municipal e que haja demanda para uma ação de construção civil e com ela a 

oportunidade de melhorar a qualificação profissional e ampliar as possibilidades de 

acesso à ocupação e renda para os desempregados daquela determinada região.  

Para seu pleno funcionamento o programa está estruturado nas seguintes 

fases: integração entre programa e secretaria ou diretoria demandante; contratação 

de uma organização ou empresa da sociedade civil para execução do curso; 

mobilização e divulgação dos objetivos do programa nas áreas onde será 

implementado; cadastramento e seleção dos capacitandos62; aplicação do curso de 

capacitação profissional pela entidade contratada (envolvendo desde a realização 

das aulas práticas e teóricas até o acompanhamento dos capacitandos e suas 

famílias), sendo a primeira etapa do curso, com a abordagem de cidadania 

executada pelos técnicos do programa na prefeitura. 

Em cada uma dessas fases há necessidade de se construírem parcerias, 

tanto no âmbito interno à gestão quanto no ambiente em que será implementado o 

                                                           
62  A seleção dos capacitandos é feita por meio de entrevista individual, com o  preenchido de questionário a 
ser posteriormente analisado e selecionado por um programa de computador. Os candidatos selecionados nessa 
primeira fase passam por uma visita domiciliar para averiguação das informações fornecidas anteriormente e 
deferimento sobre a seleção. 
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programa. Na primeira situação isso acontece pela citada característica pontual do 

programa, o que exige uma afinação mínima entre a equipe do programa e a equipe 

da secretaria demandante. No segundo, a parceria se dá entre a equipe do 

programa/prefeitura e entidade executora da capacitação e, por fim, entre a equipe 

do programa e as lideranças da área onde o programa será implementado.  

Embora seja considerada essa articulação com as lideranças 

comunitárias, a relação estabelecida se dá com mais ênfase na socialização de 

informações e mobilização para adesão da proposta. Conforme afirmação da 

gerência do programa a procura por esses sujeitos não inclui a dimensão política do 

trabalho, mas a adesão para a garantia da execução da obra.  

A gente procura as lideranças sim. Procura as lideranças pra dizer 
que há uma capacitação, que está sendo iniciada, po rque a 
gente não tem... a gente tem uma ação dependente de  outras 
secretarias.  Então, o fato político da construção daquele bem não é 
responsabilidade nossa. A gente cria assim um elo com a liderança 
por causa da construção, por causa da mudança das pessoas. 
(Entrevista Coordenação Programa Operação Trabalho) 

Considerado o conhecimento dos processos até então vivenciados pelo 

Programa Operação Trabalho, vale observar sua implementação em Caranguejo 

Tabaiares e as alterações nas fases do programa, sobretudo na sua gestão.  

 

2.6 O PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO EM CARANGUEJO TABAIARES 

 

A entrada do Programa Operação Trabalho na área de Caranguejo 

Tabaiares ocorreu em agosto de 2006, seguindo inicialmente o mesmo processo das 

demais áreas. Foi demandado internamente na Prefeitura pela Diretoria de 

Economia Popular e Solidária63 (DEPSOL), sendo ambas da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (SCTDE). A DEPSOL, que já estava 

                                                           
63  A diretoria de Economia Popular e Solidária está inserida na política da Secretária de Ciência, Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico e está voltada para apoiar as iniciativas da Economia Solidária no município. 



 

 

110 

integrada ao coletivo de instituições atuantes na área, representava a Prefeitura do 

Recife, no processo de Desenvolvimento Local ali instalado. A sua responsabilidade 

nesse coletivo era, entre outras coisas, instalar o Centro Público de Promoção da 

Economia Popular e Solidária Maria Luzinete Pereira64. Responsabilidade essa que 

se encontrava bastante atrasada já que a proposta inicial de construção do Centro 

datava de 2004 e a relação entre comunidade e Prefeitura já estava bastante tensa. 

A indicação do Programa para a construção do Centro partiu da Prefeitura 

para atender, entre outras razões, a reivindicação das lideranças locais de que a 

obra fosse executada com 10% dos trabalhadores (pedreiros) residentes em 

Caranguejo Tabaiares. A solicitação desse percentual era o máximo que o PREZEIS 

costumava conseguir nas contratações de empresas que fossem executar obras nas 

ZEIS, era o chamado programa mão-de-obra local.  

O Programa Operação Trabalho foi apresentado à comunidade em meio a 

um processo tenso de negociação, numa reunião na sede da União de Moradores65. 

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Popular e 

Solidária (DEPSOL) anunciou a construção da obra pela Prefeitura, mas apresentou 

um projeto alterado para menor com o argumento da recursos limitados. A alteração 

compreendeu a saída do espaço para acondicionamento do camarão e pescado 

(câmara frigorífica). (Relatório Reunião, 17/08/2006). 

                                                           
64  O nome do Centro foi escolhido pelo segmento de moradores envolvidos na implantação do projeto e faz 
referência à liderança comunitária que faleceu em 2005. Neta, como era conhecida, participou da discussão 
sobre a criação do Centro, e representou os interesses dos moradores tanto na luta pela concretização do 
mesmo, como na luta pela melhoria da infra-estrutura urbana da área e faleceu vítima de leptospirose após fazer 
a limpeza de uma canalheta na área.   
65         Participaram dessa reunião as seguintes organizações: (União de Moradores, Jovens 
Empreendedores, Carcinicultores, Associação de Moradores, Clube de Idosos, Clube de Mães, COMUL) e 
outros moradores; representantes de duas ONGs (Etapas e CJC); um representante da Prefeitura de Nantes 
(cooperação descentralizada entre França e Brasil); Prefeitura do Recife, por meio do Secretário da SCTDE e de 
técnicos dos programas (Operação Trabalho, Economia Solidária, Programa Fome Zero e o Departamento de 
Urbanização do Recife).   
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Diferente de outras situações, quando a entrada do programa é 

valorizada, entre outras coisas, pela sua concepção de formação com geração de 

renda, ainda que temporária, a obra ali apresentada gerava insatisfações para boa 

parte das lideranças da área, por ter excluído o espaço dedicado à atividade de 

carcinicultura. Por outro lado, outros moradores presentes à reunião valorizaram a 

notícia do projeto, tanto pelo aspecto da inserção de vinte e cinco pessoas da área 

que seriam envolvidas na formação, com direito a uma bolsa de estudos, quanto 

pela inclusão no projeto de uma cozinha comunitária que seria administrada por um 

grupo da própria comunidade.  

Diante das reações advindas dos representantes da comunidade foi 

solicitado pela Prefeitura do Recife o posicionamento dos demais parceiros 

presentes, ou seja, as ONGs e a cooperação internacional, os quais destacaram a 

importância de garantir a construção da primeira parte do centro, mediante o 

compromisso da Prefeitura em seguir na captação dos recursos que viabilizasse 

posteriormente a complementação da obra, inclusive deixando desde já uma parte 

do terreno reservada ao espaço que deverá abrigar a atividade de carcinicultura. 

Em meio a essa tensão e considerando o histórico da relação entre 

prefeitura e comunidade, desde a experiência do DELIS, quando as demandas por 

intervenções urbanísticas não haviam sido ainda atendidas, e até mesmo no tocante 

à implementação desse projeto que se arrastava desde 2004, foi acordada nessa 

mesma reunião, a criação de uma Comissão  para gerir  de forma compartilhada  a 

implementação do projeto a fim de imprimir uma maior aproximação das entidades 

que já atuavam na área (tanto as organizações locais quanto as ONGs) e exercer o 

controle social sobre as ações da Prefeitura.  
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Para tanto, foi proposta uma composição  para a Comissão  que 

considerou as várias entidades presentes: Prefeitura do Recife (Diretoria de 

Economia Popular e Solidária e Diretoria do Programa Operação Trabalho), Centro 

Josué de Castro, Etapas, o representante da Prefeitura de Nantes e as 

lideranças das Organizações da área. (Entrevista com CJC coordenação de 

programa). 

Diante disso, a segunda parceria para implementação do Programa 

Operação Trabalho em Caranguejo Tabaiares já nasceu com um desenho 

institucional diferente das demais áreas, ao invés de uma comunicação para as 

lideranças na fase inicial, toda a gestão dos processos passou a ser discutida e 

gerenciada no âmbito desse coletivo de organizações atuantes em Caranguejo 

Tabaiares, que se organizou e tomou corpo de Comissão de Acompanhamento de 

Projeto66. Essa inovação causou estranhamento de técnicos do Programa Operação 

Trabalho: 

No andar do processo a gente teve que entrar realmente, até por 
causa da credibilidade do Programa dentro na comunidade [.. .] 
E, dentro de Caranguejo, teve essas questões políticas , a gente 
entrou de uma forma diferente. Eram muitas condições em um 
único projeto. (Entrevista coordenação Programa Operação 
Trabalho) 

Conforme pode ser observado, as condicionantes da entrada do 

Programa com o objeto a ser construído na área de Caranguejo Tabaiares, 

encontrou um ambiente cuja carga de insatisfações antecedia àquela ação. O 

problema ali colocado não era do Programa Operação Trabalho especificamente, 

mas estava relacionado com o ente maior, a Prefeitura do Recife, que até àquela 

ocasião se fazia presente nas discussões sobre o desenvolvimento da área por meio 

                                                           
66

  Criada a partir da reunião ocorrida em 17 de agosto de 2006, em reunião realizada na União de 
Moradores, ocasião em que o Secretário anunciou a decisão da Prefeitura de construir o Centro com recursos do 
orçamento municipal, e apresentou as devidas alterações do Projeto para adequação ao limite desses mesmos 
recursos. (Relatório reunião 17/08/06). 
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de dois dos seus departamentos: o da URB/SEPLAN (no acompanhamento da 

COMUL) que representava o órgão da negativa das ações estruturadoras propostas 

pelo Delis; e o da Diretoria de Economia Popular e Solidária (DEPSOL) na 

negociação interna e captação de recursos para a construção do Centro Público, 

que se arrastava desde 2004.   

A credibilidade do Programa Operação Trabalho era de fundamental 

importância para garantir a sua implantação. A situação encontrada, diversa e 

conflituosa, possibilitou a rápida identificação pela equipe do Programa Operação 

Trabalho sobre quais  os atores estratégicos , naquele contexto, poderiam ser 

articulados para garantir a execução do projeto e os seus resultados. A adesão dos 

técnicos do Programa à proposta de criação da Comissão de Acompanhamento e 

posterior delegação de decisões para a implementação, é valorizada por outros 

sujeitos, conforme podemos observar: 

Para o Operação  Trabalho , a comissão era o interlocutor . Quero 
dizer também que me parece que o pessoal do Operação Trabalho 
jogou o jogo.  Aceitou  ter esse interlocutor , fez questão que fosse 
um interlocutor, apesar de ter, também, responsabilidades , 
compromissos,  que respeitasse uma metodologia de ação, mas 
respeitou esse interlocutor coletivo . (Entrevista representante 
Prefeitura de Nante/França) 

A comissão tinha um papel, inicialmente, de acompanhar a 
construção do centro. Então, isso não foi difícil de ser feito com o 
Operação Trabalho, pelo contrário, eu acho que eles  estavam 
abertos a discutir conosco parâmetros daquela const rução . 
(Entrevista coordenação ONG ETAPAS) 

Ainda sem ter a compreensão do todo, assim que o Programa Operação 

Trabalho chegou, percebeu que a relação entre a comunidade e a Prefeitura, já 

bastante desgastada, poderia ter naquele espaço uma possibilidade de recuperação, 

ou ao menos evitar que o programa passasse a ser incorporado por essa avaliação 

negativa. A partir daí o sistema gerencial decisório  do Programa naquela área foi 

direcionado em sua maior parte para a Comissão, embora em alguns momentos 
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tenha sido necessário reforçar no coletivo a necessidade de respeitar as 

responsabilidades de cada um dos sujeitos.  

A criação da Comissão de Acompanhamento foi inspirada na dinâmica de 

participação social na gestão da coisa pública tão presente na experiência dos 

Conselhos Gestores aqui entendidos como novos instrumentos de expressão, 

representação e participação, dotados de potencial de transformação política. GOHN 

(2007). Embora não tenha o mesmo caráter formal dos Conselhos, pois se 

configurou como uma experiência localizada e com tempo determinado, a Comissão 

se inspirou nos valores da participação e do compartilhamento da gestão pública.  

A expressão Comissão, que por definição é o “conjunto de indivíduos que 

uma assembleia incumbe de executar determinada tarefa especial, realizar um 

estudo, examinar e opinar sobre um negócio, resolver problemas, etc.” (HOUAISS, 

2001, p.771), foi a denominação mais adequada para a dinâmica compartilhada de 

gestão, exercida durante a implementação do Programa Operação Trabalho e, 

consequentemente, a construção do espaço físico que abrigaria o Centro Público. A 

característica temporal e específica do objeto por ela tratado também contribuiu para 

a adequação do termo. Tal experiência pretendia se configurar como germe para 

instalação do Conselho Gestor do Centro Público67. 

Após a definição de instalação, a Comissão se reuniu pela primeira vez 

em 24/08/2006 e a partir de então estabeleceu uma dinâmica de reuniões 

quinzenais. A escolha do coordenador e responsável pelo registro era decidida no 

início de cada reunião, essa dinâmica estabelecida procurava estimular todos os 

membros para que exercitassem a prática de coordenar reuniões em processos 

participativos, bem como a prática de registro dos processos de discussão e decisão 

                                                           
67  A política Nacional de Economia Solidária prevê a criação de um Conselho de Gestão dos Centros 
Públicos. 
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do coletivo da Comissão. Esse, entre outros fatores, buscava contribuir com o 

elemento educativo da participação, embora esse caráter não inclua somente o 

aprendizado de instrumentos e métodos, mas um conjunto de questões próprias de 

um processo coletivo de decisão, quais sejam: conflitos, construção de consensos, 

argumentação, transparência das informações, entre outros. 

Outra iniciativa que se configurou como elemento de aprendizagem para 

todos os membros da Comissão foi a construção coletiva do documento “Termo de 

Compromisso para a execução do Projeto Centro Público da Economia Popular e 

Solidária Maria Luzinete da Costa”, versando sobre os objetivos do coletivo, bem 

como sobre as competências e as responsabilidades de cada um dos sujeitos 

políticos envolvidos.  

O primeiro passo da Comissão foi conhecer o Programa Operação 

Trabalho em todas as suas fases para discutir quais os aspectos que necessitariam 

de adaptação à realidade da comunidade. Em todos os pontos levantados foram 

discutidos qual a importância das regras, o que não era possível de adaptar e o que 

poderia ser alterado sem prejuízo dos resultados esperados: prédio erguido, vinte e 

cinco pessoas capacitadas em construção civil, conhecedoras dos objetivos do 

Centro e preparadas para buscar alternativas no mercado de trabalho. Os 

depoimentos dos demais sujeitos destacam pontos importantes desse diálogo:  

Então, foi muito importante trazer, lado-a-lado, critérios que o 
próprio Programa Operação Trabalho já tinha pra contratar 
empresas, por exemplo. E critérios que essa comissão pensava que 
poderiam ser interessantes para as empresas que fosse executar aí. 
(Entrevista coordenação ONG ETAPAS) 

O destaque feito pelo entrevistado nos remete a uma primeira questão 

debatida e negociada entre os membros da Comissão. Dada a natureza do objeto do 

Programa Operação Trabalho junto a seu público, a execução do curso, envolvendo 

a dimensão teórica e prática no âmbito da construção civil é feita mediante a 
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contratação de empresas. Incluídos os critérios propostos pela Comissão, 

considerados relevantes para a situação em foco, a contratação da Prefeitura pode 

ser feita com o HABITAT PARA A HUMANIDADE68 que, monitorada pela Comissão, 

ficou responsável pela capacitação e consequentemente pela execução da obra. 

Seu perfil e motivação para aderir ao referido trabalho podem ser confirmados na 

visão apresentada sobre a ação nos relatórios de conclusão do trabalho:  

Trata-se de um momento vital para as pessoas, incluindo alunos, 
profissionais e o coletivo de parceiros envolvidos na construção do 
Centro Popular de Economia Solidária, que possibilitou um 
meticuloso olhar para dentro da comunidade, dos envolvidos, 
aprofundando e construindo sintonia e referencias comuns na busca 
da garantia dos direitos humanos na comunidade. Trouxe também 
um olhar para fora, abarcando o contexto político e social onde o 
projeto está inserido, ampliando a visão e possibilitando a construção 
de referenciais que devem embasar a continuidade da ação na 
comunidade.  (Relatório final HABITAT, 2007, p.2) 

Trabalhar a execução desse projeto, tendo na ponta uma entidade com as 

característica do Habitat foi importante para que em todas as fases do processo 

pudesse ser garantido um olhar diferenciado daquela ação. Não era apenas um 

prédio pronto e vinte e cinco pessoas capacitadas em construção civil que se 

buscava, a execução desse projeto era uma oportunidade de resgatar o ânimo 

daquelas pessoas para os processos de desenvolvimento que vinham sendo 

trabalhados e de exercitar a prática coletiva de gestão das políticas, sem perder de 

vista o controle social sobre a aplicação dos recursos públicos.  

