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RESUMO

A formação territorial e populacional brasileira ocasionou uma significativa desigualdade

social, traduzida, dentre outros fatores, por uma significativa parcela da população de baixa

renda a viver em assentamentos precários. Dessa forma, desencadeou-se a necessidade de

políticas públicas que atendessem à questão urbana e diante disso, o principal objetivo deste

trabalho é analisar o processo de implementação e desenvolvimento da Zona Especial de

Interesse Social (ZEIS) do bairro Pici, situado em Fortaleza, Ceará. Sendo a ZEIS um dos

instrumentos da política urbana que busca a regularização fundiária e assegurar os direitos

fundamentais constituintes, a partir da promoção do direito à cidade de forma inclusiva e

participativa. Os objetivos específicos são investigar o percurso histórico das políticas

urbanas brasileiras; investigar como se deu todo o processo de implementação da ZEIS Pici e

o que antecedeu a esta etapa; conhecer os desafios e as conquistas de seu desenvolvimento e,

por último, analisar a implementação da ZEIS Pici com base no Objetivo de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11. Para tal análise utilizou-se principalmente da

entrevista semiestruturada, pesquisa documental e a técnica da observação. Entre os

resultados, destaca-se a importância de uma continuidade na implementação, a efetividade da

participação social e a dificuldade burocrática de seguir um tempo hábil de implantação da

política. Espera-se que a pesquisa contribua para os profissionais gestores de políticas

públicas que buscam o fortalecimento e o comprometimento na execução das políticas.

Palavras-chave: Gestão de Políticas Públicas; Políticas Urbanas; ZEIS; Participação social;

ODS 11.
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1 INTRODUÇÃO

A formação territorial e populacional brasileira, marcada por fatores como a

colonização portuguesa e o intenso processo de urbanização durante a intensificação da

industrialização, ocasionou uma significativa desigualdade social, levando uma parcela

considerável da população de baixa renda a viver em assentamentos precários. O crescimento

da especulação imobiliária e, consequentemente, processos irregulares de moradia, de pouca

infraestrutura e de condições insalubres, desencadeou a necessidade de políticas públicas que

atendessem à questão urbana.

Diante disso, o principal objetivo deste trabalho é analisar o processo de

implementação e desenvolvimento da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) do bairro Pici

situado em Fortaleza, Ceará. Para tanto, a pesquisadora se propõe a investigar o percurso

histórico das políticas urbanas brasileiras; a investigar como se deu todo o processo de

implementação da ZEIS Pici e o que antecedeu a esta etapa; conhecer os desafios e as

conquistas de seu desenvolvimento e, por último, analisar a implementação da ZEIS Pici com

base no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11.

O trabalho justifica-se através do interesse da pesquisadora enquanto estudante de

Gestão de Políticas Públicas, que consolidou sua permanência no curso após a sua forte

identificação com uma disciplina concluída de Políticas Urbanas. O surgimento deste

interesse foi fruto empírico como usuária da cidade e de todas as suas funções, como

moradora de um local à margem da cidade, considerado precário e pela proximidade tanto

física, quanto acadêmica com o lócus do estudo.

A ZEIS como um dos instrumentos da política urbana, promove não apenas a

regularização fundiária, mas busca também assegurar os direitos fundamentais constituintes,

a partir da promoção do direito à cidade de forma inclusiva e participativa. Já o ODS 11 tem

como estímulo principal a garantia de uma habitação segura e acessível aos direitos básicos.

O estudo pretende esmiuçar os conceitos separadamente e conectá-los ao longo da trajetória

da pesquisa.

Nessa perspectiva, a pesquisa subdivide-se em quatro capítulos, além da

introdução e da conclusão. O segundo capítulo denominado como teórico-metodológico, traz

as conceituações acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11, abordando

a sustentabilidade, a Organização das Nações Unidas (ONU) e explicitando como o ODS 11

tem uma função importante na construção da metodologia do trabalho, colocando-o como
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parâmetro de análise do objeto de estudo. Além disso, apresenta os métodos de pesquisa

utilizados em cada um dos capítulos.

O terceiro capítulo considerado norteador de toda a pesquisa, discorre das

disposições gerais das políticas públicas, definindo o termo, perpassando pela análise da

mesma e reunindo informações sobre o modelo teórico-analítico de ciclo de políticas

públicas, dando destaque à fase de implementação. Discute-se em seguida sobre a

participação social nessas políticas públicas e sua relevância para uma política pública

efetiva.

A partir do quarto capítulo afunilam-se as discussões, primeiro fazendo um breve

entendimento do conceito de território, pontuando a política pública urbana e construindo um

percurso histórico urbanístico do Brasil ao Pici. Destaca-se no capítulo também o

desenvolvimento dos marcos legais que antecederam e originaram as Zonas Especiais de

Interesse Social.

O quinto capítulo trata propriamente da implementação da ZEIS Pici, traçando

todo o seu histórico de desafios, lutas e conquistas. A partir dos conhecimentos gerais obtidos

durante a graduação, mas principalmente com base no Objetivo de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) 11, finaliza-se o capítulo com a análise alcançada com a fundamentação

da pesquisa.
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2 A TEORIA ALINHADA À METODOLOGIA: OS OBJETIVOS DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

Este capítulo traz a caracterização metodológica da pesquisa, bem como a

explicação dos métodos utilizados. Além disso, destaca a apresentação da escolha da base de

análise dos resultados da pesquisa, que se deu a partir dos parâmetros preconizados pelo

Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11. Para tanto, expõem-se aqui as

discussões acerca da sustentabilidade para, por fim, permear o entendimento sobre os

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que consequentemente irá fundamentar a

análise da pesquisa.

2.1 Procedimentos metodológicos

Por metodologia científica entende-se a união do método e da ciência e método é

denominado como o percurso para chegar a um propósito, ou seja, a metodologia é o

processo estipulado à realização da pesquisa (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Em virtude das interpretações do estudo objetivarem o entendimento e a

explanação da dinâmica das relações entre o coletivo e o território, utilizou-se da abordagem

qualitativa que, por sua vez, possui características como a compreensão da totalidade do

fenômeno, a captação do contexto do conjunto dos diferentes tópicos e a ênfase ao subjetivo.

A análise e compreensão de um dado qualitativo exige livrar-se da ideia de que a

interpretação do material será entregue ao pesquisador naturalmente, o que na verdade

acontece é a necessidade de aprofundamento nos conteúdos que os atores sociais distribuem

da vivência de sua realidade. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Trata-se de uma pesquisa exploratória, que tem como finalidade viabilizar maior

ligação com o problema, na intenção de transformá-lo mais visível. Costuma envolver

levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram relação prática com o

problema. (GIL, 2007 apud GERHARDT et all, 2009).

No que concerne à coleta de dados, inicialmente utilizou-se da entrevista informal

para nortear a temática já escolhida, à procura de qual seria o problema da pesquisa. Para isto,

no dia 25 de abril de 2019, a pesquisadora fez uma visita à casa, localizada no bairro Pici, dos

moradores Francisco, também conselheiro, e da Cícera, mobilizadora social do objeto da

pesquisa. Gerhardt et all (2009, p. 72) define a entrevista informal como “[...] geralmente
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utilizada em estudos exploratórios, a fim de possibilitar ao pesquisador um conhecimento

mais aprofundado da temática que está sendo investigada. Pode fornecer pistas para o

encaminhamento da pesquisa [...]”.

A visita possibilitou também a obtenção de documentos que posteriormente

contribuíram diretamente na construção do trabalho, desta forma a coleta de dados também

abrange a pesquisa documental descrita como “aquela realizada a partir de documentos,

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não-fraudados)”

(GERHARDT et all, 2009, p. 69). A pesquisa documental é elogiada ao se relacionar à

pesquisa qualitativa, conforme é dito a seguir:

A análise documental passa, então, a ser vista e tratada não só como um conjunto de
técnicas e instrumentos capazes de efetuar a exploração objetiva de fontes
documentais, fazendo aparecer, no conteúdo investigado, elementos particulares que
possibilitem a elaboração de caracterizações. Na realidade, avança numa dimensão
interpretativa, sendo considerada também, em sua potencialidade, para revelar
significações que envolvem aspectos subjetivos, políticos e sociais das questões
investigadas, no sentido de atingir um nível que ultrapasse os significados
manifestos ao articular o material coletado com fatores que determinam sua
existência e características, tais como contexto cultural, processo histórico e
ideologias latentes. (DAMASCENO; SALES, 2005, p. 144, 145).

Considerada presente em todo trabalho, utilizou-se da pesquisa bibliográfica para

a aquisição de dados teóricos já analisados, como por exemplo artigos científicos e páginas

na internet. Cabe distinguir as principais diferenças entre ambas as pesquisas utilizadas,

documental e bibliográfica:

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não
sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes
constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos
científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais
diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas,
jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas,
tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.
(FONSECA, 2002, p. 32)

Além da entrevista informal realizada, houve a necessidade de visitas às reuniões

da construção do Plano Integrado de Regularização Fundiária (PIRF) da ZEIS Pici. Portanto,

nos dias 30 de agosto de 2019 e 04 de outubro de 2019 a pesquisadora pôde participar da

reunião no Espaço Margarida Alves no Pici com a técnica da observação. E por observação

entende-se:
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É uma técnica que faz uso dos sentidos para a apreensão de determinados aspectos
da realidade. Ela consiste em ver, ouvir e examinar os fatos, os fenômenos que se
pretende investigar. A técnica da observação desempenha importante papel no
contexto da descoberta e obriga o investigador a ter um contato mais próximo com
o objeto de estudo. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 74).

Em decorrência da pandemia COVID-19 (SARS-CoV-2), a pesquisa sofreu

alterações e não pôde ser amplamente construída em alguns aspectos inicialmente planejados.

A pesquisadora tinha por planejamento o aprofundamento da pesquisa de campo já iniciada

através da entrevista e da observação, porém por consequência da pandemia da Covid-19, não

pôde prosseguir com os mesmos. Dessa forma, focou-se principalmente na pesquisa

documental obtida na entrevista, mas presentes também por meio eletrônico.

2.2 Procedimentos Analíticos – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Comumente o conceito de sustentabilidade é associado ao meio ambiente, mas

cientificamente entende-se que a palavra abarca e integra muitos eixos. Um termo para

definir o desenvolvimento sustentável que é bastante conhecido é o Triple Bottom Line, tripé

da sustentabilidade em tradução livre, idealizado por Elkington (1994), que diz que a

sustentabilidade é o equilíbrio entre as três vertentes: ambiental, econômica e social.

(SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014).

