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RESUMO 

 

A presente Pesquisa se propôs analisar, comparativamente, a atuação da 

representação do segmento popular bem como dos membros das ONGs, num 

modelo de gestão democrático-participativa, no espaço do Fórum Permanente do 

PREZEIS-Recife, objetivando desvendar quem detém o papel hegemônico e 

protagonístico no processo decisório de definição das políticas públicas, voltadas 

para as questões relativas à urbanização e à legalização do uso e posse da terra. 

No percurso metodológico, foram adotados instrumentos e técnicas de 

aferição da intensidade, tomando por base os indicadores de freqüência, bem como 

a quantidade e o conteúdo das intervenções registradas, e da qualidade, através dos 

indicadores de grau e nível, no que se refere à participação de cada integrante do 

Fórum, no decorrer do ano de 2002. 

A escolha do Fórum, como objeto empírico desta Pesquisa, deveu-se à sua 

longa história (mais de uma década) como um espaço democrático que tem 

possibilitado à sociedade civil, representada pelo poder público, pelas ONGs e pelas 

organizações populares, debater e propor sobre as demandas e interesses das 

classes subalternas relativas às questões de habitabilidade e desenvolvimento 

urbano. 



 

 

 

 
 

Após a análise dos dados da Pesquisa, constatou-se que cabe ao segmento 

popular a hegemonia no processo de decisão do Fórum, demonstrada pelo maior 

número de intervenções e proposições registradas e aprovadas. Mesmo detentoras 

de maior capacidade técnico-intelectual e, portanto, com maior índice de qualidade 

de participação, as ONGs se limitam a prestar assessoramento técnico-pedagógico 

às organizações populares, permitindo que o segmento popular exerça plena 

autonomia na sua atuação dentro do âmbito do PREZEIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This Research, comparatively, analyses the performance of the popular 

segment representatives and the nongovernmental organizations members in a 

democratic management participation within PREZEIS–Recife Permanent Forum, 

aiming at desclosing who that plays the key role in the decision process of defining 

public policies designed to urbanization issues and to legalization of the land use and 

ownership. 

The methodology included studying the mechanisms which evaluated the 

intensity through frequency indicators as well as the amount and content of 

registered interventions, and the quality by level and degree indicators related to 

each person’s participation in the Forum, during the year of 2002. 

This Forum was chosen as a subject of this Research, on account of its 

history (more than a decade) as a democratic space where civil society represented 

by public people, ordinary people  and nongovernmental organizations have debated 

about and proposed demands and interests for low-income classes related to 

housing and urban development issues. 

This Research came to the conclusion that  popular segment is responsible 

for the unity in the Forum’s decision process by demonstrating a greater amount of 

interventions as well as registered and approved proposals. Although the 

nongovernmental organizations members demonstrate an upper level related to 

technical-intellectual ability with a participation of a higher quality, these organizations 

do not give but popular organizations technical-pedagogical support, allowing them to 

perform full autonomy in the realm of PREZEIS – Recife Permanent Forum. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil de hoje, a participação popular nas decisões do governo, através 

dos canais institucionais existentes, é uma realidade, principalmente a partir dos 

anos 80/90 com o advento da descentralização. Esses canais surgem como 

resultado da descentralização e funcionam como instrumentos do Estado, para 

possibilitar a participação da sociedade civil na gestão das políticas públicas. Assim 

sendo, a participação popular na esfera pública se amplia, através dos canais 

institucionais. 

 Numa referência à política social do poder local após a Constituição de 

1988, Souza Filho (1999) afirma que a descentralização, com a destinação de mais 

recursos aos municípios, possibilitou, por um lado, a desresponsabilização das 

esferas federal e estadual na implementação das políticas sociais, permitindo que se 

instalasse, nos municípios de reduzida organização da sociedade civil, uma prática 

patrimonialista e relações utilitárias entre Estado e ONGs, objetivando a privatização 

da política social estatal e os interesses particularistas das ONGs. Porém, por outro 

lado, propiciou aos municípios com maior organização da sociedade, elaborar 

políticas em que haja maior participação e conteúdos mais adequados às demandas 

sociais, valendo-se dos trabalhos das ONGs, cujos resultados foram positivos, para 

chamá-las à parceria. 
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Nessa perspectiva a descentralização apresenta-se como uma via de mão 

dupla: por um lado, possibilita a desresponsabilização do Estado pela 

implementação das políticas sociais, por outro, atende aos segmentos populares, 

que clamavam por uma maior participação nas decisões governamentais de 

interesse público, principalmente a nível local. 

Descentralização e participação crítica não são panacéias, e serão positivas 

ou negativas dependendo da forma como se processam no contexto político que 

esteja vigendo. Contraditoriamente, a descentralização pode afastar o Estado de seu 

papel de principal condutor das políticas sociais, por viabilizar a participação, a 

mobilização e a organização da sociedade civil, transferindo responsabilidades, sem 

repassar os recursos necessários e sem dividir poder. 

Ao tratar dos movimentos sociais, Caccia Bava (2000) aborda a questão da 

participação é complexo e difícil, porque os tempos mudaram e, embora o cenário 

seja de pleno vigor democrático, o país se pauperiza de forma profunda e acelerada. 

Este é um desafio para os movimentos sociais, que desde os anos 70, vêm 

enfrentando um Estado centralizado, hierárquico e corrupto, na busca por espaços 

de participação democrática. Já nos anos 80, estes movimentos, além dos 

sindicatos, se articulam e conseguem apoio de diversos setores da sociedade, 

como: a Igreja, os intelectuais e as lideranças políticas. Nessa década, os 

movimentos são mais de contestação, com protestos e reivindicações em prol da 

democracia. 

Para o mesmo autor, nessa trajetória muda o cenário político e novos atores 

coletivos entram em cena como, por exemplo, as organizações populares que 

reivindicam participação nas decisões das esferas estatais, através de seus 

representantes. 
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Para Mota (1995), 

“no Brasil, a década de 80 representou uma derrota para 

os trabalhadores no campo econômico, mas, certamente, 

o mesmo não ocorreu no campo da ação política 

organizada das classes subalternas. Os trabalhadores 

ampliaram,significativamente, sua organização com a 

formação do novo sindicalismo político, com a criação da 

CUT, com a construção do Partido dos Trabalhadores e 

com um amplo leque de movimentos reivindicatórios” 

(MOTA, 1995: 104). 

Assim, conseguiram construir sua autonomia político-ideológica, resistindo 

ao estabelecido e superando o “nível econômico-corporativo”, para atingir o nível das 

reformas político-econômicas. 

Nessa nova fase, os movimentos populares vão a busca de canais de 

interlocução e negociação com o Estado para participarem mais efetivamente nas 

decisões do governo, as quais têm se dado à revelia dos seus interesses. 

Para Mota (1995), a crise econômica que se instala no país nos anos 90, 

provoca o aparecimento de movimentos sociais policlassistas, desprovidos de 

qualquer característica de movimento social popular, sob a égide de um aparente 

interesse de denunciar o “caos” que se instalou na sociedade, citando como 

exemplo: as campanhas em favor da cidadania contra a fome, pela ética na política 

etc., portanto diferentes daqueles surgidos nos anos 80. 

É nesse contexto que se projetam as ONGs, as quais passam a conduzir o 

discurso da autonomia, fora do espaço da esfera governamental, criando uma 

dicotomia entre eficácia  estatal e eficácia privada. Concretamente a proposta é de 
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aliança, conclamando a sociedade à parceria, apoiada na solidariedade entre 

classes opostas e na primazia da ética. 

De acordo com Ribeiro (2000), a gênese e formas de expressão dessas 

ONGs são resultantes de entidades filantrópicas do passado, de instituições de 

assessoria às organizações populares, assim como da institucionalização das 

associações que representam os movimentos sociais populares. 

O aumento das ONGs, no contexto da sociedade brasileira, se deu graças 

ao incentivo do Estado, na medida em que transfere responsabilidades à sociedade 

civil e se isenta da obrigação de conduzir as políticas sociais, quando reduz o seu 

tamanho e seu raio de ação. Nesse momento atribui valor significativo às ações 

privadas, direcionadas à filantropia, em especial aquelas que não têm caráter 

político. 

Hoje, as ONGs estão sendo requisitadas, principalmente pelo poder local, a 

colaborarem na formulação e implementação das políticas públicas, como no caso 

do Fórum do Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social 

(PREZEIS). 

À semelhança de outras formas, o PREZEIS faz parte do espaço público, 

como o orçamento participativo, conselhos, redes, etc, em que são discutidas 

questões de interesse geral, que se apresentam proposições de políticas públicas, 

realizam-se negociações e efetiva-se o controle social das ações e decisões do 

poder político. Em geral, este processo vincula-se à estrutura do Estado, com a 

participação representativa da sociedade civil e tem caráter consultivo e/ou 

deliberativo. 

O Fórum do PREZEIS é esse tipo de espaço de articulação política, a nível 

macro, do conjunto das ZEIS, onde são discutidos os problemas comuns 
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relacionados à urbanização e à legalização e posse da terra dos assentamentos 

populares de Recife, assim como são definidas as ações prioritárias de interesse das 

comunidades, num processo de relações entre representantes dos movimentos 

populares, das ONGs e do poder estatal local. Assim sendo, a gestão do Fórum é 

um tipo de gestão representativa e participativa, descentralizada, onde os seus 

integrantes assumem a co-responsabilidade neste processo, uma vez que o 

PREZEIS foi criado para ser este espaço de participação, enquanto canal 

institucional de decisão no atendimento das demandas dos segmentos populares. 

Entre as razões que nos levaram a pesquisar de que forma as relações 

sociais se estabelecem entre as organizações populares e as ONGs, a principal 

reside no fato de que as primeiras reivindicam autonomia e defendem esta condição 

em nome da efetividade de suas ações e em prol do atendimento de suas 

necessidades. Nessa perspectiva, a atuação em parceria com as ONGs pode 

representar uma limitação de seus objetivos e, portanto, uma limitação de sua 

autonomia no planejamento e na execução de seus projetos sociais. Além disso, 

essa parceria pode comprometer seus propósitos de defesa dos direitos sociais e de 

luta contra as desigualdades sociais. 

Porém, outras razões, não menos importantes, se impuseram, como: a 

constatação do refluxo dos movimentos sociais e populares, sem razões plausíveis, 

em determinados períodos históricos; a discussão sobre o processo de 

descentralização e a eficácia das políticas sociais; a gestão dos projetos sociais 

realizados em parceria com as ONGs. 

E, finalmente, o interesse pessoal e profissional despertado, a partir de 

observações nos trabalhos de campo, realizado nas supervisões da prática de 

estágio e na orientação de projetos de iniciação científica dos alunos do curso de 
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Serviço Social, da UNICAP, como professora das disciplinas de Desenvolvimento de 

Comunidade, Metodologia do Serviço Social e Estágio Supervisionado. 

Esclarecemos que, para a realização da presente pesquisa, obtivemos a 

anuência tácita do conjunto dos integrantes do Fórum do PREZEIS, inclusive de sua 

coordenação, quando tivemos a oportunidade de apresentar na plenária do Fórum a 

nossa proposta de pesquisa. 

 Neste trabalho, definimos como objeto de estudo o segmento representativo 

detentor do papel hegemônico e protagonístico, no processo decisório de gestão 

democrático-participativa do Fórum do PREZEIS, no Recife, na relação entre os 

representantes do segmento popular e os membros das ONGs. Nessa direção, 

estabelecemos como objetivo geral analisar, no processo de participação em gestão 

democrática, no espaço do Fórum, quem detém o papel hegemônico e 

protagonístico. Além disso, objetivamos também: investigar as formas de relação e 

de articulação entre os representantes das organizações populares e das ONGs, no 

processo de decisão; identificar se entre os movimentos populares e as ONGs, no 

espaço do Fórum, prevalecem relações de autonomia ou de dependência; e, 

finalmente, verificar se, na medida em que recebem assessoria técnica e recursos 

financeiros da ONGs e do poder público, as organizações populares garantem a sua 

autonomia no processo deliberativo.  

Isso posto, definimos como hipótese desta pesquisa que o segmento 

popular, no Fórum do PREZEIS, embora sendo este um canal institucional criado 

pelo poder público e assessorado pelas ONGs, tem condições políticas para garantir 

o seu papel hegemônico e protagonístico no processo de decisão, assim como  

assegurar a sua autonomia nas relações que se estabelecem com outros 

representantes da sociedade civil, como as ONGs.  
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     Para confrontar a hipótese com a realidade, neste estudo nos propomos 

aferir a intensidade e a qualidade da participação dos representantes do segmento 

popular e das ONGs, com assento no Fórum, através dos indicadores de grau e 

nível, num processo de gestão participativa descentralizada, na esfera pública 

municipal. 

Após essa análise, tornar-se-á possível verificar se a relação entre as 

organizações da sociedade civil, que fazem parte do Fórum do PREZEIS, é uma 

relação de parceria democrática, em que prevalece a hegemonia das organizações 

populares ou se, no sentido oposto, a relação dessas com as ONGs é de dominação 

e dependência. 

Para realizar este estudo, definimos como unidade geográfica a cidade do 

Recife, onde estão concentradas as áreas ZEIS que integram o Fórum, âmbito de 

ação da política de urbanização, legalização e posse da terra do Plano de 

Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social. Este plano está direcionado 

para uma administração participativa e descentralizada, envolvendo diversos atores 

e foi criado pelo poder público municipal, embora por pressão e iniciativa dos setores 

organizados da sociedade civil, em especial do movimento popular, para ser um 

canal de participação na discussão, definição, acompanhamento e controle da 

política pública voltada para promover a urbanização e a regularização fundiária das 

ZEIS. Foi instituído por Lei Municipal, aprovada em 1997, como forma de 

regulamentar a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), sendo uma experiência 

pioneira no Brasil. Por sua vez o Fórum do Prezeis, antes regulamentado por 

decreto, passa a integrar a nova lei, como canal institucional deliberativo, assumindo 

a responsabilidade de gerir o Fundo Municipal do PREZEIS. 
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Como universo da pesquisa, definimos os representantes do segmento 

popular e das ONGs, participantes do Fórum do PREZEIS, respectivamente eleitos 

pelas suas COMULs  e lideranças comunitárias que compõem  o referido Fórum. 

Portanto, a investigação foi direcionada aos representantes das trinta e cinco 

(35) ZEIS, com COMULs instaladas (dirigentes e/ou suplentes), e das cinco ONGs, 

indicados por suas entidades, todos com assento no Fórum do PREZEIS. 

A escolha desse universo se deu pelo interesse em enfocar no nosso 

estudo, apenas, os representantes do segmento popular e das ONGS, objetivando 

analisar a quem cabe o papel hegemônico e determinístico, num processo de 

relações sociais, nas deliberações do Fórum. Portanto, ficam excluídos da análise os 

representantes do poder público municipal, muito embora tenham assento no Fórum 

e seja o espaço físico da URB-Recife, pertencente a PCR, utilizado para a realização 

das assembléias do Fórum. 

Na elaboração teórica para captar o real utilizamos fontes bibliográficas 

pertinentes ao tema, cujos pressupostos teóricos se apoiaram nas seguintes 

categorias analíticas, fundamentais para o aprofundamento do tema em questão: 

Democracia, Participação, Descentralização, Gestão, Sociedade Civil, Autonomia, 

Parceria, Movimentos Sociais Populares e ONGs. 

Numa primeira aproximação, para a definição do direcionamento da 

pesquisa, foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: 

• Contatos com a coordenação do Fórum para realizar o mapeamento das ZEIS; 

• Seleção das ZEIS que têm COMUL, uma vez que seus líderes são delegados 

oficiais, eleitos pelas comunidades, com assento no Fórum, portanto interesse da 

nossa pesquisa; 
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• Observação não-participante, em algumas assembléias do Fórum, para travar 

conhecimento com a realidade de estudo; 

• Levantamento de documentos pertinentes ao estudo, tais como: Livros de 

Presenças e de Atas, Legislação do PREZEIS e Documentos de Avaliação sobre 

o funcionamento do Fórum, elaborados por autores diversos. 

Para apreender e analisar a realidade empírica utilizamos como fontes de 

informações os Livros de Presenças e de Atas, onde constam os registros oficiais 

das assembléias, os quais nos permitiram aferir e analisar a intensidade e a 

qualidade da participação dos representantes do segmento popular e das ONGs, 

num processo de gestão participativa. A escolha desse instrumento permitiu uma 

análise mais objetiva do objeto de estudo, ou seja, o Fórum do PREZEIS. 

Para evitar o risco de desviar o foco da pesquisa, pela imprecisão ou 

distorção das respostas, nos abstivemos de utilizar técnicas de entrevistas, de 

qualquer natureza. Dessa forma, consideramos que as verbalizações constantes das 

atas e registradas pelo secretário do Fórum retratam mais fielmente o pensamento 

dos seus autores, em consonância com o discutido nas pautas das assembléias, 

expressando o significado de suas intervenções e dos seus posicionamentos 

políticos. 

Na análise da intensidade e da qualidade da participação, definimos como 

indicadores: para avaliação da intensidade, a assiduidade e a quantidade de 

intervenções registradas nos Livros de Presenças e Atas, e utilizamos os critérios de 

grau e nível para analisar o conteúdo das intervenções, obtendo dessa forma a 

qualidade da participação de cada representante. 
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Isso possibilitou, no final, determinar quem detém o papel hegemônico e 

protagonístico no processo decisório, no Fórum do PREZEIS, enquanto espaço de 

gestão democrática descentralizada. 

Para a consecução de nossos objetivos, dividimos a presente dissertação 

em 4 (quatro) capítulos: 

No primeiro capítulo, refletimos conceitualmente sobre democracia 

representativa e participativa, na trajetória histórica de sua evolução e na perspectiva 

teórica de diversos pensadores, como fundamentação para o trato da participação 

como mecanismo democrático. Nessa linha de raciocínio, conceituamos 

participação, abordamos seus tipos e formas, assim como os graus e níveis que 

possibilitaram na pesquisa empírica aferir a intensidade e a qualidade da 

participação dos representantes do segmento popular e das ONGs, no contexto do 

Fórum do PREZEIS. 

 No segundo capítulo, discorremos sobre a importância da participação e do 

poder decisório, demonstrando que é possível a participação cidadã nos 

mecanismos representativos, assim com é viável a democratização do poder de 

decisão, além de analisarmos com ocorre a gestão democrática, hoje, num processo 

de administração pública descentralizada, como forma de ascensão do segmento 

popular aos canais institucionais de participação.No fechamento desse primeiro 

capítulo, enfocamos os movimentos sociais populares e as ONGs, como 

manifestações da sociedade civil organizada, a partir da gênese, constituição e 

evolução histórica de ambas as organizações. No trato dos movimentos sociais 

populares, abordamos também suas lutas, conquistas e formas de participação nas 

esferas de decisão, enquanto sujeitos sociais, para o equacionamento dos 

problemas que afetam o seu cotidiano, garantindo seus direitos de cidadania. 
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Quanto as ONGs, descrevemos principalmente o novo redesenho de sua ação social 

e política, que não é apenas de afirmar sua autonomia em relação ao movimento 

popular, mas de redimensionar suas práticas sociais, ao encaminharem suas ações 

para uma prática de intervenção direta ou para mediar experiências e lutas das 

camadas populares, situadas por exemplo na esfera pública, como no caso do 

Fórum do PREZEIS. 

No terceiro capítulo, na análise da questão urbana, na cidade do Recife, 

traçamos o perfil da cidade, fazendo o resgate histórico da sua formação, desde o 

período do Império, com a criação da Província de Pernambuco, até os anos 2000, 

apresentando em especial seu quadro de pobreza urbana. Nessa reconstrução 

temos por objetivo demonstrar que, desde as suas origens, nessa cidade e em seu 

entorno, ou seja, no que veio a se constituir como sua região metropolitana, a luta 

dos pobres tem sido por terra firme – Recife é uma cidade de mangues – nas suas 

mais diversas manifestações: invasão, ocupação, cessão, doação etc. Esse 

movimento em busca de moradia tem provocado uma desorganização urbana, com 

proliferação de favelas nos espaço periféricos, desprezados pelos que moram no 

centro da cidade. Mesmo sendo os pobres responsáveis pela criação desses 

espaços, com o aterro dos manguezais, eles são, paulatinamente, deles expulsos, 

pela especulação imobiliária.Ainda nesse capítulo, procedemos à caracterização do 

Fórum do PREZEIS, no que tange à sua história, estrutura e funcionamento, como 

uma experiência de gestão democrática, de participação popular e de inclusão 

social, na esfera pública municipal, na luta pelo uso e posse da terra e por melhores 

condições urbanas, como um direito de cidadania da população excluída do acesso 

ao mercado imobiliário. 
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No quarto e último capítulo, apresentamos o resultados da pesquisa, 

realizada no Fórum do PREZEIS, onde avaliamos a intensidade e a qualidade da 

participação dos integrantes do segmento popular, delegados de suas COMULs, e 

das ONGs, representantes indicados por suas organizações, com assento no Fórum. 

Buscamos nesse capítulo desvendar as formas de relações existentes entre os 

participantes (parceria, dominação, concorrência), e, principalmente, detectar a 

quem cabe o papel hegemônico e protagonístico no processo decisório.  

Finalmente, apresentamos, nas considerações finais, a constatação de que 

o segmento popular tem uma participação destacada e concreta no Fórum do 

PREZEIS, detendo o papel hegemônico e protagonístico no processo de deliberação 

conjunta.  

Consideramos este estudo relevante, na área de conhecimento do Serviço 

Social, porque é mais uma contribuição para o entendimento sobre o movimento 

popular urbano, com relação, por exemplo: a sua configuração, seu significado, suas 

tendências, demandas e relações com o Estado e a sociedade civil. Além disso, as 

formas de mobilização e organização da sociedade civil, em especial dos 

movimentos populares, são preocupações que fazem parte do cotidiano da prática 

dos assistentes sociais. No que se refere às ONGs, esperamos, também, contribuir 

para o conhecimento sobre suas políticas de ação, perfil e papel junto aos 

movimentos sociais populares. 

Os resultados deste trabalho poderão ser utilizados: pelos assistentes 

sociais, na discussão e orientação da prática do Serviço Social junto aos 

movimentos populares e às ONGs; por outros profissionais, que têm interesse nesta 

temática, das áreas de Sociologia, Ciência Política, entre outros; pelos sujeitos 

sociais, envolvidos com movimentos sociais populares e/ou ONGs, na compreensão 
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da problemática das relações sociais entre essas organizações, assim como da 

importância da participação num processo democrático de gestão e deliberação; e, 

em fim, pelos alunos de graduação, como forma de subsidiar as práticas de estágio 

junto a essas organizações.   
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CAPÍTULO 1 

 

DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO  

 

Para discutir a institucionalização de canais de participação na gestão das 

políticas públicas, como um dos pontos significativos no processo de 

(re)democratização do Estado Brasileiro, definiu-se como eixo central da discussão 

os conceitos de democracia e participação, como mecanismo democrático. 

No trato aos canais institucionais de participação, torna-se necessário 

enfocar o surgimento e desenvolvimento dos Movimentos Populares Urbanos e das 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) como atores importantes no processo 

de democratização do país, a partir da década de 70, e a institucionalização dos 

canais de participação na gestão das políticas públicas como um dos pontos altos da 

consolidação da democracia, a partir dos anos 80, considerada a década das 

reformas institucionais mais importantes, pelas quais atravessa o Brasil. Em Recife, 

por exemplo, isso aconteceu precisamente no momento da criação do PREZEIS 

(1986) e da implantação do Fórum (1988), objeto de estudo da nossa pesquisa. 
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1.1 Democracia, Democracias 

Etimologicamente, a palavra democracia vem do grego  demokratia:  demos 

(povo)  e  kratos (poder), no sentido de governo do povo, conforme a máxima: o 

poder emana do povo e só por ele é exercido. 

Para melhor entendermos seu significado político é importante fazer 

distinção entre democracia representativa e democracia participativa. 

A delegação de poder representa, há séculos, um desafio para a 

humanidade. As diferentes explicações teóricas e ideológicas desse desafio 

expressam distintos interesses sociais em debate. 

Só nos regimes constitucionais modernos encontram-se as bases do 

sistema político representativo. Na antigüidade e no período medieval, as 

sociedades eram do tipo escravocrata ou servil e, por isso, esse tipo de sistema não 

pôde ser identificado, nem mesmo durante o Absolutismo – quando já se trabalha a 

idéia de contrato social, especialmente em Rousseau – pois o indivíduo, embora 

portador de certos direitos, é súdito e não cidadão. 

Na verdade, só a concepção liberal nos traz a idéia de sistemas 

representativos, como condição para o desenvolvimento e amadurecimento das 

sociedades mercantis e, conseqüentemente, do capitalismo que objetiva a 

acumulação de riqueza em regime de trabalho livre. 

O pensamento burguês justifica a necessidade e a legitimidade do Estado, 

através de duas vertentes ideológicas, partindo ambas do direito natural do homem 

à liberdade e da crítica ao Estado Absoluto: a) a concepção liberal proprietária e b) a 

concepção liberal igualitária. 

Apologista da primeira concepção, John Locke (1993) critica o Absolutismo e 

seu discurso ao direito divino como justificativa para o poder absoluto do Rei, e não 
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por seu caráter contratual. O direito natural é o direito à liberdade que, aliado ao 

trabalho, garante o direito à propriedade cuja defesa é dever do Estado. Daí o 

corolário de função precípua do Estado, controlado por representantes aos quais é 

delegado o direito de fazer e aplicar as leis. Cabe ao Estado garantir o direito à 

propriedade, bem como outros direitos. Não só em Locke, mas também em Kant 

esta concepção de Estado implica a pressuposição de que há cidadãos com direitos 

desiguais, pois existem os independentes e os dependentes, em função da 

propriedade. Aos últimos, por serem despossuídos, não caberia o direito de voto e 

de representação no poder do Estado (parlamentar). O Estado, é a expressão da 

soberania, do poder coercitivo, inclusive de condenar o homem à morte. 

Vem de Jean-Jacques Rousseau (1989), a outra vertente, liberal igualitária, 

que  acrescenta ao direito natural à liberdade, concebido por Locke, a idéia da 

igualdade como condição humana. Segundo esse liberalismo igualitário de 

Rousseau, os homens nascem livres e iguais, embora isso não correspondesse à 

realidade do meio em que ele vivia. Assim, passou a defender que a soberania do 

povo constituído de homens livres e iguais, não poderia ser transferida a um 

monarca, como pretendiam os absolutistas, nem poderia ficar, por contrato, nas 

mãos do Estado Parlamentar, mesmo por delegação. 

Para Rousseau, segundo Coutinho, “através de tal contrato, o povo se 

constitui como povo, gesta-se como sujeito coletivo”, (1994:126) e esta condição lhe 

permite estabelecer uma soberania intransferível e indivisível. Essa concepção, 

dadas às condições históricas de um mundo que se transformava com a acumulação 

de capitais, podia ser considerada uma utopia irreal, mas plantava o germe de um 

avanço democrático no bojo das concepções liberais. 
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Numa referência a Hegel, Coutinho (1994) ressalta que suas idéias surgem 

como uma forma de ultrapassagem dos limites do pensamento de Rousseau, 

afirmando que, a princípio, Hegel propõe uma comunidade democrática como 

superação dos conflitos e alienações, porém, mais tarde, percebe a diversidade 

entre os mundos grego e moderno, tendo como eixo central a particularidade, uma 

esfera social desconhecida na Antigüidade, que ele passou a chamar de sociedade 

civil. Não sendo um liberal, Hegel não se restringe à particularidade do mundo 

moderno, ao contrário, procura combiná-la com a primazia do público sobre o 

privado. Portanto, acredita que a manutenção de um esfera privada é condição 

necessária, mas não suficiente, tanto no nível objetivo do direito abstrato quanto no 

subjetivo da moralidade, bem como no reino da sociedade civil. Hegel, então, propõe 

uma superação (aufheben) dialética dessa sociedade civil, ou seja, que conserve, 

ilumine e eleve em nível superior essa esfera particular, perpassada por 

contradições, as quais serão controladas pelo Estado, na medida em que haja uma 

subordinação da sociedade civil. Isso para ele não é repressão, mas superação das 

vontades particulares. 

Para Hegel, segundo Tonet (1997:25), 

“equivocam-se os contratualistas ao verem  no Estado o 

resultado do consenso dos indivíduos. Pelo contrário, o 

Estado é o momento superior da racionalidade, que se 

impõe mesmo contra a vontade dos indivíduos, porque só 

ele pode fazer ascender a massa informe e anárquica da 

sociedade política. A distinção que Hegel faz, então, não 

é entre estado de natureza e estado de sociedade, mas 

entre sociedade civil e sociedade política, ou Estado”.   
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Segundo Coutinho (1994), ao tratar da eticidade, Hegel tenta demonstrar 

que a vontade geral, universal, de certa maneira, antecede e determina as vontades 

singulares. Não sendo resultante da ação das vontades singulares “virtuosas”, a 

vontade geral não é, portanto, produto de um contrato entre aquelas vontades mas, 

sim, um produto da evolução do espírito da história e dessa forma, é concretamente 

determinada. Para ele, a divisão do trabalho torna os homens dependentes uns dos 

outros, ao estabeleceram relações na produção, embora cada um procure atender 

seus interesses particulares. Ao mesmo tempo, o trabalho por especialidades 

propicia o surgimento de corporações, defensoras dos interesses de grupos a elas 

integrados. 

 Coutinho afirma que o sistema de corporações é um importante momento 

da sociedade civil hegeliana; e é bastante significativo que ele diga que é através 

das corporações (ou seja, de um sujeito coletivo) que a eticidade penetra na 

sociedade civil.O que Hegel na verdade pretende é colocar a vontade particular 

expressa pelas corporações, entre as vontades universal e singular, num processo 

de mediação superadora (conservada, eliminada e elevada a nível superior). Assim, 

as corporações representam uma etapa essencial para se chegar à vontade 

universal, nesse movimento dialético da aufheben. 

Com referência a essa questão, no Fórum do PREZEIS percebe-se a 

existência de interesses corporativistas, tanto por parte dos representantes do 

segmento popular quanto das ONGs. Pode-se afirmar, numa referência à Doimo 

(1995), que o Fórum apresenta uma face integrativo-corporativa, marcada pela 

interação seletiva entre os seu componentes, via implementação de políticas 

públicas e participação nos processos decisórios. Portanto, no processo de 

mediação, supera a face expressivo-disruptiva, marcada por conflitos, confrontos, 
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sectarismos políticos e afastamentos, freqüentes em períodos anteriores, em 

especial do movimento popular em relação ao poder público centralizador, autoritário 

e conservador. É como se, na corporação, voltando a Hegel, o indivíduo adquirisse 

capacitação para se tornar cidadão do Estado, sem abandonar o seu interesse 

pessoal. 

Entende-se, assim, que o Estado hegeliano, diferentemente do de 

Rousseau, é uma totalidade concreta e, portanto, pluralista, onde a hegemonia pode 

perfeitamente se articular com o pluralismo. Esta é, segundo Coutinho, a mais 

importante e decisiva contribuição de Hegel na constituição de uma teoria 

democrática do Estado.  

Para Coutinho (1994), ao formular seu conceito de hegemonia Gramsci deu 

importante contribuição à Teoria da Democracia, ao afirmar que, numa relação 

hegemônica, a vontade geral (universal) prevalece sobre a vontade particular ou o 

interesse privado. Valendo-se das idéias de Rousseau/Hegel sobre a vontade geral 

e, ao mesmo tempo, superando-as, Gramsci buscava trabalhar o conceito 

fundamental da sua hegemonia, ao dar-se conta do surgimento, no capitalismo, de 

uma esfera nova que ele chamou de sociedade civil. Esta não significa, para 

Gramsci, o mundo das relações de produção, nem está identificada, no sentido 

estrito, com o Estado, como confirmava Marx, mas é constituída pelos aparelhos 

privados de hegemonia originados nos processos de socialização da política e auto-

organizados em defesa dos interesses dos grupos e classes sociais; aparelhos 

privados porque a adesão dos grupos e classes sociais é espontânea, consensual, 

não coercitiva e  eles desempenham papel fundamental nas relações de poder, pela 

forma como se estrutura a esfera pública. 
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Para o referido autor, Gramsci concorda com Hegel, e, sobretudo com Marx, 

quando estes afirmam que as vontades são determinadas objetivamente pelos 

interesses materiais dos indivíduos que alcançam, pela superação, a universalização 

da sua  vontade (“associacionismo”), conduzindo à formação das corporações – 

aparelhos hegemônicos em Gramsci – superando os interesses econômico-

corporativos e orientando-se para uma consciência ético-política. 

Mas, como observa Coutinho (1994), ao tratar da adesão voluntária dos 

aparelhos privados, caracterizados como momentos do Estado ampliado – cujo 

espaço se amplia tanto para dominantes como para dominados – Gramsci está 

tratando de consenso e, portanto, se aproxima da visão contratual de Rousseau, 

rejeitada por Hegel. A concepção de Estado Ampliado em Gramsci, embora numa 

perspectiva marxista, aparece dotada da dimensão do consenso ou da legitimidade, 

diferentemente de Marx, que trata o Estado como instrumento de dominação de 

classes, de coerção, de violência. 

É exatamente no conceito de hegemonia que se torna explícita a questão do 

consenso político de Gramsci (1995),  para quem  o momento da hegemonia é o 

momento do consenso. Ela não é, segundo o autor, uma   síntese de coerção e 

consenso, pois ele faz uma clara distinção entre hegemonia e consenso por um 

lado, e dominação e coerção por outro. Hegemonia e consenso teriam sua base 

material na sociedade civil, enquanto que dominação e coerção teriam sua base 

material no Estado. Nesta linha de raciocínio, hegemonia implica:  primeiro um 

contrato celebrado em nível de sociedade civil, fazendo surgir os sujeitos coletivos 

(sindicatos, movimentos sociais, partidos etc.); e, segundo, entre governantes e 

governados, um contrato fundamentado na aceitação consensual da obrigação 
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política, própria das sociedades ocidentais, com base num mínimo de regras e de 

valores partilhados, de forma coletiva, pelos sujeitos. 

Em Gramsci, segundo Coutinho (1994), há uma relação próxima entre 

hegemonia e vontade coletiva nacional-popular, como há em Rousseau entre 

contrato e vontade geral, porém a hegemonia do primeiro autor se concretiza na 

construção dessa vontade coletiva que, por sua vez, gera o bloco histórico 

articulador dos diferentes grupos sociais. Tais grupos podem operar, com maior ou 

menor intensidade, numa catarse de superação de interesses econômico-

corporativos em prol da criação de uma consciência “ético-politica” universal. O 

alcance do universal em detrimento do particular, para Gramsci, não se dá pela 

repressão da vontade singular, como em Rousseau, mas através de uma superação 

dialética, como em Hegel, em que a vontade geral conserva e eleva, a nível superior, 

os diversos interesses particulares dos diversos componentes do bloco histórico. 

Portanto, de Hegel são absorvidas, a noção de eticidade, que Gramsci denomina de 

ético-politica, e, de Rousseau, a concepção do contrato na política, como criação de 

uma vontade geral intersubjetiva, por aquele denominada de vontade coletiva 

nacional-popular. 

Finalmente, em Gramsci – como em Rousseau – a democracia é a 

personificação de um contrato, fundado numa vontade geral e situado fora dos 

limites do capitalismo. 

Assim sendo, a base da proposta gramsciana de uma sociedade regulada 

(comunista) está na possibilidade da existência de amplas esferas sociais, em 

especial da política e das relações de poder das quais resultem contrato, isto é, da 

ação de homens conscientes e livres. Nesta sociedade é possível a criação de um 
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espaço público, fundamentado no diálogo e no consenso entre indivíduos sociais 

(expressão marxiana), desde que se possam suprimir os antagonismos das classes. 