Outro aspecto que gerou um debate na Comissão foi a Seleção dos 

participantes69 da capacitação em todas as suas etapas, especialmente os critérios 

                                                           
68

  Organização global não-governamental presente em 93 países que tem como meta principal a 
eliminação de todas as formas de moradia inadequada no mundo. [...] No Brasil, trabalha o desenvolvimento 
comunitário para melhoria das condições de habitabilidade, com os seguintes objetivos: fortalecer o 
protagonismo comunitário ao longo do território brasileiro e apoiar a formação de associações e cooperativas 
segundo os princípios da economia solidária como forma de promover a geração de renda. [...] No Brasil também 
promove a defesa da causa do direito à cidade e à moradia digna, participando de Movimentos de Luta por 
Moradia, do Fórum de Reforma Urbana e da Conferência das Cidades, além de influenciar processos de 
construção das Políticas Públicas Habitacionais.   www.habitatbrasil.org.br  
69  A seleção do programa Operação Trabalho é feita inicialmente com o preenchimento de um cadastro que 
é selecionado pelo sistema de computador, atribuindo pontuações a cada um dos critérios, os selecionados 
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iniciais. Podemos afirmar que esse elemento podia ter se transformado no maior 

gerador de tensões entre os lideres da comunidade e o Operação Trabalho, pois em 

muitos processos de seleção para projetos de capacitação, direcionados às ZEIS, os 

participantes são indicados por lideranças da área, o que normalmente tem 

contribuído para reforçar uma cultura clientelista dos líderes para com os 

comunitários. A maneira de trabalhar esse processo pelo Programa Operação 

Trabalho, sem dúvida, causou estranhamento em primeiro momento, contudo as 

reuniões da Comissão foram utilizadas para discussões e construção de consensos 

sobre esse ponto, sem desconsiderar as características da área e mantendo a 

seleção isenta de qualquer influência política dos líderes.  

Essa situação nos remete à discussão da participação, aqui entendida 

como processo de vivência que imprime sentido e significado a um grupo ou 

movimento social, tronando-o protagonista de sua história, desenvolvendo uma 

consciência crítica desalienadora, agregando força sociopolítica a esse grupo ou 

ação coletiva, e gerando novos valores e uma cultura política nova. Não estamos 

nos referindo a qualquer tipo de participação, mas a uma forma específica, que leva 

à mudança e à transformação social. (GOHN, 2005, p.30).  

Para Gohn (2005) pensar a participação como elemento de transformação 

pressupõe fortalecer a sociedade civil para a construção de caminhos que 

transformem a realidade. É também considerar como agentes de organização da 

participação sujeitos sociais múltiplos e originados das mais diversas experiências 

associativas do processo participativo. A concepção compartilhada da Gestão está 

localizada nesse campo de análise, pois defende a descentralização e 

                                                                                                                                                                                     
nessa fase passam por uma avaliação na visita domiciliar, onde os dados fornecidos anteriormente são 
checados pela equipe social do programa e por fim uma avaliação física para verificação da capacidade de 
exercer atividades nessa área.(Apresentação do programa Operação Trabalho -2006) 
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horizontalização dos processos decisórios, sobretudo quando as decisões a serem 

tomadas são determinantes na dinâmica sociopolítica e econômica de uma 

determinada localidade. 

Embora isso não tenha ocorrido sem conflitos, a prática da Gestão 

Compartilhada possibilitou que os sujeitos envolvidos no coletivo fossem 

questionados e pudessem assumir procedimentos diferentes dos até então 

estabelecidos. Nesse caso, não foi só a comunidade que influenciou a concepção 

dos critérios de escolha dos alunos da capacitação, mas a concepção do Projeto 

Operação Trabalho também forçou a comunidade a rever suas práticas de cultura 

clientelista. 

Dentre os critérios apresentados pelo Projeto Operação Trabalho, dois 

foram questionados pelas lideranças: a exclusão de analfabetos e de pessoas cujas 

famílias são beneficiários de alguma política de transferência de renda (muitos 

moradores da área o são). No debate, a Prefeitura argumentou que a exclusão de 

analfabetos era resultado de uma avaliação realizada pelo Programa de que a maior 

parte dos que já se inscreveram, desistem no caminho e são desmotivados para 

participar da parte teórica do curso, muitas vezes frequentam a aula só pela bolsa 

que recebem. 

Voltando à discussão da pobreza como privação de capacidades, 

apresentada por Sen (2001), bem como da pobreza política apresentada por Demo 

(2005), fica evidente a pertinência desse olhar para a realidade de Caranguejo 

Tabaiares. Nessa situação, as pessoas que não tiveram acesso ao sistema formal 

de educação, por diversas razões alheias a sua vontade, estavam automaticamente 

excluídas de um processo de formação que ampliaria sua capacidade profissional e 

lhe abriria possibilidades de inclusão através do trabalho. Embora tenha sido 
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mantido o critério, o coletivo definiu por responsabilidade da Prefeitura, por meio do 

Programa Operação Trabalho quando do cadastramento para a capacitação, 

encaminhar o público que apresentasse tal perfil ao programa Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) da Secretaria de Educação Municipal, inclusive presente na escola 

da comunidade. 

No segundo caso, o da exclusão de pessoas de famílias beneficiárias de 

programas de transferência de renda, foi considerada a realidade de Caranguejo 

Tabaiares, e o critério deixou de ser excludente, e passou a ser considerada no 

conjunto da pontuação como critério menor. Ao final da discussão a Comissão 

chegou a definições dos seguintes critérios: 

Redefinição dos critérios para seleção dos alunos em Caranguejo 
Tabaiares : interesse na área de construção civil; ser morador da 
comunidade de Caranguejo Tabaiares; estar desempregado, há pelo 
menos 6 meses; homens e mulheres com idade entre 18 e 40 anos, 
que saibam ler e escrever; ter renda familiar igual ou menor que 50% 
de 1 salário mínimo, observando-se a participação em programas de 
transferência de renda e/ou benefícios sociais. (Relatório da 
Comissão em 04/09/2006) 

Após a definição dos critérios, o processo seletivo do Programa Operação 

Trabalho iniciou no dia 11/09/2006, com uma grande mobilização na área, 

convidando as pessoas para uma reunião realizada no dia seguinte na sede da 

União de Moradores. Por ocasião da reunião foi realizada uma apresentação do 

Programa Operação Trabalho, pelos técnicos, quando foram considerados: os 

objetivos do programa; o objeto a ser construído na área; a estrutura da capacitação 

teórica e prática; os critérios de seleção dos alunos e um cronograma de atividades.  

Após a primeira reunião, nos dias 13 e 14 de setembro, realizou-se a 

inscrição de 127 candidatos à capacitação70, por meio de cadastro informatizado em 

programa utilizado pelo Programa Operação Trabalho. Baseado nos critérios 

                                                           
70  Ao final foram capacitadas vinte e cinco  pessoas, sendo dez mulheres e 15 homens (Relatório Final 
HABITAT, 2007, p.4). 
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definidos pela Comissão, o sistema selecionou as pessoas que se encaixaram no 

perfil desejado, e realizou a visita domiciliar para averiguação das informações 

fornecidas. Passado todo o processo os candidatos foram submetidos à exame de 

admissão médica para atestar a capacidade física. (Relatórios Comissão – 

setembro/2006) 

Para a equipe do Programa Operação Trabalho, o processo de seleção 

mediante a aplicação dos critérios (cadastramento, entrevistas e visitas) foi um 

exercício difícil, pois as lideranças estavam o tempo inteiro por perto e, algumas 

vezes, se incomodavam com a aplicação do mesmo. A cultura anterior com os 

outros programas em conflito com a proposta atual rendeu um bom aprendizado 

para ambos os sujeitos. 

Na seleção da capacitação as lideranças não contribuíram, 
atrapalharam  até um pouco. Porque queriam fazer indicações e o 
Operação Trabalho não trabalha dessa forma, trabalh a de uma 
forma muito transparente . ...Então, a gente tem muita 
transparência nesse processo. E eles queriam fazer algumas 
indicações e eles só se acalmaram quando entrou um, mas entrou 
pelo processo mesmo, que foi Antônio André. Nenhum momento a 
gente puxou o Antônio André. Ele entrou porque ele estava ali na 
lista e quando a gente viu, fez uma visita a ele, realmente tinha 
necessidades, então foi quando as lideranças se acalmaram. 
(Entrevista coordenação Programa Operação Trabalho) 

Embora a avaliação dos técnicos do Programa, quanto à postura das 

lideranças, seja de incômodo, o que parece ter acontecido foi também uma certa 

resistência por estarem sendo acompanhados pelos olhares atentos e vigilantes das 

lideranças de Caranguejo Tabaiares e pela forma de abordar das mesmas quando 

da relação com a gestão pública. Na situação acima citada a “exigência de inclusão 

de Antônio André” não era descabida, já que após avaliação da visita domiciliar foi 

constatado que ele se encaixava no perfil. Podemos confirmar essa avaliação 

quando analisamos as entrevistas das lideranças sobre como definem os mesmos 

processos de outra maneira: 
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E aí, essa organização também veio, começou a fazer o processo 
seletivo dos jovens, junto com a Prefeitura, que aí teve dificuldade de 
selecionar as pessoas, porque tem os critérios lá que nem todo 
mundo entrava no perfil e aí tinha gente que farrap ava, dizia que 
não tinha isso, não tinha aquilo para poder consegu ir a vaga.  E 
aí, também, teve uma grande influência da comunidade de dizer, das 
lideranças  dizerem: olha essa pessoa não tem condições físicas, 
ou trabalha, já tem uma renda, é aposentada . (Entrevista 
coordenação Grupo Jovens Empreendedores) 

É possível constatar que a seleção embora tenha ocorrido num clima 

difícil, os sujeitos  aqui parecem ter conseguido exercitar cada um os seus papéis , 

pois é sabido que compartilhar gestão de processos não é algo desprov ido de 

conflito . Dito isto, novamente é preciso nos reportar à discussão da participação e 

da Gestão Compartilhada.  

A concepção da participação no campo da democracia radical ajuda a 

análise dessa experiência porque se articula com o tema da cidadania como 

sinônimo de divisão de responsabilidades na construção coletiva , ou seja, a 

comunidade é vista como parceira e co-responsável permanente e não como 

coadjuvante de programas esporádicos. Processo esse que envolve lutas e 

experiências pela divisão do poder , entre outras coisas, no âmbito das políticas 

públicas, que foram demandadas pela sociedade e são por ele institucionalizadas. 

(GOHN, 2007). 

Nessa situação, a comunidade não manteve sua dinâmica clientelista de 

seleção, e o programa adequou os seus critérios, no que foi possível, de acordo com 

as demandas das lideranças e usou com todos os inscritos os mesmos critérios. Se 

houve alteração, foi na definição deles e não por ignorá-los. 

No que concerne aos processos de divulgação e informação, o 

Programa Operação Trabalho contou com várias estratégias já utilizadas em outras 

áreas. Nesse caso, especificamente, não foi o Programa que se adaptou à realidade 

da comunidade, mas a comunidade, por meio de seus lideres, que tiveram que se 
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adaptar às estratégias. Isso se deu devido à proposta já estar estruturada e 

responder também aos objetivos da Comissão que queria estabelecer um processo 

de divulgação sobre ação e aproveitar, conforme já afirmado anteriormente, para 

animar os moradores quanto aos projetos, programas e políticas que possam 

contribuir com o desenvolvimento da área. 

Os instrumentos utilizados na divulgação das ações iniciais foram feitas 

por meio de: carro de som para mobilização geral; panfletos informativos do 

programa; apresentação da ação no site da Prefeitura. Na continuidade da ação, 

outros instrumentos também foram importantes: uniforme dos alunos (camisas, 

batas, bonés), matérias de jornais, intercâmbio com outras comunidades e até 

outros municípios da área de atuação do HABITAT, entre outros. Com a 

abrangência a que se propunha inclusive considerando o público que se pretendia 

envolver, as estratégias de comunicação conseguiram se destacar em Caranguejo 

Tabaiares.   

Outro aspecto relacionado a comunicação utilizada pelo Operação 

Trabalho, inclusive no já referido ponto da seleção dos participantes, é que houve 

transparência no processo. As dinâmicas de mobilização na área, somado aos 

processos de cadastramento, visita domiciliar e avaliação médica se revelaram 

como gestão transparente da implementação da ação. Esse é outro aspecto que 

compõe a concepção da participação no âmbito da democracia radical quando 

defende que as lutas e conquistas sociais se desenvolvem em várias frentes, mas 

destacam que a linguagem democrática nos espaços participativos, o acesso à 

informação pelos cidadãos e a criação e desenvolvimento de meios de comunicação 

baseados no princípio da democracia são fundamentais para garantia da 

participação para transformação. (GOHN, 2007). 
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Considerando-se que havia certa dificuldade para divulgar as ações de 

Caranguejo Tabaiares, dentro e fora da área, as estratégias utilizadas na ocasião da 

implementação do projeto ampliaram a visibilidade de outras experiências que 

vinham sendo desenvolvidas, inclusive pelas próprias organizações locais. 

A atividade de capacitação  foi dividida em duas etapas, sendo primeiro a 

de sensibilização, chamada de Construção Cidadã, com 20h, sob a responsabilidade 

da equipe pedagógica do Programa Operação Trabalho, e a segunda, sob a 

condução e responsabilidade do Habitat, dividida em dois módulos: o Teórico com 

220h e o Prático com 660h. Essa segunda etapa foi realizada da seguinte maneira: 

08 horas diárias, sendo 02 horas destinadas às aulas teóricas e 06 horas às aulas 

práticas. 

Para a realização dessa segunda etapa o Habitat para Humanidade, 

inserido na ação desde o processo de seleção dos alunos, montou na primeira fase 

uma equipe de profissionais composta por um engenheiro71 e uma pessoa no apoio 

administrativo, que iniciaram a abordagem e a aproximação com as lideranças da 

área a fim de identificar os potenciais parceiros da ação. Nessa etapa foram 

identificados e em seguida acordadas: a utilização da sede da União de Moradores 

para realização das aulas teóricas; e a utilização do espaço do Clube de Idosos para 

a guarda do material, configurando-se assim uma contrapartida da comunidade. A 

avaliação da gestão desse espaço durante a execução do projeto será abordada 

posteriormente.  

Foi contratado ainda um profissional de educação para a coordenação 

pedagógica dos cursos de capacitação; dois instrutores dos módulos teóricos 

(básico e específico); três instrutores de pedreiros; um técnico em edificações e um 

                                                           
71  O engenheiro contratado pelo Habitat vinha fazendo o trabalho de sensibilização na área, mas dias antes 
de iniciar o curso teve que se afastar por motivos de saúde. A continuidade do trabalho foi desenvolvida por um 
técnico em edificações e as atividades de engenharia foram desenvolvidas por engenheiros da própria Prefeitura. 
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almoxarife. Em momentos pontuais, e de acordo com o ritmo da obra, ainda foram 

contratados carpinteiro, eletricista e encanador. Uma estratégia que facilitou a ação 

da capacitação foi compor a equipe de instrutores com pessoas que já haviam 

prestado serviço ao Programa Operação Trabalho em outras áreas e traziam 

consigo a compreensão sobre o objetivo formativo do Programa, tendo sido 

necessário nivelamento com as coordenações indicadas pelo Habitat e, sobretudo, 

criação de oportunidades para facilitar a integração da equipe. (Relatório Habitat 

p.5). 

A abordagem metodológica favoreceu a participação dos alunos em todos 

os eixos e fases e nas deliberações do projeto. Baseada nos pressupostos da 

Educação Popular,  com a estratégia da formação na ação, a metodologia buscou 

trabalhar com oficinas, seminários, cursos e dinâmicas que favorecem a integração  

e participação na criação das estratégias do seu próp rio desenvolvimento . 

(Relatório Habitat, Recife, 2007).   

Os conteúdos propostos foram planejados e aplicados no processo dos 

seis meses de formação, e uma dinâmica de avaliações processuais foi 

sistematizada em instrumentos de acompanhamento pedagógico dos alunos que, 

depois de elaborados pelas instrutoras, eram revisados pela coordenação 

pedagógica do Habitat e entregue à equipe pedagógica do Programa Operação 

Trabalho.  

Esse processo respondia a uma dupla necessidade: a prestação de 

contas à Prefeitura e o repasse à equipe pedagógica do Programa Operação 

Trabalho, que foi responsável pelo primeiro módulo de sensibilização e ao final teve 

condições de avaliar os alunos para aproveitamento dos mesmos em novas 

implementações de projetos em outras áreas, e, ainda, indicar alunos para 
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contratação de empresas. Em Caranguejo Tabaiares esse foi um aspecto importante 

na tomada de decisão da equipe do Programa Operação Trabalho para selecionar 

pessoas do curso para atuar, em outras áreas, como monitores. 

Para o Habitat, apesar da dificuldade de aprendizagem, a turma se 

manteve interessada durante todo o processo, inclusive participando das atividades 

sempre que estimulados e tomando decisões. Além disso, as aulas específicas 

revelaram habilidades antes não identificadas por eles e os temas transversais 

tratados (economia solidária, Meio ambiente, gênero, geração, entre outros) 

contribuíram para a ampliação da visão de mundo dos alunos e alunas e por fim, os 

momentos festivos como: São João, dia das mães, dia da mulher, entre outros, 

trouxeram ao processo de formação um ritual de celebração e leveza na vivência do 

grupo. (Relatório do Habitat, 2007: p.14) 

 A avaliação final da equipe pedagógica é de que a turma obteve um 

aproveitamento de 70%, muito embora apenas oito tenham sido indicados de 

imediato, pelo Programa Operação Trabalho, para trabalhar como auxiliar na 

instrução em obras de outras áreas.  