Ressalta-se a afirmação acima através de Froehlich (2014) que diz ser

“consensual que deve haver inter-relações entre as dimensões e que indicadores que ficam

restritos a apenas uma dimensão não refletem a sustentabilidade” (FROEHLICH, 2014, p.

165).

O surgimento do termo desenvolvimento sustentável se deu na década de 1980 e,

que conforme informações do International Union for Conservation of Nature (1980 apud

Sartori et. all, 2014), isso ocorreu da relação entre preservação ambiental e atendimento das

necessidades humanas. Dito isto, de acordo com Lozano (2012) citado por Sartori (2014), a

sustentabilidade é consentânea à ascensão da economia, firmado na justiça social e

competência na utilização de recursos naturais.

Além dessas definições que se restringem às três vertentes principais e mais

abordadas, há quem diferencie e associe cinco novas dimensões, sendo oito no total, são elas:

social, econômica, ecológica, espacial, territorial, cultural, política nacional e política

internacional (SACHS, 2002 apud SARTORI, 2014).
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Diante disso, a Organização das Nações Unidas (ONU), instituição internacional

que visa a formação da união de países a fim de buscar a paz e o desenvolvimento mundial

como um todo, é uma das grandes agências multilaterais que promovem a adoção do

desenvolvimento sustentável no mundo inteiro. Um de seus planos de ações referentes à

sustentabilidade é o conjunto de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os ODS têm grande importância para o mundo no sentido de implantar conceitos

que promovem o desenvolvimento de modo sustentável, além de uma sociedade mais justa e

igualitária. Criado em uma conferência conhecida como Rio+20 no ano de 2012 na cidade do

Rio de Janeiro, os ODS devem orientar as políticas dos países signatários, sucedendo assim

aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que foram 8 objetivos a serem

alcançados entre o ano de 2000 e 2015, fazendo a construção através do legado do mesmo.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi elaborada pela

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. A agenda é formada por 17 objetivos e 169

metas, que devem ser cumpridas até o ano de 2030, o seu principal foco é a erradicação da

extrema pobreza no mundo e um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Diferentemente dos ODM, no que se refere aos ODS “a questão urbana ganhou

destaque, conformando um objetivo próprio que articula inúmeras metas relacionadas às

questões de habitação, mobilidade urbana, urbanização sustentável, planejamento e gestão

urbana e ambiental”, conforme afirma Pereira et. all (2019).

Para delinear o parâmetro utilizado para análise deste trabalho, foi escolhido o

Objetivo 11: “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e

sustentáveis.” (NAÇÕES UNIDAS, 2015). Com foco nas seguintes metas globais extraídas

do documento oficial:

- 11.1 “Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a

preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas.”

- 11.3 “Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as

capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos

participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países.”

A fim de adaptar as metas e os indicadores globais dos ODS, o Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em conjunto com o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) traçaram metas e indicadores que fossem mais específicos à realidade
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brasileira. Estas metas e indicadores nacionais permitem uma maior adesão, visto que a

especificidade além de aproveitar os dados disponíveis no país, consegue também dar

soluções mais eficientes ao problema. Dito isto, em sequência colocar-se-á como as metas

11.1 e 11.3 foram modificadas para realidade do Brasil (PEREIRA, 2019):

- 11.1 BR “Até 2030, garantir o acesso de todos à moradia digna, adequada e a

preço acessível; aos serviços básicos e urbanizar os assentamentos precários

de acordo com as metas assumidas no Plano Nacional de Habitação, com

especial atenção para grupos em situação de vulnerabilidade.”

A justificativa para a adaptação da meta se dá através da seguinte afirmação:

Substitui-se o termo “habitação segura’ porque segurança pode se referir ao contrato
de ocupação da terra (segurança jurídica), segurança da posse, ou segurança física
contra violência e assaltos, segurança em relação à desastres e remoções etc. Já o
termo “moradia digna” é mais amplo e reconhecido em documentos oficiais da
política nacional de habitação. Trata-se de um termo que abarca diversas dimensões
da questão habitacional [...].  (SILVA, 2018, p. 271).

No que concerne ao Plano Nacional de Habitação citado da meta 11.1 BR,

trata-se de um importante instrumento habitacional brasileiro, tem como objetivo formular

uma estratégia a fim de universalizar o acesso à moradia digna. Conta com quatro eixos

principais: modelo de financiamento e subsídio; política urbana e fundiária; arranjos

institucionais e cadeia produtiva da construção civil. Dentro do eixo de política urbana e

fundiário pode-se citar o instrumento das Zonas Especiais de Interesse Social, objeto da

presente pesquisa (BRASÍLIA, 2010).

A respeito do indicador 11.1.1, que visa mensurar a meta global 11.1, é a

“Proporção de população urbana vivendo em assentamentos precários, assentamentos

informais ou domicílios inadequados.” (Ipea, 2019), para fins de adequação nacional, a

sugestão foi que o indicador global fosse desintegrado dividindo-se em dois indicadores que

atendessem aos dados e à metodologia brasileira. Dessa forma, ficou 11.1.1 BR: “Proporção

da população urbana vivendo em domicílios com ônus excessivo de aluguel no orçamento

familiar” e 11.1.2 BR: “Proporção da população urbana vivendo em domicílios precários”

(PEREIRA et all, 2019).

A mudança na meta 11.3 se deu da seguinte forma:
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- 11.3 BR “Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, aprimorar

as capacidades para o planejamento, para o controle social e para a gestão

participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todas as

Unidades da Federação.”

Apesar de comparadamente não ter tido uma grande mudança da meta global para

a meta nacional, o que se destaca nessa diferenciação é a adequação que buscou dar maior

ênfase à função da governança urbana e da participação social promovendo uma urbanização

inclusiva e sustentável. A sugestão de adicionar “controle social” tem a ver com a construção

da participação social além da formulação e implementação, mas também no monitoramento

e avaliação das políticas públicas. (SILVA, 2018).

Quanto aos indicadores da meta 11.3, o indicador global 11.3.1 procura atender à

meta em partes, visto que não há um consenso para mensurar a urbanização sustentável,

sendo ele: “Razão da taxa de consumo do solo pela taxa de crescimento da população”. E o

indicador global 11.3.2 se refere à “Proporção de cidades com uma estrutura de participação

direta da sociedade civil no planejamento e gestão urbana que opera de forma regular e

democrática”. (Ipea, 2019).

Para fins de utilização de dados disponíveis e adaptação da realidade, novamente

houve a desintegração dos indicadores globais, transformando-se em três indicadores

nacionais que melhor atendiam às políticas já existentes. São eles: 11.3.1 BR “Proporção de

municípios com plano diretor participativo”; 11.3.2 BR “Proporção de municípios com

conselhos municipais e fóruns municipais setoriais” e, por fim, 11.3.3 BR “Proporção de

municípios que fazem orçamento participativo” (PEREIRA, 2019).

O Brasil tem um histórico positivo de contribuições às discussões internacionais

sobre urbanismo e habitação devido ao seu pioneirismo no desenvolvimento de instrumentos

de políticas públicas importantes como o Estatuto da Cidade, dando destaque à participação

popular e o direito à moradia. Esses instrumentos serão melhor analisados em capítulos

seguintes, mas, de forma breve, é interessante ressaltar que a legislação do Estatuto da Cidade

se tornou referência internacional e teve sua origem em movimentos sociais que reivindicam

o direito à moradia. Ademais, a participação social e o direito à cidade constituem

elementos-chave da visão dos problemas urbanos na sociedade brasileira (PEREIRA et all,

2019).

A partir do ODS 11, construiu-se a análise dos resultados obtidos com a pesquisa.
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3 DISPOSIÇÕES GERAIS ACERCA DO CONCEITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

O presente capítulo traz conceitos da principal área de conhecimento no qual está

inserida essa pesquisa. O foco será a fase de implementação e a construção da análise de

políticas públicas, visto que a pesquisa tem sua metodologia voltada para ambos. Esse

entendimento permitirá uma compreensão mais profunda do objeto de estudo.

Conceitualmente o termo política pública traz diferentes definições, cada uma

delas demonstrando vantagens e desvantagens de utilizá-las e nenhuma sendo utilizada como

conceito universal, inclusive com autores criando novos significados com contestações dos

anteriores.

A definição mais conhecida é também a mais breve e abrangente, Thomas Dye

(1972, p. 2 apud HOWLETT, 2013) descreve política pública como “tudo que um governo

decide fazer ou deixar de fazer”. As críticas ao conceito se referem à amplitude da

formulação, uma vez que proporciona a mesma abordagem de política pública em qualquer

que seja o comportamento governamental.

Aperfeiçoando a simples definição de Dye, William Jenkins (1978, apud

HOWLETT, 2013) apresenta a política pública como:

Um conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo de
atores políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos e dos meios necessários
para alcançá-los, dentro de uma situação específica em que o alvo dessas decisões
estaria, em princípio, ao alcance desses atores. (JENKINS, 1978 apud HOWLETT,
2013).

Essa definição traz uma especificidade ao termo, tratando a política pública como

uma sequência de decisões e não apenas uma decisão governamental como poderia supor a

definição de Dye. Mas a definição que mais abrange o objetivo do estudo é a determinação da

política pública como processo sociopolítico que inclui estágios consecutivos que se inicia

com o entendimento dos problemas públicos e sua consequente legitimação e implementação

de soluções (Schmidt, 2008, apud HOWLETT, 2013) permitindo evidenciar cada estágio

distinto existente do ciclo de políticas públicas com a montagem da agenda, a formulação, a

tomada de decisão, a implementação e a avaliação.
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Antes de chegar ao ciclo de políticas públicas citado acima, que é o mais

utilizado, houveram muitas definições das etapas por diversos autores. O precursor foi

Lasswell (1971) citado por Howlett (2013), ele dividiu o processo em sete etapas:

1) Informação (intelligence) - reunião de informações;

2) Promoção - divulgação de escolhas particulares pelos envolvidos na tomada de

decisão;

3) Prescrição - os tomadores de decisão estipulam como será a ação;

4) Invocação - a ação prescrita é convocada junto a um grupo de sanções para

punir aqueles que não cumprem essas estipulações;

5) Aplicação - execução da política pela justiça e pela burocracia;

6) Término - acompanhamento do curso da aplicação até o fim;

7) Avaliação - os resultados são julgados com base nos alvos e objetivos iniciais.