Considero, portanto, que o Fórum do PREZEIS corresponde a esse espaço 

público, situado na esfera estatal, onde se processam as interlocuções entre 

sociedade civil e Estado, na definição, elaboração e implementação de Política 

Pública voltada para a urbanização, legalização e posse da terra. Assim sendo, 

pretendemos nesse âmbito, verificar de que tipo são as relações de poder entre as 

organizações e entidades que dele fazem parte, como os movimentos populares e 

as ONGs, no enfrentamento com a administração pública municipal, na discussão e 

deliberação de propostas de interesse da coletividade. 

Com base nessas vertentes e a partir delas desenvolvem-se, nos séculos 

seguintes, sistemas políticos representativos, com características diferentes, em que 

predomina a visão do liberalismo proprietário e possessivo. Tanto nas formas de 

repúblicas como de monarquias parlamentaristas, a soberania popular é transferida 

ao Parlamento que agrega as funções legislativas e executivas, no jogo das relações  

de forças atuantes no interior das instituições. Já nas repúblicas presidencialistas, a 

divisão de poderes e atribuições é mais clara e critérios diferentes elegem os 

poderes Executivo e Legislativo. 

Visto desta forma porém, o liberalismo nunca foi e não é sinônimo de 

democracia. Por exemplo, no que se refere aos sistemas eleitorais, nos países 

liberais dos dois últimos séculos, respeitadas as características de cada um, o direito 

à organização político-partidária e ao sufrágio universal foram conquistas difíceis. No 

século XIX, predominava o sistema do voto censitário, baseado na propriedade e no 

pagamento de impostos, razão pela qual o exercício democrático do voto era elitista 

e excludente. 
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Na época do Brasil-Império, foram excluídos do processo eleitoral os negros-

escravos, os índios, as mulheres e os pobres, ou seja, a maioria populacional, 

exclusão extensiva às primeiras décadas do século XX. 

As limitações à democracia representativa, residem no fato de que, embora 

seja um sistema multipartidário onde os cidadãos escolhem, pelo voto, os 

representantes que irão governá-los, esses eleitores não exercem controle direto 

sobre a forma como são governados, ou seja, não participam do processo decisório 

e legislativo. 

A democracia representativa pode ser parlamentarista, como ocorre em 

diversas Monarquias Constitucionais, como o Reino Unido, e também em Repúblicas 

da Europa ocidental, onde o Chefe-de-Estado, denominado Primeiro Ministro, não é 

eleito pelo voto direto do povo e sim pela coalizão de partidos majoritários no 

Parlamento. Pode também ser presidencialista, como no Brasil, onde os governantes 

são escolhidos pelo voto direto da população. 

Já a democracia participativa é a que conjuga a democracia representativa e 

a direta, como a do Brasil. A democracia direta é aquela exercida através de 

referendos, plebiscitos, consultas populares, audiências públicas e de forma 

permanente através dos mecanismos de gestão democrática, como: Fóruns e 

Conselhos, geralmente de composição paritária e caráter deliberativo e controlador. 

Nesse tipo de democracia, as decisões sobre questões que afetam a vida 

das pessoas são tomadas localmente, em que os participantes de reuniões 

municipais regularmente delegam algum tipo de poder a funcionários do governo, 

sob controle e, portanto, sujeitos à vontade do povo. Na cidade do Recife, por 

exemplo, essa prática é adotada no Conselho Municipal da Criança e do 
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Adolescente (CMCA), como também nos Conselhos Tutelares, cuja atuação é 

regularmente avaliada por assembléias nas regiões político-administrativas (RPAs). 

Concordamos com De la Mora (1997), quando afirma que no Brasil, nos 

últimos anos surgiram inúmeros canais de gestão democrática em diversos setores 

da sociedade e em todos os níveis das Políticas Públicas. 

Para o autor, 

“a consolidação da democracia na gestão das políticas 

públicas, e suas expressões: a descentralização, a 

articulação e a participação das entidades representativas 

da sociedade civil na formulação das políticas e no 

controle das ações exige a implantação e o eficiente 

funcionamento de mecanismos institucionais compatíveis 

com essa finalidade” (DE LA MORA, 1997: 1). 

A Constituição de 1988 possibilitou o surgimento dessa modalidade de 

articulação entre a sociedade civil e o Estado, por meio da elaboração, 

regulamentação e controle das ações das Políticas Públicas, independente de qual 

esfera tome a iniciativa: pública estatal, privada ou organizações da comunidade. E, 

mais especificamente, a Constituição institucionaliza a gestão participativa, pela 

criação de canais de expressão e de representação, que serviu  à organização e à 

participação da sociedade na gerência das políticas públicas, como: educação, 

saúde, assistência social, desenvolvimento urbano, meio ambiente etc. 

A participação na gestão está assegurada pelo princípio constitucional, 

contido no parágrafo único do artigo primeiro, o qual reza que “Todo poder emana 

do povo que o exerce através dos seus representantes eleitos, e diretamente, nos 

termos desta Constituição”. 
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A democracia participativa, ao contrário do que muitos pensam, não se 

reduz ao mero exercício do voto livre e direto. Na verdade, só há participação 

política efetiva quando o cidadão pode apresentar e debater propostas, deliberar 

sobre elas e, sobretudo, mudar o curso da ação estabelecida pelas forças 

constituídas, bem como sugerir ações alternativas, através das organizações a que 

pertence, tanto em sociedade (famílias, empresas, mídias, clubes, escolas etc.) 

quanto na esfera pública (conselhos de direitos, orçamento participativo, fóruns, 

ouvidorias etc). 

Por outro lado, na democracia representativa, o cidadão atua de forma 

indireta, ou seja, os eleitores votam nos seus candidatos, elegendo aqueles que em 

seu nome vão exercer o poder mas não tem nenhuma influência ou ingerência no 

processo de decisão sobre questões pertinentes aos interesses da maioria 

populacional, em especial dos menos favorecidos. 

Para Brandão (1997), a idéia de democracia participativa refere-se, 

geralmente, à democracia da Atenas dos séculos V e IV A. C. Porém, acredito que , 

na verdade, essa era um tipo de democracia direta, em que havia participação do 

cidadão na Ágora, porém restrita, porque só os homens ricos e livres podiam 

participar. Ainda, segundo Brandão, essa idéia também é usada, com certa 

freqüência, para explicitar a concepção de democracia de pensadores como 

Rousseau ou Stuart Mill. E, mais raramente utilizada, no estudo da concepção 

marxista clássica. Brandão, todavia concentra seu interesse numa exposição crítica 

da noção de democracia participativa, surgida entre as décadas de 60/70, em razão 

da força participacionista dos novos movimentos sociais. 

 Após refletir sobre democracia participativa, através de diversos 

pensadores, como: Macpherson (liberal-socialista), Poulantzas (ex-leninista) e 
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Pateman (democrata radical), Brandão afirma que persiste a utopia de uma 

sociedade com ampla participação popular, isto é, uma sociedade participativa, 

democrática e socialista, no que estou de pleno acordo. 

Embora difícil, o caminho da democracia participativa é mais autêntico uma 

vez que pressupõe, não apenas a pluralidade de grupos, associações, canais de 

expressão, mas, essencialmente,   porque caracteriza-se pela natureza do sistema 

institucional que mediatiza a inserção das classes populares no processo histórico. A 

ênfase recai não sobre o uso do poder, mas sobre a relação com o poder. 

Segundo Bobbio (1986), o processo de democratização se alarga através da 

expansão do poder ascendente, do âmbito das relações políticas (sociedade 

política) para o âmbito das relações sociais (sociedade civil), sendo este considerado  

como único espaço para o aprimoramento democrático, através das práticas de 

participação, em que o homem passa a ser visto como indivíduo e não, apenas, 

como cidadão, na diversificação de seu “status” e de seus papéis específicos de 

trabalhador, empresário, professor, pai, filho, cônjuge etc. 

Nessa perspectiva, para Bobbio, o processo de democratização não é a 

simples passagem de um tipo de democracia para outra, mas a ocupação de novos 

espaços que sempre foram apropriados, por diversas organizações,do tipo 

hierárquico ou burocrático. Tudo pode ser resumido “numa fórmula do seguinte tipo: 

da democratização do Estado à democratização da sociedade” (BOBBIO, 1986:67). 

Ainda para Bobbio (1986), na democracia política, a esfera política se inclui 

na esfera da sociedade, como um todo, e que as decisões políticas são 

condicionadas pelo que ocorre na sociedade civil. Democratização política e 

democratização da sociedade não são sinônimos, dada a possibilidade de existência 
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de um Estado democrático no qual a maioria das suas instituições não sejam 

governadas de forma democrática. 

Bobbio (1987), considera também ser impossível a democratização da 

sociedade civil, se os dois blocos de poder descendente (a grande empresa e a 

administração pública) não forem tocados e mantiverem resistência às pressões das 

forças de baixo (ascendentes). O autor crê nessa impossibilidade em razão da 

ocupação conservadora dos espaços importantes por centros de poder não-

democrático. 

Concordamos com De la Mora quando este afirma que 

“é preciso, portanto, o fortalecimento da democracia, 

através da criação, instalação e consolidação de novos 

mecanismos de articulação intermediários entre a 

Sociedade e o Estado, que são os Conselhos Gestores” 

(DE LA MORA, 97: 7). 

Com as mudanças legais decorrentes, das Constituições Federal e 

Estaduais, além da Lei Orgânica Municipal, no nível Municipal e as legislações 

complementares, ocorre uma reordenação institucional, com o surgimento e 

implementação de Fóruns, Conselhos, de caracteres deliberativos, quase todos 

paritários, com atuação em diversas esferas governamentais, através de políticas 

públicas específicas. Esse é o início da democratização das políticas públicas no 

nosso país. 

1.2 A Participação,  Mecanismo Democrático 

A discussão, hoje, em torno do papel dos movimentos populares e das 

ONGs, no seio da sociedade civil, assim como as relações de parceria, a questão da 

autonomia, da identidade e da direção social destas organizações perpassa, 
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necessariamente, num primeiro momento, pela questão do Estado. Para tanto, 

torna-se necessário considerar a crise do Estado, sua conseqüente reforma e o 

impacto que esta produz na sociedade, em especial sobre suas organizações, cuja 

atuação está direcionada à defesa dos direitos sociais e da cidadania. 

Isto nos leva ao mundo globalizado, que começa a nos incomodar, 

acostumados que estávamos à crença do “salvadorismo” do Estado e nas suas 

ilimitadas possibilidades de soberania nacional. 

Conforme afirma Fiúza, 

“a globalização é um fato – e avassalador! Um fenômeno 

que está interferindo diretamente não apenas na 

economia, como na dinâmica política interna de vários 

Países e redesenha a geografia do poder em nível local, 

nacional, regional e mundial” (FIÚZA: 1998, 4). 

Segundo Netto (1996), esse processo é impulsionado pela tecnologia, 

trazida pela Terceira Revolução Industrial, de base micro-eletrônica, pela informática 

e pela robótica, que passa a exigir formas inovadoras de estruturação produtiva 

capitalista, com a exigência de uma melhor qualidade dos produtos e redução dos 

custos de produção. 

Surge o projeto neoliberal, como uma reação conservadora à presença do 

Estado nas esferas social e econômica, defendendo o Estado mínimo, a 

privatização, a flexibilização, a desarticulação do poder sindical, a exclusão das 

políticas sociais da esfera pública, entre outros. 

Em paralelo, inicia-se uma mobilização pela modificação da Constituição 

Federal de 1988, com a justificativa de que esta inviabilizava o desenvolvimento 

econômico e social do País. Porém, na verdade, as conquistas sociais ali 
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asseguradas contrariam os interesses dos capitalistas, defensores do 

neoliberalismo. Naquele momento, o discurso da parceria do governo Fernando 

Henrique Cardoso  indicava uma forte tendência do deslocamento do eixo do Estado 

para a sociedade civil, na execução das políticas sociais. 

No que se refere às políticas sociais, infelizmente para os seus 

demandantes, estas tornam-se cada vez mais focalizadas, privatizadas e 

descentralizadas, com o desmantelamento dos serviços sociais, principalmente o 

esvaziamento da política de habitação, com a extinção das COHABs, deixando 

milhares de pessoas ao desabrigo ou sujeitas à especulação imobiliária. Isso 

acontece porque a grande dificuldade de acesso à moradia reside na carência 

financeira da população pauperizada, que fica impossibilitada de ingressar no 

mercado imobiliário. 

Para o enfrentamento dessa questão as organizações da sociedade civil 

vêm se mobilizando e se articulando, de formas variadas, para reivindicar direitos. 

No caso específico da cidade do Recife, com mais de quinhentas favelas, no  

PREZEIS, enquanto uma legislação urbanística pioneira no Brasil, a luta é por direito 

à moradia digna, desde os anos 80, por iniciativa e pressão do movimento popular, 

com o apoio da Comissão de Justiça e Paz, da Arquidiocese de Olinda e Recife e 

que, após muitas batalhas políticas e jurídicas, hoje, se constitui como uma política 

de urbanização e regularização fundiária de favelas. É por considerar o PREZEIS 

como uma forma de mobilização e articulação de setores organizados da sociedade 

civil, tais como movimentos populares e ONGS, via canal institucional de gestão 

dessa política, que o defini como objeto de estudo. Mais concretamente, pretendo 

analisar como se dá a forma de inserção dos membros das ONGs e do segmento 
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popular e quem detém o papel hegemônico no processo de gestão da política acima 

referida. 

Portanto, a sociedade busca organizar-se em defesa de seus interesses e 

necessidades, reagindo e resistindo frente a esse novo quadro, com destaque para 

as recentes formas de associativismo e de organização popular, em nível do poder 

local, as quais descortinam um novo horizonte, como, por exemplo, novas formas de 

participação e gestão nas políticas públicas, políticas de parceria entre organizações 

da sociedade e governo, forma inovadoras de fazer articulações políticas e de 

ocupar, não só os espaços urbanos, mas, também, os institucionais. É exatamente 

esse o perfil do Fórum do PREZEIS, em que o poder público, as ONGs e as 

organizações populares estabelecem relações que oscilam entre os interesses 

individuais e coletivos, perpassando pelo enfrentamento, consenso, parceria, 

articulação, discussão e decisão, além do corporativismo, tão presente entre os que 

dele fazem parte. 

1.2.1  Revisitando o Conceito 

Participação, indiscutivelmente, é um processo concreto que se produz no 

dinamismo da sociedade, como expressão da própria realidade, em que estão 

inseridos os diversos segmentos da população, numa vivência cotidiana. Portanto, 

pode ser observada nas práticas dos sindicatos, nos movimentos sociais, nas 

diversas organizações, entre outros. 

A questão da participação tem estado presente nas falas dos políticos, nas 

propostas institucionais e nas preocupações teóricas, principalmente da ciência 

política. Entretanto, em nenhum desses espaços há um consenso razoável quanto 

ao significado do termo, pois em geral aparecem posições político-ideológicas 
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diferenciadas frente ao mesmo, gerando ambigüidades e equívocos, que o 

obscurece em vez de esclarecê-lo. 

A esse respeito, Bordenave afirma , 

“esse interesse pela participação não parece estar 

acompanhado de um conhecimento generalizado do que 

ela é, de seus graus e níveis, de suas condições, sua 

dinâmica e suas ferramentas operativas” (BORDENAVE, 

1992: 8). 

Bordenave esclarece ainda que, em algum momento da história da 

sociedade, os regimes totalitários convenceram os filósofos sociais, os quais 

ingenuamente acreditaram, que os homens não exerciam a sua autonomia por temer 

a liberdade, por não saber como utilizá-la, e trocavam ambas pela segurança do 

Estado autoritário. Quais surpresas não teriam se pudessem assistir, nos dias de 

hoje, a força dos movimentos sociais e populares e suas reações aos regimes que 

se recusam em abrir espaço de participação democrática. “Democracia é um estado 

de espírito e um modo de relacionamento entre as pessoas. Democracia é um 

estado de participação” (BORDENAVE, 1992: 7). 

Para Maria da Glória Gohn (2001), apreender os processos de participação 

da sociedade civil e seu significado no contexto das políticas públicas requer 

compreender o processo de democratização da sociedade brasileira, porque isto nos 

conduz ao entendimento das lutas do povo na conquista dos direitos sociais e da 

cidadania. Afirma, que ela está atrelada a outros conceitos, como os de democracia, 

representação, organização, conscientização, cidadania, solidariedade, inclusão 

etc., assim como a várias teorias que lhe deram fundamentação. 
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No mesmo texto,a autora analisa a participação em três níveis: o conceitual, 

que considera ambíguo e varia de acordo com o paradigma que lhe dá sustentação; 

o político, geralmente associado à democratização, mas que pode ter um caráter 

mitificador, na medida em que procura integrar socialmente o indivíduo através do 

controle exercido na execução das políticas sociais; e o da prática social, o qual 

refere-se diretamente ao processo social, refletido nas lutas, movimentos e 

organizações, como um mecanismo de viabilização dos objetivos pretendidos. 

Do ponto de vista conceitual-analítico, são muitas as formas para se 

compreender a participação. Algumas clássicas, como a liberal, a autoritária a 

revolucionária e a democrática, que não são unívocas, pois possibilitam diversas 

interpretações e composições: liberal-comunitária, liberal-corporativa, autoritária, 

revolucionária, democrático-radical etc. 

No paradigma liberal, Gohn afirma que a participação tem a finalidade de 

fortalecer a sociedade civil contra as interferências controladoras e até tirânicas do 

Estado na vida das pessoas, assim como tem por objetivo modificar a estrutura da 

democracia representativa, melhorando sua qualidade no contexto das relações 

capitalistas. O princípio democrático fundamental desta concepção reside no fato de 

que todos são iguais e que a participação é o mecanismo por excelência nas 

decisões a serem tomadas. 

Nessa mesma linha de raciocínio, pode-se afirmar que o atual interesse do 

neoliberalismo pelo tema participação sofre a influência direta do ideário liberal, o 

qual levanta esta bandeira como forma de se defender dos ataques dos socialistas, 

“que os acusava de defenderem uma liberdade meramente formal, enquanto a 

maioria da população carecia de uma liberdade substancial” (MENDONÇA, 1995: 

59), o que, como conseqüência, os teria levado às idéias do bem estar social. 
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Quanto à concepção corporativa, uma derivação da liberal, esta é 

compreendida como um movimento espontâneo, movida por um sentimento de 

identidade, e não por interesses pessoais, em consonância com uma ordem social 

que busca construir o “bem comum”. 

A participação comunitária também deriva da liberal, só que ela procura 

fortalecer a sociedade através da integração, dos órgãos representativos da 

sociedade aos órgãos de deliberação e administração do Estado. Nesta perspectiva, 

os grupos organizados da sociedade civil devem participar no âmbito das instituições 

estatais, numa espécie de fusão entre as esferas pública e privada.Este tipo de 

participação, Gohn chama de corporativo-comunitária e ocorre de forma 

institucionalizada. 

A concepção autoritária está direcionada para a integração e o controle da 

sociedade e da política. É próprio dos regimes totalitários de direita, como o 

fascismo, e de esquerda, como nas demonstrações de massa no socialismo. Porém, 

ainda pode acontecer em regimes políticos democráticos representativos, como uma 

forma de participação cooptativa. Nesta forma de participação, as políticas públicas 

são o espaço por excelência para a implementação de programas voltados para 

atenuar os conflitos sociais, de forma vertical. 

Ainda para Gohn, na concepção revolucionária, os partidos políticos são 

fundamentais na formação de quadros qualificados para uma participação efetiva 

nos espaços do sistema político e nos aparelhos estatais. Assim sendo, a 

participação ocorre numa estrutura organizada, composta pelos sujeitos coletivos, na 

luta contra a dominação e na defesa da repartição do poder político. Geralmente, os 

teóricos e ativistas radicais, adeptos desta concepção, propõem, como alternativa à 
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democracia representativa, a democracia participativa, por considerar que o poder 

deve ficar nas mãos do povo. 

A forma democrática, apoiada no paradigma liberal, se opõe ao 

corporativismo e defende a competição entre os indivíduos no âmbito da sociedade 

civil. A participação é entendida como um fenômeno que ocorre na sociedade civil, 

entre os movimentos sociais e organizações autônomas, assim com nas instituições 

políticas. A soberania popular é o princípio fundamental do regime político 

representativo, através das eleições, como forma de organizar os indivíduos nas 

instituições de representação, cujas hierarquias devem ser respeitadas. 

Porém discordo da autora quando afirma que, algumas propostas de 

conselhos de cidadãos do passado apoiaram-se nessa concepção, nas suas ações 

conjuntas com os aparelhos do Estado, ao estabelecerem com clareza suas 

competências, espaços e limites da participação, porque isso ainda ocorre hoje. O   

PREZEIS é exatamente esse tipo de participação democrática, ao mesmo tempo 

representativa, uma vez que os representantes são eleitos, e direta, pois funciona 

através de um processo de gestão, tem composição paritária e é deliberativo. 

Finalmente, Gohn analisa a participação democrático-radical, em que o 

pluralismo é a tônica principal, cujo objetivo é fortalecer a sociedade civil na busca 

de diretrizes que assinalem para uma realidade social mais justa e igualitária. Nessa 

concepção, os indivíduos são tidos como cidadãos e a cidadania está diretamente 

relacionada à participação popular. Existe o entendimento de que participar é dividir 

responsabilidades na constituição coletiva de um processo, em que a comunidade 

seja parceira principal, inclusive no espaço do Estado. Salienta a autora que no 

Brasil dos últimos anos surgiram várias experiências com esse formato de 

participação, como conselhos e fóruns do tipo: Orçamento Participativo, Reforma 
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Urbana, Meio Ambiente, Saneamento etc. Nesse âmbito podemos enquadrar 

também o Fórum do PREZEIS, onde predomina o pluralismo político-ideológico, a 

luta constante por igualdade de direitos, justiça social e cidadania, cujo carro-chefe á 

participação popular dos sujeitos coletivos no processo decisório de gestão 

democrática. 

Considera que o significado da participação justifica-se não somente como 

ato de resistência ou de rebelião protagonizado pelos movimentos sociais, mas 

também como recurso que o Estado absorve ou do qual lança mão para realizar 

melhor as determinações que lhe são impostas pela sociedade. No PREZEIS a 

participação das comunidades e ONGs, através de seus representantes, exerce forte 

influência nas decisões governamentais. 

Para Teixeira, 

“o conceito de participação política é impregnado de 

conteúdo ideológico e utilizado de várias maneiras, tanto 

coonestando e legitimando a dominação mediante 

estratégias de manipulação como lhe negando qualquer 

papel de institucionalidade, numa idealização da 

sociedade, em que esta ficaria contra o Estado” 

(TEIXEIRA, 2001: 25). 

No Fórum do PREZEIS, tendo em vista as múltiplas e diferenciadas posturas 

político-ideológicas, é possível que no embate político ocorram tentativas de 

manipulação para legitimar e legalizar a diversidade de interesses, tanto individuais 

quanto coletivos, bem como de estímulo à contraposição entre os agentes sociais 

(representantes do segmento popular) e os agentes públicos (servidores do Estado) 

no confronto entre a sociedade civil e o Estado. Daí, a nossa pretensão em 
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pesquisar a correlação de forças presentes no contexto do Fórum do PREZEIS para 

analisar o papel hegemônico e protagonístico dos que dele fazem parte. 

Afirma, ainda o autor, que o fenômeno da participação encontra-se dividido 

entre: direta e indireta, institucionalizada e “movimentalista”, voltada para a decisão e 

para a expressão, estando todas estas formas inclusas no procedimento político, de 

acordo com a realidade e os envolvidos. Destaca, especialmente, a participação 

orientada para a decisão, por considerar esta uma forma organizada e sistemática 

de intervenção, efetivada pelos sujeitos participantes do processo decisório. Para 

ele, “independentemente das formas de que se pode revestir, a participação significa 

‘fazer parte’, ‘tomar parte’, ‘ser parte’ de um ato ou processo, de uma atividade 

pública, de ações coletivas (TEIXEIRA, 2001: 27), ou seja, participar de forma 

efetiva, refletindo sobre a sociedade e o Estado, como um todo na relação com as 

partes e vice-versa. 

Segundo De la Mora (1998), “fazer parte” significa existir, coexistir, estar 

presente, comparecer, portanto vamos aferir a intensidade da participação através 

do Livro de Presenças. 

Por seu turno, “tomar parte” implica fazer, laborar, operar, colaborar, 

cooperar, compartilhar etc., logo verificaremos a intensidade da participação pelo 

número de intervenções registradas no Livro de Atas. Isso possibilitará, no final, a 

aferição da qualidade da participação, através dos indicadores de grau e nível, dos 

agentes envolvidos em mecanismos de gestão democrática do desenvolvimento 

local. 

Para Bordenave (1992), há uma diferença entre participação passiva, “só 

fazer parte”, ou seja, estar presente, e a participação ativa, “tomar parte”, em que o 

cidadão se expressa, fala, o que pode ser medido pelo número de intervenções 
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registradas no Livro de Atas das Assembléias. Porém, mesmo numa participação 

ativa, há diferenças na qualidade da participação, a qual pode ser avaliada pelos 

indicadores de grau e nível. 

Portanto o que define a participação não é “o quanto se toma parte, mas 

como se toma parte”. Acredita que, nos últimos anos, a insatisfação com a 

democracia representativa e a busca por uma democracia participativa se prende ao 

fato dos cidadãos almejarem “tomar parte” no processo decisório e não só nas 

eleições. Dessa forma, a participação não pode ser considerada igualitária e 

democrática quando a estrutura de poder está concentrada nas mãos de uma 

minoria, que decide o destino da maioria. 

Na participação, entendida como relação de poder, deve-se indagar se a 

forma como se constitui é consensual ou se faz parte de uma estratégia dominadora 

de poder. 

São muitas, hoje, as razões que levam ao interesse pela participação, além 

da decorrente do interesse neoliberal, as quais estão inter-relacionadas, como parte 

de um mesmo fenômeno.  Entre elas, uma das mais significativas é a insatisfação da 

população com seu isolamento do processo de decisão, sobre assuntos que lhe são 

pertinentes, em que prevalece o interesse da minoria em detrimento da maioria 

(BORDENAVE, 1992). Esta é uma das razões pela quais a participação está na 

ordem do dia. Inclusive para nós, tanto que essa é a temática principal do nosso 

trabalho de pesquisa, em que pretendemos analisar a intensidade e a qualidade da 

participação dos componentes do Fórum do PREZEIS. 

Jacobi (Apud Mendonça, 1995), salienta que outras duas razões resultam 

desta, as quais são: o desejo dos segmentos populares em controlar as políticas 
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públicas e o imperativo do Estado em atender à população de forma imediata, 

definindo prioridades na busca por uma ação mais eficaz. 

Na verdade, o Estado tem se mostrado incapaz em atender às 

reivindicações da população por melhores condições de vida e isso tem propiciado a 

ativação dos mecanismos de participação, que levam à população a interferir mais 

fortemente nos espaços públicos estatais. No reverso da medalha, estes 

mecanismos possibilitam maior ajuste no estabelecimento de prioridades e no 

atendimento das demandas, garantindo maior legitimidade ao Estado e, ao mesmo 

tempo, um maior domínio sobre as ações dos movimentos sociais. 

Outra razão reside na derrocada do socialismo real, o que levou ao 

investimento, dos movimentos e partidos de esquerda, na participação como uma 

nova direção no alcance da justiça social, diferentemente, é claro, da forma como 

ocorre no capitalismo. Guardada as devidas proporções do liberalismo, a 

participação também faz parte do ideário socialista. 

Deve-se considerar, ainda, que alguns fatores, como: a redemocratização, a 

crise e a conseqüente Reforma do Estado, possibilitaram uma maior participação 

popular, em função da descentralização que ocorreu na esfera pública estatal, em 

especial com a municipalização. 

Bordenave (1992), esclarece que para os planejadores democráticos a 

participação é a garantia de controle do povo sobre os governantes, como forma de 

se evitar a corrupção e a malversação de recursos públicos, e da melhoria na 

qualidade dos serviços prestados. Para os setores progressistas, a participação 

desenvolve a consciência crítica do povo, corroborando para o seu poder de 

reivindicação. Analisa que a participação deve ser considerada não só como uma 

necessidade “econômica”, mas, também, “política”, na medida em que a participação 
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popular no processo de descentralização das decisões tem demonstrado ser esta a 

forma mais viável e adequada no enfrentamento das estratégias centralizadoras, as 

quais em geral têm fracassado, especialmente na distribuição de recursos 

econômicos. 

De la Mora (2002), ao discorrer sobre a sustentabilidade dos projetos 

integrados, a qual requer a participação dos sujeitos sociais, define quatro conceitos 

de participação: 

a) Participação como SER – fazer parte de um grupo. Nesta dimensão participa 

quem é chamado a fazer parte de um grupo, pelos seus atributos, qualidades e 

identidade. Significa ser alguém ou possuir determinados “atributos” e tem como 

corolário o conceito de COEXISTIR. Como fazendo parte de um grupo, o 

indivíduo tem interesses e necessidades que devem ser compartilhados por todos 

os participantes do grupo. Os interesses podem ser diretos, significando que os 

participantes “por seus atributos” podem ser beneficiados ou não com os 

resultados; e indiretos, os que não logram benefícios, nem prejuízos diretos com 

os resultados, porém conseguem vantagens indiretas, dependendo do apoio e da 

aliança que ofereçam. Isso nos leva ao conceito de estar presente, comparecer e 

por isso o primeiro indicador da intensidade da participação será a aferição da 

presença nas sessões do Fórum. 

b) Participação como FAZER – expressão de atividade. Afirma que só participa 

quem faz algum tipo de ação voltada para um objetivo comum e aí se está falando 

de contribuição: aqueles que têm atributos para participar o fazem porque existe 

interesse em desenvolver determinada ação programática. Esclarece que devem 

ser evitadas duas situações que considera patológicas: a omissão e o excesso. 

Isso significa que os membros-participantes não devem ser omissos nas suas 



 

 

53

 
 

responsabilidades, assim como não devem fazer o que não lhes compete, ou 

seja, incompatível com o seu perfil. Nos dois casos, os agentes travam ou 

retardam o processo participativo. Nessa mesma linha do fazer, a participação 

coletiva tanto pode contribuir como impedir o projeto do grupo. Há uma 

participação contributiva quando as ações planejadas estão direcionadas para 

alcançar resultados que sejam comuns aos interesses dos participantes. Estas 

ações podem ser articuladas de forma: 

Convergente – as ações estão voltadas para o mesmo foco de interesse do 

grupo, embora possam ser desenvolvidas através de subgrupos. 

Complementar – em que cada subgrupo encarrega-se de desenvolver um tipo de 

ação seqüencial, com independência na coordenação e autonomia no 

procedimento. 

Conjunta – os subgrupos preservam a identidade, mas atuam sob uma única 

direção, em cumprimento ao cronograma pré-definido. Dessa forma, no Fórum 

fazer significa pronunciar-se, fazer uso da palavra, discordar, informar, opinar, 

propor e exigir. 

c) Participação para GERIR – processo de tomada de decisão. A participação aqui é 

vista como gestão no processo decisório, sendo a co-gestão considerada a forma 

democrática e participativa. Portanto, esta é a forma politicamente correta de 

participação, a qual atinge seu ponto máximo, ou seja, a sua qualidade, quando 

atinge seu último grau: a decisão. 

 Demo, em seu livro “Pobreza Política”, trata da pobreza sócio-econômica e 

política e inicia a sua análise afirmando que “pobreza não pode ser definida apenas 

como carência. Se assim fosse, não teria causas sociais” (DEMO, 1996: 13). 
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Nessa perspectiva, considera razoável definí-la como “expressão do acesso 

às vantagens sociais”. Nessa afirmativa, o autor quer demonstrar que na dinâmica 

dialética da sociedade existem os concentradores de regalias e os que trabalham 

para sustentá-las, ao afirmar que “ser pobre não é apenas não ter, mas ser coibido 

de ter” (DEMO, 1996: 13). Entende que pobreza não é só carência material, mas traz 

a marca da apartação, da discriminação, no acesso às vantagens sociais. Quando 

numa dada sociedade, a maioria dos grupos passa fome e a minoria deles não 

passa, a pobreza não pode ser vista apenas com miséria, mas como discriminação 

porque é imposta. “Pobre é sobretudo quem faz a riqueza do outro, sem dela 

participar. Pobreza em sua essência é discriminação, injustiça” (DEMO, 1996: 15). 

Nesse estudo, Demo não pretende banalizar o aspecto econômico, mas 

realçar e pôr no mesmo nível de importância a questão do poder, como tão estrutural 

quanto a questão econômica, porque fruto da desigualdade decorrente de tipos 

históricos de organização da sociedade. “Não é carestia dada, mas desigualdade 

produzida” (DEMO, 1996: 20). 

Para o referido autor, uma sociedade frágil na sua organização, que não 

passa de massa de manobra nas mãos dos dominantes e não constrói, de forma 

legítima e satisfatória, representação política é pobre do ponto de vista político. 

Tanto um Estado opressor, de exceção, de privilégios, onde impera a impunidade 

quanto uma economia selvagem significa pobreza política. 

No desenvolvimento do referido texto, Demo segue definindo as 

características do que denomina pobreza política e do que seja um indivíduo 

politicamente pobre. No primeiro caso aponta como sendo as principais: não 

reivindicar direitos, mas suplicá-los; perceber o Estado como patrão, permitir que o 

centro seja mais importante que a base; aceitar o serviço público como caridade etc. 
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No segundo caso, considera pobre o que se anula e acomoda diante do Estado, 

dele aguardando proteção; que se apaga frente à agressão do poder econômico; 

que não procura se defender de maneira organizada, competente e democrática e 

só reclama etc. 

1.2.2 Formas e Tipos de Participação 

Podemos dizer que a participação faz parte da natureza do homem, por ser 

este um ser político e, portanto, um ser de relações. Por esta razão, a participação 

está presente no cotidiano das pessoas, como na família, no trabalho, na luta 

política, enfim na sociedade na qual está inserido. 

Para Mendonça (1995), a participação tem duas bases: uma afetiva e outra 

instrumental. A primeira tem um caráter prazeroso de participar porquanto 

participamos para atender às nossas necessidades. A segunda é o que obtemos 

como resultados na prática de participação juntos com outros sujeitos sociais, 

tornando esta participação mais eficiente e eficaz. 

Ainda entende Mendonça que a participação no processo de decisão pode 

ser consultiva e, neste caso, a influência nas decisões é indireta; e deliberativa 

quando se pode influir diretamente, participando do processo de decisão. 

Quanto às suas variadas formas, a participação pode ser: espontânea, 

induzida, conquistada, concedida e imposta (BORDENAVE, 1992; DE LA MORA, 

2002; MENDONÇA, 1995). 

A participação espontânea ocorre, independente de uma estrutura formal ou 

de proposições declaradas antecipadamente, ou seja, manifesta-se naturalmente a 

partir dos interesses e necessidades específicas de um dado grupo em desenvolver 

um projeto coletivo. Para Bordenave, este tipo de participação não tem estabilidade 

organizativa ou intenções claramente definidas, a não ser uma identidade 
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psicológica de pertencer, onde existem laços de afetividade, reconhecimento e 

prestígio. 

Mendonça salienta que este tipo de participação não tem durabilidade nem 

eficácia, em razão da ausência de uma estrutura formal, que canalize a energia e o 

esforço dispendidos. 

Na participação imposta, os indivíduos são obrigados a fazer parte de 

grupos e realizar atividades imprescindíveis para o funcionamento dos mesmos e da 

sociedade como um todo, como por exemplo: votar nas eleições, prestar serviço 

militar... 

De la Mora considera esta a pior forma de participação, podendo inclusive 

ter um efeito desmobilizador, pois o indivíduo obrigado a participar o fará apenas 

formalmente. 

Para Mendonça, a participação imposta, em geral, funciona quando frente ao 

insucesso da participação induzida, o grupo do poder exerce coerção, utilizando 

sanções legais ou econômicas para impor a participação e, neste caso, os indivíduos 

não demonstram nenhum interesse em participar. 