Da mesma maneira que identifica sucessos, o Habitat aponta o que 

considerou pontos fracos, do ponto de vista político-pedagógico, a entrada da equipe 

do Programa Operação Trabalho na fase inicial da capacitação, durante 20h, para 

só depois o Habitat assumir a responsabilidade pela formação nos seis meses. Tal 

procedimento foi avaliado pelo Habitat como sendo o fator que provocou no 

imaginário dos alunos uma visão de que a equipe do Operação Trabalho era 

superior a do Habitat, que ficou com os alunos um maior período da capacitação, o 

que tornou a relação confusa e ambígua para eles. (Relatório do Habitat, 2007, 

P.15) A relação contratual estabelecida entre Prefeitura e Habitat acontecia pela 
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primeira vez, a partir da indicação das ONGs que compunha a Comissão, esse 

poderá ter sido um fator que favoreceu cautelas tanto da entidade contratante, 

quanto da entidade contratada. 

Outra dificuldade foi a logística para a realização das atividades teóricas. 

A sede da União de Moradores, além de muito quente e barulhenta, não contava 

com a compreensão dos moradores e das lideranças responsáveis pelo espaço, que 

nos finais de semana alugavam para a realização de eventos, e, na segunda-feira, 

entregavam o prédio sem higiene e com os trabalhos realizados pelos alunos 

durante as aulas (cartazes, maquetes e outros) destruídos. Embora o espaço tenha 

sido reformado pelo Habitat e os custos mensais de água e energia tenham sido 

assumidos com recursos do Projeto, moradores da área não zelavam pelo bom uso 

do espaço atrapalhando, em muitas segundas-feiras, o inicio das atividades, fazendo 

com que os alunos tivessem que antes higienizar a sala. 

Algumas outras dificuldades são apontadas no que se referem à 

execução da obra que tornaram algumas ações, próprias de um processo formativo, 

pouco ágil e até de certa forma atrasada, a exemplo do tipo de terreno reservado 

para a obra, constituído de aterro com lixo e entulho e próximo ao rio Capibaribe, 

alagadiço. O atraso no fornecimento de informações72 e a pouca integração entre a 

engenharia do Habitat, o Programa Operação Trabalho e o engenheiro da Prefeitura, 

calculista do projeto, causou alguns desencontros e adiou decisões para 

procedimentos a serem tomados. Os atrasos provocaram ainda uma situação de 

desperdício do recurso e posteriormente gerou a necessidade de contratação de 

mais profissionais do que o previsto. Considerando-se que as aulas práticas e 

                                                           
72  A planta definitiva da obra só foi entregue ao Habitat dois meses depois de haver começado a obra. 
(Relatório Habitat 2007) 



 

 

127 

teóricas deveriam ocorrer concomitantemente, houve também um prejuízo no 

processo de aprendizagem. 

Fazendo uma breve avaliação do ponto de vista das metas propostas, a 

obra foi concluída e inaugurada em maio de 2007, com o nome de “Centro Público 

de Apoio à Economia Popular e Solidária Maria Luzin ete Pereira ” , com a 

presença do prefeito e todos os membros da Comissão. Na ocasião ocorreu ainda a 

comemoração pela conclusão do curso pelos 25 alunos capacitados, sendo 15 

homens e 10 mulheres; a colocação de uma placa com o nome de todos os 

responsáveis pela construção e foi anunciada por membros do Programa Operação 

Trabalho a contratação de seis alunos (01 mulher e 05 homens) para atuar como 

monitores na implementação do Programa Operação Trabalho em outras áreas da 

cidade 73.  

Um dos resultados qualitativos que se buscava com a aplicação do curso, 

era a apropriação, pelos alunos, das finalidades do Centro Público e o envolvimento 

dos mesmos nas suas atividades diversas e na sua gestão; contudo, não foi possível 

chegar a este resultado só com o período da capacitação e construção, razão pela 

qual a Comissão deu prosseguimento a sua dinâmica de encontros, buscando 

ampliar a participação de representantes da comunidade, com o objetivo de planejar 

e implementar a Gestão Compartilhada, só que agora relacionada ao uso do Centro 

Público pela comunidade e parceiros. 

                                                           
73 Quando da realização da nossa entrevista em junho de 2008, o Programa Operação Trabalho nos 
informou que o aproveitamento dos alunos passou de 6 para 8 dos capacitados. E que entre as novas 
intervenções que o Centro sofrerá, através da contratação de uma construtora, será a negociação da inclusão de 
mão-de-obra proveniente do curso.  
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A concepção do documento que definiu os acordos para a criação da 

Comissão74 e seu papel, enquanto coletivo de entidades, bem como o papel de cada 

um dos sujeitos políticos que a compõem, previa que a experiência com o 

acompanhamento e controle da execução da obra era o passo inicial para a 

gestação de modelo de Gestão Compartilhada para a implementação do Centro.  

Para o Habitat (2007), do ponto de vista das relações que foram 

estabelecidas pelas lideranças locais para o acompanhamento das atividades, 

houve uma postura muito mais caracterizada por ingerência que de cooperação e 

integração. A referida crítica pode estar relacionada à abordagem costumeira das 

lideranças para todas as ações oriundas do poder público que, em função dos 

atrasos ou negativas históricas, vinham sempre carregadas de muita cobrança, 

conforme já foi tratado no item sobre o projeto Delis.    

Contudo, os representantes da comunidade também se queixam da 

pouca integração deles, em função da pouca abertura das entidades: 

Algumas vezes a gente ficou um pouco de fora, por exemplo: as 
oficinas que vocês fizeram com os estudantes, teóricas, nunca 
tiveram a participação da gente como comunidade, nunca teve um 
convite da organização que tava planejando, tinha porque a gente ir 
lá. A gente fazia parte da comunidade, era obrigação da gente 
acompanhar o processo, mas ficava dificultoso...., não tinha aquele 
convite direto, aquela satisfação de você  vir e a estrela era a 
Comissão e representa os outros representantes com uma comitiva. 
(Entrevista coordenação Grupo Jovens Empreendedores) 

Tanto o Habitat quanto o Programa Operação Trabalho, por estarem no 

nível da execução estão mais suscetíveis às cobranças advindas das lideranças e 

estranharam a forma incisiva da abordagem. Por sua vez, as lideranças não se 

sentiram suficientemente valorizadas pelas entidades na relação com os alunos 

durante o processo de aprendizagem. O que parece aqui ter sido insuficiente foi o 

                                                           
74

          O documento aqui referido encontra-se nos anexos desta dissertação sob o título de Termo de 
Compromisso para a execução do Projeto Centro Público da Economia Popular e Solidária Maria Luzinete 
da Costa 
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olhar e atuação mediadora do CJC e Etapas para facilitar a aproximação entre esses 

sujeitos e potencializar as parcerias que poderiam ter surgido a partir dessa relação 

de cooperação, valorização e, sobretudo, integração.  

Esses e outros aspectos da relação entre os sujeitos tinham como lócus o 

espaço da Comissão de Acompanhamento de Projeto, pelo seu propósito de 

estabelecer uma dinâmica de Gestão Compartilhada da política, entendido aqui 

como espaço privilegiado de compartilhamento de poder entre o Estado e a 

Sociedade Civil.  

O tempo de execução  do programa em cada localidade gira em torno de 

nove meses a um ano, no máximo, o que aponta para seu caráter pontual. Pensar 

em grandes resultados nesse curto espaço de tempo só será possível se analisado 

o que antecedeu à sua implementação. Em Caranguejo Tabaiares o Programa 

Operação Trabalho esteve presente por um período de 09 meses, compreendendo 

sua entrada no dia 17 de agosto de 2006, numa reunião com os moradores e 

lideranças da área, na sede União de Moradores, quando foi apresentado, pela 

coordenação do Programa, o projeto arquitetônico do Centro Público aos moradores 

da área, até maio/2007, quando foram inauguradas as instalações do prédio pela 

Prefeitura e realizada a festa de conclusão dos alunos.  

Por se tratar de um programa da gestão municipal o campo de atores 

internos  (nesse caso do programa) é composto por uma equipe, cuja estrutura 

organizacional é de uma diretoria, submetida à Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico, porém ao contratar uma entidade executora esse 

campo de atores internos se amplia. Em se tratando da experiência específica de 

Caranguejo Tabaiares essa definição não parece tão simples, na medida em que a 

Comissão de Acompanhamento do Projeto é ao mesmo tempo, gestor (na dinâmica 
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de poder compartilhado) e ator externo no processo de controle social da 

implementação do Programa.  

Do ponto de vista do Programa, os atores internos  compreendem: dois 

representantes do Programa Operação Trabalho/Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico, e com um grau de responsabilidade menor, durante a 

obra, duas representações da Diretoria de Economia Popular e Solidária (DEPSOL). 

Conforme já explicitado, quando o Programa Operação Trabalho foi iniciado em 

Caranguejo Tabaiares tinha fins bem específicos - construir as instalações que 

abrigaria o Centro Público de Economia Popular e Solidária – mas assume a postura 

do coletivo em dividir a gestão do Projeto com outras entidades que já atuavam na 

área para garantir a recuperação da confiança com a gestão pública municipal. 

Dentre os atores externos  ao Programa, mas com grau de 

responsabilidade e ação decisório, estavam Etapas, com um representante e CJC, 

com dois representantes75. A primeira acompanhou as reuniões da Comissão e 

assumiu, no Termo de Compromisso elaborado pela Comissão, a responsabilidade 

de trabalhar a mobilização da juventude nas atividades de gestão do Centro logo 

após a conclusão da obra. A segunda ficou responsável pela guarda e aplicação dos 

recursos disponibilizados pela municipalidade de Nantes/França76 e pela atuação, 

em conjunto com Etapas, na temática de Geração de Renda e Economia Solidária.  

Na dinâmica de Gestão Compartilhada, exercida pela Comissão, 

participaram os representantes das seguintes organizações: um da Etapas; dois do 

CJC; um da Prefeitura de Nantes/França; dois da Prefeitura do Recife, sendo um da 

                                                           
75  A principal razão para a participação dessas ONGs no coletivo decisório de gestão se deve pela história 
de atuação na área, que data do final da década de 90, no então projeto DELIS. 
76  Os referidos recursos são oriundos de uma relação estabelecida entre as prefeituras de Recife e 
Nantes/França dentro de um acordo de cooperação descentralizada para ser aplicado em experiências na 
temática de Economia Solidária. Como o recurso não pode ser transferido de prefeitura a prefeitura os recursos 
foram transferidos para o Brasil por meio de uma ONG Frères des Hommes, França, e a mesma transferiu ao 
CJC, a fim de cobrir custos com a capacitação realizada pelo Programa Operação Trabalho e para aquisição de 
móveis e equipamentos para o funcionamento do Centro.  
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DEPSOL e um do Programa Operação Trabalho; e os representantes das 

organizações locais: um da União de Moradores77, um do Clube de Idosos e um dos 

jovens empreendedores.   

Nos registros de reuniões é possível observar que a participação das 

organizações locais sofreu oscilações no quantitativo quando do início do processo, 

passando depois a fechar com um total de três representantes. Das razões 

apontadas pelos entrevistados, destacam-se três: a insatisfação dos carcinicultores 

pela retirada da unidade de pré-beneficiamento do camarão do projeto original do 

Centro; o descrédito das ações oriundas da Prefeitura, já que o afastamento se deu 

no período inicial da Comissão e a obra ainda não havia saída do papel; por fim, a 

postura de alguns líderes que entendem seu papel apenas no campo da assistência 

aos mais carentes (distribuição de leite, cestas básicas, datas comemorativas, entre 

outras). 

Para o bom funcionamento da Comissão de Gestão foram definidas78 as 

seguintes responsabilidades para o coletivo:  

Acompanhar a execução do plano de trabalho da entidade 
executora na construção do Centro; Conhecer, aprovar e 
acompanhar  os critérios de seleção dos(as) alunos(as) para o 
Programa Operação Trabalho, bem como o processo seletivo; 
Definir  a entidade comunitária responsável pela gestão da cozinha 
comunitária; Monitorar  a execução financeira do projeto das fontes 
do Centro Josué de Castro e Prefeitura do Recife; Participar  e 
definir  os critérios para instalação do Conselho, assim como, do 
modelo de gestão do centro; Repassar  as informações e relatórios 
para a Prefeitura de Nantes; Repassar as informações para a 
comunidade. (Termo de Compromisso, p.4) 

Conforme é possível observar, a Comissão determinou o que entendeu 

ser naquele contexto, a responsabilidade de todo o coletivo de gestão, cujo trabalho 

                                                           
77  Esse representante da União dos Moradores era um dos membros da diretoria, durante a experiência de 
Gestão Compartilhada da Comissão, contudo, sempre manteve um trabalho junto às crianças e jovens por meio 
da capoeira. Quando da realização da entrevista, já não era mais da diretoria e estava com outra organização 
criada para realizar o trabalho da capoeira independente da União de Moradores. 
78  As definições que estão aqui referidas foram trabalhadas na oficina de elaboração do Termo de 
Compromisso da Gestão do Centro Público que serão mais detalhadas no próximo ponto. 
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e resultado significavam uma conquista de todos. Os propósitos deram à Comissão 

o significado de um coletivo imbuído de responsabilidades e poder de decisão. 

Sobre o cumprimento ou não dos compromissos estabelecidos no documento foi 

possível analisar pelo olhar de seus componentes durante as entrevistas realizadas 

e cujo conteúdo será trabalhado. 

De um modo geral esse foi o conjunto de elementos presentes na 

implementação do Programa Operação Trabalho para a construção do “Centro 

Público de Economia Solidária Maria Luzinete Pereira”. É importante, contudo, 

considerar o olhar avaliativo dos sujeitos políticos locais sobre papéis e 

responsabilidades dos sujeitos, poder decisório, aprendizados, avanços e desafios 

para o processo de desenvolvimento da Zeis Caranguejo Tabaiares. 
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CAPÍTULO III 

__________________________________________________________ 
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ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO  

EM ÁREAS POBRES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

134 

3.1 A GESTÃO COMPARTILHADA EM CARANGUEJO TABAIARES 

 

Ao longo de todo o trabalho desenvolvido na ZEIS Caranguejo Tabaiares, 

o objetivo principal dos sujeitos envolvidos, sejam eles internos ou externos à 

comunidade, era trabalhar uma proposta de desenvolvimento da área que se 

caracterizasse por integrar as dimensões: econômica, social e cultural e, sobretudo, 

que tivesse a dimensão do sustentável, tanto na relação com a temática de 

preservação ao meio-ambiente, quanto na perspectiva da apropriação e posterior 

condução de um processo de mudança da realidade pelos sujeitos políticos da 

própria localidade. Esse propósito se encaminhou para um projeto de nome DELIS, 

conforme já apresentado no segundo capítulo desta dissertação.  

Outro fator fortemente presente na proposta do DELIS, foi a ideia de ação 

em conjunto com organizações governamentais e não governamentais inclusive 

para potencialização de saberes, competências e recursos.  

A perspectiva teórica associada ao projeto era a do Desenvolvimento 

Local, que, na década de 90, se amparava na força do poder local como estratégia 

de contraposição à proposta de globalização e, entre outras razões, o fazia por 

entender o local como lugar de resistência ao processo de aculturação disseminado 

pela globalização. Nessa perspectiva teórica, buscou se alimentar na concepção de 

gestão democrática, associado à boa governança, buscando envolver e 

responsabilizar todos os atores locais públicos, privados, políticos, econômicos e 

sociais, e à ação coletiva pelo bem comum.  (BOURDIM, 2001) 

Embora considerando todas as dificuldades na implementação do projeto 

DELIS, as ações que foram realizadas fortaleceram a ampliação de um ambiente de 

organização social e debate e, entre outras coisas, favoreceram conquistas de 
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ações e políticas para a área, a exemplo da construção do I Centro Público de 

Economia Popular e Solidária do Recife. Diante dos fatos, é possível também 

afirmar que esse processo anterior foi determinante, não só pela definição da 

construção do Centro, mas pela definição de operacionalizá-la pelo Programa 

Operação Trabalho e que a gestão do mesmo tenha sido reorientada para um 

espaço coletivo de gestão do projeto.  

Sobre esse aspecto afirma a liderança: 

Ela deu a liberdade, ela não deu a liberdade.  Ela sabia que tava 
lidando com pessoas que tinha uma consciência de política, que 
não era outra comunidade que fechava os olhos e você chega lá e dá 
alguma coisa e o pessoal fica satisfeito. (Entrevista coordenação 
Grupo Jovens Empreendedores). 

A primeira coisa que chama a atenção nesse depoimento é a 

preocupação de afirmar que a participação  da comunidade na gestão do projeto 

não ocorreu por uma concessão  da Prefeitura. Para ele o que houve, de fato, foi a 

percepção dos representantes da Prefeitura de que a comunidade não se 

contentaria com qualquer coisa, porque já tinha capacidade de fazer a crítica e 

pautar quais os seus interesses, inclusive facilitando ou não a implementação das 

ações a depender do nível de participação e aceitação da comunidade. A gestão 

municipal já conhecia a comunidade e suas demandas e, sobretudo, que era preciso 

negociar com a mesma não só o que implementar, mas também como fazê-lo, ou 

seja, não bastava definir a construção do Centro com a estrutura A ou B, mas dividir 

com a mesma os processos decisórios da gestão. 