Lasswell tem seu mérito quanto à criação de estágios do processo de política

pública, pois o aperfeiçoamento dessas etapas o tiveram como base. Conforme dito

anteriormente, o processo do ciclo de políticas públicas utilizado nesta pesquisa será o de

Howlett (2013). Já citado acima o processo subdivide-se em cinco etapas:

1) Montagem da agenda - momento que os problemas ganham a atenção

governamental;

2) Formulação da política - elaboração das propostas pelo governo;

3) Tomada de decisão - é o estágio que há a escolha de ação ou não ação;

4) Implementação da política - é a prática efetiva da política em questão;

5) Avaliação da política - processo no qual os atores envolvidos fiscalizam os

resultados, tendo a possibilidade de reconceituar o problema e buscar

soluções.

Howlett (2013) expõe a principal vantagem e desvantagem desse ciclo

político-administrativo. O benefício seria a facilidade de entender o ciclo como um processo

multifacetado ao desintegrar a complexidade tornando-se etapas que podem ser analisadas

individualmente. Já o malefício exposto trata da possibilidade de uma interpretação errônea
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na qual a resolução de problemas públicos poderia ser vista como engessada, ou seja,

seguindo um script linear e sistemático (Jenkins-Smith e Sabatier, 1993; Howard, 2005).

O princípio da política pública sempre colocou a atenção em três dimensões

principais: instituições, atores e suas ideias. Howlett, Ramesh e Perl em seu livro “Política

pública: seus ciclos e subsistemas - uma abordagem integral” (2013) discutem sobre cada

uma dessas dimensões, conforme explanado abaixo.

Para que o processo da política pública seja desenvolvido, é necessário que haja

uma instituição que diga de que forma isso irá acontecer. No caso da maioria das sociedades

atuais, o capitalismo e a democracia são as duas principais instituições e elas chamam

atenção devido ao seu caráter contraditório. A consequência disso é a constante tentativa de

conciliação e a disposição de concessões inconsistentes entre ambas.

O capitalismo pode ser um sistema de produção e troca, como também a

definição de uma sociedade que visa controlar a propriedade transformada em privada, de

forma que apenas poucas pessoas conseguem atingir o feito, ao mesmo tempo que o restante

da população tenta vender seu tempo de trabalho em troca de dinheiro.

Já a democracia, conceito discutível por suas inúmeras definições, é “(1) um

governo representativo eleito por um (2) eleitorado composto por toda a população adulta, (3)

cujos votos têm peso igual e (4) que pode votar a favor de qualquer opinião sem intimidação

por parte do aparato do Estado” (THERBORN, 1983, p. 262 apud HOWLETT, 2013, p. 64).

Ou seja, é o governo representado pela decisão da maioria.

No que concerne aos atores, eles influenciam no processo das políticas públicas e

de seus resultados. No livro de Howlett (2013) eles são subdivididos em nove categorias nas

quais descreve-se de forma resumida abaixo:

a) Políticos eleitos: Divididos em duas categorias, os membros do executivo têm

como principal função o governo em si, ou seja, os executivos utilizam de seu

poder constitucional para governar o país; os membros do legislativo têm

funções diferentes a depender do sistema parlamentar ou presidencial, no

Brasil, país de sistema presidencial, ele independe do executivo

constitucionalmente e atua na tramitação de projetos de lei;

b) Público: O público não influencia diretamente na construção da política

pública, visto que ela se dá através apenas de instituições representativas que

elegem certos atores específicos para esse trabalho, sem incluir a população de
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forma determinante. O seu principal papel é de eleger os governantes que

tomarão as decisões;

c) Burocracia: Os comumente chamados de servidores públicos são a dita

burocracia, seu encargo é auxiliar o executivo no cumprimento de suas

atividades;

d) Partidos políticos: Com a possibilidade de ser um intermédio entre a

população e seu governo, eles atuam no limite entre os atores estatais e

societários. Indiretamente podem induzir a política pública, dando destaque à

sua atuação como fornecedores de pessoal para o executivo e legislativo;

e) Grupos de interesse: Organizações que defendem interesses econômicos ou

sociais e que têm amplo acesso à informação de forma privilegiada. Possuem

grande influência no processo, inclusive até ajudam através de seu

conhecimento ou financiamento. Os negócios costumam ter bastante

relevância para esses grupos.

f) Organizações de pesquisa: Pesquisadores com interesses teóricos e filosóficos

nas questões públicas e que são transformados em análises políticas. Podem

ser acadêmicos ou especialistas, cada um com um objetivo final diferente, mas

sempre produzindo conhecimento científico que embase seu interesse;

g) Comunicação de massa: Tem sua relevância questionada por diferentes autores

que divergem suas opiniões. Porém é inquestionável que a comunicação de

massa tem um papel de conexão muito importante entre o Estado e a

sociedade permitindo uma grande influência sobre as preferências públicas e

privadas. Os meios de comunicação se comportam como relator dos

problemas no processo político, chamando atenção para o que está errado, mas

às vezes contendo interesse particular quanto a isso;

h) Experts e consultores acadêmicos de política pública: Analistas da

universidade ou do governo que buscam problemas políticos específicos

através do interesse público, do governo ou por interesse individual sobre

determinado tema. Possui a competência de informar mesmo que a longo

prazo.

i) Organizações internacionais: Instituições que influenciam políticas nacionais

por seu grande reconhecimento mundial. Um exemplo que pode ser citado é a

ONU (Organização das Nações Unidas).



17

Todos esses atores promovem a construção do processo da política pública, cada

um com sua função e influência. Apesar de ser público, nota-se que alguns dos atores

utilizam de certo poder para benefício e interesse próprio, o que pode acarretar a não

resolução de problemas públicos e sociais.

3.1 Análise de políticas públicas

A política pública (policy) pode determinar a política (politics). (LOWI, 1972 apud
HOWLETT, 2013, p. 11).

Diante dessa citação, esse tópico tem como objetivo demonstrar a política pública

como fator determinante da política através de sua análise que, por sua vez, terá uma pequena

explicação trazida da tese “Sistematizando e comparando os enfoques de avaliação e de

análise de políticas públicas: uma contribuição para a área educacional.” (CAVALCANTI,

2007, p. 57):

Segundo Dunn (1994), a análise de políticas públicas é uma atividade que busca
conhecer e produzir conhecimento acerca do processo de elaboração de políticas
(policy making process), investigando as suas causas e conseqüências, e o seu
desempenho, com o objetivo de melhorar a eficiência das escolhas entre diversas
alternativas de políticas (policies). (CAVALCANTI, 2007, p.57).

A origem da análise de políticas públicas foi nos Estados Unidos de duas formas:

como disciplina e como área de conhecimento, aos poucos o conceito foi expandido também

na Europa. De modo geral, abrangendo às duas formas conceituais, os objetivos se tornam os

mesmos: há uma descrição da política pública, seja ela uma ação ou a ausência dela por parte

governamental; questiona-se sobre seus motivos, seus resultados, seus processos e suas

condutas na formulação das políticas públicas com a finalidade de analisar impactos e

consequências. (CAVALCANTI, 2007)

Segundo Cavalcanti (2007), existem dimensões integrantes à análise: a descritiva

viabiliza o entendimento sobre as causas e consequências das políticas públicas. A normativa

gera o entendimento a respeito do valor das políticas públicas no momento, no passado e no

futuro. Concluindo que a análise de uma política possibilita a formação de conhecimento

crítico que busca progredir a eficiência das escolhas diante das diversas possibilidades.

A análise de políticas abrange tanto a ‘análise de política’, termo utilizado para a

pesquisa acadêmica que se importa com a evolução do entendimento do processo de
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formulação de uma política, quanto a ‘análise para a política’ que, por sua vez, o foco é

estabelecer como as políticas podem ser melhoradas (CAVALCANTI, 2007).

Há também a definição dos tipos de analistas, intitulados positivistas ou

pospositivistas. O primeiro acredita na análise do objetivo das metas e dos impactos de uma

política através da utilização das metodologia-padrão da Ciência Social elaboradas para

colher dados e analisá-los (Bobrow & Dryzek, 1987; Radin, 2000; Lynn, 1999 apud

HOWLETT, 2013). O segundo adota técnicas mais subjetivas que visa diferenciar e criticar

os alvos, finalidades e ações governamentais, como por exemplo pesquisar de que forma os

requisitos dos tomadores de decisão sobre a conduta humana intervêm suas escolhas em

utilizar algumas técnicas de implementação de políticas públicas (Torgerson, 1996;

Thompson, 2001; Yanow, 1999; Dryzek, 2005 apud HOWLETT, 2013). Sobre o

pospositivismo: “[...] Eles postulam que a reflexão subjetiva, a análise normativa e a

argumentação são ferramentas mais úteis para a compreensão das políticas públicas e da

policy-making.”. (HOWLETT, 2013, p. 32).

Diante do exposto, percebe-se as inúmeras definições e formas de avaliação que

têm a análise de políticas públicas. Todos esses conceitos acerca do termo trazem riqueza à

discussão, pois possibilita sua utilização em diferentes situações, se adaptando à evolução da

sociedade.

3.2 Implementação de políticas públicas

Seguindo o ciclo de políticas públicas exposto por Howlett (2013) e citado

anteriormente no capítulo, este subcapítulo traz destaque à principal fase da política pública

abordada na pesquisa.

Após o problema público adentrar na agenda política, serem formuladas algumas

opções possíveis de solucioná-lo e decidirem as metas a serem alcançadas, é necessário

colocar essas soluções em prática. A nomeada etapa da implementação trata da destinação de

recursos, determinação de pessoal e desenvolvimento de regras a fim de dar continuidade no

processo político iniciado na tomada de decisão.

Jenkins (1978) traz à tona a grande importância da capacidade de implementação

que o governo tem, definindo como fator-chave que afeta diretamente as ações que o governo

pode levar em conta. Como por exemplo: o limite de uma ação governamental pela ausência

de recursos financeiros, de informações suficientes ou até mesmo de pessoal. Em sua grande
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maioria, a implementação depende bastante dos atores burocráticos, ou seja, dos servidores

públicos, sendo eles os mais significativos do estágio (HOWLETT, 2013).

Frequentemente, a execução da implementação através de órgãos públicos é uma

das falhas do processo em decorrência da ausência de continuidade do programa ou projeto,

não trazendo a garantia que a política irá perdurar e consequentemente trazendo à tona

discussões de uma política que já havia sido iniciada. Há um caráter de valor dado à forma

como a implementação está ocorrendo, de forma que quando há mudanças governamentais,

existe uma apropriação da fase como oportunidade para consertar conflitos perdidos

anteriores e dessa forma, a implementação acaba perdendo o cunho apenas técnico

(NICHOLSON-CROTTY, 2005 apud HOWLETT, 2013).