Na forma concedida, os mandatários permitem aos subalternos uma 

pequena parcela de participação no processo decisório como concessão para 

garantir a dominação. Nesta forma de participação, há grandes possibilidades dos 

grupos populares, com certa pressão, aproveitarem o espaço aberto pelo poder 

dominante. 

Para Bordenave, numa referência ao orçamento participativo como uma 

forma de participação concedida, “a participação, mesmo concedida, encerra em si 

mesma um potencial de crescimento da consciência crítica, da capacidade de tomar 

decisões e de adquirir poder” (BORDENAVE, 1992: 30); em que pese a clara 
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intenção do Estado e da classe dominante em manter o seu projeto de direção-

dominação político-ideológica. 

Na participação induzida, usa-se de estratégia motivacional para sensibilizar 

e até mesmo convencer os sujeitos sociais a fazerem parte do processo 

participativo, em razão do desinteresse dos mesmos em participar. 

De la Mora salienta que alguém pode ser induzido a participar de um projeto 

coletivo, como convidado, em razão de sua identidade com a proposta, supondo que 

tenha interesse e possa contribuir no desenvolvimento do projeto. Dessa forma, terá 

que ser convencido através da sensibilização. 

Bordenave denomina esta estratégia de convencimento de participação 

provocada, quando voltada para os interesses do próprio indivíduo, e manipulado 

quando direcionada para a consecução de objetivos próprios. 

A participação conquistada resulta do esforço empreendido pelos dominados 

na luta para ocupar espaços nos quais se discutem e deliberam assuntos de seus 

interesses. Decidem participar se fazendo ouvir e/ou decidindo ações, em razão da 

consciência de que a integração no processo poderá auferir vantagens para o seu 

grupo ou organização, ou por se sentirem ameaçados de perder vantagens já 

conquistadas. Para engajar-se no processo, necessário se faz que os grupos 

subalternos exerçam pressão, a qual será mais significativa na medida em que a 

reivindicação seja coletiva. A meta nessa forma de participação deverá ser a sua 

institucionalização, inclusive para fazer frente ao grupo dominante que resiste em 

abrir esses espaços, como forma de garantir privilégios. 

Quanto aos tipos de participação, encontramos em De la Mora a definição 

de três tipos que ele considera dialeticamente articulados, entre os grupos 
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subalternos e hegemônicos, através dos quais os sujeitos sociais participam do 

processo de negociação e decisão: 

O tipo Clientelista constitui a tese do processo dialético e comumente é 

encontrado na forma induzida ou imposta de participação e dificilmente na forma 

conquistada, ocorrendo quando o grupo subalterno é manipulado pelo poder 

hegemônico, através de pactos de adesão às suas propostas. Em geral, este tipo 

favorece a corrupção e a manipulação dos agentes sociais, que não são detentores 

de uma consciência política crítica e não têm compromisso com seus iguais. É 

também chamada de participação ingênua. O grupo dominado, frente ao grupo 

dominante, perde a sua identidade e autonomia, sendo assim facilmente cooptados 

pela manipulação clientelista na troca de favores. 

A participação do tipo Maniqueísta predomina, entre os participantes, um 

comportamento de adversidade, em que uns precisam derrotar os outros, em nome 

dos interesses dos seus grupos. Neste tipo, o clima é predominantemente hostil e 

não se chega a um bom termo nas negociações, com riscos constantes de rupturas. 

Os participantes dos grupos assumem mutuamente posturas de auto-suficiência, de 

maior legitimidade e competência e não abrem espaços, porque o clima de 

desconfiança é intenso. A crítica radical impede a participação. De la Mora afirma 

que este tipo de é a antítese do processo dialético de participação. 

E, finalmente, a participação do tipo Crítica representa a síntese dialética 

dos dois primeiros tipos e, como tal, é o melhor tipo num processo de negociação, 

no qual os agentes sociais envolvidos percebem que têm mérito e competência para 

negociar interesses e tornando o processo flexível e transparente. É, na verdade, a 

essência do procedimento dialético, no qual desaparecem a subordinação 

clientelista, a hostilidade, a prepotência, a radicalização, enfim cada um dos 
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participantes resguardam seus valores fundamentais, mas abrem concessão nos 

secundários. Este tipo se caracteriza por uma articulação madura, crítica, livre dos 

riscos de cooptação, de isolamento estéril e garante a autonomia e a identidade das 

organizações subalternas (DE LA MORA, 1998). 

1.2.3 Graus e Níveis de Participação 

Num processo participativo para que se possa analisar a intensidade e a 

qualidade da participação, é importante verificar como se dá o maior ou menor 

controle sobre as decisões tomadas e qual a importância dessas decisões, as quais 

exigem participação efetiva dos envolvidos. 

Autores como Bordenave e De la Mora (1992 e 1998), no trato da questão, 

estabelecem graus e níveis para aferição da participação dos sujeitos sociais numa 

organização ou grupo, em especial naquele que tem como proposta, uma gestão 

democrática. Para Bordenave, são indicadores de grau: 

1) Informação – é o menor grau de participação existente num processo decisório, 

onde os dirigentes informam os membros dos grupos subalternos sobre as 

deliberações tomadas. Apesar da pouca significação, de qualquer modo isso 

representa uma forma de participação, pois faz parte do controle do poder os 

mandatários não se preocuparem em prestar informações aos subalternos. 

2) Facultativa – nesse tipo de consulta, fica a critério dos dirigentes a consulta ou 

não aos dirigidos no que se refere às propostas, sugestões e críticas. 

Diferentemente, na consulta obrigatória, inclusive por obediência aos preceitos e 

normas legais (estatuto, legislação etc.), os subordinados devem ser servidos, 

embora a decisão final seja dos dirigentes ou por eles manipulada. 

3) Elaboração/Recomendação – o grupo subordinado apresenta propostas que, 

mesmo não aceitas pelos mandantes, obriga-os a justificar sua recusa. 
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4) Co-gestão – é uma gradação mais elevada que as anteriores, em que é maior o 

controle das decisões, uma vez que o poder decisório é compartilhado por todos 

que fazem parte de uma organização colegiada, por exemplo: Conselho, Fórum, 

Associação etc. 

5) Decisão/Delegação – os subordinados exercem certa autonomia em algumas 

esferas de decisão, que antes eram monopólios dos mandatários e as 

deliberações tomadas devem ser respeitadas para que a delegação seja 

realmente efetivada. 

6) Auto-gestão – é o grau mais alto de participação, em que as diferenças entre 

dominantes e dominados desaparecem, para dar lugar a uma unidade grupal nas 

definições de objetivos e meios de ação, assim como no estabelecimento das 

formas de controle correspondentes. 

De la Mora esclarece que, os integrantes do órgão colegiado só atingem 

altos graus de participação quando superam comportamentos primários e simplistas, 

de protesto e de denúncia, e passam a apresentar propostas concretas, participando 

mais efetivamente do processo de decisão. E só alcançam altos níveis, a partir do 

momento em que, dotados de conhecimentos, debatem e deliberam sobre questões  

relevantes. 

Para Bordenave, níveis indicam a qualidade da participação nas decisões e 

isso significa que existem decisões de maior ou de menor importância, indo do mais 

alto ao mais baixo nível de participação, sendo eles:  

Nível 1 – Formulação de Diretrizes Políticas 

Nível 2 – Definição de Objetivos Estratégicos 

Nível 3 – Elaboração de Planos, Programas e Projetos 

Nível 4 – Alocação de Recursos 
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Nível 5 – Coordenação das Ações 

Nível 6 – Execução das Atividades 

Nível 7 – Avaliação dos Resultados 

Para Bordenave, é conveniente aos interesses do grupo dominante que a 

participação do grupo dominado fique restrita aos níveis 5 e 6, isto é, nos momentos 

de execução e avaliação, para garantir a hegemonia do bloco do poder, aos quais 

compete a formulação de políticas, definição de objetivos/estratégias e elaboração 

do planejamento. Entretanto, os que se sentem à margem do processo decisório 

lutam para participar em todos os momentos, por aquilo que lhes digam respeito. 

Na nossa pesquisa, utilizamos os seguintes critérios para definição do grau 

de participação dos integrantes do Fórum do PREZEIS: 

Grau 0 – Fala, mas sua fala é de crítica,  briga, protesto, insulto, reclamação, 

               inconformidade, denúncia, contesta(briga)... 

Grau 1 – Fala para informar ou pedir informações 

Grau 2 – Opina, sugere, elogia, felicita... 

Grau 3 – Propõe, solicita, contesta(contraproposta),  convoca, convida, pede 

               desculpas... 

Grau 4 – Exige, requer, entrega abaixo-assinado... 

Grau 5 – Decide, sua proposta foi aceita 

Para definição dos critérios do nível de participação de cada componente do 

Fórum, adotamos os critérios abaixo: 

Nível 0 – Assuntos impertinentes 

Nível 1 – Temas políticos (com seu foco fora do rigoroso âmbito do 

               PREZEIS) 

Nível 2 – Temas   administrativos,   meio   para   funcionamento   do   Fórum, 
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               Comuls,   etc.   Acompanhar   e   fiscalizar   o   funcionamento   das 

               instâncias do PREZEIS 

Nível 3 – Acompanhar  os  processos  administrativos  que  versem  sobre  a 

               transformação de novas áreas em ZEIS. Emitir  parecer  acerca  da 

               proposta de subclassificação das ZEIS e a revisão da mesma 

Nível 4 – Gerir  o  Fundo  do  PREZEIS,  nos  termos   da   Lei  Municipal   no 

                      15.790/93.  Acompanhar as negociações necessárias à viabilização 

               de recursos para o Fundo do PREZEIS.  Captar  recursos  oriundos 

               do  Fundo  de  Desenvolvimento  Urbano definido nos Arts. 26 e 27 

               do Plano Diretor da Cidade do Recife – PDCR 

Nível 5 – Acompanhar  a  tramitação  de processos legislativos referentes às 

               ZEIS  e  da  legislação  urbanística  aplicável  a  estas.  Solicitar  ao 

               Executivo  Municipal  a  criação e extinção das COMULs, com base 

               nos    pareceres    emitidos   pelas   Câmaras   de   Urbanização   e 

               Legalização 

Nível 6 – Promover  debates,  encontros  e  seminários de capacitação sobre 

               temas relacionados com o PREZEIS 

Nível 7 – Divulgar o PREZEIS 

Nível 8 – Promover  a  articulação com a Sociedade Civil e Poderes Públicos 

               em  defesa do PREZEIS.  Articular,  junto  aos  Poderes  Executivo, 

               Legislativo  e  Judiciário,  a  solução  das  questões  pertinentes  às 

               ZEIS 

Nível 9 – Representar  os  interesses  do   PREZEIS  junto  ao  Conselho  de 

               Desenvolvimento Urbano. 
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CAPÍTULO 2 

 

PARTICIPAÇÃO NOS CANAIS INSTITUCIONAIS 

 

2.1  Participação e  Poder Decisório 

Para a Teoria Política, é questão fundamental compreender o papel da 

participação no processo de tomada de decisão, ou seja, quem toma as decisões  

(sujeito) e como isso acontece. 

No que se refere ao sujeito, importa definir quem são os atores, elites ou 

cidadãos comuns, e que mecanismos usam para se expressarem e deliberarem no 

processo decisório. Em relação ao processo, deve-se verificar se aos decisores é 

delegada total liberdade ou se esta está subordinada, objetivamente, a critérios de 

decisão, sob controle, e quais as possibilidades destes serem revistos pelos 

cidadãos. 

A dimensão decisória da participação está na fala de todos os que tratam da 

questão da democracia. Por exemplo, Rousseau ressaltava a importância da tomada 

de decisão, com a participação direta e permanente do cidadão. Para ele, o governo 

era um corpo intermediário, responsável pela execução das leis e pela manutenção 

da liberdade. Isso significa que o Estado governa em nome do povo, o qual pode 

modificar e retomar o poder, quando isso lhe convier. Dessa forma, a lei perde a 



 

 

64

 
 

validade, quando não é legitimada pelo povo. Rousseau, considerava  a legislação 

importante porque ela confere movimento (governo) e vontade (leis) ao corpo 

político. Sem isto, o contrato seria letra morta. Desta forma, o corpo artificial do 

Estado encontra, no artifício do governo e das leis, o instrumento adequado à sua 

conservação, que é seu fim último. Para Rousseau, no contrato, a vontade deve 

prevalecer como soberana e a liberdade, o bem mais precioso de homem, 

preservada. 

Nessa dimensão, o papel da participação no processo decisório é bastante  

discutido por diversos autores, com diferentes visões, negando ou afirmando a sua 

importância. 

Em Teixeira (2001), encontramos a visão dos elitistas, como Sartori (1994) e 

Schumpeter (1942), que negam a importância do papel da participação na tomada 

de decisão. Mesmo considerando este papel inviável nas sociedades modernas, os 

autores reconhecem ser este o tema central de uma teoria da democracia. Nesta 

teoria, a participação está basicamente direcionada para a escolha de líderes que 

governam e decidem, como um acordo e um compromisso entre elites, com a 

aceitação passiva da sociedade civil. Continuando sua análise, afirma que para 

Schumpeter “só em comunidades pequenas e primitivas os indivíduos participam de 

todos os deveres da legislação e da administração” (SCHUMPETER, 1942: 308). 

Ainda assim, há um reduzido poder de discernir fatos, reduzida preparação 

para agir sobre eles, um reduzido senso de responsabilidade. Nessa perspectiva, 

este realismo elitista, ao não considerar a competência do cidadão, desconsidera 

aspectos centrais no conceito de democracia, tais como: autodeterminação, 

participação, igualdade política e influência da opinião pública no processo decisório. 
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Ainda em Teixeira, encontramos a perspectiva oposta, ou seja, dos 

defensores da democracia participativa, como Pateman (1992) e Macpherson 

(1978), os quais consideram essencial o papel ativo dos cidadãos, com destaque à 

experiência política intermediando a educação. Nesse sentido, “o cidadão deve 

apreender a tolerar a diversidade, a desenvolver a virtude cívica, a temperar o 

fundamentalismo e o egoísmo” (TEIXEIRA, 2001: 35). 

Na discussão com estes autores, Elenaldo Teixeira levanta alguns 

questionamentos. Primeiro, o fato de não oferecerem alternativas às formas de 

representação hodiernas, a não ser transferindo para o sistema político formas de 

participação em nível micro, como nas fábricas, desconhecendo a dinâmica e 

complexidade da sociedade de hoje, assim como a lógica diferenciada de cada 

estrutura: Sociedade, Mercado e Estado. Segundo, salienta que os teóricos da 

participação democrática são coerentes no que se refere ao conteúdo decisório 

restrito da participação, com base na igualdade para definir resultados, mas 

consideram parciais outras formas de participação, como: influência, pertencimento 

e pressão. 

Face ao acima exposto, para o referido autor, a forma como se dá o 

processo, numa sociedade com estruturas diferenciadas e complexas, é uma 

questão não resolvida por esses autores, sendo de certa forma problemático 

possibilitar a participação no processo decisório. 

Portanto, concordamos com o autor, quando afirma que é um desafio buscar 

mecanismos que direcionem a dimensão decisória da participação, além de 

questioná-la, combinando participação com representação. No caso da participação, 

deve-se explicar as diferenças, as identidades e aspirações dos diferentes grupos 
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sociais, e, no caso da representação, compreender a generalidade e a 

universalidade da cidadania. 

Para Raichelis (1998), é através dos elos significativos, que se formam entre 

sociedade política e sociedade civil, que surgem os debates sobre as relações que 

se estabelecem entre democratização e representação dos interesses  populares, na 

esfera das decisões políticas. Para ela, e sob este prisma, a discussão sobre 

Políticas Públicas adquire importância, por tornar possível a mediação das 

demandas sociais com as formas como estas são assumidas e processadas pelo 

poder estatal. Portanto, ganha significado o pensamento sobre a abertura e 

expansão dos espaços de formulação e gestão das políticas sociais que 

possibilitem, de forma ampla, a participação de novos sujeitos sociais. 

Segundo Mendonça, 

“para as classes populares, independentemente desses 

espaços institucionais de participação terem sido abertos 

por interesses neoliberais, como concessão do Estado ou 

como conquista da sociedade, o que importa é a 

possibilidade de, no embate e negociação com os setores 

privilegiados, fazerem valer os seus interesses, ou parte 

deles” (MENDONÇA, 1995: 10). 

Nessa ótica, participar significa fazer parte, pertencer, ser ouvido, tomar 

parte de um processo que pode ser consultivo e/ou decisório, de forma organizada e 

sistemática, nas ações coletivas. 

É no espaço público, como os fóruns, conselhos, orçamento participativo, 

redes etc., em que são discutidas questões de interesse geral, que se apresentam 

proposições de políticas públicas, realizam-se negociações e efetiva-se o controle 
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social das ações e decisões do poder público. Em geral, este processo vincula-se à 

estrutura do Estado, com a participação representativa da sociedade civil. 

Afirma ainda Raichelis (1998), que só foram possíveis a rediscussão e a 

revisão de concepções e práticas responsáveis pela fragilidade das respostas do 

aparato governamental diante do agravamento da questão social, graças ao 

movimento da sociedade civil, que possibilitou que os sujeitos sociais se 

multiplicassem, nas últimas décadas, em torno de demandas por políticas sociais, 

que respondessem às reais necessidades dos segmentos populares. 

Esse contexto, favoreceu a clareza quanto à necessidade premente de 

propostas direcionadas à criação de novos fóruns de representação e deliberação 

que, concreta e democraticamente, incorporassem a participação popular nos 

processos de decisão. 

Este é, por exemplo, o caso do Fórum do PREZEIS, objeto da nossa 

pesquisa, em que analisamos a incorporação do protagonismo dos sujeitos sociais 

no processo decisório, além da parceria entre ONGs, poder estatal e movimentos 

populares, que nesse espaço têm assento, através da participação nas definições de 

prioridades a serem contempladas pela política pública voltada para a urbanização e 

legalização da posse da terra. Em face disso, é que pretendemos verificar quem 

efetivamente está participando de forma plena, com graus e níveis mais altos: os 

representantes do segmento popular ou os técnicos das ONGs? 

Esse novo direcionamento político é significativo para o Serviço Social, 

porque tem repercutido no campo da assistência social, trazendo novos 

questionamentos e desafios, para os quais as respostas ainda são precárias, tanto 

no plano teórico quanto político. Por exemplo, no que se refere às relações de 

parceria entre os diversos sujeitos sociais, entendemos que estas não podem 
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reforçar a desresponsabilização do Estado na condução das políticas públicas ou a 

refilantropização da questão social. 

Na verdade, a falta do exercício da participação, em razão da história 

brasileira, marcada por processos autoritários, políticas populistas e uma cultura de 

não-participação, tem dificultado a concretização do processo. Em razão dessa 

dificuldade, na prática da participação, muitos fóruns e conselhos, principalmente, 

aqueles em fase de consolidação são manipulados e terminam por reproduzir 

relações autoritárias. Portanto, torna-se premente a capacitação para o exercício 

democrático da participação, em especial num processo de tomada de decisão, e, 

principalmente, na esfera pública estatal, como forma de garantir aos sujeitos sociais 

o espaço que lhes é de direito, nos rumos das políticas públicas. 

Da mesma forma que é imprescindível a participação dos diversos 

segmentos sociais no processo decisório, nos fóruns, nos conselhos, enfim, na vida 

pública em geral, não menos importante é a responsabilidade daqueles aos quais é 

delegado o poder de decidir. Resta priorizar, estrategicamente, os momentos em 

que a participação dos cidadãos é indispensável. 

Finalmente, é possível compatibilizar a participação cidadã com os 

mecanismos representativos, fazendo com que as proposições e decisões 

deliberadas nos espaços públicos autônomos, que refletem as aspirações dos 

segmentos sociais marginalizados, cheguem ao poder institucionalizado, assim 

como é possível democratizar o poder decisório, através do controle popular, pela 

via dos fóruns ou conselhos, como espaços de desenvolvimento de processos 

sociais e como experiência que valoriza o saber popular, contribuindo sobremaneira 

para a expansão e autonomia dos movimentos populares. 
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2.1.1 A Qualidade Política da Participação 

Para entender a participação como um processo através do qual os 

indivíduos, ao identificar seus problemas, discutem, propõem e negociam soluções; 

é importante compreender de que maneira isto ocorre. Para tanto, necessário se faz 

penetrar no conteúdo e na forma da participação, analisando a qualidade política 

desta. 

Ao tratar de qualidade política, Demo diz ser necessário aprender o seu 

caráter quanto ao conteúdo e a finalidade, além dos aspectos meramente formais 

como: reunir-se regularmente, possuir estatuto, sede própria, etc. Para ele, isto não 

basta. Alguns indicadores devem ser percebidos e analisados como, por exemplo: 

as lideranças são centralizadoras e isoladas; elas se renovam freqüentemente; os 

demais participantes apenas estão presentes, fazem número ou falam, contestam, 

reivindicam, propõem etc. 

Para Teixeira (2001), no entendimento da participação como processo 

político é necessário entender a  interação permanente entre os diversos sujeitos 

que são partes integrantes, como : o Estado, as instituições políticas e a sociedade 

civil. Essas relações, que são antagônicas e complexas, dizem respeito à estrutura e 

a cultura política, em articulação com os demais sujeitos envolvidos no processo e, a 

depender da forma como se estabelecem, podem facilitar ou atrapalhar a 

participação. Portanto não basta apenas a vontade e a disposição para que isso 

ocorra, porque se faz necessário levar em conta o contexto socioeconômico, o 

regime e a cultura política. Ressalta que, passada a crise do Estado de Bem-Estar 

Social, em que o Estado intervinha diretamente para garantir os direitos individuais e 

controlar o mercado, hoje, a participação política muda seu eixo para os partidos 

políticos e os grupos que exercem pressão, como, por exemplo os movimentos 
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sociais e populares, que lutam para penetrar no espaço público estatal e influir nas 

decisões governamentais. 

Para analisar a qualidade política da participação, Demo estabelece quatro 

critérios (DEMO, 1999): 

1) Representatividade – indica a qualidade política dos dirigentes e estes serão 

representativos, se eleitos por votação, num pleito democrático, de preferência 

com chapas concorrentes, pois essa forma inibe manobras e manipulações 

políticas. O dissenso deve ser visto como algo positivo, criativo, como uma forma 

de, através da oposição, exercer o controle sobre os mandatários. É natural que 

as pessoas tenham posições antagônicas porque pensam diferentemente. 

Portanto, todos ganham quando a disputa pela liderança ou representação é 

democrática e o dirigente é apenas aquele a quem foi delegado o poder de 

representação. 

2) Legitimidade – é a qualidade política do processo de participação, quando isto 

está apoiado no reconhecimento de direitos e deveres. Não é suficiente que o 

processo participativo esteja embasado em normas, regras e leis porque é preciso 

que todos o aceitem e se comprometam com ele. Pela formalização legal, os 

indivíduos se tornam sócios, faz-se mister que se sintam membros pertencentes 

com igualdade de direitos e oportunidades. 

3) Participação da Base – é a essência de qualquer processo participativo, 

principalmente porque a delegação representativa depende da base. Nesse caso, 

a qualidade não se expressa pela assertiva de que quanto maior o número de 

participantes, melhor é a qualidade da participação. Algumas vezes, o contrário é 

mais significativo porque o que está em jogo é a intensidade da participação, a 
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qual é reconhecida através do compromisso político, da coesão do grupo, da 

identidade de objetivos, etc. Quantidade na base, enfim, não significa qualidade. 

4) Auto-sustentação – este critério é indispensável para uma efetiva emancipação do 

grupo, no enfrentamento ao assistencialismo. Porém, isso exige suporte material, 

principalmente, na participação voltada para a auto-promoção, como forma de 

livrar-se da tutela e dependência do Estado. Esta postura de auto-sustentação é 

de difícil concretização, até porque, historicamente, acostumou-se a se viver às 

custas do Estado e, conseqüentemente, dos outros que lhe delegam poder e 

recursos. Demo entende este critério como educativo-participativo porque 

significa independência e compromisso dos indivíduos com aquilo que considerar 

ser a organização. Ele esclarece que isso não anula a assistência devida pelo 

Estado, como obrigação de prestar às pessoas que dele necessitam e que têm 

direitos como cidadãos. Logo, a questão não é abrir mão do que o Estado 

oferece, mas colocá-lo no devido lugar. Por exemplo, é dever do Estado a 

manutenção do sistema de educação, saúde, segurança, e não da comunidade. 

Saber utilizar o Estado é um direito popular. Submeter-se a ele, como massa de 

manobra, é outra coisa, o contrário de participação. 

No que se refere ao Fórum do PREZEIS, cujo temática central é a 

elaboração, implementação e desenvolvimento de uma política de urbanização, a 

participação dos seus integrantes deve ter uma qualidade política, ou seja, quanto 

mais representativa, mais legítima, mais intensa e auto-sustentável, maior será o seu 

significado político. Na nossa ótica, caso isso ocorra, maiores serão as 

possibilidades da representação popular influir nas decisões e aproximar os grupos 

subalternos do poder, democratizando as ações. 
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Concordamos com De la Mora (1998) quando ele afirma que, 

representatividade é a capacidade de exercer tal representação, ou seja, não basta 

o indivíduo ser eleito legítimo representante de uma entidade, órgão, conselho, 

fórum etc., é preciso realmente representar os interesses de quem o elegeu. Sua 

atuação pode até ser considerada legítima, mas não é representativa dos interesses 

de uma coletividade. No que tange à legitimidade, esclarece que esta consiste no 

caráter democrático, transparente e ético da escolha dos representantes. 

Segundo Bordenave (1992), a qualidade da participação alcança um nível 

elevado quando os sujeitos conhecem e refletem a realidade, superam as 

contradições, identificam premissas e o significado das palavras, distinguem efeitos 

de causas e antecipam conseqüências, passam a manejar conflitos, toleram as 

divergências, respeitam opiniões, tornam transparentes os sentimentos e 

comportamentos etc. 

Nessa perspectiva, participar de forma qualitativa não é fácil, porém o 

aspecto positivo desse processo é que o aprendizado ocorre na práxis, ou seja, na 

relação teoria e prática, posta a serviço da luta pelo alcance dos objetivos e 

interesses populares, completa Bordenave. 

2.1.2  Gestão Democrática e Descentralização 

Ao analisar, historicamente, as formas de participação na gestão das 

políticas sociais, verifica-se que no período ditatorial, no Brasil, as organizações da 

sociedade civil buscavam atuar de forma autônoma em relação ao Estado, ou seja, 

“de costas para o Estado”, como comumente se convencionou chamar. 

Na década de 70, observa-se um ressurgimento tão relevante dessa mesma 

sociedade, a qual passa a se opor ao Estado de Exceção, que diversos estudiosos 

vêem esta nova situação como o eixo fundante da real sociedade civil brasileira. 
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Para Dagnino (2002), por exemplo, a sociedade civil, vista como a única 

possibilidade de reagir naquele momento ao Estado autoritário, organiza-se de 

forma unificada para combater seu mais forte inimigo, o Estado ditatorial militar, e, 

nesta direção, esta mesma sociedade teve papel importante na transição para a 

democracia. Para ela, essa luta unificada contra o autoritarismo, envolvendo 

diferentes e múltiplos segmentos sociais, como: movimentos sociais, sindicatos, 

associações profissionais, universidades, igrejas, partidos políticos de oposição, 

contribuiu de forma decisiva para uma ótica mais homogênea de sociedade civil, o 

que influiu substancial e profundamente nos debates que se seguiram, tanto do 

ponto de vista teórico quanto político, sobre a temática em questão. Esse foi um 

período em que ocorreram acontecimentos importantes, como a campanha pelas 

“Diretas Já”, que culminou com o fim do regime militar-ditatorial de 1964, a eleição 

do novo presidente da República, a convocação da Assembléia Nacional 

Constituinte e a promulgação da Carta Magna em 1988. 

Porém, é a partir do processo de democratização, nos anos 80, que as 

associações civis buscam estabelecer diálogo com o poder estatal, em especial o 

local, embora procurando manter suas identidades específicas e uma autonomia 

relativa na resolução de suas propostas políticas. 

Embora, por um lado, o retorno da vigência das instituições democráticas 

formais, como: eleições, livre organização político-partidária, imprensa sem censura 

etc., tenha contribuído para  a (re)construção do processo democrático, por outro, 

não produziu, por parte de Estado, um direcionamento adequado aos problemas de 

exclusão e desigualdade social, os quais se agravam. Entretanto, aprofundam-se 

não só as noções de democracia, mas a necessidade de aumentar o controle do 

Estado, por parte da sociedade civil. Daí, porque há na sociedade brasileira, hoje, 
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uma acentuada importância no que se refere à construção de uma nova cidadania, 

baseada num processo de participação mais efetiva e democrática. 

Observa-se que os movimentos sociais, na década de 80, empenham-se 

fortemente na redefinição desse conceito, buscando construir uma sociedade mais 

justa e igualitária, reconhecendo os que dela participam como sujeitos dotados de 

direitos, entre os quais o de participar, efetivamente, na gestão da sociedade e no 

processo de decisão, quanto ao seu rumo. 

Para Dagnino, 

“uma conseqüência concreta fundamental dessas visões 

tem sido a emergência de experiências de construção de 

espaços públicos, tanto daqueles que visam promover o 

debate amplo no interior da sociedade sobre 

temas/interesses, até então excluídos de uma agenda 

pública, como daqueles que se constituem como espaços 

de ampliação e democratização da gestão estatal. 

Estamos aqui nos referindo à implementação, ao longo da 

última década, de vários conselhos, fóruns, câmaras 

setoriais, orçamentos participativos etc.” (DAGNINO, 

2002: 10). 

A construção desses novos espaços permite a configuração de novos canais 

de participação, com presença marcante das organizações populares, as quais 

penetram nas estruturas formais de governo, exigindo participar na elaboração e 

execução de políticas públicas compatíveis com as demandas da população 

excluída, ou seja, participar democraticamente na gestão dessas políticas. 

Segundo Campos e Maciel, 
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“a universalização de direitos, a descentralização político-

administrativa e a gestão democrática, que contempla a 

participação popular, se apresentam como princípios e 

diretrizes orientadoras das políticas públicas e, em 

particular, a política de assistência social, sendo, portanto, 

do ponto de vista da norma constitucional, uma negativa à 

tradição  das políticas sociais brasileiras, as quais têm se 

configurado ao longo da nossa história em políticas 

elitistas, promotoras de privilégios e discriminações” 

(CAMPOS e MACIEL, 1997: 144). 

Ainda para esses autores, a gestão democrática das políticas sociais é, 

inegavelmente, uma conquista relevante da sociedade, pois possibilita novas 

experiências na esfera da administração pública. 

Nesse contexto, aos conselhos e fóruns são atribuídas funções consultivas, 

deliberativas e fiscalizadoras, como ocorre, por exemplo, com o Fórum do PREZEIS, 

no qual são discutidas questões relativas aos processos de urbanização e 

regularização fundiária das ZEIS, tomam-se deliberações sobre a destinação de 

recursos do Fundo do PREZEIS e monitoram-se as obras e os serviços implantados. 

Concordamos com Campos e Maciel (1997) quando esses afirmam que, a 

discussão sobre gestão democrática exige uma reflexão sobre a participação, e 

acrescentamos a essa assertiva, principalmente, no que se refere à intensidade e a 

qualidade dessa. 

No que se refere à descentralização, numa referência a Scheinowitz, para 

Mendonça, 
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“o Brasil, desde sua origem, apresenta estreita relação 

com a questão da descentralização política, motivada por 

sua exploração baseada em capitanias independentes, 

uma das outras (...) “somente um sistema administrativo 

que fosse capaz de conciliar a autonomia local com a 

unidade nacional seria capaz de evitar a fragmentação da 

possessão portuguesa, e foi desse modo que pensaram 

os Bragança” (MENDONÇA, 1995: 23).  

Embora se verifique no nosso País, que a forma mais comum tenha sido a 

centralizadora, desde o império, passando pelo governo republicano (1889), o 

Estado Novo (1930), até a ditadura militar (1964), só com o declínio do Estado de 

Segurança Nacional, que evidencia o fim do “milagre econômico”, a influência 

neoliberal, nos anos 70, e o período de luta pela redemocratização, nos anos 80, 

vem à tona o debate em torno da descentralização político-administrativa do Estado. 

No Brasil, é com a Constituição de 1988, que se define de forma legal, pelo 

novo estatuto jurídico, a passagem de uma estrutura político-administrativa 

altamente centralizadora e vertical dos governos ditatoriais, para uma forma 

descentralizada e horizontal. Assim sendo, o poder estatal, nas três esferas, se 

reorganiza para viabilizar essa nova estrutura de poder, em que recursos e 

responsabilidades são compartilhados. 

De acordo com a Constituição, no seu artigo 18, fica estabelecido que “a 

organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos nos termos 

desta Constituição”. 



 

 

77

 
 

Dessa forma, e com base na nova lei, a descentralização começa a ser 

implantada com o objetivo de dar autonomia aos Estados-Membros e Municípios, 

estabelecendo, especificamente, a participação dos governos municipais na 

estrutura político-administrativa descentralizada. 

De acordo com Potyara (1996), é nesse cenário que se coloca o discurso da 

revalorização do poder local e da participação popular, como condição prévia de 

uma prática democrática. A descentralização, enquanto processo de redistribuição 

de poder, deve ser vista em duas direções principais: da esfera federal para as 

estadual e municipal e do Estado para a sociedade. Porém, nos dois casos, é 

necessário mudar o eixo central do planejamento e do processo decisório para 

outros espaços. 

De la Mora (1997), ao discorrer sobre as diversas formas de articulação 

entre sociedade civil e Estado, afirma que a participação na gestão democrática, a 

qual tem como fundamento a criticidade dos sujeitos envolvidos, se dá por 

intermédio da elaboração, regulamentação e controle das ações das Políticas 

Públicas, de forma compartilhada, independentemente de quem as promova: poder 

estatal, instituições privadas ou organizações populares. 

Mais adiante, explica que há uma relação entre os conceitos de 

democratização e descentralização, porque a gestão democrática é melhor 

viabilizada através de processos descentralizados, em razão de uma maior 

aproximação entre  os indivíduos. Entretanto, isso exige capacitação e controle. 

De la Mora (1997), aponta vantagens da descentralização, como: 

legitimidade nas deliberações majoritárias; qualidade e eficácia nas soluções; 

políticas públicas mais duráveis, mesmo que ocorra a mudança de representação, 

porém esse modelo requer altos níveis e graus de participação. 
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No que se refere à redistribuição de poder da esfera federal para a estadual 

e municipal, daí que deriva o conceito de municipalização, em que o município 

assume uma autonomia relativa no planejamento e execução de políticas que 

atendam às demandas e necessidades dos segmentos populares, de forma rápida, 

eficiente e com qualidade. 

Segundo Jovchelovitch, 

“municipalizar significa uma articulação das forças do 

município como um todo para a prestação de serviços, 

cujos co-responsáveis seriam a Prefeitura e organizações 

da sociedade civil” (JOVCHELOVITCH, 1998: 40). 

Mais adiante a autora acrescenta que 

“a descentralização e a municipalização, como estratégia 

de consolidação democrática, estão sempre ligadas à 

participação e mostram que a força da cidadania está no 

município. É onde o cidadão nasce, vive, constrói sua 

história. É no município que o cidadão fiscaliza e exercita 

o controle social” (JOVCHELOVITCH, 1998: 40). 

Para Dowbor (1998), as novas forma de gestão, embora considerem o 

Município como a esfera local privilegiada para a prática de democracia participativa, 

isso não deve transformar o Município num “feudo” auto-suficiente e desarticulado, 

um vez que, para efetivar essa participação, é necessária a sua articulação com as 

esferas estadual e federal e com o mercado. 