O histórico de direitos negados tão bem explicitados nos percentuais de 

acesso à educação, nível de renda, condições de habitação e infraestrutura local, 

dentre outros, somado ao nível de organização social e política que, embora tenha 

avançado bastante, ainda é frágil, reflete as condições de pobreza daquela ZEIS. 

Dadas essas condições, é possível compreender a forma de expressão da 



 

 

136 

participação desses sujeitos que, muitas vezes, é carregada de um aparente rancor 

e desconfiança.  

As três lideranças entrevistadas falam das ações realizadas pela 

Prefeitura e, conforme pode ser observado, os depoimentos são bastante enfáticos 

quando se referem à definição de construção do Centro pelo Programa Operação 

Trabalho e junto com ele, o espaço coletivo de gestão. A saber: 

Aqui em Caranguejo Tabaiares é assim, ou você consulta conosco 
ou você não entra na comunidade. ...a comunidade é nossa, quem 
sabe o que a gente passa, somos nós . Não é ninguém que vem 
lá de fora bonitinho não . Somos nós . Então Caranguejo Tabaiares, 
para mim, eu não aceito que venha nada pronto. Porque primeiro se 
vier pronto, não consultou a gente, e eu não vou qu erer nada 
pronto.  (Entrevista Presidente Clube de Idosos) 

E aí, a gente disse que ou construía como a gente queria ou não 
construía . E aí, foi uma decisão comunitária. É a comunidade 
quem decide  esse processo, não tinha outro diálogo porque 
necessitava de uma demanda enorme da comunidade para que as 
pessoas não estivessem na rua, não estivessem desempregadas , 
tivessem uma profissão. E aí, o Centro ele veio contribuir  também 
com isso e oferecer  a outras pessoas uma oportunidade  de entrar 
no mercado. (Entrevista coordenação Grupo Jovens 
Empreendedores) 

Embora pareça ameaçador o tom dado a essas falas, revela muito mais 

uma afirmação do sentimento de pertencimento à comunidade e, portanto, o direito 

de decidir sobre os seus rumos e projetos. Isso é possível porque compreendem a 

propriedade desse espaço local cujas características sociais, econômicas e culturais 

são parte da identidade desse coletivo que lá reside.  

Essa fala também explicita a compreensão desse coletivo sobre a 

dinâmica de luta presente no local e o poder construído a partir da organização 

dessa luta. Essa esfera do poder local estabelece quais são as regras para atuação 

nos seus espaços, ou ao menos, impõe a necessidade de que as regras propostas 

pelos sujeitos externos devem ser discutidas e adequadas aos seus interesses e 

demandas. Esse é, sem dúvida, um elemento que revela efeitos do processo de 
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DELIS lá instalado, cujo fortalecimento da identidade local, por meio dos grupos 

organizados de caráter cultural, de geração e produtivos foram elementos 

fundamentais para a afirmação da identidade coletiva. 

A principal defesa do depoimento feito pelo representante dos Jovens 

Empreendedores trata da exigência da absorção da mão-de-obra local no projeto de 

construção do Centro, revelando uma visão coletiva e ligada aos dados de 

desemprego na área79. Essa, bem como outras defesas dos lideres durante a gestão 

do projeto, dialoga com a perspectiva da participação como possibilidade de 

crescimento pessoal dos líderes de uma comunidade e vê a possibilidade desse 

desenvolvimento se expressar em ações que denotem um espírito público, com 

indivíduos ativos no contexto das instituições populares participativas. (MILL, 1937 

apud GOHN, 2007). 

Ainda sobre esses depoimentos é importante destacar que, seja 

defendendo a inserção da mão de obra da área, seja defendendo o direito de 

decidir, o discurso de tom rancoroso e reivindicatório talvez seja resultado também 

da necessidade de impor aos gestores públicos a urgência de observarem suas 

necessidades de vida digna e até de sobrevivência.  

No que se refere à adesão da Prefeitura sobre esse compartilhamento da 

gestão, esse é um aspecto que também pode ser considerado como fruto dos 

processos instalados desde a implantação do DELIS. As concepções da gestão 

democrática, associadas à boa governança, destacadas no pensamento de 

BOURDIM (2001), são componentes dessa experiência. Nessa perspectiva não há 

como negar que a decisão da Prefeitura foi estratégica para viabilizar a 

implementação do Programa.  

                                                           
79  No diagnóstico socioeconômico realizado pelo CJC, a taxa de desemprego na área era de 29,4% da 
PEA. Esses dados encontram-se apresentados no capítulo dois dessa dissertação. 



 

 

138 

Conforme já analisado no capítulo dois desta dissertação, sobre a 

implementação do DELIS, os resultados desse conjunto de ações das ONGs 

envolvidas no processo e dos órgãos públicos estão muito mais relacionados à 

ampliação da organização social e da capacidade de participação nos espaços de 

debate e construção das políticas públicas do que em projetos que possam ser 

objetivamente verificáveis, como por exemplo: obras de infraestrutura, saneamento e 

outros que já foram destacados. Ao contrário, nesse âmbito ainda há muito a ser 

feito e a responsabilidade maior aqui é da gestão pública municipal.   

Embora considerada essa ampliação no nível organizacional, ou seja, 

houve avanços do ponto de vista da participação, há atores que são mais críticos a 

essa dimensão e consideram frágil o nível organizacional da área. Um exemplo 

disso é a posição do representante da Etapas que reafirmou a importância da 

experiência de gestão compartilhada, ali vivenciada: 

Muito rico nesse processo foi o fato de haver uma o rganização 
mínima  que, bem ou mal, estava tentando fazer com que essa 
central fosse construída. Então, essa base que já existia que a 
gente sabe que também essa base é frágil,  mas o fato de existir 
minimamente uma articulação  em torno disso, eu acho que 
enriqueceu bastante o processo . Porque a gente passa a discutir  
a construção dessa central coletivamente e passa a discutir junto 
com o Programa Operação Trabalho. (Entrevista coordenação ONG 
ETAPAS) 

De um modo geral, inclusive nesse depoimento do entrevistado, é 

consenso que o contexto que o Programa Operação Trabalho encontrou ao chegar à 

ZEIS Caranguejo Tabaiares era adverso e latente por possibilidades de 

concretização das demandas e desejo de participação. Era bastante oportuno 

canalizar esse conjunto de sentimentos coletivos para algo que exercitasse a 

capacidade de diálogo e construção de alternativas que pudessem responder às 

referidas demandas da população. 
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3.2 GESTÃO COMPARTILHADA, POR QUÊ? 

 

O argumento principal para mobilizar a comunidade em relação à 

proposta de criar uma Comissão de Acompanhamento do Programa Operação 

Trabalho foi o de estabelecer um processo participativo de gestão para acompanhar 

e monitorar a implementação do projeto de construção do Centro Público de 

Economia Solidária Maria Luzinete Pereira e garantir que o projeto fosse executado, 

já que estava bastante atrasado, e que essa execução respondesse aos interesses 

da comunidade. 

Conforme já afirmado anteriormente, a referida Comissão buscou 

inspiração na concepção dos Conselhos Gestores de políticas públicas, por serem 

compreendidos como instrumentos de expressão, representação e participação dos 

diversos sujeitos na transformação política (GOHN, 2007). A Comissão se inspirou 

nos valores da participação e do compartilhamento da gestão pública para poder 

responder ao direito que tinha aquela população de participar dos processos 

decisórios. A Comissão era o instrumento mais adequado naquela ocasião para 

estabelecer processos de negociação e diálogo que envolvesse o conjunto de 

sujeitos políticos, internos e externos à comunidade, e garantir a efetivação daquela 

ação nos moldes que fossem aprovados pela comunidade e possíveis para a gestão 

municipal.  

A ideia de associar num dado coletivo esse conjunto de sujeitos políticos 

é também para responder certo grau de desconfiança das lideranças locais sobre a 

capacidade de resposta da Prefeitura às suas demandas e o desejo de participação 

para que o projeto refletisse os reais interesses da comunidade, em todas as suas 

dimensões. Para tanto foi importante garantir que o espaço não fosse apenas de 
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socialização , mas trouxesse questões para serem discutidas e deci didas , 

conforme fica explícito no depoimento dessa liderança:  

...não chegou aqui nada pronto não, tudo que foi discutido, foi 
discutido  com a comunidade e com outros representantes da 
prefeitura. Quer dizer nada veio para cá pronto, até porque, a 
comunidade não aceitava nada pronto, ela queria faz er parte do 
processo de discussão,  foi aí que foi tudo interessante. (Entrevista 
Presidente Grupo de Capoeiristas) 
 

Um aspecto forte desse depoimento é a afirmação do desejo de fazer 

parte  nos processos que envolvam a área. O tom aqui não é imperativo, mas 

reivindicativo do direito à participação , inclusive porque estão decidindo sobre os 

rumos da sua comunidade, do lugar cuja identidade quem define e constrói é quem 

lá habita, e não participar significa estar excluído do direito de construir e decidir 

sobre. Para Stassen (1999 apud GOHN, 2007) há participação quando há um 

sentimento de que os indivíduos têm valor e são necessários para alguém, quando 

percebem sua própria contribuição, e que tem um lugar na sociedade, que são úteis 

e valorizados por alguém. Para tanto, os indivíduos necessitam de um meio 

ambiente consistente do ponto de vista do relacionamento, contatos e laços sociais.  

Para o autor há um movimento duplo que compreende uma valorização 

dos sujeitos nos espaços de participação criados ou não pelo governo, e uma 

consciência do valor da sua participação por parte dos sujeitos.  

No depoimento dessa liderança, quando ela reafirma a participação como 

direito ela é movida pela segurança de que, no contexto atual, as decisões da 

comunidade são consideradas pela gestão e refletem o exercício da prática política 

(criação e fortalecimento de organizações sociais, exercício de discussão coletiva e 

de enfrentamento junto ao poder público) desde o DELIS, o que os coloca numa 

condição bem mais segura de como se posicionar. Expressa, na sua visão, uma 

elevação da auto-estima, bem como a imagem e as representações sobre sua vida. 
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Para o presidente do grupo da capoeira tudo isso reforça sua capacidade de exercer 

a liderança junto aos jovens e crianças que acompanha no trabalho desenvolvido.  

Por certo, motivos não faltaram para que a criação de um espaço de 

Gestão Compartilhada desse Programa fosse viabilizada, tanto pela citada dinâmica 

instalada desde o DELIS, quanto porque esse não é um fato isolado, ele faz parte de 

uma realidade, cuja ampliação da capacidade de participação pela população pode 

ser verificada em boa parte da sociedade brasileira, fruto das lutas pela 

democratização do Estado.  

A importância de espaços como esse é tanto maior quanto for a 

capacidade mobilizadora da comunidade, mas é, sobretudo, porque na vivência de 

um coletivo de gestão se faz presente o Estado, materializado pela Prefeitura,  

presença essa que aproxima o mesmo da realidade da comunidade, facilitando 

processos de discussão e proposição de políticas, bem como os meios de como 

fazer desenvolver as áreas pobres.  

 

3.3 A COMISSÃO DE GESTÃO DO PROJETO – PAPÉIS E RESPONSABILIDADES  

 

Na sistematização dessa experiência foi possível observar que as 

definições de composição, dinâmica e responsabilidades da Comissão não foram 

estabelecidas previamente, mas definidas ao longo do processo, o que significa que, 

embora boa parte das organizações que a compuseram já atuasse há algum tempo 

com a proposta de coletivo para o desenvolvimento, a gestão compartilhada de um 

projeto, ou uma política propriamente dita ainda era uma coisa nova para todos.  

Um fato que chama a atenção é que, embora a Prefeitura tenha 

concordado com a proposta e os parceiros a tenham defendido, quem mais se 
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beneficiou com essa dinâmica foram as lideranças da comunidade. As reuniões da 

Comissão possibilitaram a permanência de um espaço aberto para discutir os 

problemas com o apoio de sujeitos externos, a exemplo das ONGs e do 

representante da cooperação internacional e, sobretudo, com a presença da 

Prefeitura, ou seja, não é só a população. Ainda que tenha o apoio das ONGs, é 

necessário e indispensável a presença do Estado, para responder sobre suas 

indelegáveis responsabilidades e para discutir os caminhos possíveis e adequados 

ao desenvolvimento.  

A partir dessa compreensão é possível afirmar que os principais 

interessados na efetivação da Comissão eram as lideranças da comunidade, por 

isso afirmam que “as reuniões da comissão eram mais puxadas pela comunidade 

quando tinha problemas pra poder falar, mas nunca era puxada pela organização 

que tava dentro, e nem pelo Programa Operação Trabalho” (Entrevista coordenação 

Grupo Jovens Empreendedores). 

A liderança faz questão de lembrar que os maiores demandantes pela 

dinâmica de reuniões da Comissão eram os representantes das organizações, e 

explica porque foram, muitas vezes, os responsáveis para que ela ganhasse vida, 

forçando uma dinâmica de encontros. No âmbito das responsabilidades de cada 

sujeito político membro da Comissão, cabia às lideranças comunitárias o 

acompanhamento da execução da obra em campo e, portanto, estavam mais 

próximos da dinâmica que uma ação de construção estabelece. 

Quando o entrevistado reclama a falta de iniciativa para convocar 

reuniões da Comissão pela “organização que tava dentro” está se referindo ao 

Habitat e a equipe do Programa Operação Trabalho, por estar diretamente ligada a 

execução das ações. A liderança revela certa desconfiança sobre o interesse desses 
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dois órgãos (Habitat e Operação Trabalho) na efetivação desse espaço. Na 

realidade, essa foi uma posição que não se confirmou nos demais depoimentos, por 

certo, essa visão está associada ao comportamento de permanente vigilância desse 

representante nas ações advindas da prefeitura, pois os outros entrevistados 

valorizaram a disponibilidade de ambos para discutir com a comunidade os rumos 

do trabalho. 

Diante disso, o depoimento só reforça a importância atribuída à Comissão 

pelas lideranças da comunidade, pois os problemas identificados no processo de 

acompanhamento eram tratados pelo coletivo em um ambiente de discussão e 

decisão que permitia maior nível de segurança das possibilidades e de respostas, 

com agilidade. Para o presidente do grupo de Capoeira, os processos decisórios 

foram efetivos - “tudo foi discutido , teve várias reuniões, com todo mundo do 

grupo, as ONGs estavam sempre presentes, foi uma coisa bem mastigada, não teve 

nada que viesse pronto”. (Entrevista Presidente Grupo Capoeiristas).  

A melhor maneira de compreender os papéis e a relação que se 

estabeleceu entre esses diversos sujeitos, pode ser encontrada no documento 

elaborado pelas organizações que compunham a referida Comissão, chamado 

“Termo de Compromisso para a execução do projeto Centro de Apoio à Economia 

Solidária e Popular Recife” (anexo), elaborado pelo coletivo de organizações. Isso se 

fez necessário também quando foi visto que aquela configuração de grupo não 

estava com o caráter puramente reivindicativo como antes, mas como um coletivo 

de gestão com a responsabilidade de implementar o projeto em questão, ou seja, 

três80 campos de sujeitos políticos, embora tivessem o mesmo objetivo (construção 

                                                           
80  Os três campos de sujeitos aqui apontados incluem: Organizações locais, ONGs e prefeituras (do Recife 
e de Nantes/França.  
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da Central), estavam imbuídas de responsabilidades diferentes. (Relatório da 

Comissão 04/09/2006). 

Além da dinâmica de gestão para a construção do Centro, o Termo de 

Compromisso versou também sobre a implementação do mesmo e a distribuição 

das responsabilidades de cada um dos sujeitos durante e após a construção. A 

elaboração do referido documento aconteceu numa oficina com a participação de 

todos os envolvidos e possibilitou que cada membro da Comissão respondesse 

sobre quais as responsabilidades que se comprometiam em assumir, bem como a 

construção de acordos sobre o que deveria ser assumido por todos.  

Chama a atenção o fato de que os entrevistados pouco, ou quase nunca, 

citaram esse documento, contudo, a pessoa que se reporta aos compromissos que 

foram cumpridos e estão de acordo com o documento, ainda que não o tenha citado, 

foi um representante da comunidade. 

Sobre responsabilidades destinadas às Organizações Locais versa o 

documento:  

Compor  a Comissão, participando ativamente das discussões e 
deliberações  durante o processo de instalação do Centro; 
Conhecer, aprovar e acompanhar  os critérios e processo de 
seleção dos(as) alunos(as) do Programa Operação Trabalho; 
Participar  da capacitação para gestão participativa do Centro; 
Acompanhar o desenvolvimento das ações do Programa Operação 
Trabalho; Repassar  as informações sobre o Centro para toda a 
comunidade; Indicar  as entidades comunitárias interessadas em 
participar  do processo de seleção para gestão da cozinha 
comunitária; Fiscalizar o trabalho de construção do Centro; 
Participar  da gestão do Centro (50%). (Termo de Compromisso, p.4, 
grifo nosso) 

No citado parágrafo pode ser observada a visão sobre participação que 

inspirou a criação da Comissão. Logo no início, a afirmação de compor ativamente 

discutindo e deliberando , afirma o seu caráter deliberativo e a força desse coletivo, 

ou seja, não está aqui sendo proposto um espaço de socialização e consulta 

concedida pelo Estado para confirmação de interesses, mas um lugar de 
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participação direta, que coloca frente a frente organizações sociais populares e o 

Estado, para discutir e construir consensos. Isso não significa negar os conflitos 

inerentes a esses processos de participação e compartilhamento da gestão, mas 

significa que nele há uma responsabilidade, sobretudo do Estado, de encontrar os 

caminhos para adequação dos interesses da comunidade.  