3.2.1 Modelos de implementação

Howlett (2013) descreve modelos de implementação criados e discutidos para

que as falhas nesse complexo estágio do processo político sejam reduzidas de forma

significativa. Os modelos são classificados entre primeira, segunda e terceira geração.

As duas primeiras gerações surgiram uma em contraste à outra formando o debate

intitulado ‘top-down’ versus ‘bottom-up’ (BARRETT, 2004 apud HOWLETT, 2013). O

modelo de top-down ou de cima para baixo, tem como prioridade analisar e seguir o processo

de formulação de política pública à risca. Já o modelo de bottom-up ou de baixo para cima,

considera o contexto da política a ser implementada, como a burocracia implementadora

(D'ASCENZI; LIMA, 2013).

O desenho prospectivo (top-down) enxerga a implementação como uma

consequência do ciclo de políticas públicas, de forma que problemas encontrados durante a

fase são de atribuição dos formuladores. Citado por D’ascenzi (2013), Hill (2007) chama de

conselhos clássicos alguns informes para que a implementação não falhe por

responsabilidade do estágio anterior, como por exemplo: preservar a política clara, ter uma

definição do objetivo e do recurso disponível nítidos que não deem margem a outras

interpretações e utilizar do controle para acompanhar a fase seguinte.

A crítica ao modelo de top-down afirma que “o maior defeito do desenho

prospectivo é o suposto implícito e inquestionado de que os formuladores das políticas

controlam os processos organizacionais, políticos e tecnológicos que condicionam a

implementação”. (ELMORE, 1996, p. 254 apud D’ASCENZI, 2013, p. 103).
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Em contraponto ao exposto acima, a segunda geração ou desenho retrospectivo

(bottom-up) ressalta que a discricionariedade dos implementadores é necessária, visto que os

atores envolvidos na execução possuem conhecimento local e podem adequar o que está

proposto a ele (O’BRIEN & LI, 1999 apud D’ASCENZI, 2013). O modelo é dito como

essencial em decorrência do fato da política mudar enquanto é implementada, sendo assim

um processo interativo trazendo um novo conceito ao ciclo, o de reformulação.

(MAZMANIAN & SABATIER, 1983 apud D’ASCENZI, 2013).

Quanto aos atores implementadores, ou seja, os burocratas, também com a

contribuição do artigo de D’ascenzi (2013) cita-se a importância de Lipsky (1980) e sua

definição dos burocratas de nível rua (street-level bureaucracy) que são aqueles servidores

públicos que têm o contato direto com o cidadão ao decorrer das atividades de

implementação da política e que torna-se inevitável que a discricionariedade da aplicação não

contenha alguma parcialidade. Dito isso, os “burocratas de nível de rua fazem a política

pública”. (LIPSKY, 1980, p. 84 apud D’ASCENZI, 2013, p. 105).

Assim como a primeira geração da implementação, o bottom-up também recebeu

críticas, Matland (1995) apresenta que há uma displicência quanto a alguns tópicos, como o

poder e controle exercido pelos governantes eleitos que acaba impedindo os implementadores

de terem a total discricionariedade, tornando assim, uma ferramenta imprevisível.

(D’ASCENZI, 2013).

A Teoria dos Jogos e a Teoria do Agente Principal são os dois conceitos

principais da terceira geração de modelo de implementação discutido por Howlett (2013). A

primeira teoria apresenta o comportamento na discricionariedade como fator decisivo da

implementação, ou seja, a resposta do público a quem está sendo direcionada a política.

Quanto à segunda teoria, é levado em consideração o contexto econômico, político, social e

tecnológico na discricionariedade dos atores.

Para exemplificar cada um deles, o autor aborda situações reais e bem próximas

da realidade. No caso da Teoria dos Jogos, Scholz (1984, 1991) é citado ao apresentar a ideia

de que o cumprimento ou não da política implementada precisa de incentivos ou desestímulos

tanto para os regulados, quanto para os atores implementadores. Por exemplo, numa ação que

visa o cumprimento das regras de trânsito por parte de motoristas imprudentes, o jogo da

implementação se inicia através da persuasão e após o não cumprimento levaria os

reguladores a utilizarem de seu poder coercitivo, tornando uma situação ruim para ambas as
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partes, visto que haveria o desestímulo como a multa para o regulado e os custos altos de

fiscalização para os reguladores.

Diante disso, a Teoria seguinte, do Agente Principal, objetiva falar de tópicos não

alcançados pela Teoria dos Jogos, que vão além apenas do comportamento dos atores e passa

a considerar o contexto da política implementada. A Teoria desenvolve a possibilidade de

mudança na política já implementada por externalidades, como por exemplo um programa de

seguridade social que teria de ser mudado caso houvesse uma proporção maior de idosos ou

aumento significante da taxa de desemprego ou novo governo conservador reduzir os

programas sociais já implantados. A discricionariedade do agente permite essas mudanças

baseando-se no contexto que está inserido.

Em virtude do que foi apresentado, conclui-se que o problema a ser solucionado

necessita de uma análise para verificar o grau de dificuldade ou intensidade da execução da

política. Dessa forma, existem modelos distintos e defendidos por diferentes autores que

podem se encaixar na implementação em questão.

3.3 Participação social nas políticas públicas brasileiras

Como foi mencionado no início do capítulo, no sistema democrático há a

necessidade de participação popular na vida política do país, em grande parte isso se dá na

forma de escolher os representantes do governo. Mas também existem outras maneiras da

população contribuir com sua participação de forma até mais efetiva, que é o que será

abordado neste tópico.

3.3.1 Contexto histórico da participação popular no Brasil

O grande marco da discussão sobre participação social no Brasil como princípio

democrático se inicia após a Constituição Federal de 1988. Antes desse período a

participação existia, porém com bastante limitação e segregação, como é o caso da década de

1930, marcada pelo processo de industrialização que deu origem a uma estreita relação entre

Estado e sociedade civil que antes era inexistente (MARANHÃO; TEIXEIRA, 2006).

Nas décadas seguintes, de 40, 50 e 60, antes do regime militar instaurado em

1964, a participação tornou-se mais perceptível através da criação de algumas organizações

populares, apesar de ainda serem caracterizadas por ações clientelistas. Uma das causas que
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pode ser citada é a industrialização em alta que ocasionou um crescimento acelerado e

desordenado nas cidades e, com isso, a busca por melhorias aos acessos públicos por parte da

população que vivia em áreas precárias (idem).

Com o início da ditadura militar, a sociedade civil teve que se reinventar quanto

às mobilizações e lutas por direitos, visto que a repressão e a violência aos movimentos

sociais eram legitimadas pelo Estado. Dessa forma, institucionalmente a participação não

existia, mas a sociedade civil utilizou-se da rotina para discutir e organizar suas ações em

igrejas, fábricas, reuniões de bairro, entre outros. (MARANHÃO; TEIXEIRA, 2006).

Ainda contextualizando o histórico de participação no país, outro movimento

importante foi o de Diretas Já de 1984, apesar da derrota para que houvessem eleições diretas

neste mesmo ano, a reivindicação foi bastante representativa e simbólica na construção da

participação, uma vez que a democracia institucionalizada voltou a ser pauta de discussão.

No ano de 1986 houve a convocação de uma nova Constituinte que consagrou a

institucionalização da participação popular (idem).

Durante a construção da Constituição em 1988, contou-se com campanhas para

emendas populares que teve a atuação de importantes organizações como o Movimento dos

Trabalhadores Sem Terra (MST), pode-se considerar o primeiro grande momento após o

regime militar, pois a consequência de toda essa campanha foi a criação de instituições

participativas de políticas públicas de saúde, de planejamento urbano, de meio ambiente, de

assistência social, dentre outras. Mas o ano considerado o de expansão significativa da

participação social no Brasil, foi 1990 que contou com a participação não só representativa,

mas também direta, como é o caso dos Planos Diretores Municipais e do Orçamento

Participativo. (AVRITZER, 2018).

Estes colegiados, criados ou reorganizados durante a década de 1990, foram
integrados por representantes do Estado e da sociedade, e ocupam um espaço, no
interior do aparato estatal, de apresentação e processamento de demandas,
expressão e articulação de interesses, concertação e negociação, de
acompanhamento e controle da política e, em muitos casos, de decisão. (SILVA,
JACCOUD E BEGHIN, 2005, p. 377).

O Brasil pós-Constituinte é, então, marcado pela legitimação de instituições de

participação e implicação da expansão de conselhos e conferências a nível local e nacional

(AVRITZER, 2018). No próximo capítulo será abordado mais a fundo o surgimento de

algumas dessas políticas públicas que envolvem a participação social direta, como é o caso

do Plano Diretor Municipal Participativo previsto no Estatuto da Cidade.
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3.3.2 Tipos de participação social

Avritzer (2008) dedica uma de suas literaturas a conceituar as distintas formas de

participação dos cidadãos no processo da política pública, visto que a participação é

entendida como todas as formas nas quais a sociedade civil pode ser enxergada como um dos

atores da construção política, seja ela de forma representativa ou deliberativa. Traz-se-á

abaixo cada uma das conceituações, baseando-se em seu artigo Instituições participativas e

desenho institucional: algumas considerações sobre a variação da participação no Brasil

democrático.

O primeiro tipo é o chamado desenho participativo de baixo para cima, no qual

pode participar qualquer cidadão na escolha da representação local (o conselho) e

governamental (a delegação). Exemplo: Orçamento Participativo.

O segundo formato é quando há uma simultaneidade quanto ao compartilhamento

do poder entre sociedade civil e atores estatais. Diferencia-se do anterior devido ao reduzido

número de atores sociais e porque é estipulado legalmente e em caso de não cumprimento de

participação, pode-se haver sanções.

Quanto à terceira forma, é a nomeada ratificação pública, isto significa que não

há a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão, mas sim a ratificação.

Observa-se que os três tipos contam com diferentes aspectos que podem

justificá-los, a intenção dos atores estatais em implementarem a participação de forma mais

ou menos intensa, organização da população na específica área e, por fim, a iniciativa na

premissa do desenho.

O Plano Diretor Municipal Participativo que será abordado no capítulo seguinte,

se encaixa no terceiro tipo de desenho: o de ratificação pública. Isto porque não é a sociedade

civil que inicia o processo, ele já está previamente pronto, para assim, passar por sua

aprovação.
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4 PERCURSO HISTÓRICO DAS POLÍTICAS URBANAS NO BRASIL E EM

FORTALEZA: CAUSAS, MARCOS LEGAIS E ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE

SOCIAL (ZEIS)

A partir de reflexões acerca da participação social nas políticas públicas, esta

seção trará o conceito de território e a importância para a construção da mesma. Além disso,

todo o percurso histórico e marcos legais que fizeram parte da realização de políticas públicas

urbanas no Brasil, em específico à política que deu origem às Zonas Especiais de Interesse

Social.