Nessa perspectiva, Dowbor considera que 

“além dessa descentralização, existem outra iniciativas 

como os sistemas de orçamento participativo, 
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organização da comunidade em torno dos seus 

interesses, organização da informação ao cidadão, entre 

outros, que constituem progressos preciosos para se 

alcançar a nova forma de gestão, porque envolvem a 

sociedade e geram as dimensões institucionais de uma 

democracia mais avançada” (DOWBOR, 1988: 415). 

Nesse contexto, acrescemos os Conselhos e Fóruns, como por exemplo o 

Fórum do PREZEIS, como espaços possíveis de gestão democrática num processo 

de descentralização. 

Na verdade, mais importante do que repassar recursos é permitir que a 

sociedade civil, através de suas organizações representativas, como no caso do 

Fórum, possa definir diretrizes aprovar prioridades, autorizar a utilização dos 

recursos do Fundo, monitorar e avaliar as obras e serviços, administração de acordo 

com as peculiaridades de cada ZEIS. 

Essa nova forma de gestão possibilita à sociedade o exercício pleno da 

cidadania, através de uma ativa participação democrática na concretização dos 

objetivos sociais das camadas populares. 

Segundo Chauí (1994), o cerne da democracia é o direito dos cidadãos, que 

vai além da regulação jurídica formal das idéias de igualdade e liberdade como 

direitos civis. Se tais direitos não existem ou não estão garantidos têm-se o direito de 

lutar por eles. E é a busca por esses direitos que impulsionará a sociedade nessa 

nova forma de organização. 

Quanto ao deslocamento do poder do Estado para a sociedade civil, este se 

dará através de redes de cooperação e solidariedade entre o público e o privado, 
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para a obtenção e repasse de recursos e serviços, além da redistribuição de papéis 

e competências entre os parceiros. 

Descentralização é, na verdade, uma diminuição do poder estatal, através 

de uma redistribuição de recursos e responsabilidades e é, exatamente, na esteira 

da descentralização que surge o discurso da participação, via Estado, conclamando 

a sociedade civil a ser co-autora, co-partícipe e co-responsável na resolução da 

questão social, como forma de garantir direitos de cidadania, por um lado, e 

democracia, por outro. 

Para Jacobi, 

“a descentralização no plano político-administrativo 

significa a possibilidade de ampliação dos direitos, 

autonomia na gestão municipal, a participação cotidiana 

dos cidadãos na gestão pública e a distribuição mais 

eficiente dos escassos recursos públicos” (JACOBI, 1999: 

122). 

Para Potyara (1996), é importante diferenciar descentralização de 

desconcentração, pois esta significa, apenas, redistribuição de encargos e 

competências, mas não de poder. 

Segundo Stein (1997), para Maria Alícia de Uga, descentralização pode ser 

compreendida enquanto 

“um processo de distribuição de poder que pressupõe, por 

um lado, a redistribuição dos espaços de exercício de 

poder – ou dos objetos de decisão – isto é, das 

atribuições inerentes a cada esfera de governo e, por 

outro lado, a redistribuição dos meios para exercitar o 
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pode, ou seja, os recursos humanos, financeiros e físicos” 

(UGA, 1991: 97). 

Na outra ponta, no que se refere à desconcentração, Stein cita Tobar (1991: 

38), o qual afirma que esta pode ser entendida “como a delegação de competência 

sem deslocamento do poder decisório”  ou ainda, conforme Maria Alícia de Uga 

“como um processo de dispersão físico-territorial de instituições governamentais 

inicialmente localizadas de forma concentrada” (UGA, 1991: 96). Donde se conclui 

que, descentralização implica, necessariamente, redistribuição de poder e pode ser 

vista com um instrumento capaz de viabilizar a gestão democrática, pela 

participação dos sujeitos coletivos no processo decisório. 

Stein, considera ainda que, no processo de descentralização, a autonomia é 

imprescindível, mas que não devem ser confundidas. Segundo a mesma autora, 

para Melo (1991: 203) “a autonomia municipal é a forma mais universal de 

descentralização” (1997: 81). 

Concordamos com Mendonça quando este afirma: “O Estado Moderno é 

parte centralizado e parte descentralizado”, podendo alternar a forma dependendo 

dos interesses em jogo e da estrutura política vigente, porém um Estado totalmente 

descentralizado perde a sua essência, a sua razão de ser. 

Acrescemos a esta assertiva que, por outro lado, um Estado excessivamente 

centralizador é antidemocrático, porque impossibilita a participação da sociedade na 

gestão da coisa pública, em especial dos segmentos populares, que são os 

demandatários de serviços sociais. 

De acordo com Bobbio, 

“temos uma centralização quando a quantidade de 

poderes das entidades locais e dos órgãos periféricos é 
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reduzida ao mínimo indispensável, a fim de que possam 

ser considerados como entidades subjetivas da 

administração. Temos, ao contrário, descentralização 

quando os órgãos centrais do Estado possuem o mínimo 

de poder indispensável para desenvolver as próprias 

atividades” (BOBBIO, 1993: 330). 

A descentralização pode assumir diversas classificações, como: da 

administração direta para a indireta, do Estado para a sociedade civil, porém o 

enfoque mais significativo está na vinculação da descentralização à democracia. 

Este binômio se contrapõe ao de autoritarismo-centralização, próprio dos regimes 

ditatoriais, onde o poder é excessivamente centralizado. 

Nesse sentido, concordamos com Pedro Jacobi quando afirma que 

“o tema da descentralização tem se tornado cada vez 

mais fundamental à democracia e ao processo de 

democratização do Estado na área urbana” (JACOBI, 

1999: 121). 

2.2 Canais Institucionais de Participação 

Mendonça (1995), ao afirmar que os estudos teóricos indicam os conselhos 

populares como a base de origem dos canais institucionais de participação da 

atualidade, embora sejam diferentes, faz um traçado histórico das primeiras 

experiências com conselhos populares, destacando a Comuna de Paris, os 

conselhos operários russos ou “soviets” e a Revolução Russa, de 1917. 

No caso da Comuna, apesar desta só ter durado dois meses, foi apontada 

como a primeira manifestação de gestão participativa autônoma da classe operária, 

com características de conselho popular. Tinha por objetivo alterar a forma de 
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organização do trabalho na estrutura capitalista, chegando a estabelecer as bases 

de uma estrutura democrática de participação, na gestão de bens públicos. Com 

esta finalidade, cria oficinas, as quais permitem a organização da classe operária em 

comitês com poder de deliberação sobre questões salariais, jornadas de trabalho, 

eleição dos chefes etc. 

Para Demo (1999), a Comuna de Paris que marca o debate sobre 

participação entre autores diversos, representou do ponto de vista político a mais 

importante contribuição de Karl Marx, ao analisar o movimento na sua obra Guerra 

Civil na França, de 1871. 

           Segundo Demo (1999), para MARX e ENGELS (1975:507) a Comuna era 

formada por conselhos populares urbanos, responsáveis democraticamente, eleitos 

pelo voto direto nos distritos de Paris e que poderiam ser depostos, pois seus 

mandatos eram revogáveis. Eram constituídos, na sua maioria, de trabalhadores ou 

representantes, reconhecidamente, da classe trabalhadora. A Comuna era vista 

como órgão de trabalho, com funções executiva e legislativa, concomitantemente, 

mas não como um órgão parlamentar. Dessa forma, era “um governo dos produtores 

pelos produtores”, como uma forma de ultrapassar a desordem da produção 

capitalista para alcançar uma produção cooperativa, por meio da qual se 

transformam “os meio de produção, a terra e o capital, que hoje são 

fundamentalmente meios de escravização e de exploração do trabalho, em simples 

instrumento de trabalho livre e associado” (MARX e ENGELS, 1975: 511). A 

Comuna, na sua forma representativa, defende o sufrágio universal, como 

possibilidade de participação política, em que vale tanto o voto ativo com o passivo, 

e a deposição dos eleitos quando necessário. Tem como princípio, que a mudança 

se dá de baixo para cima, uma vez que os pertencentes à classe trabalhadora são 
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reconhecidos, inclusive pela classe média parisiense, como os únicos capazes de 

uma ação social efetiva. No reverso da medalha, o movimento abomina a exploração 

capitalista e do Estado, acusando-os de parasitas. 

Como segunda experiência, Mendonça aponta os conselhos operários 

russos ou soviets, surgidos em 1905, por uma decisão do Czar, forçado pelo 

movimento reivindicatório por demandas sociais, em frente ao Palácio, na cidade de 

São Petesburgo, o qual resultou em greves e protestos generalizados em 

decorrência da forte repressão. Estes conselhos, como um poder paralelo, formado, 

a princípio, pela classe operária urbana, proliferaram por toda a Rússia, nas áreas 

urbanas e rurais, a partir de uma comissão constituída por representantes dos 

trabalhadores não militantes de partidos, escolhidos pelo Ministério da fábricas e 

oficinas. 

Na verdade, os soviets não obtiveram êxito no desempenho de suas funções 

governamentais por não terem acesso ao poder decisório dos órgãos estatais, 

embora fossem legitimados pela população que os via como seus representantes. 

Os soviets não alcançaram, de imediato, resultados que viessem a satisfazer os 

interesses populares por medidas governamentais e administrativas liberalizantes. 

Como conseqüência, o movimento reflue e os líderes são presos, provocando a 

ruína do processo revolucionário. São eles os casos mais conhecidos de gestão 

participativa, como modelo de participação do cidadão na implementação das ações 

do Estado. 

Em 1917, eclode a segunda revolução, como reflexo da 2ª Guerra Mundial, a 

qual provoca a fragilização do Estado russo, que entra em crise. Este segundo 

momento revolucionário se distingue do primeiro pela composição na sua estrutura, 

pois agora ela é constituída de operários e soldados na cidade e de camponeses e 
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soldados no campo, enquanto que a de 1905 era operária e urbana. Distingue-se, 

também, pelo fato de que, nesse segundo movimento, as lideranças na sua maioria 

estava filiada aos partidos de esquerda. 

Cita ainda Mendonça, as experiências de conselhos no período do pós-

guerra, a partir de 1950, como os da Hungria, Polônia e Iugoslávia, que, embora 

diferentes, foram experiências interessantes de gestão participativa. 

Como melhor modelo de conselhos nas democracias ocidentais, aponta o 

norte-americano que difere dos anteriores por situarem-se no âmbito do consumo de 

bens e serviços e não no da produção. 

            Gohn (1989), denomina esses conselhos de cidadãos, para distinguí-los dos 

socialista-revolucionários, que ficaram conhecidos como conselhos populares. Esses 

conselhos tinham a pretensão de integrar os indivíduos à sociedade e não de 

transformá-la. 

Ao definir canais de participação, Mendonça considera que os conselhos nos 

moldes norte-americanos têm grande influência, na gestão participativa, em que 

prevalece um processo de negociação entre Estado e Sociedade Civil, distintamente 

dos conselhos populares e operários, cujo foco central era a tomada do poder, 

embora não se possa negar sua influência na gênese dos canais de participação. 

Enfim, define canais institucionais de participação como: 

“mecanismos criados pelo Estado para permitir a 

participação da sociedade na gestão da coisa pública. 

Eles são um espaço que surge na intersecção entre 

sociedade civil e sociedade política. Nesse espaço, ocorre 

uma negociação entre sociedade e Estado sobre a melhor 
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forma de decidir e implementar as políticas públicas” 

(MENDONÇA, 1995: 50). 

Reconhece que esses canais surgem como resultado da descentralização, 

não apenas com concessão do Estado, mas, também, como conquista popular. 

Classifica os canais institucionais de participação, na esfera governamental, 

em três tipos: gestão de equipamentos coletivos, como os conselhos e comissões 

voltados para planejar, acompanhar e fiscalizar as ações; os territoriais, fóruns e 

conselhos regionais, direcionados à definição de prioridades, planejar e fiscalizar 

ações; e os setoriais que se voltam para  determinados segmentos, como saúde, 

educação, urbanização e legalização do solo e são os fóruns, conselhos e plenárias, 

com os mesmos objetivos do anterior. Em Recife, podemos incluir nesta 

classificação o Fórum do PREZEIS e o Orçamento Participativo, entre outros. 

Essas e outras experiências, como o socialismo do leste europeu e da 

China, pela forma como se constituíram, por um lado, impediram a esquerda de 

ampliar o debate, no decorrer do século, e, por outro lado, possibilitaram a 

consolidação da democracia representativa. Inegavelmente, contribuiu para esta 

consolidação a longa experiência vivenciada pelas sociais-democracias ou 

democracias burguesas liberais. 

 Demo (1996), ao tratar de canais de participação, define cinco linhas 

principais: organização da sociedade civil; planejamento participativo; educação 

como forma de cidadania; cultura como processo de identificação comunitária; e 

processo de conquista de direitos. Para ele, esses canais representam o caminho 

possível de participação. 

No que se refere à organização da sociedade civil, a entende como “a 

capacidade histórica da sociedade assumir formas conscientes e políticas de 
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organização” (DEMO, 1999: 27). Considera este canal de participação um dos mais 

importantes, em qualquer processo participativo, ressaltando neste contexto, a 

organização sindical e partidária, como focos centrais das matrizes políticas e sócio-

econômicas da política social. 

Quanto ao planejamento participativo, Demo o considera como instrumento 

de participação com um duplo sentido: de não atrapalhar processos participativos e 

de colaborar na sua motivação. 

Afirma Demo que, “mesmo o planejamento participativo pode tornar-se mera 

legitimação do poder à medida que reproduzir apenas uma farsa participativa” 

(DEMO, 1999: 44), quando suas propostas são destinadas a evitar a participação 

das bases, como uma forma de desmobilização. 

Quando fala do canal de participação como educação para formação da 

cidadania, considera que este é um instrumento de participação política, como uma 

condição necessária, embora não suficiente para o desenvolvimento, porque outros 

aspectos devem ser considerados, como: preparação dos recursos humanos 

(capacitação, aquisição de habilidades); transmissão de conhecimentos 

(aprendizagem); socialização (reprodução). Entretanto, acredita que a função da 

educação é eminentemente política “como condição à participação, como 

incubadora da cidadania, como processo formativo” (DEMO, 1999: 52). 

Em relação à cultura, como processo de identificação comunitária, ressalta 

que pode parecer estranho falar de cultura como um dos canais de participação, 

porque, em geral, há uma tendência elitista de entendê-la como erudição. Para o 

autor, esta forma de entender a cultura não é equivocada, mas como conceito é 

parcial, porque não existe cultura superior ou inferior e todo grupo humano tem 

cultura. Portanto, o que existe são culturas diferentes. 
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Enquanto processo de identificação comunitária, a cultura cristaliza valores, 

crenças, costumes, modos de ser e produzir, que ao constituírem a bagagem cultural 

de um determinado grupo social fazem-no sentir-se identificado com a sua 

comunidade, com sentimento de pertencer. 

No processo de conquista de direitos, Demo parte da premissa de que, 

mesmo sendo devido, o direito precisa ser conquistado. Desta forma, embora 

constando dos documentos legais, é necessário que o sujeito social exija seu 

cumprimento na prática. 

Para Demo, 

“Toda estrutura de poder destituída de controle 

democrático, já nisto é corrupta, pois poder sem controle 

significa poder desmandado. A forma mais coerente de 

controle é o direito, através do qual estabelecem-se 

regras comuns de jogo, para que haja jogo e não violência 

como regra” (DEMO, 1999: 62). 

Com relação ao planejamento participativo, Mendonça (1995) ressalta duas 

propostas de participação relacionadas à inserção e à motivação das camadas 

populares nos programas/projetos. 

A primeira, denominada de participação restrita ou instrumental, significa que 

a população beneficiada por um programa específico está diretamente integrada e 

comprometida com o mesmo. Portanto, esta proposta de participação não pode ser 

relegada, uma vez que tem servido para reduzir a diferença entre os bairros mais 

ricos e os da periferia, quanto à concentração de oferta de serviços públicos, 

certamente, em quantidade superior nas áreas mais nobres da cidade, o que é o 

caso do PREZEIS. 
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A segunda, chamada de participação ampliada ou neo-corporativa, é a 

capacidade que os grupos, em busca de seus interesses, têm de exercer influência, 

direta ou indireta, na órbita das políticas públicas, na elaboração, implementação e 

execução de programas/projetos de seus interesses. Nesta perspectiva, as 

organizações populares passam a fazer parte de: Conselhos, Fóruns, etc. 

Para Mendonça, no reverso da medalha, há uma corrente de orientação 

marxista, mais ortodoxa, que se opõe a essa forma de participação, defendendo a 

posição clássica dos conselhos populares, tipo “soviets”, independentes do Estado. 

Esta participação ampliada, diferentemente da restrita, é um forte atrativo 

para as organizações de cunho reivindicatório, com maior âmbito de ação, tipo: 

federações, associações municipais, estaduais e nacionais. As organizações 

menores, com espaço de ação delimitado, são avessas a este tipo de proposta 

participativa, preferindo à participação mais restrita. 

Bordenave afirma que a comunicação é imprescindível à participação, uma 

vez que, pelo menos, dois procedimentos de comunicação são exigidos no processo 

decisório: a informação e o diálogo. Para ele, 

“a participação democrática se baseia em canais 

institucionais. Em primeiro lugar, de informação: não há 

participação popular sem informação qualitativamente 

pertinente e quantitativamente abundante sobre os 

problemas, os planos e os recursos públicos. Em segundo 

lugar, canais de consulta. Em terceiro lugar, canais de 

reivindicação e de protesto” (BORDENAVE, 1992: 68). 
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2.2.1 Movimentos Populares Urbanos 

Como já foi claramente estabelecido, pretendemos neste estudo analisar as 

relações de parceria ou concorrência que se processam entre movimentos populares 

e ONGs, no Fórum PREZEIS, investigando se no processo decisório prevalece uma 

participação crítica, na qual existe a possibilidade de se adotar posturas e 

desenvolver atividades de caráter convergente, complementar ou conjunto, ou 

manipulação e dominação por parte de um segmento sobre o outro. Desta forma, 

para a construção teórico-metodológica de nosso objeto de estudo foram utilizadas 

categorias de análise, que passamos a descrever a seguir, e contextualizamos os 

movimentos sociais e as ONGs na nossa realidade, traçando o percurso histórico 

destas organizações, assim como o perfil que assumem hoje. 

Segundo De la Mora, movimentos sociais são classificados como: 

“toda manifestação coletiva que vise à conquista ou 

preservação de um direito considerado legítimo por uma 

categoria social, através da pressão exercida com maior 

intensidade e violência, dependendo do caráter do conflito 

inicial e a rapidez que se pretende imprimir à sua 

superação” (DE LA MORA, 1987: 256). 

Ainda para De la Mora, os conflitos existem em todas as formas de relações 

sociais, inclusive na esfera de gestão, os quais tem por objetivo a resistência, a 

conquista, a influência ou a preservação do poder. 

A problemática dos movimentos sociais em área urbana, desde suas 

origens, tem despertado atenção, não só pela sua forma de manifestação 

organizada, mas, também, pela sua expressão espontânea de protestos 

generalizados e, não raro, violentos, em razão da deterioração do padrão de vida 
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urbana, da precarização dos serviços públicos de natureza diversa, no atendimento 

das necessidades básicas da população assim como no desrespeito aos direitos 

sociais, que violentam a cidadania. 

Embora muitos desses fenômenos remontem a períodos históricos da 

constituição da classe operária no Brasil, o que se percebe é que nos anos 80 houve 

uma proliferação dessas manifestações coletivas que foram objeto de estudos do 

ponto de vista antropológico, social e político. 

Para Doimo (1995), é impossível utilizar a categoria movimento social do 

ponto de vista teórico, sem que o pensamento se perca no emaranhado de 

significados que foram surgindo ao longo do tempo. Originalmente criada para 

designar o movimento operário europeu, remonta aos idos de 1840 e foi nos anos 

seguintes desenvolvida no âmbito do marxismo, para designar a organização 

racional da classe trabalhadora em sindicatos e partidos empenhados na 

transformação das relações capitalistas de produção. A categoria possibilitou, então, 

a inclusão de uma diversidade de formas recém-surgidas de participação, pensadas 

agora em razão das modificações da lógica capitalista e estruturadas de forma 

espontânea no âmbito da cultura com a denominação de NMS (Novos Movimentos 

Sociais). 

No Brasil, os movimentos populares receberam diversas nomenclaturas, 

entrelaçando-se as denominações de urbano e popular, como, por exemplo, 

movimento urbano, movimento popular, lutas urbanas, etc, até ser concebida com 

aquela que foi considerada a principal denominação – Movimento Popular (DOIMO, 

1995: 38). 

Camacho (GOHN,1997), por exemplo, estabelece diferenças entre 

movimentos sociais e movimentos populares. Considera os primeiros como parte de 
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dinâmica gerada pela sociedade civil, os quais direcionam suas ações em defesa de 

interesses específicos. Para o autor, os movimentos sociais têm duas grandes 

manifestações: os que expressam os interesses dos grupos hegemônicos e os que 

expressam os interesses dos grupos populares. Neste segundo tipo estão situados 

os movimentos populares, cuja dinâmica não pode ser compreendida sem referência 

à classe. 

Ao tratarmos aqui de movimentos sociais, estamos nos referindo os 

movimentos populares de bairro, de caráter reivindicativo, como se autodenominam, 

estando incluídos nesta categoria os representantes comunitários que têm assento 

no Fórum do PREZEIS, uma vez que, individualmente, são portadores das 

reivindicações de suas comunidades, portanto representando-os, e, coletivamente, 

compõem o movimento popular no PREZEIS, que, no embate com o poder estatal, 

lutam por melhorias urbanas e legalização e posse da terra, para o conjunto das 

ZEIS. 

 Senna Filho (1994), ao analisar historicamente os movimentos sociais, 

define-os a partir de três categorias: os Tradicionais, os Antigos e os Novos 

Movimentos Sociais. 

Os Tradicionais estavam direcionados à superação dos conflitos entre 

capital e trabalho, apontando para uma sociedade não estratificada, com base na 

vertente marxista-leninista, estando inclusos nesta categoria os movimentos 

proletários, revolucionários e de libertação, tanto que já no século XX não se fazia 

distinção entre os movimentos sociais e os proletários. 

Os Antigos Movimentos Sociais têm como referência a história recente da 

América Latina, em especial a do Brasil, a partir da crise de 1929, com a quebra do 

capitalismo agrário de exportação e da hegemonia oligárquica rural, com a revolução 
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de 30, no governo Vargas.Nesse momento há uma concentração de produção e 

reprodução das atividades industriais nos grandes centros urbanos, fazendo surgir 

um novo capitalismo industrial e a formação de uma sociedade urbana. Assim sendo 

o apoio das massas populares, que legitimam o Novo Estado, foi decisivo, 

fortalecendo uma nova configuração política, na qual as massas foram incorporadas. 

Afirma Senna Filho que, torna-se freqüente a existência do fenômeno 

populista, desde o fim do Estado Novo até o governo militar de 1964, destacando-se 

significativamente nos anos 50, quando aparecem novas demandas sociais e 

políticas, como conseqüência da intensiva industrialização e da nova divisão do 

trabalho. Dessa forma, o atendimento das necessidades e interesses diversos 

coloca-se com indispensável para a sobrevivência da população. O Estado, então, 

vê-se obrigado a tomar a si o encargo de administrar as soluções de caráter geral, 

dada a incapacidade dos indivíduos para tal. 

Para Steil (1996), a política populista, nas décadas de 50/60, tem uma visão 

dos pobres como atores secundários, no próprio processo de transformação de sua 

subalternidade no contexto social. Por essa razão, procura desenvolver práticas 

diversas objetivando integrar a camada popular, definida genericamente como 

massa, à esfera política, de forma subjugada. Nessa mesma época, já com o 

predomínio da ideologia desenvolvimentista, essa perspectiva, “das classes sociais 

como atores secundários”, se reafirma na medida em que a classe dirigente, numa 

visão acrítica da pobreza, defendia a necessidade  de capacitar as camadas 

populares em nome da modernização, e, ao mesmo tempo, negava “a cultura da 

pobreza”, a qual deveria ser superada. Para eliminar o tradicional, visto como 

responsável pelo subdesenvolvimento econômico e social, apressou-se em 

desenvolver práticas educacionais que interiorizassem valores culturais modernos. 
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Finalmente, segundo Senna Filho, os Novos Movimentos Sociais aparecem, 

crescem e se firmam em vários paises ocidentais, em especial nos da América 

Latina, em que se identificam, enquanto movimentos sociais do terceiro mundo, com 

os movimentos do mundo desenvolvido, em especial os movimentos ecológicos, 

feministas e pacifistas. A ruptura desses movimentos com os antigos ocorre quando 

do surgimento do Estado autoritário de 64, não sendo pacífica a relação entre 

ambos, quando são fechados os canais de participação política. O autor postula que 

os novos movimentos nas sociedades capitalistas, independentemente de serem 

avançadas ou não, industrializadas ou não, são resultantes da relação dialética entre 

dominação e libertação, para eliminar as carências produzidas na luta entre 

interesses e valores opostos, surgindo, portanto, como conseqüência das 

contradições sociais. Reconhece, nessa análise, que a luta entre os opostos não 

está localizada, apenas, entre burgueses e proletários, mas entre excluídos e o 

Estado, na busca pela manutenção e aprimoramento das condições de reprodução 

social. 

Para Senna Filho, o que essa perspectiva traz de novo é o desatrelamento 

das práticas “assistencialistas, autoritárias, clientelistas e populistas” e a sua ligação, 

cada vez mais forte, com as carências básicas da população, agregada na categoria 

Direitos Humanos. 

Para Steil (1996), o surgimento desses novos movimentos sociais muda o 

foco das lutas sociais para a esfera da cultura, em detrimento da ênfase no político. 

Nesta direção, a referência passa a ser a construção simbólica de uma cultura 

política e não mais o conflito entre forças sociais, paradigma característico dos anos 

70. 
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No fim dos anos 70, Alain Touraine (1989) considerava os movimentos de 

gênero, os pacifistas, os ecológicos e os nacionalistas como expressões dos novos 

movimentos sociais. No seu entendimento, o campo cultural figura como o local 

privilegiado em que ocorrem as principais lutas e oposições, em detrimento da 

primazia das relações econômicas. O movimento operário perde seu lugar de 

destaque na história da sociedade, com o aparecimento, por exemplo, do movimento 

de mulheres, do movimento antinuclear e de defesa do meio-ambiente, entre outros. 

Para Tilman Evers (1983), a capacidade transformadora desses movimentos 

não estaria situada na esfera política, mas sócio-cultural. Enaltece sua organização 

espontânea e seu impulso autogestionário, chegando a diluir, do ponto de vista 

teórico, a própria especificidade da esfera política. Esse conceito de identidade, que 

tenta referendar o desejo de unidade, tem sido substituído pelo conceito de 

hegemonia de Gramsci.  

Segundo Doimo, “ nessa linha, se situam os estudos de Ernesto Laclau, 

pensador latino-americano que descarta a possibilidade do sujeito único a partir 

desses movimentos e concebe a existência de uma pluralidade de sujeitos passíveis 

de práticas hegemônicas articuladas por certa unidade discursiva ( DOIMO, 1995: 

45). 

Os movimentos populares sempre exerceram um importante papel na luta 

contra a ditadura, ao se contraporem aos governos antidemocráticos. Dois setores 

se destacaram nesse momento difícil para o País: a Igreja e os movimentos de 

bairros populares. 

O primeiro, a Igreja, sob forte influência da Igreja de Roma, no pontificado de 

João XXIII, do Concílio Vaticano II e da Conferência Episcopal Latino-Americana de 
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Medellín e Puebla, quando a opção pelos pobres se radicaliza, além do apoio da 

CNBB no Brasil, cria as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). 

De acordo com De la Mora (1987), na cidade do Recife, as CEBs ficaram 

conhecidas como “Movimento Encontro de Irmãos”, criado e apoiado pelo então 

Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, que juntamente com as diversas 

pastorais que atuavam no meio popular, como a Ação Social da Arquidiocese e 

principalmente a Comissão de Justiça e Paz, constituíram os principais instrumentos 

do arcebispado para superar a exclusão social e proteger os perseguidos políticos 

pelo governo militar. Esse fato é importante, porque foi justamente a Comissão de 

Justiça e Paz que promoveu, a partir de 1983 a discussão, no meio das 

comunidades consideradas áreas ZEIS, de um projeto que orientasse e viabilizasse 

a implementação de ações de regularização fundiária e urbanização dessas ZEIS, o 

que veio a constituir-se, em 1987, na Lei do PREZEIS. 

Dessa forma, as CEBs, e outros movimentos análogos, penetram de forma 

rápida nos meios populares urbanos e rurais, tornando-se a base de apoio da luta 

contra a ditadura. Através das ações das CEBs e das Pastorais, os grupos populares 

foram se recompondo nas suas bases e, principalmente, no enfrentamento à 

repressão e à perseguição do governo militar. 

No segundo – os movimentos de bairros – os setores populares vão, 

também, se reestruturar pelas associações de moradores, clubes de mães etc. Cita 

Ivo Lesbaupin que “o Movimento do Custo de Vida, o mais importante dos anos 73-

78, nasceu do Clube das Mães das Periferias de São Paulo” (LESBAUPIN, 1996: 

25). Foi a partir dele, que inúmeros outros movimentos de bairro surgiram no final 

dos anos 70 e nos anos 80. 
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Segundo De la Mora (1987), no Recife, a articulação dos movimentos de 

bairro, na sua maioria surgido e alimentado também pela ação do Movimento 

Encontro dos Irmãos, se congregam, contando com o apoio da Comissão de Justiça 

e Paz e de outra ONGs, na Assembléia dos Bairros, nos primeiros anos da década 

de 80. No final dessa década, isso veio a se transformar na Federação Metropolitana 

dos Bairros. 

Ainda para Steil (1996), a década de 70 é marcada pelas teorias da 

marginalidade, que tem como principal diretriz de suas práticas a questão da 

integração econômica das camadas populares ao processo de industrialização e 

crescimento econômico do País, sendo a pobreza entendida a partir do espaço que 

os pobres ocupavam no processo de acumulação capitalista. Ainda nesta década, o 

surgimento das Teorias dos Movimentos Sociais significou o rompimento com a 

concepção passiva da pobreza e um novo delineamento sobre a importância das 

camadas populares na construção de um projeto social e político para o País. As 

classes populares, antes vista pela sua negatividade e incompletude no exercício da 

cidadania, agora passam a ser encaradas pela sua positividade e presença 

importante neste processo, capazes de transformar necessidades em direitos, 

através da organização coletiva de suas ações para a libertação e a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária. 

Em 1978, eclodem as primeiras greves públicas, depois de um jejum de dez 

anos: o movimento operário inflama a região do ABCD e o novo sindicalismo, onde 

desponta a liderança de Lula, vai ser o foco principal de contestação à ditadura 

militar. No final da década de 70, outros movimentos vão ser significativos, como o 

Movimento Feminino pela Anistia que, em articulação com outros movimentos afins, 
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pressionam o governo para a obtenção da anistia em 79, com a volta dos exilados 

políticos. 

A década de 80 vai ser marcada por uma crise dos paradigmas que serviram 

de base ao projeto popular que pretendia a unificação das classes empobrecidas 

para conduzir às mudanças da sociedade. Sob esse aspecto é significativa, sem 

dúvida, a contribuição das ONGs, apoiando as iniciativas da população e sua 

organização. 

A criação da Central de Movimentos Populares (CMP), em 1993, surge 

numa tentativa de enquadrar o “ethos” do movimento popular num aparato formal de 

representação, ao mesmo tempo em que se observa uma diversidade de 

posicionamentos entre as ONGs, no trato com a esfera político-institucional. 

Enquanto alguns dirigentes, principalmente no campo ecumênico, continuavam 

reservando às ONGs, apenas, o papel de assessoria ou de serviços aos movimentos 

populares, outros partiram  para a criação da Associação Brasileira de ONGs e para 

a construção da face pública dessas organizações. 

A cidadania passa a ser o valor principal na pauta política do movimento 

popular, apontando para uma nova configuração. A luta em sua defesa, embora 

legitimando a reivindicação dos direitos sociais e aumentando a participação dos 

grupos “excluídos” no espaço público, não consegue fazer com que a democracia 

seja plenamente garantida. Provavelmente, porque o Estado brasileiro se mantém 

privatista, não modificando na essência, a correlação de forças entre os interesses 

econômicos dos dominantes e as necessidades requeridas pelos dominados. 

A política neoliberal implantada na América Latina, a partir da década de 70, 

no Brasil, mais especificamente na década de 90 com o governo Collor, vem 

reduzindo as políticas sociais a áreas prioritárias, não sendo assim capaz de 
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minimizar a desigualdade e a pobreza significativa de parcela da população. 

Sentindo-se vulneráveis em seus vínculos de inclusão e pertencimento a uma 

sociedade complexa e excludente, tenta proteger-se em um primeiro momento, 

através da organização da sociabilidade familiar ou da solidariedade. 

Com a proposta, em curso, do “Estado Mínimo”, setores da sociedade civil 

passam a ocupar espaços antes reservados à esfera pública, visando à construção 

de uma cidadania que tem por base a consciência de que a participação é 

fundamental para o seu fortalecimento, enquanto sujeitos sociais, e para buscar 

equacionar os problemas que afetam o seu cotidiano, garantindo seus direitos de 

cidadania. 

O processo de globalização, associado aos avanços tecnológicos da 

Terceira Revolução Industrial, provoca transformações que põem em questão a 

ideologia de um Estado Nacional, patrocinador do bem-estar social. Essa economia 

globalizada, com a preservação desse Estado privatista, provocou um duplo refluxo: 

primeiro, do Estado como condutor das políticas sociais e, segundo, do movimento 

popular como demandante destas políticas, uma vez que perde o interlocutor às 

suas reivindicações. 

Nesse contexto, aparece como pano de fundo a concepção neoliberal que 

defende o Estado mínimo, a privatização, a livre empresa, o mercado como 

regulador da economia, etc., como alternativa viável para o crescimento econômico 

e a estabilização da moeda. Dessa forma, a classe trabalhadora se distancia cada 

vez mais da possibilidade de ingresso no processo produtivo e no mercado 

consumidor, assim como diminui sua possibilidade de ingresso na esfera dos direitos 

sociais, como partícipe da política de redistribuição da renda. 
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Por sua vez, ao se atribuir a fatores externos a naturalização das leis de 

mercado no controle da economia, o Estado se desresponsabiliza do atendimento 

das demandas sociais e justifica sua ineficácia para reverter a situação de crise. Isto 

contribui para desmobilizar as forças de oposição no País. Em conseqüência, já não 

precisa atender às demandas para legitimar-se enquanto provedor de políticas 

compensatórias que apenas diminuem o choque do processo excludente, cada vez 

mais amplo. 

Afirma Carlos Steil que, “desfaz-se o ‘pacto social’ que sustentava a relação 

entre o Estado e as classes populares” (STEIL, 1996: 42). O movimento popular 

perde sua força de mobilização e de ampliação, em razão da impotência do Estado 

diante da crise que atinge setores diversos, e da cooptação de antigas lideranças 

dos movimentos populares e de membros das ONGs, pelos governos reformistas, de 

centro-esquerda, que se instalaram no país, a todos os níveis, mas, principalmente 

ao nível municipal, o que resultou na perda da combatividade dos movimentos 

sociais. 

Recentemente, outros padrões de auto-organização vêm sendo propostos 

pelos sujeitos sociais que pretendem a transformação da sociedade, tendo como 

perspectiva a ação coletiva, que pressupõe a orientação de uma nova ordem social, 

baseada em políticas horizontais que se embasam no pluralismo ideológico e na 

diversidade cultural, a partir da união de segmentos diferenciados de nossa 

sociedade, tais como: movimentos populares, ONGs, entidades religiosas, 

associação de moradores, escolas etc. 