Há também nessas atribuições a afirmação do caráter fiscalizador quando 

a Comissão se organizou, também, para exercer o controle social sobre aquela ação 

pública na área. Para tanto, o acompanhamento  da implantação, bem como a 

fiscalização  da execução em campo foram afirmadas como responsabilidades das 

organizações locais, inclusive porque esse sujeito estava mais próximo fisicamente e 

era o principal interessado para que tudo saísse de acordo com o planejado. Este 

elemento nos remete à discussão apresentada por Gohn (2007), ao abordar o 

Conselho Gestor das Políticas como elementos de representação e participação e 

afirma: se forem efetivamente representativos, poderão imprimir um novo formato 

das políticas e tomadas de decisões. 

Numa proporção bem menor, pois não está regulamentada por lei, a 

Comissão que foi legitimada pela dinâmica de organização da área e na relação com 

a Prefeitura e com outros parceiros, teve condições de imprimir um novo modelo de 

gestão do Programa e, consequentemente, do desenvolvimento naquela área. 

Outro aspecto que vale destacar nessas atribuições conferidas às 

organizações locais é repassar as informações para toda a comunidade. Esse 

elemento reafirma que a composição desse coletivo não deveria ser de pessoas 

isoladas nos seus interesses, mas de lideranças que se percebam comprometidas 

com a multiplicação de informações, aprendizados e, sobretudo, que sejam 

representantes dos interesses coletivos. Para Gohn “Os entes principais que 
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compõem os processos participativos são ‘vistos como sujeitos sociais’, não se trata 

de indivíduos isolados, nem de indivíduos membro de classe social específica”. 

(GOHN, 2007, p. 19). Esse é, sem dúvida, um grande desafio, que pode conferir 

legitimidade ou não a qualquer processo participativo.  

 

3.4 PARTICIPAÇÃO E PODER DECISÓRIO NA GESTÃO COMPARTILHADA – O OLHAR DOS 

SUJEITOS INTERNOS 

 

A denominação Gestão Compartilhada nos remete a uma compreensão 

na qual o poder, que antes era exercido por um sujeito, passa a ser dividido, 

compartilhado, horizontalizado por, no mínimo, dois grupos de sujeitos. O que é 

importante destacar é que isso se dá como resultado da luta social pelo direito à 

participação, sendo essa entendida na perspectiva apresentada por Gohn (2007), 

para quem participação  é oportunidade de tomar parte  para conhecer , interpretar 

e construir  novas realidades. Em todas essas situações, o sentido  que toma ou 

que tem essa participação é outra vertente que define sua importância, como o da 

transformação  – participar para transformar.  

Para a autora, quando bem apreendidos os significados  da participação 

pelos sujeitos envolvidos, eles são identificados, confirmados e testemunhados por 

aqueles que se defronta com outros. Quando desvelados os significados, eles 

produzem a direção, o norte, o rumo que conduz a de sdobramentos, ou seja, o 

sentido  que gera movimento, mudança. 

Na experiência aqui em estudo, a participação é interpretada com 

diferentes significados . No que diz respeito às lideranças comunitárias, destituídas 

em tese de um poder formal, mas referendadas pelo interesse coletivo que 
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representam e pela relação política com os gestores, quando indagadas se 

participaram do processo de gestão do Projeto e em que medida isso aconteceu, 

assim se expressou a representante do Grupo de Idosos: 

Eu participei diretamente  como liderança da comunidade e sempre 
representando , participando,  desde o começo, da reunião com a 
operação trabalho, a prefeitura e eu era representante do segmento 
de comunidade que era para discutir a planta, a questão do 
orçamento onde que, de que forma, né junto? Antes da licitação a 
gente já estava aqui dentro, quando foi o processo de licitação para 
ser aprovado tudo, participando de reunião, junto com as ONGs que 
também acompanharam o processo. (Entrevista Presidente Clube 
de Idosos) 

Conforme é possível observar nesse depoimento a liderança fala de um 

processo de participação em todas as etapas da execução do Projeto, inclusive 

anterior à criação da Comissão. Os significados aqui revelados na sua compreensão 

e vivência foram de fazer parte , como espaço de conquista  para influir diretamente, 

sem interlocuções nas definições do conjunto de atividades que diziam respeito 

àquele projeto.  

No âmbito desse conjunto de sujeitos que construiu um processo 

participativo, as organizações locais analisam o espaço coletivo de gestão a que se 

propôs a Comissão, como espaço que tem poder. E o tem pelas características de 

composição, atribuições, dinâmica, adesão dos sujeitos, entre outras: 

Era deliberativa porque ele estava representado por todas as 
organizações que tava aqui e também poderia autorizar parar as 
atividades, porque era responsável pelo gerenciamento  das 
atividades. (Entrevista coordenação Grupo Jovens Empreendedores) 

Nesse depoimento o entrevistado reforça que o caráter deliberativo  da 

Comissão residiu no fato da mesma ter na sua composição todas as organizações 

que já atuavam naquele processo de desenvolvimento, e também por ter sido 

mobilizada e organizada para dar conta do gerenciamento das atividades do Projeto. 

Para o entrevistado, a concepção daquele espaço era de um “órgão gestor da 

política”. Conforme citado anteriormente, esse espaço foi proposto e criado,  
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inspirado nos princípios da gestão compartilhada dos Conselhos Gestores, sendo 

estes entendidos como instrumentos de expressão, representação e participação, 

dotados de potencial de transformação política. Se efetivamente representativo, 

poderão imprimir um novo formato das políticas e tomadas de decisões. (GOHN, 

2007). 

Embora valorizando a composição da Comissão como elemento que lhe 

conferiu força e poder de decisão no gerenciamento das atividades, o mesmo 

entrevistado chama a atenção para o exercício da negociação e decisão dentro 

desse coletivo, cuja diversidade dos sujeitos, bem como a quantidade na 

representação dos segmentos pode influenciar nas decisões:  

Assim, a gente era menor  como comunidade em voto , a gente tinha 
três representantes, e ai só eram três votos, contra quatro que era 
duas ONGs e uma prefeitura e o representante de Nan tes, se não 
fosse a favor da gente, se não tivesse argumento, a gente podia 
perder. [   ] Ela era deliberativa e não era deliberativa porque o 
poder público ficava com o poder nas mãos o tempo todo em alguns 
momentos em outros não, quando a comunidade se unia ela 
conseguia, mas quando ela se dividia em várias opiniões entre um 
e outro acabava perdendo o processo . (Entrevista coordenação 
Grupo Jovens Empreendedores) 

Uma das ideias principais nesses depoimentos é a discussão sobre a 

composição da comissão e o efeito disso no processo decisório. O entrevistado faz 

uma análise que tem dois lados: o primeiro é o da comunidade, composta por três 

organizações, e do lado “contrário” estão as duas ONGs e as prefeituras do Recife e 

de Nantes/França, o que resulta em um número menor de entidades da 

comunidade. Nessa abordagem comparativa é possível associar a sua ponderação 

à discussão da paridade , mas diferente do que está na concepção dos Conselhos 

Gestores de Políticas. Nos Conselhos Gestores as partes que compreendem o todo 

são assim constituídas: o Estado , de um lado, a Sociedade Civil , do outro, 
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compreendendo, nessa segunda, as ONGs e demais organizações de usuários e 

empresas que prestam serviço em determinada política.  

Para o entrevistado, o compartilhamento da gestão não anula riscos de 

não conseguir conquistar o que se deseja, pois na composição da Comissão o 

número de organizações locais que participam é menor que as demais. Para ele a 

composição dos lados na Comissão é separada nos campos de interesse pelo 

indicador: interno e externo  à comunidade, para dizer que as ONGs, que são 

sujeitos externos, podem não somar com as organizações locais numa decisão pelo 

voto.  

No tema da paridade dos Conselhos Gestores, Gohn (2007) aponta como 

desafios além da questão numérica, a igualdade de condições da participação, a 

começar pela disponibilidade de tempo, pois os técnicos da gestão pública atuam no 

conselho como parte de suas atribuições de trabalho e a sociedade civil não, 

somado a isso há também o acesso às informações e à capacitação que garanta a 

apropriação das diretrizes da política, orçamento público, entre outros.   

No item sobre a disponibilidade dos técnicos, nos diz a autora ser 

possível afirmar que essa é também uma característica dos técnicos das ONGs, pois 

quando atuam nesses espaços, geralmente o fazem com disponibilidade no horário 

de trabalho e, portanto, têm maiores condições de se preparar tecnicamente para 

isso, e tomam suas decisões considerando inclusive esses fatores. O que não 

significa afirmar que têm interesses contrários ao desenvolvimento da comunidade. 

O que pode ocorrer são situações em que as estratégias escolhidas pela 

comunidade sejam diferentes das defendidas pelas ONGs, até mesmo porque os 

problemas revelados em áreas como as de Caranguejo Tabaiares sensibilizam 
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parceiros externos, como as ONGs, mas a pressa pelas soluções dos problemas é, 

sem dúvida, mais intensa na comunidade. 

Ainda sobre os mesmos depoimentos, vale ressaltar que a liderança 

reconhece e defende que só a ampliação da coesão e da capacidade argumentativa 

das organizações locais poderia contribuir para que ganhassem força na “disputa” 

pelos seus interesses. Essa defesa pela ampliação de suas competências revela 

uma compreensão de que os processos de participação são oportunidades de 

influenciar nas decisões, mas a garantia de respostas desejáveis depende também 

de outros fatores.  

Outro aspecto que chama a atenção é a opinião desse representante 

sobre o poder de cada representante na Comissão:  

O representante da cidade de Nantes mesmo assim, ainda bem que 
o diálogo era livre com ele não tinha processo nenhum, mas assim, a 
gente tinha que tá... a gente tem que comunicar a Nantes o que 
vai fazer, e Nantes tem que liberar o que tem que  fazer. Assim, 
não é o que a gente entende como processo, o que a gente entende 
é que como comunidade a gente tinha direito de esco lha, a partir 
de ela mandar o representante dela, ele tinha que ter o poder de 
escolha para decidir o que faz e o que não faz. (Entrevista 
coordenação Grupo Jovens Empreendedores) 
 

Esse incômodo decorre da observação de que houve momentos cujas 

decisões foram adiadas sob o argumento de que Nantes deveria ser consultada.  

Essa postura incomodou o entrevistado que esperava que esse poder decisório 

devesse ter sido dado previamente ao seu representante. Contudo, essas situações 

ocorreram em função das propostas que mudavam o rumo da aplicação dos 

recursos em relação ao que foi previamente acordado entre as duas prefeituras e 

em função de se ter que consultar a instituição para nivelar mudanças de rumo e 

buscar posicionamentos, o que é absolutamente legítimo num processo 

democrático.  
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Neste sentido, o que o entrevistado defende aqui, como processo 

participativo e poder decisório, pode ser também questionado quando analisamos a 

participação nos espaços coletivos de gestão, cujas representações são compostas 

do que Gohn (2007) chama de sujeitos sociais , ou seja, não são indivíduos 

isolados que podem definir tudo, mas sujeitos coletivos que representam vontade 

coletiva e detém o poder que lhes é conferido pelos membros das suas entidades de 

origem.  

 

3.5 O OLHAR DAS ORGANIZAÇÕES LOCAIS SOBRE OS DEMAIS SUJEITOS 

 

Para compreender como foram estabelecidas as relações durante a 

experiência de gestão compartilhada, inclusive considerando que para alguns dos 

membros da Comissão, este deveria ser o espaço de reconstrução dos laços de 

confiança, o estudo procurou captar também qual a visão de cada sujeito sobre os 

demais.  

Para as organizações locais a visão sobre as ONGs, prefeitura e 

cooperação são diferenciadas. No que concerne as primeiras, encontramos 

referências sobre um sujeito que conhece a comunidade, aporta instrumentos e 

orientações para a melhor atuação das lideranças na área e na relação com o gestor 

público.  

Assim, com as ONGs, a gente não tem muito problema  porque  
também já tem um dialogo há dez anos e a gente já têm uma 
relação de convívio e também de realidade, já conheceu como a 
comunidade é e o que a comunidade já vem pensando no processo. 
Assim a gente não teve problema com discussão com as ONGs não, 
assim as ideias quando eram diferentes e cada um tem seus 
argumentos e cabia decidir o que apoiar. (Entrevista coordenação 
Grupo Jovens Empreendedores) 
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Nesse depoimento o que se destaca em sua opinião sobre as ONGs, é 

que ele ressalta a proximidade das mesmas com a comunidade, afirma que as 

mesmas conhecem bem a área e os seus interesses. Dessa forma, classifica que 

tem uma relação sem grandes problemas, mas o que seriam esses pequenos 

problemas, então? Ele responde ao concluir que as ONGs têm posições próprias e 

podem, num processo de decisão pelo voto, compor com os outros sujeitos, não 

necessariamente de acordo com os interesses das lideranças.  

É interessante observar essa opinião e remeter à discussão sobre o papel 

das ONGs, como entidades de apoio, para o processo de democratização do país e 

para o que Gohn (2007) chama de entidades mediadoras dos processos de 

desenvolvimento auto-sustentáveis , sendo esses entendidos como sinônimo de 

força social organizada como forma de participação da população na direção do que 

tem sido denominado de empoderamento da comunidade.  

Analisar esse depoimento pelo lugar atribuído às ONGs pela autora, como 

mediadora de processos de desenvolvimento auto-sustentável, não exclui as 

mesmas do direito de ter posições diferentes das defendidas pelas lideranças e de 

acordo com um projeto político maior. Nesse depoimento não há uma crítica pela 

posição diferente, mas pode revelar que o tempo de dez anos, atuando na área, 

pode ter alterado a visão das organizações locais sobre o papel mediador das ONGs 

e, sobretudo, diminuído a influência que a opinião das mesmas exerce sobre as 

opiniões da comunidade, inclusive por toda a história já vivida na experiência desde 

o DELIS. 

Quanto à cooperação internacional : 

Eu acho que o papel foi fortalecer para esse projeto sair , eu acho 
que Benoit ele dava um grande passo no processo, não é que ele 
tinha autoridade de definir as coisas, mas a partir de ele tá aqui, 
como representante de Nantes, era que as coisas tinham que ser 
cumpridas, ela não podia mais correr pro outro lado . ...Ele 
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pressionava o poder público , como pessoa, ele não precisava nem 
dizer, mas já tava pressionando, porque a prefeitura tinha uma 
responsabilidade e ela tinha que cumprir. E também de facilitar a 
discussão entre poder público e comunidade , facilitou bastante o 
processo, assim... para a conversa ser partilhada. A partir de Benoit 
estando aqui ele tava procurando entender como era que a 
comunidade tava envolvida nisso, como tá agora e co mo vai 
ser? Eu acho que para a construção do Centro ele foi uma coisa 
fundamental , se não tivesse vindo a pessoa a gente não tinha 
construído. (Entrevista coordenação Grupo Jovens Empreendedores) 

Nesse depoimento há duas funções atribuídas à representação da 

Cooperação Internacional, a primeira foi de pressionar a Prefeitura para que 

assumisse o compromisso de construir o Centro. Essa avaliação é pertinente se 

considerarmos que o projeto de construção já se encontrava há mais de dois anos 

na Prefeitura; o acordo de cooperação assinado entre os representantes da Gestão 

Pública das duas cidades; o dinheiro proveniente dessa cooperação já se 

encontrava no Brasil, sob a guarda do CJC81; várias reuniões já haviam sido 

realizadas e a Prefeitura do Recife apenas justificava que ainda aguardava os 

recursos da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho 

(SENAES / MTE).  

Considerando esses fatores e observando que, após a chegada do 

representante da Municipalidade de Nantes, a Prefeitura apresentou a decisão de 

construir o Centro com recursos do próprio tesouro municipal, deixou revelar para as 

lideranças da comunidade que foi determinante a pressão exercida com a chegada 

desse representante. Nessa situação, a pressão social das organizações locais e 

ONGs foram reforçadas pela incorporação de mais um sujeito que, embora 

proveniente de um órgão municipal da França, exerceu um papel de demandante 

também. 

                                                           
81  Os recursos da Cooperação Internacional vieram para o Brasil por intermédio de duas ONGs, uma na 
França Frères des Hommes e outra no Brasil: CJC. Os referidos recursos só poderiam ser utilizados após a 
construção do Centro pela Prefeitura, já que ele deveria cobrir as despesas com a compra de móveis e 
equipamentos para o funcionamento do Centro. 
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Um aspecto curioso na fala dessa liderança é a visão desse sujeito como 

um facilitador  dos processos , ou seja, a relação estabelecida pelo representante 

da Municipalidade de Nante com as entidades que lá atuavam desde o DELIS 

(ONGs, organizações locais e prefeitura), possibilitou compreender o processo sob 

vários pontos de vista, e a partir disso, contribuir para facilitar o diálogo entre a 

comunidade e a Prefeitura, que já estava bem tenso.  