4.1 Território e políticas urbanas

Por território entende-se geralmente a extensão apropriada e usada. Mas o sentido
da palavra territorialidade como sinônimo de pertencer àquilo que nos pertence...
esse sentimento de exclusividade e limite ultrapassa a raça humana e prescinde da
existência de Estado. Assim, essa ideia de territorialidade se estende aos próprios
animais, como sinônimo de área de vivência e de reprodução. Mas a territorialidade
humana pressupõe também a preocupação com o destino, a construção do futuro, o
que, entre os seres vivos, é privilégio do homem. (SANTOS, 2001).

Diante dessa citação, é imprescindível em um primeiro momento que tratemos o

conceito de território como parte da formação da identidade de um ser e como instrumento

de resistência da vida. É possível que entendamos a conexão que há do indivíduo com o

lugar no qual ele se sente pertencido. Dito isto, não basta que haja apenas uma mudança em

questão de espaço, mas sim uma reestruturação do local precário. Conforme afirma

novamente Santos (1999):

O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O
território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de
pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar
da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. (SANTOS,
1999).

O que se mostra é a essencialidade de tratar território não apenas como espaço

físico, mas também como lugar de pertencimento e de criação de identidade. É dessa forma

que o conceito para de ser apenas geográfico e torna-se sociológico, sendo assim, o espaço

político. É o despertar do sentimento de pertencimento ao território que intensifica lutas e

concretiza a tão significativa participação social, conforme dito no capítulo anterior.
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Leonel Fadigas (2015) expõe que a utilização e apropriação do território precisa

de regulamentação para que haja um respeito à dignidade individual dos seres e o que se

repete de valor e dá significado à vida em comunidade. Por conseguinte, apresenta-se como

se dá essa regulação:

[...] as políticas urbanas se assentam em alguma lógica de territorialização, tendo a
ver com a busca de eficácia para uma ação. [...], o território torna-se uma categoria a
priori de ação política urbana, antes de especificar as metas em termos de domínio
de intervenção ou grupos sociais. (FARIAS FILHO, 2012, p. 62).

Farias Filho também destaca que a política urbana se diferencia de outras

políticas públicas por seus resultados causarem mudanças na estruturação do ambiente

construído, ou seja, muito além de se tratar de uma dimensão espacial, a política urbana trata

sociedade e espaço como indissociáveis. (BERNARDES, 1986, p.84).

Em seu texto “Políticas urbanas: notas aproximativas para a pesquisa avaliativa”

de 2012, Farias Filho classifica, de caráter provisório, os tipos de políticas urbanas existentes,

a fim de demonstrar suas dimensões e a importância de integrá-las, são elas:

a) Políticas urbanas de base setorial - comumente são as que trazem mais

problemas no país referente à questão urbana. Ex.: habitação,

transporte/mobilidade e saneamento básico.

b) Políticas urbanas de base jurídico-normativa - visam a regulamentação jurídica

das ações no uso e ocupação do espaço urbano. Ex.: uso e ocupação do solo,

patrimônio histórico, tributação e meio ambiente.

c) Políticas urbanas de base operativa - trata-se de programas e projetos

conjunturais com objetivo de solucionar problemas específicos. Ex.: Programa

Minha Casa Minha Vida.

Porém o que entende-se dessa classificação é que em uma política urbana ela

pode coexistir, ou seja, dependendo de sua formulação, a política de base setorial pode ter

conteúdos de base operativa e de base normativa e vice-versa.

Há uma crítica de algumas décadas atrás quanto ao cunho fragmentário da

política urbana no Brasil, Andrade (1976) condenava a prioridade dada à política habitacional

ao se discutir a política urbana, isso porque não era considerada uma visão inclusiva do
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“problema urbano” que, por sua vez, traz consigo tão importantes quanto à habitação, como

por exemplo o saneamento básico.

Somente nas últimas décadas do século passado foi-se anexando novos setores
como o saneamento básico e o planejamento metropolitano. E desde então, as
tendências de descentralização, de participação comunitária e de melhoria do
gerenciamento dos recursos, têm conduzido o ente governamental, sobretudo o
município, a dispor de um portfólio de políticas urbanas integradas em agendas
locais de desenvolvimento e implantadas por meio de programas articulados a
agências regionais, nacionais e mesmo internacionais. (FARIAS FILHO, 2012, P.
59)

É dessa forma que a política urbana reúne três vertentes de extrema importância

que vão além do desenvolvimento apenas ambiental, fazendo parte também o

desenvolvimento econômico e social das cidades.

Como cada um desses eixos será utilizado ou priorizado na política urbana em

questão, vai depender do juízo de valor agregado do formulador da política, visto que toda

política urbana poderá sofrer influência sustentada em alguma teoria. As teorias urbanas

servem como modelo de identificação de princípios, Farias Filho (2012) comenta sobre as

três principais teorias urbanas da contemporaneidade, a seguir apresenta-se brevemente cada

uma delas:

a) Teoria Ambientalista ou Determinismo Ambiental - Esta teoria responsabiliza

o meio em que se vive como o único formador do comportamento humano,

utilizando a experiência como a formação de costumes e como a origem do

conhecimento. Seu argumento principal é que o domínio do ambiente tem

como consequência o controle do comportamento social. Pode-se citar como

exemplos os Movimentos Higienistas e o encaminhamento de moradores para

áreas à margem da cidade.

b) Teoria Interacionista ou Direito à Cidade - Como o próprio nome já sugere, a

teoria aposta na relação entre o ser e o meio. O conhecimento é reconhecido

como percurso em constante construção a depender da interação do humano

com o ambiente. Seu objetivo é reorganizar as relações de poder na

formulação das políticas ao possibilitar aos moradores efetuarem escolhas

democráticas no planejamento urbano, intensificando sua participação e

sustentando a função social da propriedade.
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c) Ajustamento estrutural: neoliberalismo e globalização - A teoria refere-se ao

mundo globalizado de economia neoliberal e financista e que o coletivo

precisa acompanhar o seu ritmo. A característica que se destaca é ser uma

economia hierárquica, onde quem domina são as cidades globais, com as

novas tecnologias aceleradas. O plano principal é a cidade atender às

exigências econômicas, sempre visando o curto prazo, a instantaneidade e a

competitividade.

Nos próximos subcapítulos discorrer-se-á sobre causas, marcos legais e

instrumentos da política urbana.

4.2 A questão urbana: do Brasil ao bairro Pici

A colonização portuguesa influenciou diretamente na construção da urbanização

das cidades brasileiras, com o processo de industrialização e o crescimento urbano acelerado

e desordenado, a disputa pelo metro quadrado na cidade foi ficando mais intensa e politizada.

Acontece então o chamado processo de gentrificação que, visando o capital, são “fenômenos

diversos que vão desde as mudanças de frequentadores em determinada localidade até a

remoção de moradores para intervenções de embelezamento urbano” (RIBEIRO, 2018, p.

1335), impondo às comunidades mais pobres a irem para as margens da cidade, gerando

assim diversos assentamentos precários. E por assentamento precário entende-se:

O conjunto de assentamentos urbanos inadequados ocupados por moradores de
baixa renda, incluindo as tipologias tradicionalmente utilizadas pelas políticas
públicas de habitação, tais como cortiços, loteamentos irregulares de periferia,
favelas e assemelhados, bem como os conjuntos habitacionais que se acham
degradados. [...] caracterizada por inúmeras carências e inadequações, tais como:
irregularidade fundiária; ausência de infraestrutura de saneamento ambiental;
localização em áreas mal servidas por sistema de transporte e equipamentos sociais;
terrenos alagadiços e sujeitos a riscos geotécnicos; adensamento excessivo,
insalubridade e deficiências construtivas da unidade habitacional. (BRASIL, 2010,
p. 9).

Os dados a seguir são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,

2020) e refletem o Censo Demográfico de 2010 com algumas estimativas atualizadas, visto

que o Censo Demográfico de 2020 foi adiado em decorrência da pandemia do Coronavírus

(Sars-CoV-2).
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Dentre os tipos de assentamentos precários, a favela ou aglomerado subnormal se

destacam devido ao seu caráter crescente proporcionalmente à população. Dados do IBGE

(2020) estimam a existência de 13.151 aglomerados subnormais totalizando 5.127.747

domicílios no país, dos quais 243.848 domicílios se encontram no Ceará, representando assim

9,20% de todos os domicílios do estado.

A capital do estado, Fortaleza, possui uma área territorial de 312,35 km² com uma

população estimada de 2.686.612 pessoas (IBGE, 2020), das quais aproximadamente 400 mil

pessoas vivem em 187.167 residências que fazem parte da favela, representando 23,56% dos

lares da cidade. A consequência destes dados são as áreas precárias até para o acesso aos

serviços básicos e a carência de políticas públicas efetivas.

Dados demonstram que o surgimento dos primeiros aglomerados subnormais em

Fortaleza se deu através de dois fatores: a instauração de rotas de navios para Fortaleza e a

implementação de estradas de ferros que ligavam outras cidades cearenses à capital. Ambas

as causas tiveram como consequência o crescimento urbano desordenado com grande

concentração demográfica. (LIMA, 2013).

Diante disso, fica expressa a desigualdade existente em todo o território,

principalmente ao fazer comparações de bairros considerados precários à margem, com

bairros nobres localizados no centro da cidade, visto que a possibilidade à habitação só se deu

através da ocupação de áreas vazias com a autoconstrução da moradia.

O bairro Pici foi construído mediante a essas ocupações e autoconstruções. Mas a

história do bairro se inicia bem antes disso, o Pici já serviu de base aérea americana na

década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com moradores, o surgimento

do nome Pici originou-se dessa época, pois a base era chamada de Post Command (PC) a

sigla na língua inglesa tem o nome do bairro. Mas há controvérsias quanto a essa origem do

nome, diferente do que os moradores informaram, o memorialista Miguel Ângelo de Azevedo

afirma que um dos proprietários dos sítios mais antigos do bairro por volta de 1870 escolheu

como nome de seu sítio, após ler o romance de José de Alencar, Iracema, no qual tinha como

protagonistas Peci e Ceci, a partir daí se originou o nome Pici. (O POVO, 2013).

As ocupações das áreas vazias remanescentes do local de estudo iniciaram na

década de 1960, simultaneamente com os conjuntos habitacionais dos bairros vizinhos.