Os movimentos sociais populares surgem para desenvolver suas ações no 

sentido, de estabelecer uma nova forma de equilíbrio de forças entre o Estado e a 

sociedade civil, assim como nas relações de força e poder entre dominantes e 
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dominados, no interior da sociedade. De forma muito mais qualitativa do que 

quantitativa, é significativo considerar os movimentos populares como focos de 

transformação, que surgem nas bases da sociedade, tanto do processo histórico 

quanto político-cultural, nos quais os grupos organizados estão inseridos no seu 

cotidiano. 

Segundo Scherer, 

“os movimentos não esses podem ser pensados, apenas, 

como meros resultados da luta por melhores condições de 

vida, produzidos pela necessidade de aumentar o 

consumo coletivo de bens e serviços. Os movimentos 

sociais devem ser visto, também (e neles, é claro, os seus 

agentes), como produtores da história, como forças 

instituintes que, além de questionar o Estado autoritário e 

capitalista, questionam, com sua prática, a própria 

centralização/burocratização tão presentes nos partidos 

políticos” (SCHERER, 1985: 51). 

Isso se verifica, por exemplo, quando analisamos que após o período de 

relativo imobilismo vivenciado pela sociedade civil, em conseqüência da repressão e 

opressão do Estado Militar Ditatorial (1964), começam a aparecer os movimentos 

populares, com perfil diferente daquele do passado, chamados de “novos 

movimentos”. 

Nessa perspectiva de análise é importante considerar que, nesse momento 

da crise do Estado, muitos movimentos populares passam de uma euforia 

oposicionista ao poder público, na defesa dos direitos sociais, “a incorporar 

posicionamentos colaboracionistas com a burocracia estatal, com o mercado e com 
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organizações da chamada esfera pública não-estatal” (VIANA, 2000: 43). Dessa 

forma, segundo a mesma autora, os movimentos populares estabelecem relações de 

parceria com o poder estatal e/ou com as ONGs para elaborar e desenvolver 

projetos, levando algumas vezes as suas lideranças a confundirem as suas funções. 

Grande parte dos movimentos sociais, principalmente os populares, que estavam 

ligados às questões de moradia, urbanas e sindicais, modificaram suas relações 

com o governo e incorporaram posturas de colaboração, fragilizando sua autonomia. 

No que se refere à categoria autonomia, entendida conceitualmente como 

princípio democrático de liberdade e independência de ação e que implica em livre 

organização, autogestão, autodeterminação, direito à diversidade e à 

individualidade, não pode ser entendida separadamente da questão da parceria, 

foco principal do nosso trabalho. 

 Souza Filho, ao tratar das dimensões da cooperação entre Estado e 

sociedade civil, afirma que estas têm como eixos: a formulação e definição de 

políticas e a implementação e execução dessas políticas. Ao falar do segundo eixo, 

esclarece que para garantir os princípios de “ampliação e consolidação do processo 

de democratização da sociedade, respeito à identidade e à autonomia dos parceiros 

e subordinação ao interesse público” (SOUZA FILHO, 1999: 110), é preciso que a 

execução das políticas esteja pautada numa relação de parceria e não de 

terceirização. Para isto, se faz necessária uma política de cooperação entre governo 

local e organizações da sociedade civil, na construção de uma relação de parceria, 

que signifique co-responsabilidade dos sujeitos envolvidos no processo de 

descentralização político-administrativa. 

Portanto, a parceria pode ser uma “faca de dois gumes“, com o risco de 

reproduzir os vícios e as limitações da política tradicional, uma vez que no jogo das 
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relações de parceria são estabelecidas as regras de convivência, de participação e 

de representação, que podem impedir a livre ação das lideranças ou direcionar, ao 

seu arbítrio, os investimentos em benefício de determinados grupos. 

Nesse quadro, sob a influência do jogo de interesses, a prática do 

movimento popular pode orientar-se mais pela negação à institucionalidade política, 

em nome da autonomia, ou assumir uma face integrativo-corporativa, marcada pela 

intervenção do Estado. A força da ideologia pode recobrir ambigüidades, servir a 

mistificações e legitimação de situações ou se constituir como processo de 

hegemonia. 

Nessa nova parceria que se estabelece entre as ONGs e os Movimentos 

Sociais há rebatimentos sociais. Estes parecem perder sua autonomia, em razão da 

dependência de recursos financeiros de que necessitam para desenvolver seu 

trabalho. As ONGs, por sua vez, podem influenciar o movimento social, inclusive na 

direção social de sua prática pelo repasse da ideologia de própria organização, 

levando a uma prática conservadora ou de transformação. Uma questão, então, se 

coloca: na medida em que recebem recursos financeiros e assessoria técnica das 

ONGs, como os movimentos populares exercem sua autonomia? 

A questão da autonomia tem sido um aspecto bastante enfatizado nas 

discussões dos movimentos populares e entendemos que esta autonomia assume 

diferentes formatos e é uma questão ainda não resolvida. 

Para Jacobi, num dos artigos do livro Movimentos Coletivos no Brasil 

Urbano, ao discorrer sobre pesquisa feita junto aos movimentos populares pela 

conquista de creches e centros de saúde, afirma que 

“a emergência dos movimentos populares urbanos com 

um novo caráter pautado pela autonomia, tem como eixo 
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determinante das suas lutas o crescente processo de 

exclusão dos benefícios da urbanização” (JACOBI, 1983: 

145). 

Para ele, a autonomia dos movimentos populares decorre das exigências 

por uma maior participação popular, em forma de democracia direta. Essa 

autonomia estaria vinculada à luta por direitos sociais e políticos. 

Para Cardoso, Sader compreende os movimentos sociais por ele 

pesquisados, como clube de mães, sindicatos etc, com formas de expressão das 

“classes populares”, ressaltando no seu estudo que “por serem ignorados nos 

cenários políticos instituídos, os movimentos sociais tiveram de construir suas 

identidades enquanto sujeitos políticos” (Cardoso,1995:176). Portanto, para a 

autora, a partir daí, justifica-se a constante referência do tema autonomia nos 

estudos de Sader, que para ele 

“significa a capacidade de elaboração da própria 

identidade e dos projetos de mudança social, a partir das 

próprias experiências. Assim, o sujeito coletivo autônomo 

não é aquele (pura criação voluntarista) que seria livre de 

todas as determinações externas, mas aquele que é 

capaz de reelaborar essas determinações em função 

daquilo que define como sua vontade” (SADER, 1988: 

53). 

Sader ressalta, ainda, que os movimentos sociais que surgem no cenário 

político, na década de 70, se comparados com os tipos predominantes no período 

anterior a 1964, apresentam novas formas de construção das condições de vida das 

classes populares e da sua expressão social, com caracteres comuns, o que lhes 
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permite falar de uma nova “configuração de classe”. O autor destaca que a 

ampliação do conceito de política, que se dá pelas formas de organização e de luta 

dos movimentos sociais, trazendo a reboque a politização das diversas esferas do 

cotidiano, é o elemento que constitui a nova “configuração de classe”. 

Nessa direção, Cardoso considera que, 

“o cotidiano aparece como o centro da reprodução das 

relações de dominação e de luta contra essa, sendo 

negada a concepção de política, apenas no âmbito do já 

instituído como tal, ou seja, no âmbito das relações em 

torno do poder do Estado” (CARDOSO, 1995: 177). 

Acrescenta a autora que, de 1978 até meados dos anos 80, os movimentos 

sociais eram a expressão da distância entre os mecanismos políticos existentes e as 

modalidades de vida social e que, só a partir da intervenção efetiva dos 

interessados, apontaram na direção de uma nova política pelo questionamento da 

vida cotidiana. 

Enfim, Cardoso afirma que os movimentos sociais populares são um espaço 

privilegiado para a formulação e socialização de conhecimentos. Isso permite a 

formação de sujeitos coletivos aptos a participar na construção da hegemonia das 

classes populares e de uma nova sociedade, na qual os grupos sociais subalternos 

não só se afirmem, mas se fortaleçam para a construção de uma vontade coletiva 

nacional popular, conforme denomina Gramsci. A reorganização de uma nova ordem 

social só se resolve com a constituição de um núcleo organizativo, que possa 

desenvolver uma política pedagógica e que realize a participação das massas na 

formação de novas relações hegemônicas. 
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Para Scherer (1993), a autonomia dos movimentos sociais, é uma questão 

recorrente nos debates e que parece não resolvida, porque os novos movimentos 

sociais sentem-se ameaçados por políticas cooptativas e clientelistas, exercidas 

principalmente pelos partidos políticos. Considera, ainda, que falta resolver a forma 

de autonomia indispensável à identidade do grupo, mas, também, que tipos de 

alianças são necessárias para conduzir os movimentos sociais além do imediatismo. 

A este respeito, considero que autonomia e parceria não são excludentes, a 

depender da forma como se estabelecem, desde que prevaleça a participação crítica 

e democrática nas discussões e decisões dos participantes. 

Os movimentos populares e de bairro, por exemplo, têm discutido esta 

questão, preocupados em não se deixarem cooptar por pessoas e/ou grupos 

(políticos, representantes populistas e clientelistas), por se sentirem ameaçados por 

estes, com suas práticas autocráticas e centralizadoras, embora o interesse dos 

movimentos populares por um maior engajamento partidário, esteja crescendo. 

Tanto isso é verdade, que observamos militantes dos movimentos postulando cargos 

eletivos. 

Outro aspecto a salientar é que os movimentos populares, para garantir sua 

autonomia, têm utilizado mediadores no seu processo de inter-relação, e um dos 

principais tem sido a igreja, pela ação das pastorais, além de lideranças políticas dos 

diversos partidos, educadores, assessores etc. Porém, embora esses mediadores 

defendam a autonomia dos movimentos e tenham um discurso não-autoritário, 

verifica-se que, com uma certa constância, na prática, alguns deles têm apresentado 

comportamentos contraditórios, apontando para uma postura tradicionalista e até 

corporativista. 
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Sabe-se que toda autonomia é relativa, portanto é importante encontrar uma 

definição sobre de que autonomia se fala, qual a forma que deve assumir na 

construção da identidade do movimento e, para ultrapassar as reivindicações 

imediatas, quais as alianças a serem constituídas, que interessam e sejam 

importantes para o movimento, principalmente na sua instrumentalização para o agir. 

Parece haver uma mudança no rumo dos movimentos sociais em direção à 

sua autonomia, tanto em relação ao Estado, repudiando as estratégias 

manipulatórias e cooptativas do passado, como em relação às ONGs, onde está 

existindo maior clareza dos movimentos e de suas  assessorias. 

2.2.2 Organizações Não-Governamentais (ONGs) 

No que se refere às ONGs, podemos defini-las, a princípio, como entidades 

civis, de caráter privado, sem fins lucrativos, de utilidade pública, que não guardam 

vínculos de subordinação a governos e que prestam serviços a grupos organizados, 

os quais desenvolvem ações nas comunidades, desde atividades assistencialistas, 

de defesa do meio ambiente, de direitos humanos, até trabalhos para a mobilização 

e conscientização das camadas populares. 

As primeiras surgem no Brasil nos anos 70, embora não tivessem ainda esta 

denominação, como o ISER/ASSESSORIA, a FASE, o IBRADES, o NOVA, o 

CEDAC e diversas outras entidades de pequeno porte, voltadas para a educação 

popular, como alternativas para o enfrentamento dos anos de opressão. Desde 

então, essas instituições se estendem por todo o País e conseguem realizar efetivo 

trabalho de “educação popular, de organização, de formação de pessoas e 

lideranças, assessorando, orientando e apoiando os trabalhos de base” 

(LESBAUPIN, 1996:26). 
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As ONGs “comportam-se como redes sociais que congregam pessoas 

predispostas à participação continuada em movimentos reivindicativos, como parte 

de um campo informado por valores comuns” (DOIMO, 1995: 152). 

Nas décadas de 70/80 as ONGs eram percebidas como organizações a 

serviço do movimento popular, priorizando as ações de assessoria e prestação de 

serviços, surgindo no contexto destas como forma de fortalecer as lutas populares, 

tendo em vista um processo de redemocratização do País (DOIMO, 1995). 

Nos anos 90, sob nova conjuntura política, no próprio processo de erosão do 

movimento popular, prevalecem as questões institucionais e as ações que visam 

reforma do Estado. A esquerda mais radical, que passou a ocupar postos no 

governo, especialmente através das administrações populares, acabou se 

acostumando a conviver com os novos valores ativo-propositivos, então 

implementados. 

Embora não tenham um perfil muito preciso ou um espaço social e político 

bem delimitado, nas suas relações com o Estado e a sociedade, houve um aumento 

significativo do número de ONGs, nos anos 80. Mais precisamente em 1988, já 

existiam no Brasil, segundo Doimo, algo em torno de 1.208 dessas organizações 

(dados do ISER), alcançando nos anos 90 o patamar de 5.000 organizações, de 

acordo com reportagem da revista Veja de 1994. 

Dentro do ideário democrático dos anos 90 e no contexto da globalização, 

com um forte impacto da mídia na sociedade, as ONGs surgem como atores com 

maior versatilidade e dinamismo, para realizar as tarefas cobradas pela sociedade 

civil. 

Segundo Steil (1996), nessa mesma década, diferentemente das décadas 

anteriores em que estavam a serviço dos movimentos sociais, as ONGs mudam o 
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seu perfil, reestruturando suas ações políticas e seus discursos, passando a se 

considerar como atores sociais. Na ótica de suas principais lideranças, essas 

organizações, da mesma forma que os movimentos sociais, as igrejas etc., passam 

a integrar o chamado Terceiro Setor, redefinindo seu papel em relação ao mercado e 

ao Estado. As ONGs, ao mudarem o seu perfil e as suas formas de ação, agora 

voltadas para ações pontuais, parecem se descomprometer com o projeto político de 

transformação da sociedade. 

Carlos Steil atribui essa redefinição de papel, nessa década, às mudanças 

ocorridas na esfera mundial e à crise ocorrida no final do século XX, como a queda 

do Muro de Berlim e a formação dos blocos econômicos, o que entra em choque 

com as principais diretrizes da ação estratégica das esquerdas, e que sustentavam 

sua luta política, na formação do Estado do Bem-Estar ou do Socialismo. 

Afirma Carlos Steil, 

“o fim da guerra fria, o desmantelamento do bloco 

socialista e as transformações no capitalismo mundial 

retiraram do horizonte de muitos militantes da esquerda 

as utopias que ligavam o seu destino ao das massas 

empobrecidas do Terceiro Mundo” (STEIL, 1996: 38). 

Antes, as palavras-chave eram educação popular e direitos humanos. Nos 

anos 90 prevalecem: democracia, participação e direitos de cidadania. Cria-se um 

novo patamar para ONGs. Ficar junto dos movimentos populares significa fortalecer 

a sociedade civil, para que esta possa influir nas políticas públicas ampliando os 

espaços de participação da sociedade para além dos tradicionais formatos 

representativos de intermediação política. As ONGs colocam-se, ainda, como 
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“veículo” de organização societária no âmbito da crescente fragmentação, que 

marca o fenômeno da globalização neste fim de século. 

Nesse contexto, algumas ONGs vão redesenhar sua ação social e política, 

que não é apenas de afirmar sua autonomia em relação ao movimento popular, mas, 

principalmente, de desempenharem, elas próprias, a função de “atores sociais” 

(STEIL, 1996). Assim, começam a incorporar dimensões de prática social que eram 

próprias dos movimentos, ao encaminharem suas ações para uma prática de 

intervenção direta ou para mediar experiências e lutas das camadas populares, 

situadas numa dada realidade, em lugar de prestar assessoria, serviços e de apoiar 

os movimentos como faziam antes. São obrigadas, então, a expandir seus quadros 

para atender às expectativas que se colocam na configuração do seu novo papel, de 

“atores sociais”, como mediadores da sociedade civil, tanto junto ao Estado quanto 

às instituições intermediárias. 

Nessa trajetória histórica, ocorrem mudanças significativas nas relações 

entre as ONGs e os movimentos sociais. É redesenhado um novo perfil no que se 

refere às suas ações e discursos específicos, especialmente na década de 90. 

Por exemplo, o Fórum Global das Organizações Não-Governamentais, na 

ECO-92, como parte de diversos acontecimentos que a mídia, no Brasil, captou no 

que se refere à capacidade de mobilização e articulação da sociedade civil. Ressalta 

que, nesse processo de surgimento das ONGs e de várias outras manifestações de 

reformulação da sociedade civil, assiste-se também a recomposição de estratégias 

de dominação e aniquilamento de importantes e expressivos segmentos populares. 

Em geral, as ONGs se distribuíram em dois espaços: as voltadas para a 

cidadania, direitos humanos e desenvolvimento social, e as direcionadas para a 

questão ambiental e ecológica. Porém, alcançaram maior visibilidade ao apoiar os 
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movimentos e organizações comunitárias, em diversos tipos de ações, desde a 

defesa dos direitos humanos e sociais até à preservação ambiental. 

Porém, nessa trajetória histórica, ocorrem mudanças significativas nas 

relações entre as ONGs e os movimentos sociais populares. 

 Pontes e Caccia Bava, afirmam que nos últimos vinte anos as relações 

construídas entre as ONGs e os setores populares e suas entidades, foram 

essencialmente políticas, na tentativa do fortalecimento dos diversos atores sociais 

coletivos, que no enfrentamento com o Estado buscavam: o reconhecimento de 

direitos e o atendimento de suas necessidades básicas (saúde, educação, moradia 

etc.). Porém, no novo cenário político dos anos 90, essas relações sofrem 

alterações, em razão do novo perfil assumido pelas ONGs, as quais tornam-se 

“atores com voz própria, articuladas horizontalmente com as demais instituições que 

lutam por uma sociedade mais  democrática” (PONTES & BAVA, 1996: 133). Ainda, 

segundo os referidos autores, ao contrário do que diz a mídia, as ONGs não são 

teleguiadas por agências de cooperações internacionais ou governos estrangeiros, e 

uma de suas reivindicações é precisamente sua autonomia em relação à sociedade 

civil e ao Estado. Suas práticas estão apoiadas em liberdade, igualdade, 

diversidade, participação e solidariedade. 

Segundo Durão (2001), o Estado Brasileiro tem freqüentemente conclamado 

a sociedade civil a uma participação mais efetiva nos problemas sociais, através do 

discurso da parceria que mascara ideologicamente o abandono de suas 

responsabilidades inalienáveis, subordinado à lógica da exploração financeira que 

impôs à sociedade brasileira, dentro da lógica privatista de reforma do Estado. 

Quanto à sociedade, percebe-se que há um consenso por parte desta, com 

forte influência da mídia, de que os problemas sociais são da responsabilidade de 
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todos e que só uma parceria solidária será capaz de enfrentá-los, numa ação de 

mútua colaboração. 

Para Souza Filho, 

“parceria é relação de interdependência, cooperação, 

integração e complementariedade, entre as partes 

envolvidas, seja no nível gerencial, ou técnico-executivo e 

operacional, como também financeiro. Na parceria não 

pode haver relação de subordinação entre as partes, 

assim como não se cogita remuneração, caso contrário, 

estaríamos vivenciando um processo de terceirização, no 

qual o agente contratante se desresponsabiliza das ações 

que são de sua competência. Portanto, acrescenta o 

autor, a parceria é um tipo de relação, na qual os atores 

estão envolvidos na busca do mesmo objetivo, ou seja, 

proporcionar benefícios a uma população necessitada, 

que demanda serviços sociais aos quais tem direito” 

(SOUZA FILHO, 1999: 112). 

Nessa ótica, enfocaremos as relações de parceria que se estabelecem entre 

os representantes dos movimentos populares e das ONGs, em conjunto com o 

poder estatal, no espaço do Fórum PREZEIS, onde parece que há rebatimentos 

sociais e políticos, no processo de tomada de decisões, no atendimento às 

demandas das ZEIS, nas questões urbanas. Assim sendo, carece verificar se 

nessas relações os movimentos populares perdem sua autonomia, em razão da 

dependência de recursos financeiros de que necessitam para desenvolver seus 

projetos. As ONGs, por sua vez, podem influenciar o movimento popular, inclusive 
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na direção social de sua prática, pelo repasse da ideologia da própria organização, a 

qual pode ser conservadora ou de transformação. Dito de outra forma pretendemos 

entender como os movimentos populares influem no processo decisório, mantendo 

sua autonomia, na medida em dependem de recursos financeiros do poder 

municipal e recebem assessoria técnica das ONGs. 

 Landim (1988), a respeito das relações de parceria entre os movimentos 

sociais e as ONGs, ressalta que recentemente as ONGs no Brasil vêm se 

mobilizando na busca de articulações, de trabalhos de cooperação diversos, de 

troca de idéias, constituindo em seu interior redes temáticas, para o atendimento de 

problemas conjunturais os mais diversos, agora preocupadas em estabelecer 

mediações para a formação de redes de movimentos. 

Como os movimentos sociais se regem pela lógica do consenso e da 

solidariedade, própria das ações diretas, tornam-se vulneráveis à influência de 

grupos e organizações orientadas por outros valores ideológicos e culturais. Nos 

anos 70, esses movimentos conviveram intensamente com instituições avessas ao 

Estado e, estimuladas pelas ONGS portadoras de um certo “ethos” impulsionador de 

participação, se caracterizam pelo ciclo reivindicativo. Sob nova conjuntura política, a 

retirada da Igreja, a exigência de resultados concretos na relação custo/beneficio 

etc., os movimentos sociais entram em crise e um outro discurso se impõe: 

"participação da sociedade nas ações”, por exemplo, através do estabelecimento de 

parcerias. 
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CAPÍTULO 3 

 

RECIFE: A QUESTÃO URBANA E O PREZEIS 

 

Neste Capítulo, enfocaremos o processo de urbanização da cidade do 

Recife, numa abordagem histórica, apontando as principais dificuldades referentes à 

posse e legalização da terra, assim como as demandas das classes populares pelo 

direito à moradia, e discorreremos sobre a história, estrutura e funcionamento do 

Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS) e a 

constituição do seu Fórum como espaço público de gestão democrático-participativa 

integrando o segmento popular, o poder público municipal e as ONGs, na busca de 

soluções para o déficit habitacional e a melhoria das condições de urbanização, no 

âmbito das políticas públicas. 

3.1 A Questão Urbana no Recife 

Para traçar o perfil da cidade do Recife, nos apoiamos nos estudos 

realizados pelo Professor Délio Mendes da Fonseca e Silva Filho, na sua tese de 

doutorado “Globalização e Exclusão – O Caso da Região Metropolitana de Recife” 

em 1998; na pesquisa realizada pelo ETAPAS e constante do documento 

“Ocupações Urbanas no Recife”, em 1992; na pesquisa realizada por Alexandrina 

Sobreira de Moura, na sua tese de doutorado, sobre as invasões urbanas no Recife, 
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com o apoio da Fundação Joaquim Nabuco, em 1990, intitulada “Terra do Mangue” 

e no documento elaborado pelo Professor Luís De la Mora “Diagnóstico Habitacional 

do Recife”, apoiado em dados do IBGE de 2000, que serviu de base para o Plano 

Municipal de Habitação da cidade do Recife. 

De acordo com esses estudos, pode-se verificar que a qualidade de vida dos 

recifenses se agrava com o passar do tempo. Os problemas de desemprego, fome, 

violência, miséria e doença apontam para o crescimento da pobreza no Recife, o 

qual é considerado o mais grave e profundo entre as capitais brasileiras. A cidade 

apresenta, portanto, acentuadas desigualdades nas condições de vida de seus 

moradores e, em especial, nas de moradia e de acesso de bens e serviços coletivos. 

Por exemplo, no tocante à moradia, 40% residem em áreas de precárias condições 

de habitabilidade (IBGE, 2000). 

A cidade do Recife ocupa uma área de 218 km, estando dividida em seis 

Regiões Político-Administrativas, denominadas: RPA-1 (Centro), RPA-2 (Norte), 

RPA-3 (Noroeste), RPA-4 (Oeste), RPA-5 (Sudoeste) e RPA-6 (Sul), abrangendo os 

93 (noventa e três) bairros do Recife. 

Os estudos indicam que, em 1980, a renda mensal de 40% das famílias era 

inferior a dois salários mínimos e em 1989, perto de  50% da população da cidade já 

viviam abaixo “da linha de pobreza absoluta”, situação indicativa para pessoas que 

têm uma renda menor que 60% do salário mínimo. Dois terços da população da 

cidade viviam em áreas carentes de habitação, saneamento, segurança, transporte, 

escola, serviços de saúde e lazer. 

Para o ETAPAS, a estratégia de sobrevivência de um número cada vez 

maior de pessoas é fugir do aluguel e da prestação da casa própria e ocupar algum 

dos milhares de espaços desocupados da cidade. Tanto é assim que, no período 
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compreendido entre os anos de 1988 a 1992 (data da realização da pesquisa), mais 

de 35 mil famílias participaram das invasões urbanas na RMR. 

Com um déficit de 400 mil domicílios, entre 1977 e 1989, no Estado de 

Pernambuco, a COHAB só construiu 47 mil unidades residenciais, para uma 

população com renda de até três salários mínimos, e, mesmo assim, o índice de 

inadimplência foi algo em torno de 80%, entre os mutuários cuja renda estava abaixo 

dos três salários-mínimos. 

Nesse mesmo período, as mais de 600 favelas do Recife, que abrigavam 

perto de 800 mil dos 1.300 habitantes, ocupavam somente 10% da área do 

Município. 

Nos espaços entre os bairros do Ibura e Casa Forte, assim como entre Casa 

Amarela e Boa Viagem, uma grande quantidade de terras estava à mercê da 

especulação imobiliária, portanto ociosa e presa à propriedade privada, que ergue 

muros para  proteger terrenos baldios, daqueles que demandam o atendimento de 

suas necessidades sociais, como o direito à moradia. 

Desde aquela época, e até hoje, cresce o exército dos sem-teto que 

enfrentam a violência de “capangas” contratados, ou do Estado, executor de 

decisões do Poder Judiciário, por solicitação do, até então ausente, proprietário, 

para a reintegração de posse da terra, expulsando os que ousaram ocupá-la. Isso 

feito, a terra volta a ser ociosa e os expulsos voltam a perambular pela cidade em 

busca de novos espaços. 

O espaço da cidade do Recife foi construído durante séculos, no 

enfrentamento da falta de terra firme, pois quase tudo era água e mangue e os 

homens precisaram construir o chão para pisar, através de aterramento, onde 

pudessem erguer os seus mocambos, formando pequenas ilhas. Outra alternativa de 
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moradia era ocupar os morros que contornam a paisagem urbana. Portanto, a única 

forma era aterrar os mangues ou ocupar os morros. 

Essa escassez de terra provocou uma ferrenha disputa entre ricos e pobres, 

entre os  que têm seu pedaço de chão registrado em cartório e aqueles que pensam 

ter direito de ocupar a terra, que se encontra ociosa, para construir a sua precária 

moradia. 

Dessa forma, a invasão de terra se feita pelos donos do capital garante 

legitimidade na posse da terra, inclusive dos mangues, os quais expulsam os 

invasores pobres e se apossam das benfeitorias feitas por estes, 

independentemente da comprovação de posse. 

“Desde o início da formação dessa cidade, os pobres 

foram compelidos de brigar pelo direito de morar, no 

passado tão somente contra a natureza, no presente 

também contra os proprietários de terras” (ETAPAS: 

1992: 53). 

O movimento de bairro, de acordo com o ETAPAS, começou no Recife em 

1931, através do registro em cartório da “Liga dos Proprietários da Vila São Miguel, 

em Afogados, com o objetivo de 

“congregar debaixo de uma bandeira, sem distinção de 

cor, nacionalidade, credo político ou religião todos os 

proprietários pobres, sendo sócio da Liga todos aqueles 

que possuíssem mocambo, casa ou qualquer imóvel 

sobre os terrenos aforados à mesma Liga” (ETAPAS, 

1992: 57). 
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Em face disso, pode-se considerar esse o primeiro movimento de bairro pela 

moradia e já naquela época os moradores dos mocambos não se consideravam 

invasores, mesmo ocupando terreno de marinha, mas se auto-denominavam e se 

agrupavam como “proprietários pobres, em luta contra a ganância dos ricos. As 

ações, planos e projetos do Estado, que até esse período não havia se envolvido 

com a questão da ocupação do solo e da proliferização dos mocambos, têm início no 

final da década de 30, quando algumas ocupações ocorrem nas áreas públicas. 

Entre as principais ações, contra as ocupações, podemos apontar as 

iniciadas durante o governo do interventor federal Agamenon Magalhães, que 

começa a perseguir os invasores pobres e cria a Liga Contra os Mocambos, em 

1940, quando muda o eixo de ocupação das terras particulares para as públicas, por 

diversas razões, como: a expulsão dos mocambeiros das áreas privadas e os 

conflitos entre os proprietário e os sem-teto. Isso coincide com o discurso populista 

do governo Vargas, de que o “bem público é do povo”, incentivando as ocupações 

das terras públicas. 

Nesse processo histórico de ocupação do solo urbano em Recife e na área 

metropolitana, observa-se o início do que se denomina fenômenos da periferização 

e da favelização, independentemente da ocupação ocorrer em terras públicas ou 

privadas, em mangues aterrados ou nos morros, porque a população, que é 

empurrada para a periferia e constrói favelas, é exatamente a subalterna e, portanto, 

a que vive em péssimas condições existenciais. Por exemplo, segundo o documento 

do ETAPAS, na década de 60, na RMR, 64% da população moravam em Recife e só 

35,7% nos demais Municípios. Porém, a partir de 1991, de acordo com o censo do 

IBGE, esse processo se inverte, verificando-se que 45,11% da população vivem em 

Recife e 54,89% na RMR. 
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Observa-se, portanto, que o crescimento do Recife e o problema da 

habitação, assim  como a questão da inclusão x exclusão estão diretamente 

relacionadas. Assim sendo, os fenômenos da periferização e da favelização e, 

portanto, da exclusão social, se agravam, na medida que se estendem em direção à 

periferia da RMR. Esse problema, sem dúvida, é o eixo em torno do qual gravita a 

questão urbana, resultante da desigualdade social e da exploração, a qual tem 

raízes históricas fincadas, em especial com o avento do capitalismo.   

Para Sposati, 

“a exclusão é a situação de privação coletiva que inclui 

pobreza, discriminação, subalternidade, a não-eqüidade, 

a não-acessabilidade, a não-representação pública com 

situações multiformes” (SPOSATI, 1999: 67). 

Para Silva Filho (1998), o conceito de periferia nos esclarece sobre a 

importância profundamente social do seu significado, numa realidade em que o 

afastamento das pessoas dos centros urbanos é revigorado pela existência de um 

tecido social destituído de mecanismos compatíveis de integração e inserção. 

Para o autor, 

“a periferização espacial tem também um caráter social já 

que ao fato de verem-se expulsos fisicamente e as 

margens do sistema se une a falta de serviços mínimos 

necessários: saneamento, esgoto, iluminação etc” (...) 

“produto todos eles das precárias condições de existência 

nas quais vivem e que fazem do espaço um elemento de 

conflito permanente que ameaça seriamente a reprodução 

da vida cotidiana, na qual o espaço se converte mais em 
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um elemento de segregação e marginalidade” (SILVA 

FILHO, 1998: 239). 

Nos estudos de Silva Filho, verifica-se que, nos anos 70, Recife, como 

tantas outras grandes metrópoles dos  Países subdesenvolvidos, foi afetada por 

uma crise produzida pela alta do preço dos produtos energéticos, cujos efeitos vão 

repercutir nos anos 80, afetando de forma perversa os principais setores 

econômicos. 

Nos anos 90, a cidade do Recife transforma-se economicamente, tornando-

se ponta de lança para as regiões vizinhas, num processo de desenvolvimento 

voltado para a economia informacional, a qual se inicia nos anos 80, com ofertas de 

serviços de alta tecnologia, orientadas para controlar um amplo mercado na região 

Nordeste e que envolve, em média, 30 milhões de pessoas. 

É nesta perspectiva que se deve situar a problemática do Recife, hoje, em 

que a fusão entre a modernidade e a tradição, em declínio, forma o eixo da atual 

questão urbana. 

É em torno dos centros de inovação e gestão que se organiza a economia 

informacional, centros estes que comandam as diversas atividades empresariais. 

Todos os serviços dirigidos ao mercado, como: imobiliárias, bancos, empresas de 

assessoria  e consultoria, etc., estão situadas em locais privilegiados, de forma 

centralizada, formando um núcleo avançado na economia. 

Na outra face, considerando a RMR como um todo e observando a dinâmica 

do seu desenvolvimento, constata-se que cada Município tem um crescimento 

próprio, a depender de suas características e especificidades sócio-econômicas e 

culturais. Nessa análise pode-se tomar como exemplo as áreas residenciais, que se 

localizam na orla marítima, e as áreas industriais que refletem o grau de 
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desigualdade social expresso na divisão do trabalho. Como bem disse Silva Filho: 

“trata-se de desenvolvimento do subdesenvolvimento”. 

Na verdade, a história do surgimento da RMR de Recife tem início com o 

nascimento da cidade do mesmo nome e é desde este momento que ocorre sua 

vinculação com a cidade de Olinda, a qual já estava na base das relações coloniais 

entre as duas cidades. 

No período do Império, com a consolidação da Província de Pernambuco, 

Recife passa a ter um perfil de capital da região, provocando migrações intensas em 

direção a cidade, em razão de já contar com as principais instituições políticas e 

sociais de Pernambuco. Isso provoca uma ampliação das relações de reciprocidade 

com o interior da Província, em conseqüência da intensificação das atividades 

econômicas, inclusive as exportações. 

No século XIX, com a evolução da estrutura urbana, o vínculo entre Recife e 

Olinda se consolidará, com a integração de novos núcleos populacionais, 

possibilitando o perfeito entrelaçamento da malha urbana. Dois fatores contribuíram 

para essa unidade, o mar, que permitiu a integração das cidades costeiras e a 

distribuição de funções ligadas à produção açucareira. Pode-se, então, afirmar que 

essa foi uma civilização que surgiu e se desenvolveu sob o “mito do açúcar” e que, 

até o século XX,  a vida urbana de Recife esteve, do ponto de vista histórico, 

condicionada à economia açucareira, o que possibilitou a concentração de terras 

nas mãos de poucas famílias, segundo Sobreira (1999). Em síntese, a partir do 

século XX, Recife se consolida como uma região que ultrapassa os próprios limites 

geográficos, tornando-se a cidade mais importante do Nordeste. 

No que se refere à população do Recife, segundos dados do IBGE de 1995, 

esta era de 1.060.800 habitantes, representando 59% do total da RMR, cujo 
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quantitativo era de 1.792.700 pessoas. Entretanto, os dados apontam que num 

período de vinte e cinco anos (de 70 a 95), a população da RMR se multiplicou por 

dois, alcançando três milhões de habitantes, enquanto a de Recife diminuiu 

paulatinamente, caindo de 59% para, aproximadamente, 40% da RMR. Isso 

confirma a suposição de que as regiões menores  estão se tornando, no momento 

atual, nos centros de descongestionamento residencial. 

Segundo Silva Filho, para se fazer uma análise da lógica urbana da RMR ou 

de qualquer outra metrópole, deve-se fazê-la no marco da divisão internacional do 

trabalho, para que os conflitos que surgem no espaço de produção/reprodução do 

capital e da força de trabalho possam ser compreendidos. Para ele, o sucesso da 

acumulação capitalista, na sua essência, repousa na existência de grandes 

contingentes populacionais, que formam o exército industrial de reserva, e  que, pela 

sua grande demanda, permite o barateamento dos custos da mão-de-obra para o 

capital. Deste modo, desenvolvimento e pobreza constituem dois pilares 

contraditórios, mas funcionais no processo de expansão capitalista. 