Aquele papel mediador que foi apresentado anteriormente e que é 

definido como sendo o papel das ONGs, parece ter sido exercido aqui pela 

representação da Cooperação Internacional, o parceiro mais recente nesse 

emaranhado de relações. Isso pode ter ocorrido pelas mesmas razões tratadas 

acima quando analisamos o tempo e os vários fatores presentes nessa relação das 

ONGs e na Comunidade no processo DELIS, inclusive porque nesse período vários 

interesses estiveram em jogo nas relações políticas da comunidade, conferindo a 

todos os envolvidos nessa relação um processo de muita imbricação e pouca 

habilidade e espaço para mediações das ONGs.   

Quando indagados sobre o papel da Prefeitura,  o que chama a atenção é 

que o destaque foi para a entrada do Programa Operação Trabalho, que parece ter 

sido determinante para reconstruir a relação com a Gestão Pública, nesse caso a 

Prefeitura.  

Achei, achei muito importante  porque saiu de acordo com o que 
a comunidade pedia e dentro das possibilidades que a Prefeitura 
poderia fazer  a obra. Assim, a relação começa por aí, todo mundo 
respeitando o direito uns dos outros e foi bom , todo mundo 
respeitou o direito, discutiu , se tinha um erro todo mundo ia lá 
concertava, ajeitava. (Entrevista Presidente Grupo de Capoeiristas) 

O depoimento expressa um sentimento de satisfação por ter sido 

envolvido num processo de participação pautado no respeito aos desejos da 

comunidade  e, até quando não, a compreensão dessa liderança é de que isso não 
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ocorreu porque não foi possível. Esse sentimento coaduna bem a concepção de 

participação de Stassem (1999 apud GOHN, 2007) quando afirma que há 

participação quando há um sentimento de que os indivíduos têm valor e são 

necessários para alguém, quando percebem sua própria contribuição, e que têm um 

lugar na sociedade, que são úteis e valorizados.  

É importante salientar, contudo, que alguns fatores foram fundamentais 

para despertar esse sentimento, quais sejam: a construção do Centro com a 

inserção de vinte e cinco pessoas da comunidade passando pela qualificação 

profissional, a instalação da Comissão de Gestão que facilitou  os processos de 

diálogo entre os sujeitos atuantes desse coletivo, mudou e ampliou a visão sobre a 

participação social nos processos de gestão democrática.  

O que pode ser observado é que há um crédito  para esse sujeito, ou 

seja, a Prefeitura como gestor público, e, portanto, responsável por responder outras 

demandas urgentes da comunidade foi capaz de ampliar o diálogo a partir da 

aceitação da Comissão como espaço de gestão para uma determinada política, 

fazendo essa liderança perceber que mudou a visão sobre como deve ser a 

participação dos sujeitos internos. A junção desses fatores, somados à combinação 

dos papéis atribuídos e socializados pelos sujeitos envolvidos, resultaram na 

melhoria das relações de confiança da comunidade em relação à Prefeitura. 

 

3.6 GESTÃO COMPARTILHADA – APRENDIZADOS, AVANÇOS E DESAFIOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

 

A participação, no caráter educativo, associada à discussão sobre a 

gestão social, nos remete à estratégia da Gestão Compartilhada, sendo esta 
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entendida como um exercício descentralizado de poder, sem eximir 

responsabilidades nem do Estado, nem da sociedade civil. Essa concepção de 

gestão afirma-se também como uma das estratégias para o desenvolvimento, sendo 

esse entendido como fruto de um conjunto de processos, articulações e construção 

de liberdades substantivas e não pode ser pensado como algo que ameaça a 

expansão de tais liberdades, pois é considerado o fim primordial, o principal meio 

para enfrentamento da pobreza e efetivação do desenvolvimento (SEN, 2001). 

A Gestão Compartilhada, nesse sentido, se coloca como um elemento 

fundamental para o aprendizado da participação e para fazer avançar os processos 

de desenvolvimento. Quais foram então esses aprendizados sob o olhar dos 

sujeitos internos envolvidos na experiência de Gestão do projeto? 

E ai quando começou a construção do Centro pelo Operação 
Trabalho facilitou o diálogo , a comissão ela foi construída para 
dialogar. As quatro entidades tinham que decidir ju ntos no 
consenso o que era melhor não pra mim, nem pra Nice, não pra 
uma ou outra organização, mas o que era melhor pra comunidade, 
qual era o melhor pra comunidade viver? E ai, facilitou  bastante, não 
só isso, mas que as coisas viessem pra comunidade, que outras 
secretarias também atuassem . Hoje e durante todo esse processo 
nós tivemos vários apoios dentro da área cultural, na biblioteca na 
atividade da hora do conto. Que é insuficiente é, mas teve porque 
antigamente não tinha e era uma demanda que a gente fazia que só, 
e hoje já tem o apoio. (Entrevista coordenação Grupo Jovens 
Empreendedores) 

 

 
                                        Ilustração 8 
                                        A Hora do Conto 
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Para Gohn (2007) a participação é um processo que agrega força 

sociopolítica a um grupo ou ação coletiva, e gera novos valores e uma cultura 

política nova. Esse é um aspecto que parece ter ocorrido com a prática da 

Comissão. Segundo depoimento dessa liderança, a dinâmica da mesma facilitou o 

diálogo entre as organizações locais, as quais ampliaram sua visão do coletivo e 

passaram a se articular mais para defender posições consensuadas dentro da 

Comissão, o que permite afirmar a força que exerceu sobre esses sujeitos a vivência 

de participação experienciada a partir da Comissão, tendo como principal 

instrumento o espaço do diálogo proporcionado.  

Da mesma maneira alterou a capacidade de diálogo e argumentação das 

lideranças na interlocução com os sujeitos externos à comunidade. Isso foi possível 

quando a liderança estabeleceu um processo mais coletivo e de reorganização das 

demandas da comunidade e fez uso do canal aberto da Comissão para tratar seus 

interesses. Esse é um elemento que Gohn (2007) chama de afirmação do 

protagonismo de sua história, desenvolvendo uma consciência crítica desalienadora. 

Outro aspecto destacado no depoimento foi a ampliação da visibilidade da 

área, suas potencialidades e problemas, pois a partir da prática da Comissão foi 

ampliada a quantidade de secretarias e parceiros que passaram a atuar na 

comunidade, a exemplo, das conquistadas para a efetivação do projeto da biblioteca 

comunitária82. Isso ocorreu, tanto pela demanda organizada da comunidade à 

Prefeitura, quanto pela ampliação da visão da mesma sobre o trabalho desenvolvido 

pela comunidade. 

                                                           
82  A biblioteca comunitária nasceu de uma parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE) e foi 
instalada como um projeto da associação: Clube de Idosos, muito embora, o envolvimento maior nessas ações 
foi inicialmente dos familiares dos idosos e hoje mobiliza crianças de toda comunidade. 
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Quando indagados pela transparência  nas informações na dinâmica de 

gestão na Comissão. Para a coordenação dos Jovens Empreendedores “tinha muita 

coisa que deixou a desejar, assim, a gente até hoje não tem a prestação de contas 

finais dos recursos aplicados na construção do centro.”  

Nos relatórios da Comissão foram encontrados registros da apresentação 

dos recursos tanto do CJC, responsável pelos recursos da cooperação internacional, 

quanto da Prefeitura, ocasião em que foram apresentados os dados do convênio 

contendo valores a serem aplicados. Quanto aos primeiros, foram encontrados ainda 

registros de discussão e decisões sobre o que fazer com o saldo previsto. Já quanto 

aos recursos da Prefeitura, foram encontrados registros sobre a decisão de 

aplicação dos mesmos em sedes das organizações comunitárias, entre outras 

coisas, mas de fato não foi encontrada nenhuma prestação de contas, nem 

intermediária, nem final. Esse elemento, sem dúvida, poderia ter contribuído para um 

maior aprendizado dos participantes sobre o exercício da gestão compartilhada e 

conferido maior legitimidade ao processo.  

Aqui, encontra-se um grande desafio para os processos coletivos de 

gestão, a transparência nas informações, pois pressupõe a abertura dos órgãos 

gestores de recursos, seja da sociedade civil ou do Estado, em disponibilizar os 

dados para apreciação e definição do seu destino, e muitas vezes isso não ocorre. 

Disponibilizar a informação é também um exercício de aprendizado, seja para quem 

disponibiliza, seja para quem dela se apropria, pois uma atividade desse porte, 

numa dinâmica coletiva de discussão e decisão, pode oferecer condições de 

ampliação das habilidades e capacidades dos sujeitos, podendo, conforme 

afirmação de SEN (2000), contribuir para processos de desenvolvimento. 
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Por outro lado, esse aspecto da gestão poderia ter sido objeto de 

mobilização e pressão dos sujeitos da comunidade para fazer valer o seu direito de 

num processo de gestão compartilhada, acessar as informações concernentes ao 

uso detalhado dos recursos. Embora tenham se colocado como sujeitos que 

ampliaram a capacidade de articulação entre eles, pode ser que estejamos diante de 

uma questão colocada por Gohn (2007), quando discute o tema da paridade no 

Conselho Gestor e destaca que o tempo disponível para participar dos processos de 

gestão tem condições desiguais para os sujeitos sociais que, diferente dos técnicos, 

não estão apropriados de informações, a exemplo das orçamentárias, e precisariam 

dispor de mais tempo e capacitação para melhor compreender sobre o que estão 

analisando e, sobretudo, sobre o que estão gerindo. 

Nesse processo de buscar as avaliações sobre o aprendizado dos 

representantes das organizações locais, procurou-se também identificar em que a 

vivência coletiva de gestão alterou as relações internas da comunidade ? O que 

se buscava captar aqui era se a Gestão Compartilhada, como parte de um processo 

de desenvolvimento, possibilitou criar ou fortalecer relações que ampliassem a rede 

social envolvida no processo de desenvolvimento da área, sejam as relações entre 

as organizações sociais da comunidade, seja a articulação de outros sujeitos 

externos à área.  

Contudo, as relações aqui analisadas estão inseridas num universo 

coletivo, cuja participação, ou a ausência dela, são componentes fundamentais para 

definir os rumos desse movimento. Para Gohn (2007), o argumento que considera a 

participação efetiva é se houver também um processo subjetivo relacionado à 

compreensão do sujeito a cerca do significado das coisas e fenômenos com que se 

defrontam. Isso pressupõe que a participação transforma desejos e necessidades 
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aparentemente individuais em desejos coletivos de sujeitos sociais. Nesse 

depoimento sobre o aprendizado do representante do grupo de capoeira, 

encontram-se aspectos importantes sobre esse primeiro movimento: 

Eu aprendi muito , então para mim melhorou bastante o meu 
trabalho, antigamente eu trabalhava, eu dava aula eu não me 
preocupava com a questão da cidadania , eu não me preocupava em 
me envolver para lutar pelas causas da comunidade . Eu estava no 
espaço, divulgando só o trabalho, eu batia a capoeira, jogar capoeira, 
batia maracatu e percussão, mas eu não via os outros interesses. 
Eu não despertava outros interesses importantes , depois das 
ONGs aqui eu agora inclui  tudo isso dentro do trabalho que eu 
faço  então para mim foi interessante demais. Hoje eu discuto  e 
participo de mobilização sobre meio ambiente . Aí junta toda a 
comunidade. Para mim foi uma porta de conhecimento que abriu , 
conhecimento  mais amplo. (Entrevista Presidente Grupo de 
Capoeiristas) 

O entrevistado revela um processo subjetivo fundamental para se 

estabelecer mudanças. Começa com a afirmação do aprendizado, e esse é o seu 

maior destaque, para dizer depois quais visões foram ampliadas, transformadas e 

que passaram a ser mobilizadoras de um processo mais coletivo. A mudança aqui 

anunciada começa pela ampliação da visão de um indivíduo para a visão de sujeito, 

na medida em que transportou para o coletivo que fazia parte conteúdos e 

significados apreendidos.  

Para essa liderança, o trabalho desenvolvido no DELIS, com destaque 

para o trabalho das ONGs, contribuiu para ampliar sua capacidade de perceber as 

coisas e significados a sua volta. E a partir desse aprendizado, assume o lugar de 

animador de processos participativos, também chamado de lugar da liderança. 

Afirma assim uma mudança de atitude, destacando: “Hoje eu discuto  e participo de 

mobilização sobre meio ambiente”  e faz demonstrar com isso protagonismo como 

agente mobilizador de mudança.  
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Buscando captar como se deu o segundo movimento, quais sejam os 

efeitos dessa mudança na visão das lideranças na condução de processos de 

desenvolvimento para entender o que mudou na dinâmica das relações sociais: 

Mudou porque viram que é importante juntar para poder a 
comunidade conseguir as coisas . Se não tiver União entre os 
segmentos e a liderança não vai conseguir as coisas necessárias 
que articulam para comunidade. [...] Recentemente a gente teve uma 
reunião com todo mundo junto. Todo mundo agora, quando for 
mandar um ofício, vai mandar o ofício com o carimbo de todo mundo 
assinado. [...] Vamos nos reunir com toda diretoria da 
comunidade, para no dia da reunião todo mundo está presente, 
para ser uma corrente forte para ter peso e dizer o que quer, o 
que a comunidade quer. [...] Então quer dizer isso é uma 
conquista não é . Conseguir um fato desses. Há anos atrás não 
conseguia, era muito dividido.  (Entrevista Presidente Grupo de 
Capoeiristas) 

No depoimento dessa liderança é revelado que as vivências e 

experiências nesse processo provocaram mudanças na dinâmica da organização 

social da área. Comparando o momento anterior com o atual, o representante do 

grupo de capoeira demarca bem as diferenças nas relações internas que antes 

estavam pautadas pela disputa entre os lideres. Normalmente essas disputas são 

provocadas por interesses de lideres políticos, externos à comunidade, que 

estabelecem com as lideranças relações de dependência financeira em detrimento 

de apoios em momentos eleitorais, os conhecidos cabos eleitorais.  

A dinâmica que permite a influência de lideranças político partidárias, 

externos à comunidade, é a mesma que alimenta uma cultura clientelista dos 

próprios lideres locais. Isso ocorre, por exemplo, na utilização de projetos e 

programas públicos para fins de compromissos eleitorais dos que “recebem” a ação, 

somando-se a isso, uma disputa entre as próprias lideranças locais, já que estão 

mobilizadas, muitas vezes, para defender interesses pessoais e não as 

necessidades do coletivo.   
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Na ausência ou fragilidade da organização social, muitas são as 

possibilidades de se estabelecerem relações aparentemente políticas, porém 

disfarçadas de dependência financeira dos lideres de comunidades pobres com fins 

de garantir benefícios individuais. O que está se questionando aqui não é a 

militância partidária para apoiar candidatos que apresentem compromisso com a 

resolução dos problemas da área, o que é absolutamente legítimo num processo 

democrático, mas a prática política alimentada por visões assistencialistas para 

manutenção das situações problemas e permanente dependência dos pobres.   

Para o entrevistado, estão ocorrendo mudanças nas relações sociais da 

área. Fato esse que ele exemplifica citando: dinâmica sistemática de reuniões com 

as diretorias das organizações locais, utilizadas para definição de estratégias de 

atuação conjunta, seja por meio de instrumentos formais, como os ofícios que são 

assinados por todos, seja pela participação em grupo nas reuniões com poder 

público ou outras instituições com vistas a demonstrar o peso do coletivo, ele usa a 

palavra corrente para denominação dessa força que ele percebe.  

Tratando da mesma questão reforça a representante do Grupo de Idosos: 

Estamos sentando: eu, ele, Ivanildo, Seu Deda, Seu Arlindo, os 
meninos do campo de futebol, dos times de futebol, todo mês. 
Porque dois palitos eu quebro, mas dez, o cabra tem  que ser 
macho para quebrar.  Então é isso que a gente está fazendo. Isso 
está entrando agora, porque antigamente não era.  (Entrevista 
presidente Grupo de Idosos). 

Com a mesma avaliação do representante do grupo de capoeiristas, a 

representante do grupo de idosos reforça que há algo novo sendo vivenciado por 

essas organizações no processo de desenvolvimento dessa comunidade. Tem 

mudanças na forma de se organizarem e apresentarem suas demandas. Chama 

atenção o fato de que nos dois depoimentos esse processo novo é apresentado 

como sinônimo de força . No primeiro depoimento, o símbolo utilizado é de uma 
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corrente , cujas formas circulares são envolvidas por um entrelaçamento de 

pequenas partes; portanto, não são facilmente quebráveis, pois são, em geral, feitas 

com material de metal forte. Sua forma alongada permite um movimento e podem 

envolver ambientes, pessoas, coisas. Com esse olhar é como se estivesse sendo 

criado, ou ampliado, em Caranguejo Tabaiares, um elo entre os sujeitos sociais cuja 

utilização pode ser tanto de proteção desses sujeitos, quanto o envolvimento de  

outros, seja na própria comunidade, seja para além dela, como meio de ampliar sua 

rede de relações.  