Moradores afirmam que antes das ocupações, o bairro era tomado apenas por campos de

futebol. A intensificação das ocupações irregulares foi nas décadas de 1980 e de 1990,

inclusive com tentativas de despejo, em consequência da crise habitacional na cidade. Em
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1998 o bairro já contava com cerca de 6.000 casas e aproximadamente 30.000 habitantes.

(FREITAS & LIMA, 2012; O POVO, 2013).

Apesar de existir uma organização por parte dos próprios ocupantes para que

houvesse uma boa infraestrutura no bairro, como o desenho e o nome das ruas, o improviso

ocasionou a formação das ruas estreitas que existem hoje. Os moradores se consideram

conscientes, visto que sempre houve a luta por algum serviço básico, como água, saneamento

e transporte (O POVO, 2013).

Atualmente o bairro Pici possui uma área de 3,74 km², com 42.494 habitantes, ou

seja, 11.362,03 hab/km². Com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,219, que

considera as dimensões de renda, educação e longevidade, o Pici encontra-se em 100º lugar

na classificação dos 119 bairros de Fortaleza do melhor ao pior IDH. (FORTALEZA, 2020).

A formação do bairro Pici e seus dados atuais demonstram a necessidade de

políticas públicas específicas para o local com ferramentas de planejamento urbano,

habitação, mobilidade urbana e infraestrutura.

4.3 Constituição Federal, Estatuto da Cidade e Plano Diretor Participativo

Na medida em que as cidades foram se expandindo cada vez mais, assentamentos

que antes estavam à margem da cidade, foram sendo incluídos na dinâmica da cidade e a

partir disso tornaram-se um problema público urbano impossível de ser deixado de lado.

Sendo assim, algumas medidas instrumentais foram criadas para que essa questão pudesse ser

discutida legalmente.

O direito à moradia digna é atribuído às competências da União, dos estados e

dos municípios, a cada um deles cabe “promover programas de construção de moradias e a

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”. (BRASIL, 2016).

Mais que isso, a moradia é reconhecida como direito fundamental básico e social,

conforme declara no Art. 6º da Constituição (1988): “São direitos sociais a educação, a saúde,

a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta

Constituição.”.

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira Constituição brasileira a incluir o

direito urbanístico por meio da inserção do capítulo que trata da política urbana formado

pelos artigos 182 e 183, que tem por objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções
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sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” e assegurar àquele “que possuir

como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos,

ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família,

adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”

respectivamente. (BRASIL, 2016).

A Lei Federal nº 10.257 (2001) ou Estatuto da Cidade tem como função cumprir

o disposto nos artigos 182 e 183 da Constituição, através da criação de políticas urbanas para

serem cumpridas pelo poder público municipal por meio das diretrizes gerais que constam

nessa legislação. Na sequência serão apresentadas como se estrutura a Lei e suas principais

diretrizes para o estudo em questão.

O Estatuto da Cidade subdivide-se em cinco capítulos, são eles:

a) Diretrizes Gerais: apresenta-se o objetivo da política urbana e as diretrizes

para o alcance dele;

b) Dos Instrumentos da Política Urbana: define os instrumentos que serão

utilizados pelo município;

c) Do Plano Diretor: apesar de o Estatuto da Cidade declarar as diretrizes gerais,

as normas específicas ficam a cargo dos municípios de acordo com o interesse

do local e são regulamentadas pelo Plano Diretor, o capítulo dedica-se à

exposição das exigências para elaboração do plano;

d) Da Gestão Democrática da Cidade: ordena a participação popular nas decisões

que concernem ao desenvolvimento da cidade;

e) Das Disposições Gerais: refere-se às ações acerca do requerimento de um

imóvel do proprietário por parte do poder público municipal.

O conteúdo da Lei expõe normas como a regulamentação da ocupação, o uso do

solo urbano e a garantia da função social da propriedade, sempre visando o interesse social.

Além disso, suas diretrizes incluem o direito à cidade sustentável, a gestão democrática e a

participação social, a regularização fundiária, entre outros.

O Estatuto da Cidade faz jus à teoria de Direito à Cidade, visto que o foco é o

conteúdo intraurbano com objetivo de equiparação de renda, abordando a requalificação

urbana, a mobilidade, o direito aos equipamentos, o desenvolvimento da participação social e

até mesmo da identidade cultural. (FARIAS FILHO, 2012).
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Conforme dito anteriormente, o Plano Diretor é elaborado pelos municípios de

acordo com o interesse do local específico e seguindo às diretrizes apresentadas no Estatuto

da Cidade. O artigo 39 da Lei 10.257/01 afirma que a função social é cumprida pela

propriedade urbana “quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade

expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto

à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas”.

O Plano Diretor é o instrumento base da política urbana, sendo obrigatório em

cidades com mais de vinte mil habitantes e com a revisão da lei no mínimo a cada dez anos.

Durante a sua elaboração e/ou revisão, terão de ser promovidas audiências públicas e debates

com a população, a publicização das informações, dos documentos e das alterações e seus

correspondentes acessos.

Em Fortaleza, o Plano Diretor Participativo (PDPFor) foi aprovado no dia 2 de

fevereiro de 2009 com a Lei Municipal Complementar nº 062 tendo como alguns de seus

objetivos:
[...] considerar, no processo de planejamento e execução das políticas públicas, a
integração social, econômica, ambiental e territorial do Município e da Região
Metropolitana; construir um sistema democrático e participativo de planejamento e
gestão da cidade; garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização; regular o uso, a ocupação e o parcelamento do solo urbano
a partir da capacidade de suporte do meio físico, da infraestrutura de saneamento
ambiental e das características do sistema viário; combater a especulação
imobiliária; preservar e conservar o patrimônio cultural; promover a urbanização e a
regularização fundiária; distribuir equitativamente os equipamentos sociais básicos;
preservar os ecossistemas e os recursos naturais; e promover a acessibilidade e a
mobilidade universal. (FORTALEZA, 2015).

O Plano Diretor Participativo revela dentre os seus princípios, a importância de

delimitar áreas como instrumento de planejamento territorial e urbano com suas

correspondentes funções específicas. No PDPFor estas áreas são divididas entre Zoneamentos

e Zonas Especiais, o segundo se sobrepondo ao primeiro devido às suas características

especiais. Na próxima seção discutir-se-á a respeito das Zonas Especiais de Interesse Social,

objeto do presente estudo (idem).

4.4 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)

Em síntese, as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são um instrumento

urbanístico de regulação que acomete sobre assentamentos precários ou locais para a
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formação de novas moradias, obedecendo a indicadores urbanísticos específicos objetivando

a hegemonia do uso habitacional de interesse social (FORTALEZA, 2019).

De acordo com o PDPFor (Fortaleza, 2015), existem três tipos de ZEIS

determinadas, são elas:

a) ZEIS 1 - Formadas por assentamentos de ocupações irregulares, em área

públicas ou privadas compostas pela população de baixa renda, proposto à

regularização fundiária, urbanística e ambiental, diante da precariedade do

local;

b) ZEIS 2 - Constituídas por conjuntos habitacionais ou loteamentos irregulares,

que em parte estejam urbanizados;

c) ZEIS 3 - Compostas por vazios urbanos, ou seja, áreas que possuem

infraestrutura com terrenos sem edificação, imóvel subutilizado ou não

utilizado.

O universo da pesquisa trata da ZEIS tipo 1, isto é, ocupação desordenada. A

especificidade de cada tipo das ZEIS, traz consigo também diferentes objetivos a serem

auferidos, sendo os objetivos das ocupações irregulares: realizar a execução das funções

sociais, viabilizar a regularização fundiária e urbanística, subtrair os riscos resultantes das

ocupações em áreas impróprias, aprimorar a proposta de infraestrutura urbana e

equipamentos comunitários e, por fim, incrementar o desenvolvimento humano dos

ocupantes.

Cabe ao Poder Público municipal utilizar os seguintes instrumentos para alcançar

a esses objetivos: licença de uso especial para moradias, usucapião especial de imóvel

urbano, permissão de direito real de uso, permissão de uso, cedimento de posse, Plano

Integrado de Regularização Fundiárias (PIRF), assessoria técnica e jurídica grátis, direito de

superfície e, por último, direito de prelação.

O Plano Diretor também prevê a formação de um Conselho Gestor que deve

contar com atuais moradores e com membros do Poder Público municipal. Eles devem

acompanhar todo o processo de formulação, implementação e avaliação do PIRF.
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4.4.1 ZEIS prioritárias

Dentre as 45 ZEIS do tipo 1, foram escolhidas 10 ZEIS prioritárias para

receberem as primeiras análises e estudos em caráter experimental, a fim de tornar um

processo de regularização que atenda às necessidades com base na realidade individual de

cada comunidade. Foi firmada uma parceria entre o Instituto de Planejamento de Fortaleza

(IPLANFOR) com três instituições de nível superior, a Universidade Federal do Ceará

(UFC), a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e a Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

para a elaboração da pesquisa das 10 ZEIS. Cada instituição ficou responsável por três ZEIS,

ficando a UFC com a ZEIS do Pici, além das ZEIS do Poço da Draga e do Bom Jardim.

A importância dessa parceria das instituições públicas e do poder público

municipal está na colaboração da pesquisa científica com o crescimento da cidade, que visa

dar qualidade e uma nova visão às ações para o planejamento urbano de Fortaleza, com

intuito de repensar a cidade de uma forma mais acolhedora e humana.

4.4.2 Plano Integrado de Regularização Fundiária (PIRF)

O Plano Integrado de Regularização Fundiária (PIRF), conforme dito

anteriormente, é um dos instrumentos do PDPFor para as Zonas Especiais de Interesse Social.

Com o objetivo de desenvolver a área nas dimensões urbanística, jurídica, socioeconômica,

de infraestrutura, ambiental, de acessibilidade e mobilidade urbana, ele conta com ações

integradas formadas pelo Poder Público municipal, a Universidade e os moradores do local

(FORTALEZA, 2015).

Previsto no PDPFor (Fortaleza, 2015), o PIRF possui seis eixos principais para a

sua conclusão: diagnóstico da realidade local; normatização especial de edificação,

parcelamento e uso e ocupação do solo; plano de urbanização; plano de regularização

fundiária; plano de geração de trabalho e renda e plano de participação comunitária e

desenvolvimento social. O relatório final deve analisar se os planos estão compatíveis e fazer

a integração de todos eles.
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5 A CONSTRUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ZEIS PICI

Para que seja possível uma análise da implementação da ZEIS Pici, torna-se

necessário organizar a origem desta implementação e como está o seu andamento atualmente.