No que se refere à pobreza, na RMR, verifica-se que esta se distribui de 

forma desigual por gêneros, atingindo, na maioria, as mulheres. Por exemplo, 

segundo dados do IBGE de1995, num total de 502.059 pessoas, a partir de 10 anos 

de idade, que recebem ½ salário-mínimo, 301.772 são homens, em relação a 

200.287 de mulheres. Também se verifica que 706.195 mulheres (70%) não têm 

nenhuma receita, em relação a 355.780 homens. Isto se atribui ao fato de que nas 

áreas mais pobres da cidade a migração do chefe de família ocorre com mais 

incidência, ficando a cargo das mulheres a responsabilidade de cuidar da família. Ao 

mesmo tempo, estas se tornam dependentes economicamente dos companheiros. 
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É notório o contraste em Recife e na Região Metropolitana entre riqueza e 

pobreza, se analisarmos a situação econômica. De um lado, temos setores 

econômicos considerados modernos, onde estão inseridos profissionais 

assalariados, pertencentes à classe média alta, com peso considerável no PIB, que 

se encontram no mesmo patamar  de consumo dos pertencentes aos do primeiro 

mundo. Do outro lado, temos um grande número de trabalhadores que vivem do 

mercado informal, como: ambulantes, biscateiros, feirantes, etc. 

Desde o declínio da produção do açúcar, nos anos 30,  segundo Silva Filho, 

tem aumentado o êxodo maciço para a cidade do Recife, tendo em vista a 

deterioração das condições de vida no campo. Deste ponto de vista, Recife tem se 

mostrado incapaz de absorver esse contingente de imigrantes, em razão da 

dificuldade destes de inserção segura no processo produtivo, em decorrência da 

falta de capacitação da mão-de-obra ofertada ao mercado. Assim sendo, se 

compararmos o crescimento econômico das últimas décadas, cujo PIB foi de 4,3%, 

verificamos que este fato não contribuiu para a absorção do excesso de oferta de 

trabalho. Recife vive o drama da tensão entre a possibilidade que o trabalhador tem  

de empregar sua força de trabalho no mercado formal e a impossibilidade disto se 

concretizar, o que inviabiliza a sua cidadania. Portanto, o imigrante concorre  em pé 

de igualdade, no mercado de trabalho, com a população urbana, com pouca ou 

nenhuma qualificação, o que dificulta sensivelmente a absorção desse trabalhadores 

no mercado formal. 

Na sua análise, Silva Filho ao tratar da questão da exclusão, afirma que o 

desemprego na RMR é um marco importante no entendimento da situação urbana e 

estrutural deste espaço, em que o fenômeno da periferização traz grandes 

dificuldades, pelo desequilíbrio que provoca, em razão da existência da grande 
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quantidade de lotes vazios no Município de Recife, sujeitos à especulação 

imobiliária, além do fato de que viver afastado do centro dificulta a inserção do 

indivíduo no mercado produtivo. Daí porque aparecem mocambos, situados 

próximos ao centro da cidade, que, embora precários, sua localização facilita o 

acesso das famílias, não só ao trabalho, mas aos serviços, inclusive aos sociais 

oferecidos pelo setor público. Neste quadro, exclusão e periferização são fenômenos 

de mútua influência. 

De acordo com Dowbor e C. Bava (1996), segundo Silva Filho,  “a questão 

do emprego está diretamente relacionada com o processo de urbanização e às 

transformações tecnológicas que varrem o planeta” (SILVA FILHO, 1998: 240). 

Para o referido autor, no Terceiro Mundo, nas últimas décadas, a 

urbanização tem vindo acompanhada do processo de metropolização, resultante da 

mundialização da economia, modernizando as estruturas econômico-sociais das 

metrópoles e produzindo o binômio integração/exclusão. 

Silva Filho afirma que, 

“o modelo de desenvolvimento do Terceiro Mundo, em 

particular no Brasil, é, por sua natureza, responsável pela 

fratura social existente na sociedade” (...)  “Na medida em 

que a industrialização tardia introduziu um modelo de 

desenvolvimento sustentado sobre a base do incremento 

das inversões de capital fixo e de tecnologia, apoiado, ao 

mesmo tempo, na existência de mão-de-obra abundante e 

barata, isto supõe inevitavelmente a expulsão do mercado 

de trabalho de uma grande quantidade de mão-de-obra 

produto da assimetria existente entre o ritmo de 
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crescimento demográfico da população e o menor 

crescimento do mercado de trabalho” (SILVA FILHO, 

1998: 243). 

O mesmo ocorre na RMR, em que há um crescimento da economia e um 

aumento da desigualdade, posta que a metade da população, apenas subsiste e 

cuja mão-de-obra se encontra em setores submersos da economia, sem perspectiva 

de melhoria e acesso a níveis de renda mais elevados. 

 No item desemprego, num sistema econômico como o nosso, em que o 

desenvolvimento se deu de forma tardia, convive-se com os efeitos mais perversos 

da globalização, em que  a flexibilização das relações de trabalho e a precarização 

econômica tem provocado a exclusão de grande parcela da população do mercado 

de trabalho. Isso se agrava, se considerarmos o fluxo migratório da grande 

quantidade de mão-de-obra rural que procura os grandes centros urbanos na 

esperança de inserção no mercado. Assim, os efeitos da diminuição de empregos 

torna-se mais grave para uma população economicamente ativa, que vem sendo 

excluída desde a sua origem rural, com baixo nível de qualificação, formando os 

“cinturões de miséria” e provocando uma desordenada concentração urbana nas 

periferias. 

No que se refere, especificamente, ao mercado de trabalho, paradigma que 

demonstra a grandeza do problema, uma vez que o emprego é uma forma de 

inserção das pessoas na sociedade e que lhes garante cidadania, verifica-se, 

segundo dados do IBGE, de 1995, que de um total de 2.439.264 pessoas de dez ou 

mais anos, em idade de trabalhar, somente 1.288.782, ou seja, 52,8% estão 

ocupadas. O restante (47,2%), não tem inserção segura no processo produtivo. 

Conseqüentemente, essas pessoas são atiradas na pobreza e na indigência. 
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A questão da sobrevivência dos excluídos do mercado de trabalho, e,  em 

conseqüência, não participantes da distribuição do excedente produzido, seria muito 

mais grave se não sobrevivessem da economia informal. Por exemplo, neste setor, 

em 1998, se estimava que dos 1.007.000 trabalhadores, 420.000 estavam 

integrados na economia informal, ou seja, 42%. 

Na análise sobre exclusão/inclusão, na cidade do Recife, a história das 

invasões/ocupações está diretamente relacionada com a pobreza e a ocupação do 

solo urbano, uma vez que o solo urbano é o principal meio de acesso à terra e, 

conseqüentemente, à moradia que, mesmo precariamente, permite a sobrevivência 

da população excluída do espaço urbano. 

Para Sobreira, 

“nas grandes cidades o crescimento urbano tem se dado 

quase sem nenhum planejamento tendo em vista 

principalmente a dificuldade de se estabelecer uma 

política de acesso ao uso do solo pelas camadas de baixa 

renda. (...) No século XIX, quando Recife tornou-se 

Capital, seus habitantes já avançavam pelos mangues. A 

cidade crescia e, aos poucos os antigos engenhos, 

outrora distantes do porto, se integravam com a cidade. 

Tem início por essa época um grande fluxo migratório, 

responsável pelo crescimento da população urbana” 

(SOBREIRA, 1990: 65).  

Para ela, daí em diante os conflitos se ampliaram no cotidiano da RMR e a 

questão legal sobre a propriedade ainda é um “caos”.  



 

 

127

 
 

De acordo com o Censo de 2000, do IBGE, o Recife possui uma população 

urbana de 1.422.905 habitantes, com um total de 376.022 domicílios particulares 

permanentes, sendo 88% com abastecimento d’água ligado à rede geral, 97% com 

banheiro ou sanitário e 96% são beneficiados com coleta de lixo. No que se refere 

ao serviços de saneamento básico, 43% estão ligados à rede geral de esgoto ou 

pluvial, enquanto 15% possuem fossa séptica. Quanto ao fornecimento de energia 

elétrica, verifica-se que, desde 1991, este serviço já era considerado o melhor, 

dentre os demais oferecidos, beneficiando quase 100% dos domicílios.  

Os dados do IBGE de 2000, apontam que em 66% do total de domicílios a 

pessoa responsável pela família ganha menos de três salários mínimos, 

representando 61,41% dos domicílios particulares permanentes.  

Quanto ao déficit habitacional, considerado como demanda por habitação, o 

Recife está situado em 15,7%, colocando-se acima da média nacional de 10,1% e 

da média dos municípios das regiões Sul e Sudeste de 7,5%.  

Segundo De la Mora, na análise dos dados da pesquisa, as necessidades 

habitacionais do Recife se expressam, de forma mais intensa, através do déficit 

habitacional por demanda de habitações (15,7%) e da inadequação de habitações 

quanto à infra-estrutura (64,4%).  

Ainda, de acordo com o Censo Demográfico de 2000, 24,74% dos domicílios 

permanentes são cedidos ou alugados, 73,52% são próprios e 1,74% têm outra 

forma de ocupação, apontando que o déficit habitacional geral é de, mais ou menos, 

de 80 mil unidades,considerando os 65.595 domicílios ocupados sob a forma de 

aluguel e os 15.667 cedidos. 
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No outro extremo, o censo  aponta 37.682 domicílios particulares como não 

ocupados-vagos, representando 10% do total de domicílios particulares e quase 

50% do déficit habitacional. 

Segundo De la Mora, em seu documento, a carência habitacional não é de 

hoje e não é um fenômeno conjuntural e sim estrutural, pois é conseqüente da 

formação política, econômica e social. Indica, no referido documento,  que  o 

recenseamento feito em 1913 já oferecia informações sobre a qualidade das 

habitações no Recife, onde 43% destas se caracterizavam como mocambos. 

Considera De la Mora que, hoje, não houve grandes alterações nessa 

situação uma vez que as tentativas de eliminar ou atenuar essa precariedade não 

tem surtido grande efeitos, como por exemplo: a Fundação da Casa Operária (1924), 

a Liga Social Contra o Mocambo (1939), sucedida pela Liga Social Agamenon 

Magalhães, o BNH e a COHAB (1964). Com a extinção de ambos, surgem os 

programas da EMHAPE e pela Prefeitura do Recife, ambos apoiados pela Caixa 

Econômica Federal e o Habitar Brasil-BID. 

Pode-se apreender a extensão do fenômeno quando se verifica que, em 

1998 já haviam 421 áreas empobrecidas, cadastradas pela PCR/FADE, na cidade 

do Recife, e que essas eram espaço de moradia para 659 habitantes, ocupando 

uma área de 3.357 hectares, com 46,32% da população residindo em áreas pobres, 

em 40,92% das residências, numa área de 15,26% da área total da cidade. 

Nessas áreas, a renda média dos chefes de família era menor do que 1 

salário mínimo em 49 áreas, situava-se entre 1 e 2 salários mínimos em 296 áreas e 

era superior a 2 salários mínimos em apenas 76 áreas. 
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Esse cadastramento registrou, em 289 áreas uma taxa de mortalidade 

infantil inferior a 29 crianças e em 132 áreas constatou uma taxa de  30 a 49 óbitos 

por mil nascidas vivas. 

Detectou-se em 29 áreas pobres (6,89%), que nenhum domicílio tinha 

acesso à energia elétrica e não existia abastecimento de água em 46 áreas pobres 

(10,93%), do total das áreas pobres. 

Os mesmos dados apontam que, no mesmo ano, 60% das áreas pobres 

estavam localizadas nos morros e, por outro lado, as áreas alagadas representavam 

pouco mais de 5% do total dessas áreas. 

Verifica-se, ainda,que um total de 73,40% estavam assentados em 

loteamentos formais, porém 26,60% habitavam as áreas em que são proibidas 

edificações, com: mananciais, áreas de preservação ambiental e ruas e praças. No 

que diz respeito às áreas de risco, os dados mostram que 70% das áreas pobres 

estavam localizadas nessas áreas. 

Portanto, a invasão/ocupação é a base da luta política dos pobres pela 

conquista da cidadania. Donde se conclui que a precariedade do mercado em 

disponibilizar moradia para a maioria da população, aliado a ausência de condições 

econômicas para atender a demanda deste bem e o crescimento demográfico, tem 

convertido a invasão num meio “normal” de acesso a ele. Esse movimento em busca 

de moradia tem provocado uma desorganização urbana, com proliferação de favelas 

nos espaço periféricos, desprezados pelos que moram no centro da cidade. 

Assim sendo, Recife, como tantas outras grandes metrópoles, é alvo da 

proliferação de ocupações irregulares, porque a população padece da falta de 

condições econômicas que favoreçam o acesso ao mercado imobiliário. Isso se 
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agrava porque inexistem políticas públicas direcionadas ao atendimento das 

demandas da população marginalizada, que clama por moradia. 

Recife é conhecida por ser uma cidade construída sobre mangues, o que a 

transforma num espaço criado artificialmente, sendo os pobres responsáveis por 

essa criação, pois vão aos poucos aterrando os manguezais, em busca de espaços 

que garantam suas moradias. Porém, esses espaços construídos são utilizados, 

posteriormente, por outras classes sociais e aqueles que os produziram são deles 

expulsos, a medida em que essas áreas vão se valorizando pela especulação 

imobiliária. 

3.2 Fórum do PREZEIS: Uma Experiência de Gestão Democrática e 

     Participação Popular 

Na gestão de Jorge Cavalcanti – vice-prefeito - que assumiu a Prefeitura em 

decorrência da desincompatibilização do titular Gustavo Krause, para ocupar a vice-

governadoria, a Câmara Municipal aprovou, em 17 de janeiro de 1983, a Lei de Uso 

e Ocupação do Solo Urbano (LUOS), reconhecendo oficialmente a existência de 

favelas na cidade e definindo tratamento especial para garantir sua integração à 

estrutura urbana. A Lei Municipal nº 14.511/83, classifica o uso do solo urbano em 

seis tipos de zonas, determinando, para cada uma delas, usos de solo permitidos ou 

tolerados e índices e taxas de ocupação definidos. Entre essas zonas, as Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS) são caracterizadas como áreas de baixa renda, 

ocupadas espontaneamente, preexistentes e consolidadas. As ZEIS seriam, então, 

objeto de planos de urbanização e legalização, preservando-se a tipicidade de cada 

localidade e procurando integrá-las na estrutura urbana formal. 

Conforme análise do documento, apresentada a seguir, “Uma Política 

Inovadora de Urbanização no Recife”, elaborado em conjunto pelo Centro Josué de 
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Castro, pela FASE-NE e pela ETAPAS, em 1999, o qual avalia os dez anos de 

existência do  Programa de Regulamentação das Zonas Especiais de Interesse 

Social (PREZEIS), verifica-se que o mesmo  foi implantado em 1987 no Recife, na 

administração do prefeito Jarbas Vasconcelos, pela Lei Municipal nº 14.947/87, 

como um instrumento de regulamentação, para proporcionar as condições de 

aplicação dos princípios e  dispositivos legais de uso do solo das ZEIS e caracteriza-

se, sobretudo, como um sistema de gestão participativa na reestruturação 

urbanística das favelas, no qual estão definidas normas, responsabilidades do poder 

estatal e das representações comunitárias, através das COMULs (Comissões de 

Urbanização e Legalização), assim como o espaço de discussão e deliberação das 

questões urbanas de interesse das ZEIS. 

É importante ressaltar o caráter popular dessa Lei, uma vez que a sua 

proposta de anteprojeto foi resultado da mobilização promovida pela Comissão de 

Justiça e Paz, da Arquidiocese de Olinda e Recife, tendo à frente, o então arcebispo 

D. Hélder Câmara, em conjunto com as lideranças e moradores das 29 

comunidades, originalmente definidas como ZEIS. Dessa forma, durante o período 

de quase um ano, a CJP, os representantes do segmento popular, o MDF e a 

Assembléia de Bairros juntos discutiram e elaboraram uma proposta de anteprojeto 

de lei que regulamentasse a Lei do Uso e Ocupação do Solo Urbano. Concluída a 

proposta de anteprojeto de lei, a mesma foi apresentada a todos os candidatos do 

campo progressista na primeira eleição para Prefeito da Cidade, após o golpe militar 

de 1964. Eram candidatos dos setores populares, na época: Bruno Maranhão (PT), 

João Coelho (PDT), Roberto Freire (PCB) e Jarbas Vasconcelos (PSB); havendo 

todos acatado a proposta e assumido o compromisso de que, se eleitos, 

encaminhariam a mesma para a Câmara Municipal. Jarbas foi eleito e cumpriu o 
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prometido, encaminhando a proposta à Câmara, que a aprovou em 1987. A partir 

dessa aprovação, ocorre o processo de implantação do PREZEIS na estrutura 

organizacional da URB-Recife. 

Na verdade, a Lei do PREZEIS significa uma conquista referente à ocupação 

e uso do solo urbano pelas camadas populares, restringindo o avanço dos setores 

capitalistas sobre a terra. Com isso, garante a fixação da família na sua área 

habitacional, evitando a expulsão branca: 

(...) “quando os moradores da favela aceitam uma 

indenização do poder público, vendem suas benfeitorias e 

sua posse, deixando o seu lugar para outras pessoas que 

têm mais dinheiro” (ETAPAS, 1991: 39). 

Logo após, foi sancionado o decreto nº 13.925/87, o qual define 

procedimentos para transformar áreas em ZEIS; criar as COMULs, as quais são 

instâncias de coordenação dos processos de urbanização e legalização em cada 

área ZEIS; entre outros procedimentos, sendo seu papel principal discutir o Plano 

Urbanístico das suas ZEIS, acompanhando sua elaboração e implementação. 

A COMUL, segundo a lei, deve: participar nas definições referentes ao plano 

urbanístico, intermediar negociações, discutir e prestar esclarecimentos às suas 

comunidades, discutir e avaliar as prioridades de intervenção e levar ao Fórum do 

PREZEIS as reivindicações das suas áreas. 

As COMULs contam, ainda, com o suporte do grupo de apoio para fiscalizar 

as ações da comunidade. 

As COMULs foram, a principio, compostas por sete representantes: um 

membro da Secretaria de Assuntos Jurídicos da PCR; um membro da URB-Recife 

(responsável pelo projeto urbanístico); dois representantes de áreas ZEIS (eleitos 
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pela comunidade); um representante de ONG (indicada pelo Movimento Popular); 

um representante da OAB-PE; e um representante municipal do órgão público 

executor. 

Inicialmente, foram definidas vinte e sete áreas ZEIS e instaladas, de 

imediato, quatro COMULs: Coque, Coelhos, Brasília Teimosa e Torrões; em razão 

dessas áreas já possuírem seus planos urbanísticos. 

Durante a feitura dessa pesquisa já existiam sessenta e seis (66) ZEIS e 

trinta e cinco (35) COMULs instaladas. 

Os primeiros anos de funcionamento do PREZEIS se constituem como os de 

sua estruturação para viabilizar o sistema de gestão, no que se refere às normas de 

gerenciamento e capacitação dos agentes no desempenho de suas funções, 

inclusive dirimindo conflitos entre si. 

Segundo o referido documento de avaliação, para a criação do Fórum do 

PREZEIS, foi realizado seminário no CECOSNE, em 15 de dezembro de 1988, 

quinze dias antes da transmissão do cargo para o novo prefeito, pertencente a uma 

corrente, naquela época, adversária à de Jarbas, e notadamente contrária a 

qualquer forma de gestão democrática. Temerosos de que o novo prefeito 

desmantelasse a frágil estrutura do PREZEIS, os participantes do seminário foram 

induzidos a aprovar a idéia da criação de um fórum que congregasse os 

representantes de todas as COMULs, existentes na época, as entidades de 

assessoria, além da OAB-PE e do MDU-UFPE, como forma de resistência coletiva 

às tentativas de destruição ou de manipulação do PREZEIS por parte da nova 

administração. Essa foi a verdadeira e mais importante razão para o Fórum do 

PREZEIS ter sido criado. A eleição do seu presidente, Moacir Gomes, representante 
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da COMUL de Brasília Teimosa, deu-se em 28 de dezembro, e a primeira reunião, 

de posse da diretoria, ocorreu em janeiro, já na gestão do novo prefeito. 

Assim, através do decreto nº 14.539/88, foi instituído o Fórum Permanente 

do PREZEIS, como um espaço de articulação política e definições relativas ao 

conjunto de áreas ZEIS e dessas em relação à cidade como ou todo, com a 

finalidade de oferecer apoio técnico e político às COMULs e às áreas que requerem 

a sua regularização como ZEIS. 

Definido como espaço de articulação das políticas públicas de urbanização e 

regularização fundiária, o Fórum do PREZEIS do Recife passou, segundo o decreto 

acima a ter as seguintes atribuições: 

• subsidiar as COMULs e as áreas que requerem a sua regularização como ZEIS; 

• cumprir seu papel político de defensor das demandas coletivas, isto é, aglutinar e 

reunir as forças e interesses populares; 

• exigir responsabilidade, ações e recursos para a operacionalização do PREZEIS 

e investimentos para melhorias das comunidades consideradas como ZEIS. 

Nessa época, o Fórum Permanente do PREZEIS do Recife apresentava a 

seguinte composição: representantes do poder público municipal e estadual; todos 

os representantes populares das COMULs; representantes de entidades de 

articulação do Movimento Popular como a FEMEB, o MDF, FEACCA, além de 

entidades de assessoria aos movimentos populares, como a CJP, o CEAS, 

CENDHEC, ARRUAR, a SCJP, o CEDDHEP, a OFF, OAB-PE, o MDU-UFPE. 

O funcionamento do PREZEIS, nesse período, oscila ao sabor de 

posicionamentos político-administrativos distintos das administrações municipais, 

demonstrando a dependência do sistema ao poder público. Segundo ainda o  

documento acima citado, o fluxograma do processo de reconhecimento das áreas 
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consideradas ZEIS pela URB-Recife, demonstrava ser a figura do Prefeito o eixo do 

poder decisório, o qual poderia se contrapor ao parecer técnico da instituição e 

enviar projeto de lei à Câmara Municipal para definir ZEIS. “Amparando-se nas 

atribuições formais do executivo, reforçava-se a possibilidade do estabelecimento de 

as relações estritamente políticas (inclusive de natureza clientelística) definirem a 

criação de uma ZEIS”. 

No documento “Fórum do PREZEIS”, publicado em 1989, o representante do 

Mestrado em Desenvolvimento Urbano no Fórum, o professor  De la Mora, avalia as 

dificuldades iniciais do seu funcionamento, apontando desvios na sua finalidade ao 

identificar 42% (quarenta e dois por cento) de intervenções em questões não 

pertinentes e omissões nas discussões das reformulações da Lei de Uso do Solo e 

do Plano Diretor. No mesmo documento, ao analisar a participação das lideranças 

populares, afirma que ”mais da metade das mensagens emitidas pelos participantes 

de Fórum pertencem aos graus mais baixos de participação –críticas, denúncias e 

solicitações de informações”, aparecendo raramente o grau mais elevado de 

participação ou seja, a decisão de propostas. 

Na sua trajetória, o Fórum do PREZEIS, além de enfrentar divergências com 

a esfera governamental, enfrenta dificuldades internas como o esvaziamento e 

isolamento das COMULs, ameaçando a sua legitimidade, pois, conforme avaliação 

do CEAS realizada em 1990, verifica-se a ausência sistemática de 46% (quarenta e 

seis por cento) das COMULs nas plenárias do Fórum. Nessa avaliação, chegou-se a 

atribuir a existência do Fórum à força da lei, por parte do governo, e ao pagamento 

do jeton aos representantes das comunidades. Nas avaliações subseqüentes, como 

a realizada por De la Mora, em 1993, que identifica, num universo de 34 

representantes populares, apenas 09 como bem preparados para compreender os 
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problemas e apresentar propostas, continuam a aparecer dificuldades, como a 

desarticulação e o despreparo das lideranças e descomprometimento político por 

parte da Prefeitura, além  de assessores com grande experiência política de 

organização e mobilização popular, mas desprovidos de formação técnica 

especializada para capacitar as lideranças. Percebe-se, também, que o 

relacionamento entre os representantes oscila de acordo com a conjuntura política. 

Segundo o documento, o período de 1990 a 1993, foi um dos mais difíceis para a 

preservação do PREZEIS, tendo sido escassas as realizações de impacto, embora 

já existissem 39 ZEIS e 17 COMULs ativas. 

Em 1993, já na segunda gestão de Jarbas Vasconcelos, também por 

proposição do Fórum do PREZEIS, foi aprovada pela Câmara Municipal a Lei nº 

15.790/93 que instituiu o Fundo Municipal do PREZEIS, como um instrumento de 

política urbana para permitir a captação e gestão de recursos destinados às ações 

previstas no Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social da 

cidade do Recife, devendo o mesmo ser administrado pelo Fórum do PREZEIS, em 

interação com as COMULs. 

No mesmo ano, tem início o processo de revisão da Lei do PREZEIS, a 

partir de proposta elaborada pelo Fórum do PREZEIS. Em 1995, foi aprovada pela 

Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Jarbas Vasconcelos a nova Lei, sob o 

nº 16.113/95. 

Essa lei traz uma nova regulamentação para o PREZEIS, definindo: 

transformações em áreas ZEIS; regularização urbanística; regularização fundiária; e 

regulamentação do funcionamento das instâncias do PREZEIS, incluindo: a criação 

da figura do coordenador-geral em substituição a do presidente do Fórum, as 

atribuições e composições das COMULs, do Fórum Permanente, da Coordenação 
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do Fórum e das Câmaras Temáticas: de Urbanização, de Legalização e de 

Orçamento (hoje desativada), além de dois grupos de trabalho, vinculados à Câmara 

de Legalização: um direcionado às questões do meio-ambiente e outro às de 

trabalho e renda. 

A nova Lei define que o Fórum, antes de caráter apenas consultivo, passa a 

ser deliberativo, gerindo o Fundo PREZEIS. 

Em 1997, foram sancionados e publicados no Diário Oficial os decretos 

relativos aos Regimentos Internos que regulamentam o funcionamento do Fórum do 

PREZEIS (nº 17.595/97), e o funcionamento das COMULs (nº 17.596/97, cuja 

principal inovação é a eleição direta de seus representantes pelos moradores das 

ZEIS. Isto demonstra a busca por uma gestão de participação mais democrática. 

De acordo com o documento acima citado, as Câmaras, em particular a de 

urbanização, tornam-se as instâncias mais produtivas no sistema de gestão, apesar 

de enfrentarem dificuldades no desenvolvimento de suas ações, sendo o 

planejamento estratégico sua principal atribuição. 

Essas Câmaras são instâncias consultivas de caráter técnico, com o objetivo 

de subsidiar o Fórum. São compostas por dois representantes do segmento popular, 

sendo um representante das ZEIS com COMULs e um representante das que não 

têm COMULs, dois representantes das ONGs e dois da URB. 

A Coordenação tem caráter articulador e representativo, tanto para fora, 

junto às instâncias governamentais, como para dentro, junto às representações do 

Fórum, sendo composta por cinco membros: um das ONGs (atualmente 

representadas pela ETAPAS), três dos segmentos populares, sendo dois das ZEIS 

com COMULs e um das que não têm COMULs, e um da URB-Recife. 
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A URB-Recife é o órgão executor das obras de urbanização, através do seu 

corpo técnico, gerindo os recursos repassados pela Prefeitura. 

No que se refere ao Fundo, as diversas avaliações realizadas sempre 

apontam um descompasso entre receita, despesa e realização, uma vez que, apesar 

de disponibilidade em caixa, as obras em áreas prioritárias não foram concretizadas, 

demonstrando com isso a incapacidade do sistema para gerir e controlar os 

recursos. 

Outro aspecto, em que o documento demonstra preocupação, é o referente 

à sistematização de informações que ficam no domínio da municipalidade, 

principalmente as de caráter geográfico sobre as áreas pobres do Recife. Foi só a 

partir da criação da Câmara de Urbanização que se tentou, embora de forma 

fragmentada, produzir um grande volume de documentos sobre as áreas em que as 

primeiras intervenções deveriam ocorrer. 

Nesta nova fase de estruturação, o espaço do Fórum passa a ser 

considerado como privilegiado para orientações e negociações das ações do 

PREZEIS, adotando, inclusive a criação de sessões temáticas periódicas, com 

reuniões mais objetivas e ampliação das discussões sobre os problemas urbanos, e 

de sua participação em outras instâncias, como o Conselho de Desenvolvimento 

Urbano e o Fórum da Cidade do Recife. 

As modificações na gestão de PREZEIS também se estendem às COMULs, 

pois observam-se mudanças na percepção e no comportamento dos representantes 

comunitários e das ONGs, que passam a assumir o papel  de esfera de gestão 

comum dos problemas e não mais de confronto com o poder público. Porém, os 

técnicos da URB no PREZEIS, que fizeram esta análise (FREIRE et alli, 1997), 

apontam, ao destacar que “ainda continuam com a concepção antiga e muitas vezes 



 

 

139

 
 

estimulam conflitos entre a comunidade e o poder público”, que algumas assessorias 

mantêm o confronto de visões. Afirmam ainda que “o movimento popular apropria-se 

de novos conceitos técnicos e adota posturas mais maduras na prática de uma 

negociação por etapas”. De la Mora (1993), ressalta que “uma das maiores 

fragilidades dos representantes populares no PREZEIS decorre de um desequilíbrio 

que se inicia na dimensão do domínio da linguagem e do conhecimento técnico”. No 

mesmo documento de avaliação, Marinho ressalta que as ONGs não têm tido 

capacidade de definir estratégias mais eficazes para a “ampliação nos horizontes 

temáticos de seus programas de capacitação que possibilitem envolver as 

representações comunitárias com as questões relativas à gestão urbana. 

Outro ponto polêmico têm sido o pagamento do jeton, aos representantes 

das COMULs, no valor de R$ 108,00 (cento e oito reais), como forma de estimular a 

sua participação nas reuniões. Por exemplo, o CEAS conclui, na sua pesquisa de 

1995, que o jeton pode servir de afastamento das lideranças de suas bases e 

perenizar um pequeno grupo no poder político dos movimentos populares de bairro. 

Na avaliação foi também traçado o perfil dos assessores, definidos como 

elementos fundamentais no equilíbrio das relações entre o poder público e as 

representações populares, sendo a participação destes significativa e crescente na 

trajetória histórica do PREZEIS, embora, segundo o documento, alguns estudiosos 

considerem a sua função como de mediação entre o poder público e as 

organizações populares. Para Maia, citada no documento, “em função de sua 

especialização do domínio da linguagem técnica e de uma isenção institucional, as 

ONGs desempenham um papel de facilitação, amparado por uma forte relação de 

confiança e credibilidade com os demais agentes, ainda que não se configurem 

como rigorosamente neutros”. 
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Na avaliação geral sobre o Fórum do PREZEIS, encontramos diversas 

críticas ao seu desempenho no que se refere, por exemplo: ao fracasso do processo 

de participação crítica, à falta de vontade política dos governantes, à falta de 

formação técnica dos representantes populares, à falta de transparência nas 

informações ou à manipulação política no processo decisório. Verificamos também, 

que na implementação das diretrizes de ação, esta tem se efetivado através da 

articulação entre poder estatal, movimentos populares e ONGs, sob a forma de 

parceria e com repasse de recursos para que o Fórum seja o executor direto do 

PREZEIS. 

Dentro desse contexto, supomos que existam alguns aspectos bastante 

contraditórios nas relações que se estabelecem entre os diversos representantes no 

espaço do Fórum, mediadas por interesses político-ideológicos divergentes e é 

exatamente isso que pretendemos verificar no nosso estudo. 
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                                                 CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DO PAPEL HEGEMÔNICO E PROTAGONÍSTICO DOS 

REPRESENTANTES DO SEGMENTO POPULAR E DAS ONGs NO ESPAÇO DO 

FÓRUM DO PREZEIS 

 

Neste Capítulo, procederemos à uma análise comparativa da intensidade e 

da qualidade da participação dos representantes do segmento popular e das ONGs, 

que têm assento no Fórum do PREZEIS e atuação ativa, através dos indicadores de 

freqüência, quantidade e conteúdo das intervenções registradas, utilizando como 

instrumentos os Livros de Presenças e de Atas das doze assembléias, tanto 

ordinárias quanto extraordinárias, compreendidas no período de abril a novembro de 

2002, respectivamente início e término dos nossos contatos e observações no 

Fórum, para efeito da presente pesquisa. Ao iniciarmos os nossos contatos, 

tomamos conhecimento da existência do Calendário do PREZEIS-2002, no qual 

constavam as datas em que a instância da Plenária do Fórum se reuniria. Essa é 

exatamente a instância que queríamos pesquisar, porque nela se reúnem os 

representantes das ZEIS, com COMUL e sem COMUL, para discutir e deliberar 

proposições, com base em pautas específicas, cujas freqüências e intervenções 

constam nos Livros de Presenças e de Atas, respectivamente. Pelo Calendário, 
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observamos que no ano 2002 ocorreria uma média de doze Assembléias, até o mês 

de novembro, número que consideramos satisfatório para realizar o nosso estudo.  

 Além disso, tivemos acesso a nova Lei do PREZEIS, de 1995, de nº 

16.113/95, a qual fixa normas, procedimentos e estrutura de gestão para promover a 

urbanização e a regularização fundiária das ZEIS, assim como dos decretos de nos 

17.595 e 17.596, ambos de 1997, criados para regulamentarem, respectivamente, o 

funcionamento do Fórum do PREZEIS e das COMULs.  Este último decreto, em 

especial, nos ajudou a definir o outro critério para análise da intensidade e da 

qualidade da participação dos representantes com assento no Fórum, ou seja, 

considerar as ZEIS que têm COMUL, embora as sem COMUL também se façam 

representar no Fórum. Esse decreto legisla, especificamente, sobre: o 

funcionamento dessas Comissões, considerando-as espaços institucionais 

deliberativos, no que se refere aos projetos de urbanização e regularização jurídica 

das respectivas ZEIS, a serem desenvolvidos pelo Poder Executivo Municipal; sua 

composição; mandato dos membros; e referenda as atribuições contidas no art. 29 

da Lei nº 16.113/95. Assim sendo, considerei que os líderes das ZEIS com COMUL, 

por terem atribuições legalmente definidas; por representarem os interesses e as 

demandas das comunidades, trazendo proposições mais concretas; e por serem 

mais “cobrados” pelos que os elegeram, teriam uma participação mais ativa e 

intensa. 

Após o estudo dos documentos do Fórum do PREZEIS, para proceder a 

verificação da assiduidade, bem como computar a quantidade das intervenções 

registradas e analisar o conteúdo dessas, utilizando os indicadores de grau e nível 

correspondentes, nos foi possível fazer a aferição da intensidade e da qualidade da 

participação de cada um dos participantes, (conforme tabela 14, em anexo). 
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Utilizamos, como procedimento metodológico, a técnica de análise 

documental através dos registros oficiais das assembléias, constantes nos Livros de 

Presenças e Atas, tomando por base o texto do Prof. De la Mora: “Aferição da 

qualidade da participação dos agentes envolvidos em mecanismos de gestão 

democrática do desenvolvimento local. Uma proposta metodológica” (DE LA MORA, 

1997). 

Consideramos que esses registros possibilitaram uma visão mais concreta 

dos fatos e acontecimentos, gerados no espaço do Fórum, através das falas dos 

participantes, permitindo verificar de forma mais objetiva, numa análise comparativa, 

não apenas a participação no poder decisório, tanto do segmento popular quanto 

das ONGs, mas principalmente qual destes exerce o papel hegemônico e 

protagonístico nesse processo, por ser este o nosso objeto de pesquisa. 

4.1 Intensidade da Participação 

A intensidade da participação foi avaliada de acordo com a utilização do 

critério de freqüência, computada no Livro de Presenças, e pela quantidade de 

intervenções registradas de cada representante, constante no Livro de Atas, nas 

assembléias do Fórum, o que viabilizou aferir a intensidade da participação 

individual das lideranças populares e dos membros das ONGs. 