No segundo depoimento, a comparação da força coloca como signo um 

feixe  de palitos, cuja analogia é: se isolado o palito é frágil e facilmente quebrado, 

mas se agrupados num feixe , quem pretende derrubá-lo terá que ser muito forte. O 

interessante aqui, é que esse depoimento é de uma mulher e na hora de 

exemplificar como seria a força capaz de quebrar esse feixe, ela utiliza o macho 

como representação de força.  

Esse exercício apresentado anteriormente buscou compreender a 

simbologia que tem sido usada por essas lideranças para falar de seus novos 

processos de participação e articulação. Contudo, numa visão mais racional, o que é 

apontado como importante na apreensão do significado da participação nessa 

comunidade parece ter sido entender que havia uma forte divisão entre as 

representações das organizações locais  e que a mesma os enfraquecia 

enquanto sujeito político.  Esse parece apontar para um importante resultado 

dessa ação, pois sendo seu objeto principal compartilhar poder, veio a constatação 

de que essa fragilidade na organização daquele corpo social Car anguejo 

Tabaiares ameaçava possibilidades de ampliar os pro cessos de 

desenvolvimento tão desejados . 
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Para Gohn (2007), quando os significados são apreendidos pelos sujeitos, 

são identificados, confirmados e testemunhados por aqueles que se defronta com 

outros. Quando desvelados os significados, eles produzem a direção, o norte, o 

rumo que conduz a desdobramentos, ou seja, o sentido que gera movimento, 

mudança. O que permitia afirmar que o significado de participação para esses 

representantes de Caranguejo Tabaiares foi identificado e apreendido, o que 

possibilitou que ampliassem a sua visão sobre: participação, organização, 

articulação, conflitos e construção de consensos e os tornou sujeitos mobilizadores 

de outros sujeitos que buscam a adesão dos demais aos mecanismos de lutas para 

os processos de desenvolvimento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dissertação apresentada procurou trazer contribuições ao debate sobre 

a participação social como enfrentamento das causas de pobreza e ferramenta dos 

processos de desenvolvimento, a partir da análise da experiência de gestão 

compartilhada desenvolvida em Caranguejo Tabaiares. 

O estudo baseou-se na compreensão apresentada por Gohn (2005), para 

quem a participação é processo de vivência que imprime sentido e significado a um 

grupo ou movimento social, tornando-o protagonista de sua história, desenvolvendo 

uma consciência crítica desalienadora, agregando força sociopolítica a esse grupo 

ou ação coletiva, e gerando novos valores para uma nova cultura política. Desta 

forma, a participação foi analisada como direito de tomar parte dos processos 

decisórios da política em todas as fases. 

Visando contribuir na contextualização em que se desenvolveu a 

experiência, além da contextualização da área, foi percorrido um caminho pelo 

projeto DELIS, buscando compreender as nuances da sua implementação. Esse 

caminho se fez necessário para demarcar a força que exerceu essa experiência 

sobre o processo de desenvolvimento lá instado, pois imprimiu um significado à 

participação, até então, não exercido, e inovou a forma de pensar a gestão de 

programas e políticas. 

Após o estudo, é possível afirmar que a experiência, cuja concepção de 

participação ampliou os sentidos de consulta ou socialização das informações, é 

resultado de um processo longo de luta por direitos que se instalou naquela área 

desde sua ocupação e sua posterior transformação em Zeis, sendo esse um marco 

importante do exercício da participação. Mais adiante, na dinâmica imprimida pelo 
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projeto DELIS, a participação de sujeitos sociais e entidades públicas e privadas 

numa ação que buscava integrar as dimensões sociocultural, produtiva e ambiental 

do desenvolvimento deram continuidade à luta, laçando o desafio de integrar tais 

dimensões e potencializar capacidades e habilidades de tais sujeitos, internos ou 

externos à comunidade, para a construção de um processo de desenvolvimento. 

Dito isto, é preciso também afirmar que, a participação, como sinônimo de 

luta, é carregada de significados que alteram os meios de fazê-la acontecer. De 

modo geral, o contexto em que o Programa Operação Trabalho foi inserido era 

carregado de insatisfações, mas fértil para se vivenciar uma proposta que 

impulsionasse um passo mais largo na maturidade política de todos os entes 

envolvidos no processo de desenvolvimento, especialmente a Prefeitura e as 

lideranças locais. Exercer uma prática de gestão coletiva, compartilhando poder 

decisório e responsabilidades na execução, possibilitou uma vivência concreta da 

proposta de desenvolvimento.  

Analisando tais processos na perspectiva apresentada por Sen (2000), 

para quem o desenvolvimento é resultado de um conjunto de processos, 

articulações e construção de liberdades substantivas, e estas o principal meio para 

enfrentamento da pobreza e efetivação do desenvolvimento, entende-se que a 

experiência da Gestão Compartilhada do Programa Operação Trabalho significou 

uma estratégia concreta de ampliação das capacidades e habilidades dos sujeitos 

para desenvolver suas competências por meio de seus organismos representativos, 

razão pela qual é possível pensar processos compartilhados de gestão como 

caminho para enfrentamento das situações de pobreza e ferramenta para o 

desenvolvimento. 
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A defesa, por um caminho para construir um desenvolvimento que busque 

tais liberdades e capacidades, está baseada na leitura da pobreza a partir da 

satisfação das necessidades básicas defendida por Sen (1992), só que pelo 

mecanismo de capacidade ou habilidade de satisfação destas necessidades 

básicas, ou seja, a habilidade ou capacidade do ser humano de realizar. A partir 

deste entendimento o autor privilegia a capacidade humana de escolher suas 

alternativas e modos de vida.  

A leitura de pobreza que fazemos em Caranguejo Tabaiares está 

baseada nessa compreensão, o que não significa afirmar que os problemas estão 

resolvidos ou que a mudança do quadro de pobreza que lá ainda persiste seja um 

problema da comunidade, ao contrário, é um quadro que vem sendo alterado por se 

estar associando aos indicadores já levantados (desemprego, renda...), a leitura 

sobre as fragilidades na dinâmica de participação e organização social da área.  

A partir dessa leitura é possível afirmar que a atuação que vem sendo 

realizada em Caranguejo Tabaiares, desde a instalação do Projeto DELIS, embora 

reconhecendo as dificuldades, envolve entes públicos e privados como co-

responsáveis para assumir o enfrentamento das situações de pobreza e busca 

meios de garantir a ampliação das capacidades e habilidades dessa população. Isso 

afirma a importância e manutenção de alguns resultados já conquistados, desde a 

instalação da escola municipal, cujo trabalho associa a educação formal à 

construção da identidade das crianças e suas famílias, até a instalação de 

processos de gestão compartilhada das políticas e programas implementados na 

área.  

Por outro lado, a consequência desse trabalho desenvolvido por diversos 

sujeitos (governamentais e não governamentais), confirma-se também como uma 
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contribuição para o desenvolvimento da Zeis Caranguejo Tabaiares, cujas vivências 

vêm sendo apreendidas e multiplicadas e precisam ser compreendidas pelos 

sujeitos externos que lá atuam.  

A ampliação da dinâmica interna de articulação e mobilização das 

organizações locais para atuação conjunta, embora ainda seja frágil, foi o resultado 

que mais se destacou na visão dos mesmos. Na comparação que eles fazem da 

situação anterior com a atual, percebe-se a ampliação das habilidades e 

capacidades de fazer acontecer coisas que entendem ser de suas necessidades 

para se desenvolverem.  

Esse é um resultado que identificado, precisa ser afirmado e apoiado 

pelos entes públicos e privados que lá atuam. Isso é de fundamental importância, 

pois embora carregados de sentidos (rancor, conflitos, ameaça à autonomia), a 

participação na gestão compartilhada do Programa Operação Trabalho mexeu com 

a dinâmica da relação estabelecida pelos representantes da comunidade com os 

demais sujeitos, especialmente com a Prefeitura que partilhou decisões até então só 

tomadas por ela. Não basta só apresentar respostas às demandas sociais, é preciso 

construir juntos essas respostas.  

Reconhecer esse resultado significa respeitar e ampliar essa dinâmica na 

continuidade das ações seja da Prefeitura, seja das ONGs e apoiar, quando 

demandados, com processos de capacitação que possam qualificar cada vez mais 

essa participação.  

O envolvimento dos representantes da comunidade na gestão desse 

programa possibilitou uma melhor compreensão sobre as regras administrativas 

para a utilização de recursos públicos, bem como do caráter político da relação entre 

os diversos sujeitos.  Essa vivência ampliou as possibilidades de mobilização de 
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outros apoios que possam contribuir com o desenvolvimento de suas organizações 

locais, nas várias temáticas que as mobiliza: jovens, idosos, acesso ao 

conhecimento, geração de renda e outros.  

Contudo, é importante destacar que essa ampliação foi mais direcionada 

a um reforço da auto-estima dos envolvidos pela compreensão de que são capazes 

de se envolver em processos dessa natureza do que apropriação de habilidades 

técnicas de gestão administrativa de uma política. A ausência de registros sobre 

momentos de prestação de contas nos relatórios da Comissão, inclusive destacado 

por um dos entrevistados, coloca em cheque a medida dessa apropriação. Esse 

ainda é um limite a ser ultrapassado na gestão compartilhadas das políticas e 

projetos. 

Embora as mudanças apresentadas sejam de fundamental importância, 

vale ressaltar que as transformações efetivas nas condições de vida e habitação da 

população da Zeis Caranguejo Tabaiares são muito poucas. Se considerarmos o 

período que a área vem sendo palco da ação de várias organizações, a relação 

entre investimentos x resultados precisa ser melhorada, inclusive aproveitando essa 

retomada do processo pelas lideranças da comunidade. 

Garantir que essa participação seja mais qualificada a fim de que todos os 

sujeitos envolvidos possam dialogar em igualdades de condições, durante processos 

de negociação, proposição e gestão de políticas e programas, se faz necessário 

para aperfeiçoar o aprendizado e ampliar as conquistas de melhorias habitacionais. 

A garantia da educação formal e a constante formação para as organizações locais 

(lideranças e demais membros) poderão qualificar a gestão dos bens públicos 

extrapolando os espaços do Estado e contribuindo para qualificar a condução das 
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próprias organizações locais da área que são as principais responsáveis para 

conduzir os processos de desenvolvimento das áreas pobres.  

Ao defender a condução dos processos pelos sujeitos sociais locais, não 

estamos defendendo, em hipótese alguma, a desresponsabilização do Estado na 

viabilização de políticas, cujas perspectivas estejam pautadas no propósito do 

desenvolvimento. A experiência da gestão compartilhada conseguiu demonstrar que 

partilhar poder decisório, decidir com a comunidade o que fazer e como fazer não 

significa transferir responsabilidade. Antes, significa afirmar que no conjunto de 

sujeitos cada um precisa definir e assumir suas responsabilidades e tornar-se parte 

do corpo coletivo que promove o desenvolvimento, nem a comunidade sozinha, nem 

as ONGs sozinhas, nem o Estado sozinho.  

Conforme afirmamos anteriormente, a Zeis Cranguejo Tabaiares é parte 

de um todo e sofre os resquícios de um modelo de Desenvolvimento predominante 

que não inclui todos os interessados. Os rumos que uma nação percorre para 

garantia do Desenvolvimento com inclusão social dependem de um conjunto de 

forças políticas que pautam qual o modelo que melhor se adéqua às necessidades e 

direitos de seu povo. A decisão concernente à gestão pública depende, sobretudo, 

da pressão social que os grupos organizados podem exercer, pois os projetos de 

sociedade são os verdadeiros instrumentos de mudança e está em disputa tanto na 

sociedade, quanto no Estado.  

 

 

 

 

 



 

 

171 

FONTES DE PESQUISA 

 

Documentos 

 

CENTRO JOSUÉ DE CASTRO. Diagnóstico socioeconômico e perfil dos 
pequenos empreendimentos urbanos da ZEIS Caranguejo /Tabaiares . Recife, 
2004. 

DIAGONAL URBANA. Diagnóstico socioeconômico e ambiental de Caranguej o 
Tabaiares . Recife, 2004. Projeto Terra Cidadã – Capibaribe sem Palafitas. 

______ Pesquisa Qualitativa . Recife, 2004. Projeto Terra Cidadã – Capibaribe sem 
Palafitas. 

EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB. Diretoria de Integração 
Urbanística – DIUR; Divisão de Pesquisa e Acompanhamento – DPA. Relatório e 
relação cadastral Caranguejo/Tabaiares . Recife, 2000. Mimeografado. 

ETAPAS - Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e Ação Social - Caranguejo e 
Tabaiares – histórias, lutas e conquistas . Recife, 1998. 

______ Gestão Participativa no Recife: do Prezeis ao Orça mento Participativo  – 
Recife, 2003. 

______ Diagnóstico Urbanístico das ZEIS. Levantamento participativo da infra-
estrutura na ZEIS com COMUL instalada. 2005. 

______ Habitação, Plano Diretor e Estatuto da Cidade  – Recife - 2004 

FASE-PE, ETAPAS e CENTRO JOSUÉ DE CASTRO – Uma política inovadora de 
urbanização no Recife – 10 anos de PREZEIS  – Recife, 1999. 

______ Consórcio Urbano pelo direito à Cidade – uma experiência de ONGS e 
Movimentos Populares em Pernambuco, mimeo, 2007. 

______ PROJETO “DIREITO À CIDADE”: Fortalecendo os sujeito s populares 
urbanos de Pernambuco , mimeo (2006) 

OBSERVATÓRIO PE. Fase PE; Etapas; Prezeis; PGGEO – UFPE. Banco de 
dados das zonas especiais de interesse social do Re cife  – BD ZEIS. Recife, 
2004. CD-ROM. 

UFPE/FADE. Cadastro das áreas pobres da cidade do Recife . Recife, 1998. 



 

 

172 

HABITAT PARA A HUMANIDADE BRASIL. Relatório do Projeto Operação 
Trabalho . Recife. Setembro de 2007. 

 



 

 

173 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, T.B. O nordeste brasileiro face a globalização, impactos  iniciais, 
vantagens competitivas .  Recife, UFPE, 1999 (mimeografado) 

___________ Nordeste, nordestes: que nordeste? In: Afonso, R. de B. A.; Silva, 
P.L.B. (orgs) - Desigualdades regionais e desenvolvimento . São Paulo: FUNDAP/ 
Universidade Estadual Paulista, 1995. 

BAJOIT, Guy. Olhares sociológicos, rostos da pobreza e concepçõe s do 
trabalho social . In: Conceitos e dimensões da pobreza - uma abordagem 
transnacional.  Ed. Unijuí, 2006. p. 91-102 

BALSA, Casimiro. Conceitos e dimensões da pobreza - uma abordagem 
transnacional. In: Conceitos e dimensões da pobreza - uma abordagem 
transnacional. Ed. Unijuí, 2006. p. 9-30. 

BAUER, Martin W. Análise de conteúdo clássico: uma revisão.  In: Bauer, Martin 
W. e Gaskell, George (Orgs). Pesquisa qualitativa: com texto, imagem e som: um 
manual prático. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, p. 189-217 

BOURDIN, A. A questão local . Rio de Janeiro: DP & A, 2001 

CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social – uma crônica do salário.  
4ª ed. Petrópolis – RJ: Vozes, 1998. 

CASTORIADIS, C. As encruzilhadas do labirinto: os domínios do homem . Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1987 

DEMO, Pedro. Política Social, Educação e Cidadania. 8ª ed. Papirus Editora. 2005 

ENGELS, F.A. A origem da família, da propriedade privada e do Es tado . Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira. 1982 

FREIRE, Maria do Carmo Marques. Desenvolvimento Sustentável e Pobreza. 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social do 
CCSA, da Universidade Federal de PE – 2003 

FURTADO, Celso. O Desenvolvimento como um Processo Endógeno. In Cultura 
e desenvolvimento em época de crise. São Paulo: Paz e Terra, 1984 pp. 105 – 126. 

GARCIA, Joana. Política Social e Serviço Social – contextos distin tos, desafios 
semelhantes.  Revista Serviço Social e Sociedade. Ano XXVII, Nº. 86 - Julho de 
2006. 



 

 

174 

GILL, Rosalind. Análise de discurso.  In: Bauer, Martin W. e Gaskell, George (Orgs). 
Pesquisa qualitativa: com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2002, p. 244-270 

GOHN, Maria da Glória Marcondes. Conselhos Gestores e participação 
sociopolítica.  3ª ed. São Paulo: Cortez, 2007 

______ O Protagonismo da Sociedade Civil: movimentos socia is, ONGs e 
redes solidárias.  Coleção Questões da Nossa Época, v.123. São Paulo: Cortez, 
2005  

GRAMSCI, Antonio. A Ciência Política e o Príncipe Moderno . In Fontes, Martins. 
Antonio Gramsci: obras escolhidas. São Paulo: Novas Direções, 1978. 

GRUPPI, Luciano. Tudo começou com Maquiavel, as concepções de Estado  em 
Marx, Engels, Lenin e Gramsci . Porto Alegre: L&PM, 1996. 