Desta forma, expor-se-á primeiramente a pesquisa em si do objeto para em seguida abrir uma

seção específica de análise com o parâmetro do ODS 11.

5.1 Zona Especial de Interesse Social prioritária Pici

A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) do bairro Pici (Parque Universitário)

é formada por uma área de 0,86 km². Segundo dados do Plano Local de Habitação de

Interesse Social (PHLIS) de 2012, o local do bairro delimitado como ZEIS abarca quatro

assentamentos precários totalizando cerca de 24.750 habitantes, são eles: Futuro Melhor -

Planalto Pici, Fumaça - Planalto Pici, Entrada da Lua e Conjunto Planalto Pici. O mapa a

seguir ilustra a delimitação da área:

Figura 1 — Mapa da Zona Especial de Interesse Social do Pici.

Fonte: IPLANFOR (2020).
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Como já mencionado no capítulo anterior, a ZEIS Pici é do tipo 1, de ocupação

irregular. A escolha dos Conselhos Gestores das ZEIS 1 e 2, bem como sua composição, está

regulamentada na Lei do PDPFor, mas sua fundamentação e o processo de composição só

ocorreu através do Decreto nº 14.211 do dia 21 de maio de 2018. O Conselho Gestor da ZEIS

Pici possui característica consultiva e deliberativa e conta com a participação da comunidade.

Para a discussão e construção do Plano Integrado de Regularização Fundiária

(PIRF), reuniram-se o Conselho Gestor com moradores, associações, Poder Público

municipal: Instituto de Planejamento de Fortaleza (IPLANFOR), Secretaria Municipal do

Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), Secretaria Municipal de

Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) e vereador representante da Câmara de Fortaleza e a

instituição Universidade Federal do Ceará (UFC).

Todos os dados expostos acima foram retirados do IPLANFOR (2021).

5.2 O marco inicial dos desafios e lutas da comunidade

Apesar do Pici se tornar uma ZEIS em 2009, a luta e os desafios enfrentados do

bairro para uma moradia digna começou bem antes disso. Segundo os documentos fornecidos

pelo morador e conselheiro do Pici, Francisco Fernando Martins, em uma entrevista informal

com ele e sua irmã Cícera da Silva Martins, mobilizadora social da ZEIS Pici, no dia 25 de

abril de 2019, esclareceram-se muitas coisas a respeito dos desafios e conquistas. Uma delas

é que a luta pela garantia e posse do terreno pela comunidade teve início no ano de 1990, ou

seja, é uma luta contínua há 31 anos. A articulação dos moradores nessa época originou-se da

Associação dos Moradores do Campus do Pici - AMOCAP (futuramente alterado para

Associação dos Moradores do Planalto do Pici), do Grupo de Desenvolvimento Familiar

(GDFAM) e da Comunidade Eclesiais de Base (CEBs). A seguir ilustrar-se-á o início da

ocupação em 1990 através de duas fotos também fornecidas pelo Francisco em 2019:
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Figura 2 — Início da ocupação do bairro.

Fonte: Imagem fornecida durante a entrevista com Francisco.

Figura 3 — Início da ocupação do bairro.

Fonte:Imagem fornecida durante a entrevista com Francisco.
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Um dos pontos mais citados por Francisco para o Pici se tornar uma ZEIS e ter

alguma ação concreta, foi o descaso do Poder Público e a burocratização para implementar o

que os militantes do bairro solicitavam. De acordo com ele, se destaca a tentativa de

regularização fundiária e implementação da ZEIS no ano de 2005 através do “Projeto de

Regularização Cidadã: Implementação de ZEIS e Regularização Fundiária em Fortaleza”,

realizado pela ONG Cearah Periferia com financiamento da Secretaria de Patrimônio da

União (SPU) e da Caixa Econômica Federal (CEF) em parceria com as associações do bairro,

que acabou não obtendo a necessária atenção e o projeto não foi concluído em sua totalidade.

O projeto teve 1.450 cadastros com informações socioeconômicas, dentre elas:

documentos recolhidos, identificação da área, dados pessoais do proprietário e do cônjuge,

dados da casa e renda familiar mensal (FREITAS E LIMA, 2012).

[...] nós fizemos um processo aqui que foi Regularização Cidadã na perspectiva de
fazer e regularizar a casa que as pessoas já têm, mas não eram todas as casas, eram
1.000 casas e por nisso houve um processo muito grande que até hoje tá guardado,
onde a gente foi mobilizador de 2005 e 2010, a última reunião onde foi
encaminhado 1.400 documentos, cadastro de pessoas pra enviar pra SPU pra entrar
nesse processo de regularização das casas. Esses 1.400 cadastros foram
encaminhados em 2010, até hoje não foi feito nada, nós estamos em 2019, ou seja,
já houve um processo grande aqui que foi visitado 5.000 casas, uma por uma
durante mais de 1 ano, tendo reuniões de quarteirão pra explicar o que era a
regularização fundiária e inclusive ZEIS, isso em 2010 encerrou esse processo, a
gente levou umas 300 pessoas da comunidade pra entregar oficialmente esses 1.400
cadastros pra se iniciar o processo de regularização dessas casas e isso morreu. A
única notícia que nós fomos lá atrás é de que eles não sabem nem onde tão esses
cadastros, só pra você ter ideia do desrespeito que os órgãos públicos têm com as
pessoas. (Trecho retirado da conversa da pesquisadora com o morador e conselheiro
Francisco em 2019).

Francisco também falou de como isso impactou negativamente em como os

moradores enxergariam as próximas ações do Pici como ZEIS, que muitos deles inclusive já

perguntavam “e aquele processo que teve que eu dei meu nome, fiz meu cadastro, cadê?”. O

que se mostra é que há um descrédito por parte dos moradores do bairro.

Assim sendo, a descontinuidade do processo urbano e a inexistência de

demonstrações técnicas por parte da instituição responsável pela implementação da política

gera um sentimento de resistência da população a outras políticas, isso significa que a

implementação da ZEIS, além de todos os desafios, sofreu também uma possível

desvalorização dos moradores. Howlett (2013) menciona um dos motivos em que pode

causar uma interrupção do processo de implementação:
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São diversos órgãos burocráticos, em diferente níveis de governo (nacional,
estadual, provincial ou local) que estão geralmente envolvidos na implementação da
política, cada qual com seus interesses, ambições e tradições particulares, que
afetam o processo da implementação e dão forma a seus resultados, em processo de
governo ou governança de múltiplos níveis [...] A implementação executada por
órgãos públicos é, com frequência, um esforço de muitos anos, o que significa dizer
que o financiamento contínuo de programas e projetos, na maior parte, não é
permanente nem garantido, mas, pelo contrário, exige negociação e discussões
contínuas tanto no interior como entre as divisões políticas e administrativas do
Estado. (HOWLETT, 2013, p. 180).

Ainda durante a conversa com o Francisco, percebeu-se outro importante

destaque da luta pelo direito à cidade. No ano de 2014, mesmo após 5 anos da delimitação do

Pici como ZEIS no PDPFor, faltava uma regulamentação por parte da Prefeitura de Fortaleza.

Foi só nesse período que a comunidade conseguiu participar do Comitê Técnico e Setorial

Comunitário das Zonas Especiais de Interesse Social e após várias reuniões conseguiram dar

um encaminhamento às pautas da escolha do Conselho Gestor e datas para início do Plano

Integrado de Regularização Fundiária (PIRF).

A eleição do Conselho Gestor aconteceu 9 anos após a determinação do bairro

como Zona Especial e segundo Francisco, esse mérito pertence aos próprios moradores

engajados na luta, pois foram eles que exigiram isso por anos, até que ocorresse. E a

elaboração do Plano Integrado de Regularização Fundiária não fica para trás, o PIRF também

teve um atraso por questões burocráticas de convênio entre a UFC e a competência pública

encarregada.

Apesar de na data da conversa não haver ainda o PIRF, através de pesquisa

documental pôde-se constatar que a participação social foi crucial também para elaboração do

plano.

5.3 O processo do PIRF do Pici

Diante do que fora escutado durante a conversa com o Francisco, buscou-se

aprofundamento e acompanhamento das ações que estavam previstas, como o PIRF. Através

do comparecimento da pesquisadora nas reuniões sobre o PIRF nos dias 30 de agosto de 2019

e 04 de outubro de 2019, apenas como observadora, e da leitura dos documentos finalizados e

publicados, pôde-se constatar o engajamento dos moradores presentes. O que se mostra é que

houve muito trabalho, desafio e luta para pouco resultado proporcional.

Segundo o Portfólio de Trabalhos de Campo do PIRF da ZEIS Pici (2020), o

plano começou a ser discutido com mais frequência após a escolha do Conselho Gestor ainda
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no ano de 2018. Na primeira reunião do Conselho Gestor, alguns receios foram citados por

um dos conselheiros, um quanto à legitimidade que o PIRF teria diante do Poder Público e a

importância de haver a participação dos representantes institucionais, justamente para dar

essa segurança na efetividade do plano e o outro sobre o descrédito da população em

consequência de projetos anteriores prometidos e não concluídos.

Durante a reunião do Conselho Gestor, Francisco ressalta a importância da

aceitação dos moradores nesse primeiro projeto de regularização fundiária não efetivado, ele

afirma também que a pesquisa para construir o projeto do zero só foi bem-sucedida por causa

da existência dos mobilizadores sociais que faziam parte da própria comunidade.

Definição de mobilização social:

Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob
uma interpretação e um sentido também compartilhados. [...] Participar ou não de
um processo de mobilização social é um ato de escolha. Por isso se diz convocar,
porque a participação é um ato de liberdade. As pessoas são chamadas, mas
participar ou não é uma decisão de cada um. Essa decisão depende essencialmente
das pessoas se verem ou não como responsáveis e como capazes de provocar e
construir mudanças. (TORO; WERNECK, 2018, p. 5).

Essa contratação dos mobilizadores sociais se mostrou essencial para aceitação ao

trabalho coletivo, além da sensibilização dos moradores no processo contínuo de construção

com demandas prioritárias solicitadas pela comunidade. No documento de Portfólio do

Trabalho de Campo (2020) mencionou-se acerca da eficiência da capacitação dos

mobilizadores, visto que eles entendiam a motivação do que havia por trás da mobilização,

eles detinham do sentimento de identidade e pertencimento pelo local de moradia.