Para De la Mora, a intensidade da participação, num processo de gestão, 

pode ser melhor avaliada através dos registros, da quantificação e da comparação, 

entre os representantes, do número de reuniões em que cada um deles participou, 

fazendo uso da palavra para exercer ativamente sua participação no processo de 

gestão democrática da política de urbanização das ZEIS. Considera o autor que “a 

participação nos mecanismos de gestão se manifesta principalmente através do 

exercício do diálogo, do debate e da deliberação coletiva” (DE LA MORA, 1987: 13). 
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Por exemplo, mesmo um indivíduo muito assíduo, mas que só se manifesta, de 

forma mecânica, ao levantar a mão para aprovar ou rejeitar as propostas 

apresentadas, tem uma participação menos intensa do que aquele que 

freqüentemente expõe seus pensamentos e opiniões ou daquele menos assíduo às 

reuniões, mas que quando comparece participa ativamente dos debates, apresenta 

propostas ou faz exigências que influenciam deterministicamente o processo 

deliberativo, ou seja, sua presença têm importância significativa no processo 

decisório. 

Esclarecemos que os representantes das seguintes COMULs: Brasilit, 

Campo do Vila, Coque, Coqueiral, Ibura/Jordão, Mangueira, Novo Prado, Planeta 

dos Macacos, Rua do Rio/Iraque, Vila Esperança/Cabocó e Vila São João, não 

constarão das tabelas de intensidade porque, embora estivessem presentes a pelo 

menos 1/3 das assembléias, não tiveram nenhuma intervenção registrada no Livro 

de Atas. 

4.1.1 Freqüência 

Determinamos a freqüência de cada representante pela análise da sua 

assiduidade às assembléias, através da aposição das assinaturas registradas no 

Livro de Presenças. 

Analisando as tabelas de freqüência, verifica-se que houve um bom índice 

de assiduidade dos trinta e seis representantes do segmento popular, que atingiram 

uma frequência-média de 69%; e um baixo índice dos nove representantes das 

ONGs, que alcançaram uma frequência-média de 39%. 

A frequência-média geral de todos os participantes (segmento popular e 

ONGs) atingiu 63%, (conforme tabela 6, em anexo). 
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TABELA 4 – Fórum do PREZEIS do Recife 

SEGMENTO POPULAR – Freqüência 
período: ABR – NOV.2002 

 

NOME COMUL FREQÜÊNCIA            
(SEGMENTO POPULAR) % 

ADENÍSIO PEREIRA Rosa Selvagem 12  100%
ARAGUACY PAULA Alto da Jaqueira 12  100%
BISMARCK SARAIVA Beirinha 12  100%
HEUNAR SANTOS Greve Geral 12  100%
CREONICE LIMA Aritana 11  92%
DEGENILDO TRAJANO Campo Grande 11  92%
FERNANDO LIMA Torrões 11  92%
JONATAS SANTOS Mangueira da Torre 11  92%
NOEL GOMES Prado 11  92%
ROSALVO LIMA Afogados 11  92%
ALDEMAR FREITAS UR5/Três Carneiros 10  83%
ANTONIO FLÁVIO Jardim Uchôa 10  83%
CLÓVIS MÁRIO Coelhos 10  83%
HELENA JOSEFA Mustardinha 10  83%
JOÃO JOSÉ FCMA 10  83%
LUILA BEZERRA Apipucos 10  83%
MANOEL MENDES Sítio do Berardo 10  83%
LUCAS MARTINS Coelhos 9  75%
ROSÂNGELA BORGES Sítio Grande 9  75%
EUDA SOUZA Campo do Banco 8  67%
EVERALDO NUNES Sítio do Cardoso 8  67%
IRANILDA NASCIMENTO Beirinha 8  67%
PAULO IVALDO Caçote 8  67%
RAIMUNDO ALVES Torrões 8  67%
VERA LÚCIA Entra Apulso 8  67%
ELAINE FARIAS Tamarineira 7  58%
PENHA GOUVEIA Jardim Uchôa 6  50%
SAMUEL COSTA Pina 6  50%
SEVERINA PEREIRA UR5/Três Carneiros 6  50%
EUFRÁSIO ELIAS Mustardinha 5  42%
JAIRO ANTONIO UR5/Três Carneiros 4  33%
ANTONIO JOSÉ Campo do Banco 3  25%
JOSÉ FERNANDES Pina 3  25%
ELIDES QUEIROZ Brasília Teimosa 2  17%
MARIA LUZINETE Caranguejo/Tabaiares 2  17%
NATANAEL FERREIRA Vila Felicidade 2  17%

FREQUÊNCIA MÉDIA (em porcentagem) 69%
fonte: Livro de Presenças do Fórum do PREZEIS – Recife 
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No segmento popular, de acordo com a tabela 4, percebe-se que quatro 

representantes obtiveram freqüência absoluta (100%) pois compareceram às doze 

assembléias do Fórum; seis representantes assistiram a onze assembléias (92%) e 

outros seis participaram de dez assembléias (83%). 

Por outro lado, dois representantes compareceram a três assembléias (25%) 

enquanto que três representantes assistiram a duas assembléias (17%). 

 
TABELA 5 – Fórum do PREZEIS do Recife 

ONG – Freqüência 
período: ABR – NOV.2002 

 

NOME ONG FREQÜÊNCIA           
(ONG) % 

SOCORRO LEITE FASE 10 83%

ISABELA VALENÇA ETAPAS 8 67%

JOSÉ CARLOS CENDHEC 6 50%

ADELMO BARROS FASE 5 42%

ANDRÉA LOPES SJP 4 33%

RONALDO CENDHEC 4 33%

JANAÍNA LOPES CENDHEC 3 25%

ELIJAH CAMPELO SJP 1 8%

GLÁUCIA PEREIRA CJC 1 8%

FREQUÊNCIA MÉDIA (em porcentagem) 39%

            fonte: Livro de Presenças do Fórum do PREZEIS – Recife 
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Na esfera das ONGs, conforme a tabela 5, apenas dois representantes 

participaram mais ativamente, comparecendo a primeira representante a dez 

assembléias (83%) enquanto que a segunda assistiu a oito assembléias (67%). 

Com freqüência muito baixa, apenas um representante participou de três 

assembléias (25%) e dois representantes alcançaram freqüência mínima, 

comparecendo tão somente a uma única assembléia (8%). 

Os dados das tabelas 4 e 5 sugerem que a vontade política de participar 

assiduamente das sessões do Fórum é mais intensa entre as lideranças populares 

que entre os membros das ONGs, demonstrando o interesse em participar 

ativamente do processo, pois o que discute-se e aprova-se no Fórum, é visto por 

eles como algo de grande importância para a melhoria das condições de 

habitabilidade das suas áreas. Já os membros das ONGs, confiantes na qualidade 

da sua participação, pela posse de domínio técnico, podem dar-se ao luxo de relaxar 

a sua presença nas assembléias, confiantes na sua capacidade de acompanhar à 

distância os temas discutidos e que em momentos-chave eles poderão intervir, 

oferecendo informações e propostas apoiadas na sua competência técnica. 

4.1.2 Número de Intervenções Registradas 

Determinamos a quantidade das intervenções de cada representante pela 

análise das intervenções registradas no Livro de Atas. 

Aconteceram duzentas e sessenta e quatro intervenções registradas no 

Livro de Atas, cuja média-geral atinge a 5,87 intervenções/representante, (conforme 

tabela 9, em anexo). 

Desse total, a representação popular apresentou duzentas e quinze 

intervenções com uma média de 5,97 intervenções/representante (tabela 7). Já as 
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ONGs tiveram quarenta e nove intervenções com uma média aproximada do outro 

segmento: 5,44 intervenções/representante (tabela 8). 

TABELA 7 – Fórum do PREZEIS do Recife 
SEGMENTO POPULAR – Intervenções Registradas 

período: ABR – NOV.2002 
 

NOME COMUL INTERVENÇÕES REGISTRADAS 
(SEGMENTO POPULAR) 

BISMARCK SARAIVA Beirinha 44  
HEUNAR SANTOS Greve Geral 34  
JOÃO JOSÉ FCMA 20 
DEGENILDO TRAJANO Campo Grande 19  
CLÓVIS MÁRIO Coelhos 15  
ARAGUACY PAULA Alto da Jaqueira 12  
FERNANDO LIMA Torrões 12  
PENHA GOUVEIA Jardim Uchôa 6  
EUFRÁSIO ELIAS Mustardinha 4  
NOEL GOMES Prado 4  
SAMUEL COSTA Pina 4  
SEVERINA PEREIRA UR5/Três Carneiros 4  
ALDEMAR FREITAS UR5/Três Carneiros 3  
ELIDES QUEIROZ Brasília Teimosa 3  
RAIMUNDO ALVES Torrões 3  
ELAINE FARIAS Tamarineira 2  
JONATAS SANTOS Mangueira da Torre 2  
LUILA BEZERRA Apipucos 2  
MARIA LUZINETE Caranguejo/Tabaiares 2  
PAULO IVALDO Caçote 2  
ROSALVO LIMA Afogados 2  
ROSÂNGELA BORGES Sítio Grande 2  
ADENÍSIO PEREIRA Rosa Selvagem 1  
ANTONIO FLÁVIO Jardim Uchôa 1  
ANTONIO JOSÉ Campo do Banco 1  
CREONICE LIMA Aritana 1  
EUDA SOUZA Campo do Banco 1  
EVERALDO NUNES Sítio do Cardoso 1  
HELENA JOSEFA Mustardinha 1  
IRANILDA NASCIMENTO Beirinha 1  
JAIRO ANTONIO UR5/Três Carneiros 1  
JOSÉ FERNANDES Pina 1  
LUCAS MARTINS Coelhos 1  
MANOEL MENDES Sítio do Berardo 1  
NATANAEL FERREIRA Vila Felicidade 1  
VERA LÚCIA Entra Apulso 1 

TOTAL 215 

MÉDIA 5,97  
    fonte: Livro de Atas do Fórum do PREZEIS – Recife 
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No âmbito do segmento popular, de acordo com a tabela 7, verifica-se que 

os quatro representantes com maior número de intervenções registradas foram: 

Bismarck Saraiva (44), Heunar Santos (34), João José (20) e Degenildo Trajano 

(19). A participação ativa desses representantes pode ser atribuída ao fato de que 

todos faziam parte da Coordenação do Fórum do PREZEIS, no período de abril a 

novembro de 2002, o que denota estarem eles cumprindo o papel que lhes é 

atribuído pelo Fórum, ou seja, conduzir as discussões, transmitir informações à 

plenária, proceder votações, além de apresentar proposições a serem deliberadas. 

Em sentido contrário, quatorze representantes apresentaram apenas uma única 

intervenção registrada. 

 
TABELA 8 – Fórum do PREZEIS do Recife 

ONG – Intervenções Registradas 
período: ABR – NOV.2002 

 

NOME ONG INTERVENÇÕES REGISTRADAS  
ONG 

ADELMO BARROS FASE 14  

JOSÉ CARLOS CENDHEC 13 

ISABELA VALENÇA ETAPAS 10  

RONALDO CENDHEC 4  

SOCORRO LEITE FASE 4  

ANDRÉA LOPES SJP 1  

ELIJAH CAMPELO SJP 1  

GLÁUCIA PEREIRA CJC 1  

JANAÍNA LOPES CENDHEC 1  

TOTAL 49 

MÉDIA 5,44  
    fonte: Livro de Atas do Fórum do PREZEIS – Recife 
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Pelas ONGs, conforme a tabela 8, os três representantes com maior número 

de intervenções registradas foram: Adelmo Barros (14), José Carlos (13) e Isabela 

Valença (10). O grande número de intervenções de Adelmo Barros (FASE) e Isabela 

Valença (ETAPAS), explica-se porque ambos integraram a Coordenação do Fórum. 

Quanto a José Carlos (CENDHEC), atribui-se sua destacada atuação por ele ser o 

principal representante da ONG com maior número de membros, aliada à sua 

formação jurídica muito requisitada para dirimir questões legais. Inversamente, 

quatro representantes apresentaram uma única intervenção registrada. 

Observa-se pelos dados das tabelas 7 e 8 que Bismarck Saraiva (44) e 

Heunar Santos (34), ambos do segmento popular, destacam-se pelo elevado 

número de intervenções registradas frente aos demais. Atribuímos tal situação ao 

fato dos dois fazerem parte da Coordenação do Fórum e apresentarem alta 

assiduidade. Quanto a Adelmo Barros, representante das ONGs na Coordenação do 

Fórum, mesmo tendo um índice de freqüência muito baixo (5), teve o maior número 

de intervenções registradas em ata (14) que os demais membros das ONGs, embora 

três deles tenham sido mais assíduos que ele. Significa que Adelmo Barros, mesmo 

com baixa assiduidade, quando comparece fala e sua fala é tida como importante 

pelo secretário-redator da Ata. Portanto, é alguém que detinha autoridade no Fórum. 

4.1.3 Análise da Intensidade da Participação 

Para analisar a intensidade da participação, agregamos os critérios de 

freqüência e número de intervenções registradas, atribuindo para cada intervenção o 

peso-padrão 5. 

Com base nessa técnica de aferição, obtivemos o índice que mede a 

intensidade, gerando as tabelas de intensidade da participação que expressam a 

atuação de cada um no Fórum do PREZEIS. 
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TABELA 10 – Fórum do PREZEIS do Recife 
SEGMENTO POPULAR – Intensidade da Participação 

período: ABR – NOV.2002 
 

NOME COMUL INTENSIDADE DA PARTICIPAÇÃO 
(SEGMENTO POPULAR) 

BISMARCK SARAIVA Beirinha 232 
HEUNAR SANTOS Greve Geral 182 
JOÃO JOSÉ FCMA 110 
DEGENILDO TRAJANO Campo Grande 106 
CLÓVIS MÁRIO Coelhos 85 
ARAGUACY PAULA Alto da Jaqueira 72 
FERNANDO LIMA Torrões 71 
PENHA GOUVEIA Jardim Uchôa 36 
NOEL GOMES Prado 31 
SAMUEL COSTA Pina 26 
SEVERINA PEREIRA UR5/Três Carneiros 26 
ALDEMAR FREITAS UR5/Três Carneiros 25 
EUFRÁSIO ELIAS Mustardinha 25 
RAIMUNDO ALVES Torrões 23 
JONATAS SANTOS Mangueira da Torre 21 
ROSALVO LIMA Afogados 21 
LUILA BEZERRA Apipucos 20 
ROSÂNGELA BORGES Sítio Grande 19 
PAULO IVALDO Caçote 18 
ADENÍSIO PEREIRA Rosa Selvagem 17 
ELAINE FARIAS Tamarineira 17 
ELIDES QUEIROZ Brasília Teimosa 17 
CREONICE LIMA Aritana 16 
ANTONIO FLÁVIO Jardim Uchôa 15 
HELENA JOSEFA Mustardinha 15 
MANOEL MENDES Sítio do Berardo 15 
LUCAS MARTINS Coelhos 14 
EUDA SOUZA Campo do Banco 13 
EVERALDO NUNES Sítio do Cardoso 13 
IRANILDA NASCIMENTO Beirinha 13 
VERA LÚCIA Entra Apulso 13 
MARIA LUZINETE Caranguejo/Tabaiares 12 
JAIRO ANTONIO UR5/Três Carneiros 9 
ANTONIO JOSÉ Campo do Banco 8 
JOSÉ FERNANDES Pina 8 
NATANAEL FERREIRA Vila Felicidade 7 
      fonte: Livro de Presenças e Livro de Atas do Fórum do PREZEIS – Recife 
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No segmento popular, de acordo com a tabela 10, constata-se que quatro 

representantes atingiram alto índice de intensidade da participação: Bismarck 

Saraiva (232), Heunar Santos (182), João José (110) e Degenildo Trajano (106). 

Dois fatores concorrem para tal situação: todos esses representantes foram 

membros da Coordenação do Fórum, no período de abril a novembro de 2002, e 

apresentaram elevada assiduidade às assembléias. 

Na outra ponta, quatro representantes apresentaram baixo índice de 

intensidade da participação: Jairo Antonio (9), Antonio José (8), José Fernandes  (8) 

e Natanael Ferreira (7). 

Das trinta e cinco ZEIS que têm representantes no Fórum, deixamos de 

registrar as intervenções dos representantes de onze COMULs, já citadas acima, 

embora os índices de assiduidade deles tenham sido elevado (conforme quadro 4, 

em anexo), pois no Livro de Atas não encontramos nenhum  registro de suas 

intervenções. Isso pode ser atribuído a duas hipóteses: na primeira, o Secretário do 

Fórum não considerou suas falas pertinentes e, na segunda, mesmo sendo 

assíduos, não se manifestaram espontaneamente através da palavra, estando, 

portanto, enquadrados na categoria dos que apenas levantaram a mão para votar, 

se é que o fizeram.  No caso da ocorrência da segunda hipótese, podemos 

considerá-los como participantes passivos. 

Por outro lado, constatamos que algumas ZEIS se fizeram representar pelo 

titular e pelo(s) suplente (s), como é o caso, por exemplo, das COMULs de: Beirinha, 

Coelhos, Torrões, Campo do Banco, Jardim Uchôa, Pina e Mustardinha, com dois 

representantes cada, e UR5/três Carneiros, com três representantes (vide tabela 4), 

em que todos tiveram intervenções registradas no Livro de Atas (vide tabela 7). 
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TABELA 11 – Fórum do PREZEIS do Recife 
ONG – Intensidade da Participação 

período: ABR – NOV.2002 
 

NOME ONG INTENSIDADE DA PARTICIPAÇÃO 
(ONG) 

ADELMO BARROS FASE 75 

JOSÉ CARLOS CENDHEC 71 

ISABELA VALENÇA ETAPAS 58 

SOCORRO LEITE FASE 30 

RONALDO CENDHEC 24 

ANDRÉA LOPES SJP 9 

JANAÍNA LOPES CENDHEC 8 

ELIJAH CAMPELO SJP 6 

GLÁUCIA PEREIRA CJC 6 

      fonte: Livro de Presenças e Livro de Atas do Fórum do PREZEIS – Recife 
 
 

No contexto das ONGs, conforme a tabela 11, os três representantes com 

maior índice de intensidade da participação foram: Adelmo Barros (75), José Carlos 

(71) e Isabela Valença (58). 

Por outro lado, aparecem dois representantes com índice muito baixo de 

intensidade da participação: Elijah Campelo e Gláucia Pereira, ambas com índice 6. 
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TABELA 12 – Fórum do PREZEIS do Recife 
SEGMENTO POPULAR e ONG – Intensidade da Participação 

período: ABR – NOV.2002 
 

NOME COMUL/ONG INTENSIDADE DA PARTICIPAÇÃO 
BISMARCK SARAIVA Beirinha 232 
HEUNAR SANTOS Greve Geral 182 
JOÃO JOSÉ FCMA 110 
DEGENILDO TRAJANO Campo Grande 106 
CLÓVIS MÁRIO Coelhos 85 
ADELMO BARROS FASE 75 
ARAGUACY PAULA Alto da Jaqueira 72 
FERNANDO LIMA Torrões 71 
JOSÉ CARLOS CENDHEC 71 
ISABELA VALENÇA ETAPAS 58 
PENHA GOUVEIA Jardim Uchôa 36 
NOEL GOMES Prado 31 
SOCORRO LEITE FASE 30 
SAMUEL COSTA Pina 26 
SEVERINA PEREIRA UR5/Três Carneiros 26 
ALDEMAR FREITAS UR5/Três Carneiros 25 
EUFRÁSIO ELIAS Mustardinha 25 
RONALDO CENDHEC 24 
RAIMUNDO ALVES Torrões 23 
JONATAS SANTOS Mangueira da Torre 21 
ROSALVO LIMA Afogados 21 
LUILA BEZERRA Apipucos 20 
ROSÂNGELA BORGES Sítio Grande 19 
PAULO IVALDO Caçote 18 
ADENÍSIO PEREIRA Rosa Selvagem 17 
ELAINE FARIAS Tamarineira 17 
ELIDES QUEIROZ Brasília Teimosa 17 
CREONICE LIMA Aritana 16 
ANTONIO FLÁVIO Jardim Uchôa 15 
HELENA JOSEFA Mustardinha 15 
MANOEL MENDES Sítio do Berardo 15 
LUCAS MARTINS Coelhos 14 
EUDA SOUZA Campo do Banco 13 
EVERALDO NUNES Sítio do Cardoso 13 
IRANILDA NASCIMENTO Beirinha 13 
VERA LÚCIA Entra Apulso 13 
MARIA LUZINETE Caranguejo/Tabaiares 12 
ANDRÉA LOPES SJP 9 
JAIRO ANTONIO UR5/Três Carneiros 9 
ANTONIO JOSÉ Campo do Banco 8 
JANAÍNA LOPES CENDHEC 8 
JOSÉ FERNANDES Pina 8 
NATANAEL FERREIRA Vila Felicidade 7 
ELIJAH CAMPELO SJP 6 
GLÁUCIA PEREIRA CJC 6 
      fonte: Livro de Presenças e Livro de Atas do Fórum do PREZEIS – Recife 



 

 

155

 
 

 

De acordo com a tabela 12, Bismarck Saraiva (Beirinha) teve 44 

intervenções registradas no Livro de Atas do Fórum que, multiplicado pelo peso 5, 

valor definido para todas as intervenções registradas e somado às 12 freqüências do 

período, atinge 232 de intensidade de participação. Por sua vez, Heunar Santos 

(Greve Geral) teve 34 registros no Livro de Atas do Fórum que, multiplicado pelo 

peso 5 e somado às 12 freqüências do período, alcança 182 de intensidade da 

participação. São os dois representantes do segmento popular e membros da 

Coordenação do Fórum, que tiveram participação mais intensa. 

No campo das ONGs, os dois representantes mais participativos foram 

Adelmo Barros (FASE) e José Carlos (CENDHEC). Adelmo Barros teve 14 

intervenções registradas no Livro de Atas do Fórum que, multiplicado pelo peso 5 e 

somado às 5 freqüências do período, atinge 75 de intensidade de participação. Por 

seu turno, José Carlos teve 13 registros no Livro de Atas do Fórum que, multiplicado 

pelo peso 5 e somado às 6 freqüências do período, alcança 71 de intensidade da 

participação. 

Neste contexto, constata-se que os representantes do segmento popular 

alcançaram índices mais significativos que àqueles obtidos pelos membros das 

ONGs. Confirmando a conclusão de que o interesse em participar ativamente está 

mais evidente entre os representantes do segmento popular do que entre os 

representantes das ONGs. Esse interesse ocorre provavelmente em razão dos 

representantes do segmento popular terem dedicação exclusiva ao Fórum, uma vez 

que são remunerados pela Fundo do PREZEIS, com um jeton mensal no valor de R$ 

100,58. Ao passo que os membros das ONGs tem outras responsabilidades técnicas 

e profissionais, dentro e fora da sua entidade. 
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4.2 Qualidade da Participação 

A qualidade da participação será analisada pela aferição da moda e mediana 

do grau e nível, em relação às intervenções das lideranças populares e dos 

membros das ONGs, registradas nas Atas das Assembléias do Fórum do PREZEIS, 

(conforme tabela 1, em anexo). 

Conceituamos MODA como a medida estatística de tendência central que 

indica qual a categoria que concentra o maior número de ocorrências de um 

determinado fato e definimos MEDIANA como a medida de tendência central que 

nos permite identificar em qual categoria de uma distribuição de freqüência se 

concentra a primeira metade dos casos. 

Ademais, levamos em consideração a quantidade e o nível das decisões, 

aprovadas pela assembléia do Fórum, a fim de que nos propiciasse detectar qual 

dos dois grupos (segmento popular ou ONGs) participou de forma mais efetiva do 

processo decisório, exercendo o papel hegemônico e protagonístico das instâncias 

do Fórum, detendo assim o controle sobre o funcionamento do mesmo. 

Segundo De la Mora, para melhor analisar a qualidade da participação  

deve-se utilizar os indicadores de grau e nível, (conforme tabela 13, em anexo).  

No que se refere ao grau, este pode ser aferido através da análise do 

conteúdo dos discursos, quando das intervenções, constantes nos registros das atas 

das sessões das instâncias decisórias de caráter interinstitucional, partindo-se do 

pressuposto de que as atas devem registrar as mensagens consideradas pelo 

secretário da assembléia como importantes e pertinentes. Para o referido autor, o 

mérito dessas mensagens é atribuído pelo secretário e, portanto, membro do grupo, 
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e não pelo pesquisador, isentando-o de incorrer num julgamento subjetivo, o que 

poderia distorcer ou desviar a direção da pesquisa, decorrente do seu interesse e/ou 

da sua postura político-ideológica. 

Para De la Mora, “o membro avaliado pode fazer uso da palavra para 

reclamar, protestar, denunciar, informar ou pedir uma informação, formular uma 

opinião, expressar uma proposta ou recomendação, ou ainda para exigir o 

acatamento da sua proposta porque está fundamentada legal, técnica ou 

politicamente, e finalmente, se a sua intervenção foi objeto de deliberação do pleno, 

e uma decisão é tomada a partir da sua proposta, podemos dizer que esse membro 

atingiu o mais alto grau de participação” (DE LA MORA: 1997, 13). 

Porém, mais importante do que conhecer a quantidade das decisões 

tomadas e o autor delas, é imprescindível detectar o conteúdo destas, ou seja a sua 

relevância, a sua importância, enfim a sua qualidade. Para proceder a essa análise, 

definimos o indicador nível da participação, o qual, da mesma forma que o grau, 

pode ser captado através dos registros das atas das assembléias, verificando, por 

exemplo, a importância e a pertinência dos assuntos discutidos, questionados, 

propostos, deliberados ou não. 

                                                      

                                                       4.2.1 Grau 

 

O grau das intervenções registradas no Livro de Atas do Fórum do PREZEIS 

é um indicador da qualidade da participação de cada integrante, tanto do segmento 

popular quanto das ONGs. 
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QUADRO 1 – Fórum do PREZEIS do Recife 
SEGMENTO POPULAR e ONG – Grau da Participação 

período: ABR – NOV.2002 
 

GRAU CONCEITO CONTEÚDO DA PARTICIPAÇÃO 

0 BAIXO Fala, mas sua fala é de crítica, briga, protesto, insulto, reclamação, 
inconformidade, denúncia, contesta(briga)... 

1 BAIXO Fala para informar ou pedir informações 

2 MÉDIO Opina, sugere, elogia, felicita... 

3 MÉDIO Propõe, solicita, contesta(contraproposta), convoca, convida, pede 
desculpas... 

4 ALTO Exige, requer, entrega abaixo-assinado... 

5 ALTO Decide, sua proposta foi aceita. 

 

Conforme o quadro 1, aferimos o grau das intervenções registradas pela 

adoção de conteúdos específicos, com seus respectivos índices e agrupados em 3 

(três) conceitos: baixo; médio e alto. 

TABELA 2 – Fórum do PREZEIS do Recife 
SEGMENTO POPULAR e ONG – Grau de Participação Geral 

período: ABR – NOV.2002 
 

GRAU SEGMENTO POPULAR ONG 

5 10 1 

4 7  

3 57 11 

2 12 3 

1 110 31 

0 19 3 

         fonte: Livro de Atas do Fórum do PREZEIS – Recife 
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Analisando o grau de participação geral (tabela 2), verifica-se que os 

representantes do segmento popular aprovaram 10 proposições, alcançando grau 5 

(máximo) e outras 7 intervenções atingiram grau 4, totalizando 17 intervenções com 

conceito alto. Por outro lado, apresentaram 19 intervenções com grau 0 (mínimo) e 

110 com grau 1, somando 129 intervenções com conceito baixo. 

No âmbito das ONGs, apenas um representante teve proposição aprovada, 

atingindo nessa intervenção o grau 5 (máximo) e conceito alto. Com conceito baixo, 

houve 34 intervenções, sendo 3 intervenções com grau 0 (mínimo) e 31 com grau 1. 

No contexto geral, o segmento popular apresentou um total de 215 

intervenções: 17 intervenções com conceito alto (8%), 69 intervenções com conceito 

médio (32%) e 129 com conceito baixo (60%). Por seu turno, as ONGs 

apresentaram 49 intervenções: 1 intervenção com conceito alto (2%), 14 

intervenções com conceito médio (29%) e 34 com conceito baixo (69%). 

O segmento popular conseguiu um grau mais significativo que o das ONGs, 

parecendo atingir um bom estágio de maturidade política e competência técnica ao 

longo dos anos de participação na gestão da política fundiária e urbanização. Por 

seu turno, os membros das ONGs assumem uma postura didática e de respeito à 

autonomia das organizações populares, assessorando, informando, esclarecendo, 

mas deixando-as assumir o protagonismo na gestão e no processo decisório, 

rompendo assim com o ciclo vicioso da subordinação. Colaborando com a melhoria 

das condições de habitabilidade estão também pedagogicamente assumindo 

posturas que levam à superação da pobreza política: a cidadania conquistada pelos 

próprios excluídos. Ninguém liberta ninguém, ninguém ensina ninguém, ninguém 

conscientiza ninguém. O processo didático exige que o próprio sujeito assuma o 

protagonismo da sua libertação. 
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Essa facilidade de expressão e de posicionamento pelo segmento popular 

significa que a construção de espaços públicos de debates e/ou de consolidação de 

gestão das políticas públicas, têm permitido a constituição de canais de participação 

democrática, como no caso do Fórum PREZEIS, em que são atribuídas aos seus 

integrantes funções consultivas, deliberativas e fiscalizadoras. Nesses espaços, as 

organizações populares têm presença massiva e decisiva, exercendo pressão para 

participar mais efetivamente na elaboração e execução dessas  políticas e no 

controle da aplicação dos recursos destinados às melhorias urbanas das ZEIS. 

Parafraseando Chauí, o ponto nevrálgico da democracia é o respeito aos 

direitos dos cidadãos, que extrapola a mera regulação jurídica formal e, portanto, 

quando esses não são garantidos deve-se lutar por eles. 

Embora esteja o Fórum do PREZEIS vinculado ao poder estatal, percebe-se, 

pela fluência da intervenções dos representantes populares, que eles penetram com 

facilidade nas estruturas formais de governo, solicitando informações, debatendo, 

apresentando proposições, exigindo o cumprimento da agenda pública e deliberando 

sobre questões de interesse coletivo. 

A gestão participativa através da sociedade civil é uma conquista a médio e 

longo prazo que precisa ser construída cotidianamente, portanto não se 

operacionaliza a curto prazo. Vale a pena ressaltar que, esse processo de conquista 

de espaço e, também, de aprendizado democrático pelo segmento popular ocorre no 

Fórum do PREZEIS e para isso concorre de forma significativa a mediação política e 

a assessoria técnica das ONGs. 

Consideramos que essa forma de gestão participativa e democrática 

contribui significativamente para a inclusão social e, conseqüentemente, para a 

conquista da cidadania e seu pleno exercício. 
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4.2.2 Nível 

O nível das intervenções registradas no Livro de Atas do Fórum do PREZEIS 

é outro indicador da qualidade da participação de cada integrante, tanto do 

segmento popular quanto das ONGs. 

 
QUADRO 2 – Fórum do PREZEIS do Recife 
SEGMENTO POPULAR e ONG – Nível da Participação 

período: ABR – NOV.2002 
 
Vontade Política 
NÍVEL CONCEITO CONTEÚDO DA PARTICIPAÇÃO 

9 MUITO ALTO Representar os interesses do PREZEIS junto ao Conselho de 
Desenvolvimento Urbano 

8 MUITO ALTO 
Promover a articulação com a Sociedade Civil e Poderes Públicos em 
defesa do PREZEIS 
Articular, junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a solução 
das questões pertinentes às ZEIS 

7 ALTO Divulgar o PREZEIS 
 
Competência Técnica 

6 ALTO Promover debates, encontros e seminários de capacitação sobre temas 
relacionados com o PREZEIS   

 
Recursos, Instrumentos, Meios Legais 

5 MÉDIO 
Acompanhar a tramitação de processos legislativos referentes às ZEIS e 
da legislação urbanística aplicável a estas 
Solicitar ao Executivo Municipal a criação e extinção das COMULs, com 
base nos pareceres emitidos pelas Câmaras de Urbanização e 
Legalização 

 
Financeiros 

4 MÉDIO 
Gerir o Fundo do PREZEIS, nos termos da Lei Municipal no    15.790/93 
Acompanhar as negociações necessárias à viabilização de recursos 
para o Fundo do PREZEIS 
Captar recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
definido nos Arts. 26 e 27 do Plano Diretor da Cidade do Recife – PDCR

 
Administrativos  

3 BAIXO 
Acompanhar os processos administrativos que versem sobre a 
transformação de novas áreas em ZEIS 
Emitir parecer acerca da proposta de subclassificação das ZEIS e a 
revisão da mesma 

2 BAIXO 
Temas administrativos, meio para  funcionamento do Fórum, Comuls, 
etc. 
Acompanhar e fiscalizar o funcionamento das instâncias do PREZEIS 

 
Outros Temas 

1 MUITO BAIXO Temas políticos (com seu foco fora do rigoroso âmbito do PREZEIS) 

0 MUITO BAIXO Assuntos impertinentes 
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De acordo com o quadro 2, aferimos o nível das intervenções registradas 

pela adoção de conteúdos específicos, com seus respectivos índices e agrupados 

em 5 (cinco) conceitos: muito baixo; baixo; médio; alto e muito alto. 

 
TABELA 3 – Fórum do PREZEIS do Recife 

SEGMENTO POPULAR e ONG – Nível de Participação Geral 
período: ABR – NOV.2002 

 
NÍVEL SEGMENTO POPULAR ONG 

9   

8 14 9 

7 6 3 

6 8 6 

5 29 11 

4 25 2 

3 51 5 

2 51 9 

1 16 2 

0 15 2 
           fonte: Livro de Atas do Fórum do PREZEIS – Recife 
 
 

Analisando o nível de participação geral (tabela 3), constata-se que as 

lideranças populares alcançaram nível 8 e conceito muito alto em quatorze 

intervenções, significando que promoveram articulações com a sociedade civil e 

poderes públicos em defesa do PREZEIS, bem como buscaram soluções para 

questões pertinentes às ZEIS. Em outras quatorze, conquistaram o conceito alto: 

seis delas com nível 7 e oito com nível 6. O alcance desse conceito alto se deve ao 

fato de terem direcionado suas ações para divulgação, promoção de debates, 

encontros e seminários de capacitação sobre temas relacionados com o PREZEIS. 

Na outra ponta, esses mesmos representantes do segmento popular 

apresentaram trinta e uma intervenções com conceito muito baixo, sendo dezesseis 
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delas com nível 1 e quinze com nível 0 (mínimo). Essa baixíssima conceituação 

pode ser explicada por tratarem, em algumas intervenções, de temas sem relevância 

para os objetivos precípuos do Fórum do PREZEIS, em especial, quando colocam 

questões políticas desfocadas do rigoroso âmbito do PREZEIS. 

Dessa forma, evidencia-se uma oscilação no nível de participação do 

segmento popular. Em certos momentos, seus membros demonstram vontade 

política, na defesa dos direitos sociais e de cidadania, bem como denotam 

competência técnica pelo exercício sistemático em gestão democrática, no Fórum do 

PREZEIS. Em outros, a representação popular deriva para debater temas 

impertinentes ao funcionamento do Fórum, com embates políticos insignificantes. 

Isso parece decorrer das contradições político-partidárias dos seus membros que 

têm no Fórum um campo fértil para externarem suas posições político-ideológicas. 

Na esfera das ONGs, atingiram nível 8 e conceito muito alto, nove 

intervenções; outras nove chegaram ao conceito alto, sendo três intervenções com 

nível 7 e seis intervenções com nível 6. Por sua vez, quatro intervenções obtiveram 

conceito muito baixo, sendo duas para cada nível: 1 e 0 (mínimo). 

Na avaliação geral do nível, o segmento popular apresentou um total de 215 

intervenções: 14 intervenções com conceito muito alto (6,5%), 14 intervenções com 

conceito alto (6,5%), 54 intervenções com conceito médio (25%), 102 intervenções 

com conceito baixo (47%) e 31 com conceito muito baixo (15%). 