GUIMARÃES, R.P. O desafio do Desenvolvimento Sustentado.  Lua Nova. 
Revista de Cultura Política. V.35, p. 113-136, 1995  

HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural na esfera pública: investigações quanto à 
categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1984 

__________ Teoria da La Accion Comunicativa . Madri: Taurus. 1985 

HOBBES, T. O Leviatã . Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultura, 1998  

IAMAMAOTO, Marilda Vilela. A questão social no capitalismo.  In: Revista 
Temporalis, nº. 03, ano II, 2ª ed. 2004 

____________ Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço  de uma 
interpretação histórico-metodológica.  18 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

LAVINAS, Lenas. Pobreza, Desigualdade e Exclusão contexto atuais . 75 p. 2003. 
Mimeo. Disponível em www.prefeitura.sp.gov.br.  

LÊNIN, V.I. O Estado e a Revolução  – São Paulo. Hucitec, 1978. 

LOCKE, J. Segundo Tratado de Governo Civil . Os Pensadores. São Paulo: Nova 
Cultura,1988. 

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe.  Coleção Leitura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996. 



 

 

175 

MARTINELLI, Maria Lúcia. O uso de abordagens qualitativas na pesquisa em 
Serviço Social.  In: MARTINELLI Maria Lúcia (Org). Pesquisa qualitativa. Um 
desafio instigante. São Paulo: Veras Editora. 1999.p. 19-27 

MAX-NEEF, M., Elizalde. A., HOPENHAYAN, M. Desarrollo a Escala Humana: 
uma opción para el futuro . Uppsala: CEPAUR, DAG Hammarrs Foundation 1996.  

MILL, J.S. Na essay on government . Cambridge, Cambridge Un. Press, 1937 

MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. Os Pensadores. São Paulo. Nova Cultura. 
1988. 

NETTO, José Paulo. Cinco notas a propósito da questão social  - In: Revista 
Temporalis, nº. 03, ano II, 2ª Ed. 2004 

PASTORINI, Alejandra. Quem mexe os fios das Políticas Sociais – Revista 
Serviço Social e Sociedade, nº. 53. 1997 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. 1934 - A Reforma do Estado dos anos 90: Lógica 
e Mecanismos de Controle  / Luiz Carlos Bresser Pereira. Brasília: Ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado. Cadernos MARE da Reforma do 
Estado; V.1. 1997. 58p. 

POCHMANN, Márcio. As políticas de geração de emprego e renda: experiê ncias 
internacionais recentes – do livro Reformas do Estado e Políticas de Emprego no 
Brasil, pp. 109-124. Do programa de capacitação de gestores de políticas de 
emprego no Distrito Federal. UNICAMP 1998. 

POTYARA A. P. PEREIRA. Questão Social, Serviço Social e Direitos de Cidadania, 
In: Revista Temporalis, nº. 03, ano II, 2ª Ed. 2004 

RAICHELIS, Raquel. Legitimidade popular e poder público – São Paulo: Editora 
Cortez, 1988 

__________  Esfera Pública e Conselhos de Assistência Social: c aminhos da 
construção democrática . 2ª ed. São Paulo: Editora Cortez, 2000 

ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: Afinal, do que se trata?  3ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006. 

____________ Alguns aspectos relativos à Evolução 2003-2004 da P obreza e 
da Indigência no Brasil , Disponível em: http://www.assistenciasocial.rj.gov.br Acesso em 
02/02/07. 

SANTOS, Boaventura de S. (org). Democratizar a democracia . Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 2002 



 

 

176 

SANTOS, Milton. Pobreza Urbana . Anais do Seminário Nacional sobre Pobreza 
Urbana e Desenvolvimento. Recife: UFPE. 1979. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade . São Paulo: Cia. das Letras, 
2000. 

_____________Desigualdade reexaminada . Rio de Janeiro: Record, 2001. 

SALES, Ivandro da Costa. Os desafios da Gestão Democrática da Sociedade 
(em diálogo com Gramsci).  Sobral - CE: Edições UVA. Recife, PE. Editora da 
UFPE, 2006. 2ª ed. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico.  22ª Ed. São 
Paulo: Cortez, 2002 

SILVA, Ademir Alves da. A gestão da seguridade social brasileira, entre a 
política e o mercado.  2ª ed. São Paulo: Cortez, 2007 

SIMMEL, G.  Les pauvres . Paris: Presses Universitaires de France, [1907] 1998. 

SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de Movimentos Sociais.  Edições Loyola: São 
Paulo, 1993 

SOUZA, Marcelo José Lopes de. Urbanização e Desenvolvimento no Brasil atual . 
Série Princípios: Ed Ática 1996. 

STASSEN, Jean-François. Exclusion and participation: can the excluded 
become able to participate ? Belgium: Université de Liége, 1999. 
 
YASBEK, Maria Carmelita. Pobreza e exclusão social: expressões da questão 
social . In: Revista Temporalis, nº. 03, ano II, 2ª ed. 2004 

TOWNSEND, P. Conceptualising Poverty In. The International Analysis the 
poverty .  London: Haverster Wheatsheaf, 1993. 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a 
pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política Maquiavel, Hobbes, Locke, 
Montesquieu, Rousseau, "o federalista ” . São Paulo: Ática, 1993. 
 
ZAPATA, Tânia. Desenvolvimento territorial à distância.  Tânia Zapata, Mônica 
Amorim, Paulo César Arns. Florianópolis: SEAD/UFSC, 2007 

 

 



 

 

177 

 

 

 

 

 

APENDÍCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

178 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL  
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL  

ROTEIRO DE ENTREVISTA LIDERANÇAS  

 

Identificação  

1. Nome: _____________________________________________________  

2. Idade:  

a. ( ) 18 – 30  b. ( ) 31 – 45   c). ( ) 36 - 50 d. ( ) 51 – 65  f. ( ) + 65  

3. Sexo:   

a. ( ) Fem. b. ( ) Masc.  

4. Organização que representa ____________________________________ 

• Quando veio morar aqui em Caranguejo? 

• Quando e Porque se tornou liderança? 

• Como você avalia a organização social e política da comunidade?  

• Quais as conquistas da comunidade nos últimos anos? 

• Quais as organizações que contribuíram para essas conquistas? 

• E o programa Operação Trabalho, como aconteceu?   

• Qual a influência que a comunidade pode ter na execução do programa? 

• Como você avalia o papel da Comissão de Gestão do Projeto 

• Vocês participaram das decisões? 

• Você considera que o processo foi democrático? Por quê? 

• A implementação do programa Operação Trabalho influenciou na 

relação das lideranças da comunidade? Em que fortaleceu ou ajudou? O 

que enfraqueceu ou prejudicou? 

• Qual o papel das ONGS nesse processo? 

• E qual foi o papel da cooperação internacional? 

• Qual a contribuição desse trabalho para o Desenvolvimento Local de 

Caranguejo Tabaiares? 

 

Entrevistador(a) __________________                     Data: ____/_____/_____  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL  
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL  

ROTEIRO DE ENTREVISTA ONGs 

 

1. Nome: _____________________________________________________  

2. Idade:  

A. () 18 – 30 b(. () 31 – 45 c) . ( ) 36 - 50 d. ( ) 51 – 65  f. ( ) + 65  

3. Sexo:   

a. ( ) Fem. b. ( ) Masc.  
4.Organização que representa________________________________ 

• Qual o trabalho que sua ONG desenvolve em Caranguejo Tabaiares? 

• Você considera que há um processo de DL ocorrendo na área? Quais os 

resultados e/ou dificuldades? 

• Como você avalia a execussão do programa Operação Trabalho na 

comunidade? 

• Como você compreende que se deu o papel da comissão de gestão do 

programa? 

• Qual a sua avaliação sobre esse processo de Gestão: o processo decisório, a 

transparência? 

• Como você compreende o papel das ONGs nesse coletivo? 

• E o papel das lideranças? 

• Qual a contribuição dessa experiência para o Desenvolvimento Local de 

Caranguejo Tabaiares? 

 

 

 

Entrevistador (a) __________________  

Data: ____/_____/_____ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL  
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA OPERAÇÃO TRABALHO 

 

1. Nome: _____________________________________________________  

2. Idade:  

a. ( ) 18 – 30  b. ( ) 31 – 45   c). ( ) 36 - 50 d. ( ) 51 – 65  f. ( ) + 65  

3. Sexo:   

a. ( ) Fem. b. ( ) Masc.  
4.Organização que representa ________________________________ 

• Fale-me sobre o Programa Operação Trabalho  

• Como foi a implementação do Programa Operação Trabalho em Caranguejo 

Tabaiares?  

• Houve alguma diferença no processo de implementação na comunidade de 

Caranguejo Tabaiares? Quais as particularidades que ele sofreu naquela 

área? 

• Como você compreende o papel da comissão na execução do programa?  

• Como você entende o papel da prefeitura nesse processo e como você avalia 

que a comunidade compreende? 

• Como você avalia o papel das lideranças na implementação do programa 

Operação Trabalho? 

• Como você avalia o papel das ONGS no processo de Caranguejo (na 

execução do programa e no desenvolvimento da comunidade) 

• Quais os aprendizados que vocês tiveram com essa experiência? 

• Qual a contribuição desse processo para o Desenvolvimento Local em 

Caranguejo Tabaiares? 

 

 

Entrevistador (a) __________________  

Data: ____/_____/_____ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL  
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL  

ROTEIRO DE ENTREVISTA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

 

1. Nome: _____________________________________________________  

2. Idade:  

a. ( ) 18 – 30  b. ( ) 31 – 45   c). ( ) 36 - 50 d. ( ) 51 – 65  f. ( ) + 65  

3. Sexo:   

a. ( ) Fem. b. ( ) Masc.  
4.Organização que representa________________________________ 

• Como você observa a execução do Operação Trabalho? 

• Como o processo de Desenvolvimento Local facilitou e/ou dificultou a execução 

do programa Operação Trabalho? 

• Qual a influência desse programa no Desenvolvimento Local da comunidade? 

• Quais os principais sujeitos que contribuíram para a execussão do programa? 

• Como você compreende que se deu o papel da comissão de gestão do 

programa? 

• Qual a sua avaliação sobre esse processo de Gestão: o processo decisório, a 

transparência? 

• Como você compreende o papel das ONGs nesse coletivo? 

• E o papel das lideranças? 

• Qual o papel da cooperação internacional? 

 

Entrevistador (a) __________________  

Data____/_____/_____ 
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ANEXO 1 – TERMO DE COMPROMISSO DA COMISSÃO 
  

 Termo de compromisso para a execução do projeto 
Centro de Apoio à Economia Solidária e Popular Recife 

 
Objeto 
 

• A execução do projeto de construção do Centro de Apoio à Economia Popular e 
Solidária, situado na Zeis Caranguejo Tabaiares na cidade de Recife – Brasil, como 
também a implementação de um modelo de autogestão. 

 
Contexto: 
 

• As Municipalidades de Nantes e de Recife assinaram em 2003 um Acordo  de 
Cooperação, comportando um eixo cultural, um eixo ecológico e um eixo 
socioeconômico com a centralidade na Economia Solidária. A cooperação no eixo 
economia solidária considerou a atuação já desenvolvida desde muitos anos pelo 
Centro Josué de Castro e  ETAPAS, duas ONG´s de Recife em parceria com FDH 
que desenvolvem ações na Zeis Caranguejo Tabaiares, situado perto do centro da 
cidade, ao longo do rio Capibaribe, onde residem aproximadamente 3.648 habitantes, 
das quais a grande maioria é composta de famílias em grande dificuldade.  

  
• Na continuação dos acordos entre as duas Municipalidades, a Cidade de Nantes votou, 

na sua sessão dos dias 1° e 2 de abril 2004, uma subvenção excepcional de 17.500 €, 
em benefício  do Centro de Apoio à Economia Popular e Solidária que será 
veiculada via Frères des Hommes de conformidade ao projeto em questão.  

 
• A concepção inicial deste projeto previa também instalações de beneficiamento de 

camarão. Contudo, o recurso público oriundo da SENAES/MTE não permite a 
construção, apenas reformas. Diante disso, a prefeitura de Recife assume parte da 
construção do Centro de Apoio à Economia Popular e Solidária com recursos 
próprios, conforme planta em anexo, ficando para uma segunda fase a construção do 
espaço que abrigará o beneficiamento da atividade de caprinocultura. 

 
• Diante desta nova realidade, o Centro de Apoio à Economia Popular e Solidária terá 

uma cozinha comunitária, salas de capacitação e de informática, espaço para 
comercialização na perspectiva de fortalecer as principais atividades da produção 
definidas pelas organizações da comunidade de Caranguejo Tabaiares.  

 

DA EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
A realização das atividades do projeto será um trabalho permanente de articulação e 
negociação com todos os atores (públicos e privados) ligados ao projeto, incluindo discussões 
sobre os elementos identificados no curso da ação, que permitam pensar progressivamente as 
perspectivas do projeto. Sendo as responsabilidades assumidas da seguinte maneira: 
 
Prefeitura do Recife: 

• A prefeitura, se responsabiliza pela construção do prédio onde funcionará o Centro de 
Apoio a Ecosol, através do Programa Operação Trabalho; 
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• O Centro de Apoio a Ecosol contará com uma cozinha comunitária que será equipada 
pelo Programa Fome Zero da Prefeitura com recursos do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

• Os demais equipamentos do Centro (computadores, mesas, cadeiras e outros 
necessários ao funcionamento adequado) serão de responsabilidade da prefeitra do 
Recife ; 

• Administração operacional, segurança e manutenção das instalações, inclusive os 
serviços de luz e água. 

 

Centro Josué de Castro: 

• O pagamento das bolsas para os alunos em formação para construção civil do 
programa Operação Trabalho, com recursos da Cooperação Nantes/Recife; 

• Compor e animar a comissão de acompanhamento da execução do projeto; 
• Assessorar, capacitar, apoiar a formação e implementação de um conselho de 
autogestão do Centro de Apoio a Economia Popular e Solidária. 
 
Etapas: 
 
• Compor e animar a comissão de acompanhamento da execução do projeto; 
• Estimular a participação da juventude nas atividades do referido Centro; 

 
 
Organizações da comunidade local; 
 
• Compor a comissão de acompanhamento da execução do projeto; 
• Conhecer e aprovar os critérios de seleção dos alunos da Operação Trabalho; 
• Acompanhar o processo de seleção na comunidade dos alunos para a formação do 
Operação Trabalho; 
• Acompanhar a execução financeira do projeto. 
• Participar e definir os critérios de formação do Conselho de autogestão do Centro; 
• Participar da capacitação para autogestão do referido Centro.   

Período de execução 
 

O período de execução do projeto vai ...... a......, período em que deverá ocorrer a 

inauguração do Centro de Apoio a Economia Popular e Solidária.  

 
 Assinam o presente Termo de Compromisso as organizações participantes da Comissão de 
acompanhamento do Projeto: 
 
 
Prefeitura do Recife: 

Centro Josué de Castro: 

ETAPAS: 
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União de Moradores 

Associação de Moradores; 

Clube de Mães: 

Clube de Idosos: 

COMUL 

Associação dos Carcinocultores 

Jovens Empreendedores 
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ANEXO 2 - DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS ANALISADOS  
 

Nome Tipo  Responsável pela 
elaboração 

Data, número, 
local 

Quantidade 
de laudas 

Formato  

Apresentação resumo da proposta 
pedagógica do programa Operação 
Trabalho 

Apresentação 
slides 

Wanúzia Barreto – 
coordenação pedagógica 
do programa Operação 
Trabalho 

06/03/2006 
Recife 

Sete Digitado 

Apresentação institucional do programa 
Operação Trabalho – Caranguejo 
Tabaiares 

Apresentação 
slides 

 
Não está assinado 

Não está datado, 
mas foi 
apresentado no 
intercâmbio com 
a França em 
2008 

Onze Digitado 

Apresentação institucional do programa 
Operação Trabalho – todas as áreas 

Apresentação 
slides 

 
Não está assinado 

Não está datado, 
mas é anterior a 
implantação em 
Caranguejo 
Tabaiares 

Vinte e 
duas 

Digitado 

Relatório Reunião comunidade e 
parceiros para apresentação da 
proposta de construção do Centro 

Documento Rosineide – CJC 17/08/2006 Duas  Digitado 

Termo de Compromisso Documento  Comissão Gestora do 
Projeto 

29/08/2006 
Recife 

Três Digitado 

Relatório Reunião da Comissão de 
Gestão do Projeto 

Relatório Juliene Tenório – Técnica 
da Etapas 

04/09/2006 – 
Recife 

Três Digitado 

Ata de Reunião da Comissão Ata Wanúzia Barreto – 
Porgrama Operação 
Trabalho 

22/09/2006 – 
Recife 

Três Digitado 

Memória de reunião da Comissão Relatório Não está assinado 17/11/2006 – 
Recife 

Uma Digitado 

Relatório reunião Comissão Relatório Benoit – representante de 
Frères des Hommes 

18/12/2006 – 
Recife 

Duas Digitado 



 

 

187 

(cooperação internacional) 
Relatório reunião da Comissão Relatório Benoit – representante de 

Frères des Hommes 
(cooperação internacional) 

11/01/2007 Duas Digitado 

Relatório reunião da Comissão Relatório Reginaldo Marques – 
Biblioteca Comunitária; 
Benoit – FDH; Neidinha – 
CJC 

24/01/2007 Quatro Digitado 

Relatório reunião da Comissão Relatório Cíntia Albuquerque e 
Andréa Perotti – Habitat 
para Humanidade 

01/02/2007 Duas Digitado 

 