Por sua vez, as ONGs tiveram 49 intervenções registradas: sendo 9 

intervenções com conceito muito alto (18%), outras 9 intervenções com conceito alto 

(18%), 13 intervenções com conceito médio (27%), 14 intervenções com conceito 

baixo (29%) e 4 com conceito muito baixo (8%). 
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Em face disso, concluímos que as ONGs atingiram níveis três vezes mais 

altos em relação ao segmento popular. Essa supremacia conceitual pode ser 

explicada pelo preparo intelectual e técnico dos membros das ONGs, na sua maioria 

técnicos de nível superior, enquanto grande parte da representação popular possui 

baixa escolaridade. Percebe-se que quando um representante popular trata de 

questões específicas, em geral solicita esclarecimentos e apoio técnico das ONGs. 

Isso significa que as matérias mais importantes, trazidas para debate no espaço do 

Fórum pelo segmento popular, contam com a permanente assessoria das ONGs, 

(conforme tabela 15, em anexo). 

Verifica-se que nos últimos anos, sob uma nova conjuntura política, as 

ONGs mudaram o seu perfil, reformulando suas práticas e seus discursos, utilizando 

como palavras-chave: democracia, participação e direitos de cidadania.  

Assim sendo, ao se configurarem como atores sociais autônomos, abdicam 

de uma intervenção político-financeira mais direta, entretanto permanecem junto aos 

movimentos sociais e organizações populares. Com isso, buscam fortalecer a 

sociedade civil numa linha de assessoramento técnico, para que esta possa influir 

nas políticas públicas, ampliando seus espaços de participação para além das 

tradicionais formas de simples intermediação política. 

No âmbito do Fórum, as ONGs parecem adotar um comportamento técnico-

pedagógico, deixando para o segmento popular o papel protagonístico na condução 

das proposições e ações que atendam às demandas sociais. 

4.2.3 Decisões Aprovadas pela Assembléia 

Cada proposição apresentada por integrante do Fórum é posta em votação 

pela assembléia e, caso aprovada, será considerada uma decisão. Todas as 

decisões adquirem o mesmo grau 5 (máximo). 
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QUADRO 3 – Fórum do PREZEIS do Recife 
SEGMENTO POPULAR e ONG – Decisões 

período: ABR – NOV.2002 
 

REPRESENTANTE CONTEÚDO GRAU NÍVEL

João José 
Solicita apoio do PREZEIS para o documento do Fórum 
Nacional de Reforma Urbana. A plenária aprovou, por 
unanimidade. 

5 8 

Adelmo Barros   
ong FASE 

Propõe encaminhar a proposta de contratação de empresa de 
acompanhamento técnico, na área da construção civil, à 
Câmara de Urbanização. A plenária aprovou na sua maioria. 

5 5 

Bismarck 
Saraiva 

Propôs que a empresa contratada seja para as 134 casas e 
que a contrapartida da comunidade seja a mão-de-obra. 
Aprovada, pela plenária, a contratação de uma consultoria 
para acompanhamento técnico na construção das 134 casas 
em 9 (nove) áreas ZEIS com recursos do Fundo PREZEIS. 

5 5 

Bismarck 
Saraiva 

Propôs que as eleições de 11(onze) ZEIS, cinco com COMUL 
e seis sem COMUL, sejam em AGO/2002. Proposta aprovada 
pela plenária. 

5 3 

Eufrásio Elias 
Solicita que a fita das eleições da ZEIS Mustardinha seja 
apresentada à plenária, pois há suspeita de fraude. A 
Coordenação concordou e a fita foi exibida. 

5 3 

Eufrásio Elias Propõe votação da plenária. A plenária aprovou, por ampla 
maioria, a impugnação da eleição da ZEIS Mustardinha. 5 3 

Heunar Santos Colocou em regime de votação a exibição da fita da eleição 
da ZEIS Mustardinha, aprovada pela plenária por maioria. 5 3 

Heunar Santos 
Apresenta, para a análise da plenária, o quadro das eleições 
de 5 (cinco) ZEIS, da Coordenação e das áreas sem COMUL. 
Foi aprovado. 

5 3 

João José 
Solicita participar do processo eleitoral da Coordenação do 
Fórum, como representante de sua entidade. Solicitação 
aprovada. 

5 3 

João José 

Informa que a Coordenação foi contra o recurso de 
impugnação das eleições dos Coelhos, impetrado por 
Marcelo, e que a parte queixosa não está presente. Posto o 
recurso em votação, a plenária referendou, por unanimidade, 
a posição da Coordenação e manteve o resultado da eleição 
dos Coelhos. 

5 3 

Clóvis Melo 

Leu parecer da Coordenação, referente à eleição do Pina, 
sobre irregularidades no processo eleitoral em que não foi 
constatada nenhuma irregularidade que justificasse a 
alteração do resultado final do pleito. Posto em votação, a 
plenária aprovou, por ampla maioria, a manutenção do 
resultado. 

5 2 
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Para aprimorar a análise da qualidade da participação dos representantes do 

segmento popular e das ONGs, mostramos no quadro 3 as proposições aprovadas 

pela Assembléia do Fórum do PREZEIS, identificando seus autores e o nível 

atingido por cada uma delas. Assim, destacamos quais das lideranças populares e 

dos membros das ONGs, apresentaram maior número de decisões. 

De acordo com o Livro de Atas, as lideranças populares apresentaram trinta 

e três proposições e aprovaram desse total dez proposições, atingindo um índice de 

30% de aprovação. Observando-se o quadro 3, constata-se que a maioria das 

proposições aprovadas (7) alcançou um nível (3) com conceito baixo. 

João José foi a liderança popular com maior número de decisões 

apresentadas (3). Saliente-se ainda que, numa dessas decisões, alcançou o nível 

(8) com conceito muito bom, sendo o mais elevado nível de uma decisão. 

Bismarck Saraiva, Eufrásio Elias e Heunar Santos aprovaram duas decisões 

cada, quase todas com nível (3) e conceito baixo. À exceção, foi uma decisão de 

Bismarck Saraiva que atingiu nível (5) com conceito médio. 

Por seu turno, as ONGs apresentaram sete proposições e aprovaram desse 

total apenas uma única proposição, atingindo um índice de 14% de aprovação. O 

propositor dessa decisão foi Adelmo Barros (ONG FASE), que atingiu nível 5 e 

conceito médio. 

Assim sendo, verifica-se que o segmento popular obteve dez vezes mais o 

número de decisões em relação àquela aprovada por um representante das ONGs. 

Portanto, concluímos que o segmento popular dominou amplamente o 

processo decisório do Fórum do PREZEIS, pois apresentou quase cinco vezes mais 

a quantidade de proposições em relação àquelas formuladas pelos membros das 

ONGs. Além disso, obteve um índice de aprovação duas vezes maior que aquele 
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alcançado pelas ONGs. Podemos atribuir tal situação ao alto índice de politização e 

qualificação técnica adquirida pela representação popular na sua trajetória histórica 

de gestão participativa nas políticas públicas. Por outro lado, os membros das ONGs 

assumem uma postura respeitosa à autonomia das organizações populares, 

priorizando as atividades de assessoria e parceria com estas, deixando para o 

segmento popular a primazia de intervir no processo decisório. 
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                CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na análise da experiência de participação do segmento popular e das ONGs 

na gestão das políticas públicas, através dos canais institucionais criados pelo 

Estado para possibilitar a participação da sociedade no processo de 

(re)democratização do Estado Brasileiro, pudemos constatar que, a 

influência/interferência exercida por essas organizações será maior quanto maior for 

o nível de sua participação na definição, implementação e controle das políticas 

público 

O estudo efetivado, através de pesquisa documental e observação não-

participante em diversas assembléias do Fórum, demonstra que houve uma 

participação concreta e efetiva no Fórum do PREZEIS, enquanto canal institucional 

criado para conduzir o PREZEIS, por parte do segmento popular, se considerarmos 

a sua assiduidade, quantidade de intervenções registradas e de proposições 

apresentadas e aprovadas. Isso pode ser atribuído ao alcance de uma maior 

capacitação técnica e política, embora ainda exista um longo caminho a percorrer, 

porque são muitos os desafios que se impõem ao processo de gestão participativa, 

nos canais institucionais estatais. O maior consiste em não se deixar envolver por 

relações do tipo clientelista, em geral manipuladoras, presente na formas induzida 

ou imposta de participação, ou nas relações do tipo maniqueístas geradora de 
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conflitos e hostilidade permanente. Portanto, os sujeitos sociais envolvidos no 

processo participativo de gestão democrática devem assumir uma postura de 

participação crítica, na qual não existe subordinação imposta e induzida, pois esta é 

a culminância do processo de negociação, ou seja, a síntese dialética dos dois tipos 

anteriores. 

Nesse sentido, de forma bastante apropriada, De la Mora (1997), salienta 

que um dos princípios fundamentais do planejamento integrado, na garantia da sua 

sustentabilidade, através do engajamento dos principais sujeitos sociais é: planeja 

quem executa e executa quem planejou. Nessa perspectiva, se for negado ao sujeito 

o espaço para manifestar, discutir e defender suas idéias e propostas, consoantes 

com as sua necessidades, que mais favoreçam aos seus interesses do que 

prejudique, não se integrará no processo, pelo contrário, ou tudo fará para conduzí-

lo ao fracasso ou se deixará cooptar por quem detém o poder hegemônico. 

A participação do segmento popular e das ONGs, no espaço do Fórum do 

PREZEIS, ocorre via representação oficial das organizações e entidades, localizadas 

na cidade do Recife, de forma diversificada, em razão das características peculiares 

de cada representação, das demandas e dos interesses em conflito. 

Inegavelmente, a política de gestão democrática instalada no Fórum, que 

envolve a participação de segmentos importantes da sociedade civil, como as 

organizações populares, as ONGs e o poder municipal, é uma conquista 

considerável, do ponto de vista democrático, em especial no que diz respeito à 

inclusão das organizações populares no processo de discussão e deliberação de 

uma política voltada para a urbanização, legalização e posse da terra, a qual 

beneficia a camada popular que habita as áreas ZEIS, onde as favelas estão 

localizadas. 
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Entendemos o PREZEIS, uma política urbana municipal, como resultante de 

uma situação de crise do Estado, que forçou a sua reestruturação política, 

econômica e administrativa, e exigiu a criação de novas formas de administração de 

recursos, assim como de participação compartilhada e responsável pelos vários 

setores da sociedade civil, na esfera do poder público municipal, num modelo de 

gestão descentralizada, que repassa responsabilidade, mas tem controle sobre os 

recursos e centraliza poder. Na verdade, suas ações são imediatistas e pragmáticas, 

atuando muito mais na conjuntura do que na estrutura do problema fundiário e 

urbanístico. No reverso da medalha, a participação dos  que compõem o Fórum está 

muito mais voltada para a solução de problemas infra-estruturais, como saneamento 

básico, abastecimento d’água, energia elétrica, construções de escadarias e morros 

de arrimo etc., do que para a erradicação das favelas. 

A participação popular, se tem a pretensão de democratizar a sociedade, 

deve, acima de tudo, ser um mecanismo para transformar as relações de poder, 

desconstruíndo as barreiras da burocracia estatal e construindo uma nova cultura 

política. 

No que se refere aos movimentos populares, percebe-se que a abertura 

desses espaços institucionais de participação possibilita que as demandas e 

interesses das classes que representam cheguem aos ouvidos do poder público, 

através de uma canal oficial de representação, onde são postas em pauta, 

discutidas e deliberadas suas reivindicações, expressas como propostas, relativas à 

melhoria das condições de habitabilidade. 

Verificamos que as relações dos movimentos sociais populares com o poder 

estatal e as ONGs no Fórum, embora ainda de forma cambiante, são de negociação 

e interação, mesmo existindo conflitos e enfrentamentos nas discussões que se 
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estabelecem no processo decisório, em defesa das demandas específicas de cada 

setor. Atualmente, por exemplo, após as reformulações sofridas na Lei do PREZEIS, 

criando uma nova estrutura organizacional, o movimento popular se fortalece 

porquanto passa a fazer parte integrante, não apenas da coordenação, mas das 

demais instâncias decisórias. Portanto, a participação desses movimentos no Fórum 

do PREZEIS se configura como uma conquista de grande relevância. 

As ONGs, por sua vez, que também surgem no contexto da crise do Estado 

e após a derrocada do governo militar, no longo período de imobilismo da sociedade 

brasileira, assumiram nas últimas décadas perfis multifacéticos, ocupando o espaço 

aberto pelo Estado no trato da problemática social, na medida em que este se 

desresponsabiliza da condução das políticas sociais. Essas ONGs assumiram 

posturas mais à esquerda ou mais à direita, oscilando suas ações ao sabor das 

condições conjunturais da sociedade brasileira. 

A partir dos anos 90, as ONGs aparecem como atores com voz própria, 

veiculando discursos de parceria, autonomia e participação, buscando articulação 

com a sociedade civil e o Estado, de forma horizontal. Na incorporação desse novo 

papel, são chamadas a participar na definição e implementação das políticas 

públicas, notadamente na órbita do poder local. Dessa forma, estão inseridas nos 

conselhos e fóruns, inclusive no espaço do PREZEIS. 

No contexto dessas relações, o presente estudo realiza uma análise 

comparativa da intensidade e da qualidade da participação dos seus representantes. 

No tocante à intensidade, constatamos que os membros do segmento popular 

apresentam participação mais intensa em relação aos representantes das ONGs, 

por serem mais assíduos e apresentarem maior número de intervenções registradas. 

Essa constatação aponta em duas direções: a primeira, sugere que os membros do 
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segmento popular pelo fato de receberem um jeton mensal no valor de R$ 108, 00 

(cento e oito reais), sentem-se obrigados a comparecer às assembléias do Fórum; a 

segunda, indica que há uma maior vontade política de participar por parte desse 

segmento, porque as questões discutidas e aprovadas no Fórum são consideradas 

importantes aos interesses que representam. 

Quanto às ONGs, parece que os seus representantes, confiantes na sua 

capacidade técnica e na qualidade de sua participação, não atribuem valor 

significativo ao comparecimento integral às assembléias. Desse modo, acompanham 

à distância o que ocorre no âmbito do Fórum, só comparecendo e intervindo para 

oferecer informações e dar orientações, nos momentos em que isso se torna 

necessário. 

Com relação à qualidade da participação, levando em consideração os 

indicadores de grau e nível das intervenções registradas, concluímos que o 

segmento popular, em relação aos membros das ONGs, dominou amplamente o 

processo decisório, uma vez que apresentou uma maior quantidade de proposições, 

as quais foram aprovadas na sua maioria. 

Neste estudo, além de aferir a quantidade de proposições aprovadas e 

identificar os seus autores, foi fundamental analisar os seus conteúdos, isto é, a  

qualidade dessas proposições, através dos indicadores de grau e nível. 

Ao proceder a análise, verificamos, por um lado, que o segmento popular 

alcança um grau mais significativo na qualidade da participação do que as ONGs. 

Atribuímos isso ao fato dos seus integrantes terem adquirido uma certa maturidade 

política e melhorado a competência técnica, conquistadas na sua trajetória histórica 

de participação na gestão da política do PREZEIS. Por outro lado, as ONGs 

parecem respeitar a autonomia das organizações populares, na medida em que, de 
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forma didática, assessoram, informam e orientam, para que assumam e conduzam o 

processo de decisão e gestão. Nessa perspectiva, contribuem, enormemente, para a 

inclusão política desse segmento na esfera do poder municipal, rompendo com o 

ciclo da subalternidade. 

Ao aferir o nível de participação, outro indicador da sua qualidade, 

constatamos que os membros das ONGs, em razão da sua maior qualificação 

técnica, atingem níveis mais altos do que os representantes do segmento popular, 

os quais, na sua maioria, dado a sua baixa escolaridade apresentam, ainda, menos 

competência para tratar as questões técnicas muito específicas. Dessa forma, 

embora a representação popular alcance dez vezes mais o número de decisões 

aprovadas pelo Fórum, apresentam um conceito baixo na qualidade de participação, 

enquanto as ONGs, mesmo só aprovando um única proposição, têm um conceito 

alto. 

Consideramos, portanto, que a representação do segmento popular, tem 

evoluído no manejo das questões políticas e se esforçado para obter um maior 

conhecimento acerca das questões técnicas, como exigência para implementar e 

acompanhar projetos e obras de melhorias urbanas, assim como para definir recurso 

e controlar a sua aplicação. Nessa direção, tem se empenhado na luta pela 

conquista de participação democrática no canal institucional do PREZEIS, na gestão 

da sua política. Conforme o resultado da nossa pesquisa, podemos verificar que 

essa representação tem logrado êxito, na medida em que se destaca pela maior 

quantidade de intervenções registradas, pelo maior número de proposições 

aprovadas, além  de serem mais assíduas. No aspecto político, experiências 

vivenciadas no espaço do Fórum  do PREZEIS, nos freqüentes embates travados 

com as demais representações, em defesa de interesses e necessidades,  têm 
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habilitado esse grupo  no manejo das questões políticas, em especial no 

enfrentamento com o poder público municipal. 

Diante desse quadro, podemos assegurar que as organizações populares 

detém o papel hegemônico e protagonístico no Fórum do PREZEIS. 

No tocante às ONGs, e de acordo com a análise já efetuada, podemos 

concluir que estas estão se colocando mais à distancia, numa linha de assessoria 

técnico-política aos movimentos populares e de mediação dos interesses 

antagônicos e contraditórios, entre estes movimentos e os representantes da esfera 

municipal. Em geral, são requisitadas pelo líderes populares para orientações, 

informações e para dirimir dúvidas sobre questões jurídico-legais. 

Diante disso, podemos concluir que no momento atual, existe uma tendência 

das ONGs numa reaproximação sócio-política com a representação popular, 

evidenciada desde a realização dos estudos exploratórios com vistas à realização 

desta pesquisa, quando mantivemos contato com representantes de algumas ONGs. 

Nesse momento, foi possível verificar a preocupação de todos com o retraimento 

das ONGs no que se refere à assessoria política aos movimentos populares, nos 

moldes da que foi prestada nos idos das décadas de 70/80, reconhecendo que essa 

assessoria era meramente técnica. Em razão dessa preocupação, os membros das 

ONGs foram unânimes em afirmar que esta é uma discussão presente nos debates 

realizados nos principais fóruns, assumindo que urge uma tomada de posição destas 

com relação a esse distanciamento. Ademais, sentem-se responsáveis pelo fato de 

terem deixado os movimentos “à deriva”, quando consideraram, naquele momento, 

de forma precipitada, que o segmento popular poderia se autodeterminar 

politicamente. 
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ANEXO 1 – Quadros 

 
QUADRO 4 – Fórum do PREZEIS do Recife 

SEGMENTO POPULAR – COMULs sem Intervenções Registradas 
período: ABR – NOV.2002 

 

ORDEM COMUL P
01 BRASILIT - Amaro Silva 

02 CAMPO DO VILA - Josefa Valeriano 

03 COQUE - Cláudio Aprígio e Paulo Cordeiro 

04 COQUEIRAL - Vanda Santos 

05 IBURA/JORDÃO - Maria Risonete e Fátima Cristina 

06 MANGUEIRA - Edson Farias e Tereza Cristina 

07 NOVO PRADO - Milton Tenório 

08 PLANETA DOS MACACOS - Maria José 

09 RUA DO RIO/IRAQUE - Severino Barbosa e Ana Maria  

10 VILA ESPERANÇA/CABOCÓ - Elza Lima 

11 VILA SÃO JOÃO - Wildson Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ANEXO 2 – Tabelas 

 
TABELA 1 – Fórum do PREZEIS do Recife 

SEGMENTO POPULAR e ONG – Grau e Nível de Participação Geral 
período: ABR – NOV.2002 

 

SEGMENTO POPULAR ONG 

GRAU NÍVEL GRAU NÍVEL 

 Número  Número  Número  Número

  
9 

PREZEIS-
CDU 

   
9 

PREZEIS-
CDU 

 

  
8 

PREZEIS-
Sociedade
-Poderes 

14   
8 

PREZEIS-
Sociedade
-Poderes 

9 

  
7 

Divulga 
PREZEIS 

6   
7 

Divulga 
PREZEIS 

3 

  
6 

Promove 
Eventos 

8   
6 

Promove 
Eventos 

6 

5 
Decisão 10 

5 
Meios 
Legais 

29 5 
Decisão 1 

5 
Meios 
Legais 

11 

4 
Exigência 7 

4 
Recurso 

Financeiro
25 4 

Exigência  
4 

Recurso 
Financeiro 

2 

3 
Proposta 57 

3 
Formação 
de ZEIS 

51 3 
Proposta

11 
3 

Formação 
de ZEIS 

5 

2 
Opinião 12 

2 
Fiscaliza 
PREZEIS

51 2 
Opinião 3 

2 
Fiscaliza 
PREZEIS 

9 

1 
Informe 110 

1 
Questão 
Política 

16 1 
Informe 31 

1 
Questão 
Política 

2 

0 
Protesto 19 

0 
Tema 

Irrelevante
15 0 

Protesto 3 
0 

Tema 
Irrelevante 

2 

TOTAL 215  215  49  49 
MODA 1  2 e 3  1  5 

MEDIANA 1  3  1  5 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

TABELA 6 – Fórum do PREZEIS do Recife 
SEGMENTO POPULAR e ONG – Freqüência 

período: ABR – NOV.2002 
 

NOME COMUL/ONG FREQÜÊNCIA            % 
ADENÍSIO PEREIRA Rosa Selvagem 12  100%
ARAGUACY PAULA Alto da Jaqueira 12  100%
BISMARCK SARAIVA Beirinha 12  100%
HEUNAR SANTOS Greve Geral 12  100%
CREONICE LIMA Aritana 11  92%
DEGENILDO TRAJANO Campo Grande 11  92%
FERNANDO LIMA Torrões 11  92%
JONATAS SANTOS Mangueira da Torre 11  92%
NOEL GOMES Prado 11  92%
ROSALVO LIMA Afogados 11  92%
ALDEMAR FREITAS UR5/Três Carneiros 10  83%
ANTONIO FLÁVIO Jardim Uchôa 10  83%
CLÓVIS MÁRIO Coelhos 10  83%
HELENA JOSEFA Mustardinha 10  83%
JOÃO JOSÉ FCMA 10  83%
LUILA BEZERRA Apipucos 10  83%
MANOEL MENDES Sítio do Berardo 10  83%
SOCORRO LEITE FASE 10 83%
LUCAS MARTINS Coelhos 9  75%
ROSÂNGELA BORGES Sítio Grande 9  75%
EUDA SOUZA Campo do Banco 8  67%
EVERALDO NUNES Sítio do Cardoso 8  67%
IRANILDA NASCIMENTO Beirinha 8  67%
ISABELA VALENÇA ETAPAS 8 67%
PAULO IVALDO Caçote 8  67%
RAIMUNDO ALVES Torrões 8  67%
VERA LÚCIA Entra Apulso 8  67%
ELAINE FARIAS Tamarineira 7  58%
JOSÉ CARLOS CENDHEC 6 50%
PENHA GOUVEIA Jardim Uchôa 6  50%
SAMUEL COSTA Pina 6  50%
SEVERINA PEREIRA UR5/Três Carneiros 6  50%
ADELMO BARROS FASE 5 42%
EUFRÁSIO ELIAS Mustardinha 5  42%
ANDRÉA LOPES SJP 4 33%
JAIRO ANTONIO UR5/Três Carneiros 4  33%
RONALDO CENDHEC 4 33%
ANTONIO JOSÉ Campo do Banco 3  25%
JANAÍNA LOPES CENDHEC 3 25%
JOSÉ FERNANDES Pina 3  25%
ELIDES QUEIROZ Brasília Teimosa 2  17%
MARIA LUZINETE Caranguejo/Tabaiares 2  17%
NATANAEL FERREIRA Vila Felicidade 2  17%
ELIJAH CAMPELO SJP 1 8%
GLÁUCIA PEREIRA CJC 1 8%

FREQUÊNCIA MÉDIA (em porcentagem) 63%



 

 

 

 
 

 
TABELA 9 – Fórum do PREZEIS do Recife 

SEGMENTO POPULAR e ONG – Intervenções Registradas 
período: ABR – NOV.2002 

 
NOME COMUL/ONG INTERVENÇÕES REGISTRADAS 

BISMARCK SARAIVA Beirinha 44  
HEUNAR SANTOS Greve Geral 34  
JOÃO JOSÉ FCMA 20 
DEGENILDO TRAJANO Campo Grande 19  
CLÓVIS MÁRIO Coelhos 15  
ADELMO BARROS FASE 14  
JOSÉ CARLOS CENDHEC 13 
ARAGUACY PAULA Alto da Jaqueira 12  
FERNANDO LIMA Torrões 12  
ISABELA VALENÇA ETAPAS 10  
PENHA GOUVEIA Jardim Uchôa 6  
EUFRÁSIO ELIAS Mustardinha 4  
NOEL GOMES Prado 4  
RONALDO CENDHEC 4  
SAMUEL COSTA Pina 4  
SEVERINA PEREIRA UR5/Três Carneiros 4  
SOCORRO LEITE FASE 4  
ALDEMAR FREITAS UR5/Três Carneiros 3  
ELIDES QUEIROZ Brasília Teimosa 3  
RAIMUNDO ALVES Torrões 3  
ELAINE FARIAS Tamarineira 2  
JONATAS SANTOS Mangueira da Torre 2  
LUILA BEZERRA Apipucos 2  
MARIA LUZINETE Caranguejo/Tabaiares 2  
PAULO IVALDO Caçote 2  
ROSALVO LIMA Afogados 2  
ROSÂNGELA BORGES Sítio Grande 2  
ADENÍSIO PEREIRA Rosa Selvagem 1  
ANDRÉA LOPES SJP 1  
ANTONIO FLÁVIO Jardim Uchôa 1  
ANTONIO JOSÉ Campo do Banco 1  
CREONICE LIMA Aritana 1  
ELIJAH CAMPELO SJP 1  
EUDA SOUZA Campo do Banco 1  
EVERALDO NUNES Sítio do Cardoso 1  
GLÁUCIA PEREIRA CJC 1  
HELENA JOSEFA Mustardinha 1  
IRANILDA NASCIMENTO Beirinha 1  
JAIRO ANTONIO UR5/Três Carneiros 1  
JANAÍNA LOPES CENDHEC 1  
JOSÉ FERNANDES Pina 1  
LUCAS MARTINS Coelhos 1  
MANOEL MENDES Sítio do Berardo 1  
NATANAEL FERREIRA Vila Felicidade 1  
VERA LÚCIA Entra Apulso 1 

TOTAL 264 

MÉDIA 5,87 
 



 

 

 

 
 

 
TABELA 13 – Fórum do PREZEIS do Recife 

SEGMENTO POPULAR e ONG – Intensidade, Grau e Nível 
período: ABR – NOV.2002 

 
NOME ENTIDADE INTENSIDADE GRAU NÍVEL 

Bismarck Saraiva COMUL Beirinha & Coordenação do Fórum alta médio médio 
Heunar Santos COMUL Greve Geral & Coordenação do Fórum alta baixo médio 
João José FCMA & Coordenação do Fórum média médio médio 
Degenildo Trajano COMUL Campo Grande média médio médio 
Clóvis Mário COMUL Coelhos & Coordenação do Fórum média baixo médio 
Adelmo Barros Ong FASE baixa médio alto 
Araguacy Paula COMUL Alto da Jaqueira baixa baixo baixo 
Fernando Lima COMUL Torrões baixa médio médio 
José Carlos Ong CENDHEC baixa baixo alto 
Isabela Valença Ong FASE baixa baixo alto 
Penha Gouveia COMUL Jardim Uchôa baixa médio baixo 
Noel Gomes COMUL Prado baixa baixo baixo 
Socorro Leite Ong FASE baixa baixo baixo 
Samuel Costa COMUL Pina baixa baixo baixo 
Severina Pereira COMUL UR5/Três Carneiros baixa médio baixo 
Aldemar Freitas COMUL UR5/Três Carneiros baixa baixo baixo 
Eufrásio Elias COMUL Mustardinha baixa alto baixo 
Ronaldo Ong CENDHEC baixa baixo baixo 
Raimundo Alves COMUL Torrões baixa baixo baixo 
Jonatas Santos COMUL Mangueira da Torre baixa baixo baixo 
Rosalvo Lima COMUL Afogados baixa alto baixo 
Luila Bezerra COMUL Apipucos baixa baixo baixo 
Rosângela Borges COMUL Sítio Grande baixa baixo baixo 
Paulo Ivaldo COMUL Caçote baixa baixo baixo 
Adenísio Pereira COMUL Rosa Selvagem baixa baixo baixo 
Elaine Farias COMUL Tamarineira & Coordenação do Fórum baixa baixo baixo 
Elides Queiroz COMUL Brasília Teimosa baixa baixo baixo 
Creonice Lima COMUL Aritana baixa baixo baixo 
Antonio Flávio COMUL Jardim Uchôa baixa baixo baixo 
Helena Josefa COMUL Mustardinha baixa baixo baixo 
Manoel Mendes COMUL Sítio do Berardo baixa baixo baixo 
Lucas Martins COMUL Coelhos baixa baixo baixo 
Euda Souza COMUL Campo do Banco baixa baixo baixo 
Everaldo Nunes COMUL Sítio do Cardoso baixa médio alto 
Iranilda Nascimento COMUL Beirinha baixa baixo baixo 
Vera Lúcia COMUL Entra Apulso baixa médio baixo 
Maria Luzinete COMUL Caranguejo/Tabaiares baixa baixo baixo 
Andréa Lopes Ong SJP baixa baixo médio 
Jairo Antonio COMUL UR5/Três Carneiros baixa baixo baixo 
Antonio José COMUL Campo do Banco baixa alto baixo 
Janaína Lopes Ong CENDHEC baixa baixo baixo 
José Fernandes COMUL Pina baixa baixo médio 
Natanael Ferreira COMUL Vila Felicidade baixa médio médio 
Elijah Campelo Ong SJP baixa médio médio 
Gláucia Pereira Ong CJC baixa baixo baixo 

 
 



 

 

 

 
 

 
TABELA 14 – Fórum do PREZEIS do Recife 

SEGMENTO POPULAR e ONG – Intensidade e Qualidade 
período: ABR – NOV.2002 

 
NOME ENTIDADE INTENSIDADE QUALIDADE

João José FCMA & Coordenação do Fórum média média 
Degenildo Trajano COMUL Campo Grande média média 
Clóvis Mário COMUL Coelhos & Coordenação do Fórum média baixa 
Fernando Lima COMUL Torrões baixa média 
José Carlos Ong CENDHEC baixa média 
Isabela Valença Ong FASE baixa média 
Eufrásio Elias COMUL Mustardinha baixa média 
Rosalvo Lima COMUL Afogados baixa média 
Antonio José COMUL Campo do Banco baixa média 
Araguacy Paula COMUL Alto da Jaqueira baixa baixa 
Penha Gouveia COMUL Jardim Uchôa baixa baixa 
Noel Gomes COMUL Prado baixa baixa 
Socorro Leite Ong FASE baixa baixa 
Samuel Costa COMUL Pina baixa baixa 
Severina Pereira COMUL UR5/Três Carneiros baixa baixa 
Aldemar Freitas COMUL UR5/Três Carneiros baixa baixa 
Ronaldo Ong CENDHEC baixa baixa 
Raimundo Alves COMUL Torrões baixa baixa 
Jonatas Santos COMUL Mangueira da Torre baixa baixa 
Luila Bezerra COMUL Apipucos baixa baixa 
Rosângela Borges COMUL Sítio Grande baixa baixa 
Paulo Ivaldo COMUL Caçote baixa baixa 
Adenísio Pereira COMUL Rosa Selvagem baixa baixa 
Elaine Farias COMUL Tamarineira & Coordenação do Fórum baixa baixa 
Elides Queiroz COMUL Brasília Teimosa baixa baixa 
Creonice Lima COMUL Aritana baixa baixa 
Antonio Flávio COMUL Jardim Uchôa baixa baixa 
Helena Josefa COMUL Mustardinha baixa baixa 
Manoel Mendes COMUL Sítio do Berardo baixa baixa 
Lucas Martins COMUL Coelhos baixa baixa 
Euda Souza COMUL Campo do Banco baixa baixa 
Iranilda Nascimento COMUL Beirinha baixa baixa 
Vera Lúcia COMUL Entra Apulso baixa baixa 
Maria Luzinete COMUL Caranguejo/Tabaiares baixa baixa 
Andréa Lopes Ong SJP baixa baixa 
Jairo Antonio COMUL UR5/Três Carneiros baixa baixa 
Janaína Lopes Ong CENDHEC baixa baixa 
José Fernandes COMUL Pina baixa baixa 
Natanael Ferreira COMUL Vila Felicidade baixa baixa 
Elijah Campelo Ong SJP baixa baixa 
Gláucia Pereira Ong CJC baixa baixa 
Adelmo Barros Ong FASE baixa alta 
Everaldo Nunes COMUL Sítio do Cardoso baixa alta 
Bismarck Saraiva COMUL Beirinha & Coordenação do Fórum Alta média 
Heunar Santos COMUL Greve Geral & Coordenação do Fórum Alta baixa 

 



 

 

 

 
 

TABELA 15 – Fórum do PREZEIS do Recife 
SEGMENTO POPULAR e ONG – Categorias por Intensidade e Qualidade 

período: ABR – NOV.2002 
 

NOME COMUL/ONG INTENSIDADE QUALIDADE
  alta alta 
Bismarck Saraiva Beirinha alta média 
Heunar Santos Greve Geral alta baixa 
  média alta 
João José FCMA média média 
Degenildo Trajano Campo Grande média média 
Clóvis Mário Coelhos média baixa 
Adelmo Barros FASE baixa alta 
Everaldo Nunes Sítio do Cardoso baixa alta 
Fernando Lima Torrões baixa média 
José Carlos CENDHEC baixa média 
Isabela Valença ETAPAS baixa média 
Eufrásio Elias Mustardinha baixa média 
Rosalvo Lima Afogados baixa média 
Antonio José Campo do Banco baixa média 
Araguacy Paula Alto da Jaqueira baixa baixa 
Penha Gouveia Jardim Uchôa baixa baixa 
Noel Gomes Prado baixa baixa 
Socorro Leite FASE baixa baixa 
Samuel Costa Pina baixa baixa 
Severina Pereira UR5/Três Carneiros baixa baixa 
Aldemar Freitas UR5/Três Carneiros baixa baixa 
Ronaldo CENDHEC baixa baixa 
Raimundo Alves Torrões baixa baixa 
Jonatas Santos Mangueira da Torre baixa baixa 
Luila Bezerra Apipucos baixa baixa 
Rosângela Borges Sítio Grande baixa baixa 
Paulo Ivaldo Caçote baixa baixa 
Adenísio Pereira Rosa Selvagem baixa baixa 
Elaine Farias Tamarineira baixa baixa 
Elides Queiroz Brasília teimosa baixa baixa 
Creonice Lima Aritana baixa baixa 
Antonio Flávio Jardim Uchôa baixa baixa 
Helena Josefa Mustardinha baixa baixa 
Manoel Mendes Sítio do Berardo baixa baixa 
Lucas Martins Coelhos baixa baixa 
Euda Souza Campo do Banco baixa baixa 
Iranilda Nascimento Beirinha baixa baixa 
Vera Lúcia Entra Apulso baixa baixa 
Maria Luzinete Caranguejo/Tabaiares baixa baixa 
Andréa Lopes SJP baixa baixa 
Jairo Antonio UR5/Três Carneiros baixa baixa 
Janaína Lopes CENDHEC baixa baixa 
José Fernandes Pina baixa baixa 
Natanael Ferreira Vila Felicidade baixa baixa 
Elijah Campelo SJP baixa baixa 
Gláucia Pereira CJC baixa baixa 



 

 

 

 
 

 