Para obtenção do PIRF, com fins de ser um instrumento para exigência de direitos

da comunidade com o Poder Público municipal, ficou determinado que seriam criados um

Plano de Trabalho e um Diagnóstico Socioeconômico, Físico-ambiental, Urbanístico e

Fundiário e que, após esse Diagnóstico, seria criado um plano individual de cada um desses

eixos e ao final haveria o documento de Compatibilização dos Produtos e Finalização do

PIRF. Antes da criação do Plano de Trabalho do PIRF, houve um curso de capacitação para

os mobilizadores sociais que foram fundamentais na implementação de todo o processo.

De acordo com o documento de Compatibilização dos Produtos e Finalização do

PIRF (2020), a primeira etapa do Plano de Trabalho foi a transmissão das atividades previstas

e a estratégia para a participação da comunidade. Entre elas: escolha dos mobilizadores

sociais; seminários entre alunos e professores da UFC e coordenadores das áreas específicas
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em prol da organização e divisão do trabalho; estratégias de mobilização envolvendo escolas

e outros; reuniões com o Conselho Gestor para planejamento; criação de material gráfico para

divulgação; definição de metodologias para participação; discussão sobre locais adequados

para as reuniões; oficinas com as lideranças locais envolvendo os moradores para

apresentação do PIRF e esclarecimentos sobre os conceitos relacionados e, por fim, palestras

de especialistas relacionadas à política urbana e espaço público.

Na segunda etapa, do Diagnóstico, a construção do plano contou com os cursos

de Ciências Sociais, Geografia, Ciências Econômicas, Direito, Gestão de Políticas Públicas e

Arquitetura e Urbanismo. As principais atividades eram a junção do material já existente

sobre a ZEIS Pici e a pesquisa prévia da caracterização físico espacial e socioeconômica,

mapeamento das áreas de riscos, identificação da existência de equipamentos públicos,

mapeamento das demandas dos moradores e, após a pesquisa, a construção do diagnóstico

geral da ZEIS.

Durante o Diagnóstico, foram elaborados mapas sociais com indicadores das

condições de vida e de trabalho. No documento de Compatibilização dos Produtos (2020) é

citado Pickles (1999), ele afirma que a cartografia social demonstra os mapas como grande

influenciador da construção identitária socioespacial, isto é, consegue criar um sentimento de

pertencimento e a consequência disso é a participação social. Sua importância se demonstra

para conhecimento dos contextos, dos conflitos e das lutas sociais, tornando-se assim,

ferramentas atuais de mobilização auxiliando no entendimento da realidade, tanto espacial,

como de ações que geram soluções para o território. Nessa perspectiva, o documento (2020,

p. 28) gera uma reflexão quanto aos mapas:

[...] o território da comunidade do Pici [...] se caracteriza por estar mais fortemente
ligado ao campo simbólico do que as simples relações de poder, a propriedade ou ao
controle sobre um determinado espaço. O sentimento de pertencimento ao espaço
urbano, à história, às lutas, à identidade, às práticas, às vivências, à religiosidade,
entre outros, aglutinaram-se nessa experiência formando uma conjuntura
legitimadora dos territórios.

Ainda no Diagnóstico Geral da ZEIS Pici, teve a aplicação de um questionário

executada pelo grupo da Sociologia, considera-se o primeiro contato efetivo com os

moradores das ZEIS que não faziam parte do Conselho Gestor e que não conheciam o PIRF

ainda, dessa forma, além de o questionário ajudar no diagnóstico e ouvir a demanda da

comunidade, serviu também para difundir a construção do plano. A consequência dessa
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construção foi o conhecimento adquirido dos sociólogos quanto às prioridades da

comunidade e a diversidade cultural do bairro.

A terceira etapa, intitulada como Plano da Normatização Especial de

Parcelamento, Edificação, Uso e Ocupação do Solo, exibiu a análise das características

tipológicas e morfológicas da ZEIS, contribuindo para a escolha de diretrizes urbanísticas e

intervencionistas de acordo com a realidade local, obedecendo à infraestrutura do município.

A Arquitetura foi parcialmente responsável pela construção deste plano.

Quanto à quarta etapa, o Plano de Regularização Fundiária, expôs um conjunto de

ações jurídicas, urbanísticas e socioambientais que juntas poderiam legalizar e estruturar

formalmente as ocupações irregulares. A manifestação da proposta se dá através da

demonstração de instrumentos jurídicos aplicáveis aos casos concretos para a regularização

fundiária. O curso de Direito contribuiu de forma significativa para a conclusão do plano.

O Plano Urbanístico, definido como a etapa de número cinco, foi apresentado ao

plano alternativas para ajustar padrões e projetos urbanísticos relacionados à preservação

ambiental, condições mínimas de salubridade e infraestrutura viária, visando a redução do

número de remoções e reassentamentos.

Na sexta etapa do PIRF, o Plano de Geração de Trabalho e Renda protagonizado

pela equipe de Economia, procurou-se seguir os princípios da economia solidária, para a

criação de ações que priorizasse a economia local através de uma técnica de formação

baseada na participação e na soberania da comunidade. O Plano aplicou atividades que

destacam as vocações e potencialidades da população local, desenvolvendo os projetos

produtivos que já existiam e dando oportunidade para novas iniciativas por meio de

capacitações em oficinas e jornadas.

A sétima e penúltima etapa, definida como Plano de Participação Comunitária e

Desenvolvimento Social, teve por finalidade a construção de ferramentas para avaliar as

políticas públicas do PIRF. A equipe de Políticas Públicas pôde contribuir com o PIRF por

meio da pesquisa, do diálogo e das ações que intensificaram a participação comunitária. Com

uma visão multidisciplinar, em conjunto com a população local, aprovaram os diagnósticos

integrados abrangendo as dimensões: social, econômica, cultural, produtiva, ambiental e

político-institucional. Teve um importante papel no PIRF de fortalecimento dos métodos de

informação, mobilização, organização e capacitação.
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A oitava etapa, já mencionada acima, teve por objetivo compatibilizar todos esses

planos de forma sintética e de linguagem acessível focando nos principais conteúdos. A

seguir mostrar-se-á um quadro contendo as datas das aprovações de cada plano citado:

Quadro 1 — Aprovação dos produtos do PIRF.

Fonte: Portfólio de Trabalhos de Campo (2020).

O processo do PIRF, que inicialmente estava previsto para ser entregue em 2019,

segundo o Francisco, levou mais de um ano para sua conclusão. Fatores como a pandemia da

Covid-19 influenciou diretamente neste atraso, mas há uma responsabilidade por parte do

Poder Público municipal que por conta das burocracias durante o planejamento contribuiu

também para a postergação da entrega final.

A experiência da construção do PIRF utilizando diferentes saberes acadêmicos e

populares em cada um dos planos, contribuiu para um trabalho que considerou a
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multidisciplinaridade nas reuniões, nas oficinas, nos cursos de capacitação, de forma com que

houvesse uma efetividade do uso do local comunitário, trazendo os aspectos de legalidade e

organização nos âmbitos físico, econômico, geográfico, simbólico e social, cada um deles

utilizando a pesquisa específica para projetar um resultado final, sempre com o denominador

em comum de território como moradia e relações sociais.

A partir do que foi explanado, salienta-se o reconhecimento do modelo de

implementação denominado bottom-up, citado em outro capítulo. O modelo, por sua vez:

[...] enfatiza que a discricionariedade dos implementadores é inevitável e pode ser
desejável, já que esses atores detêm conhecimento das situações locais e podem
adaptar o plano a elas (O'BRIEN & LI, 1999). Tais ajustes podem ser possíveis
fontes de inovação, dependente, no entanto, das capacidades do Estado.
(D’ASCENZI; LIMA, 2013).

Além disso, pode-se ressaltar também quanto à participação social da ZEIS Pici

na construção do PIRF, de modo que é identificado o tipo de participação de acordo com

Avritzer (2008):
[...] é o que denominamos de desenho participativo de baixo para cima (FUNG e
WRIGHT, 2003 e BAIOCCHI, 2003). Neste caso, do qual o orçamento
participativo no Brasil é o exemplo mais conhecido, há a livre entrada de qualquer
cidadão no processo participativo e as formas institucionais da participação são
constituídas de baixo para cima. [...] podemos pensar nas eleições de delegados pela
população e na eleição de conselheiros pela população. Ambos os processos
ocorrem de baixo para cima (SANTOS, 1998; ABERS, 2000; AVRITZER, 2002b).
[...] não significa diminuir a iniciativa do Estado em implantá-lo, mas apenas
enfatizar que esta iniciativa cria uma institucionalidade de baixo para cima.
(AVRITZER, 2008).

5.4 Análise da implementação da ZEIS Pici de acordo com o ODS 11

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conforme visto

anteriormente, não são obrigatórios para os países que os adotaram, porém existe um

comprometimento voluntário e uma responsabilidade para o seu cumprimento. Dessa forma,

os programas e políticas do governo federal têm o dever de contribuir para o alcance das

metas do ODS 11. E quanto às políticas urbanas já existentes, cabe mencionar a Lei do

Estatuto da Cidade que já adere à sustentabilidade em suas diretrizes e, assim, cumpre um

papel importante na Agenda 2030, como já mencionado no capítulo anterior.

O monitoramento dos progressos dos ODS também fica a cargo de cada país. De

acordo com Pereira (2019), a mensuração do processo sofre dificuldade em decorrência da
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coleta de dados, na maioria das vezes, sendo descentralizada de competência local. Quanto

aos indicadores de acompanhamento de desempenho do ODS 11, mesmo não

intencionalmente, o instrumento ZEIS no Pici consegue contribuir para sua aferição em

pequena escala, visto que o Diagnóstico Geral pôde conseguir dados atuais da área. Ainda

assim, é insuficiente quanto à proporção entre a ZEIS e a unidade de federação.

As metas do ODS 11 consolidam os instrumentos já utilizados na ZEIS Pici,

como a função social da cidade, a participação popular e o direito à cidade sustentável. A

meta 11.1 BR do ODS, como já visto ao decorrer da pesquisa, tem como uma de suas

premissas “urbanizar os assentamentos precários de acordo com as metas assumidas no Plano

Nacional de Habitação”. Cabe explanar que dentro de seus objetivos e estratégias, o Plano

inclui o instrumento ZEIS como um dos tópicos da obrigação da iniciativa do poder público

de promover a regularização fundiária de interesse social e do dimensionamento da

quantidade de terra necessária para a produção de Habitação de Interesse Social.

Nota-se que a ZEIS Pici demonstra certa limitação no que diz respeito ao ODS

11, visto que o impacto da ZEIS Pici por mais efetivo que seja no bairro, considera-se ínfimo

para o todo. Porém, à medida que mais ZEIS adotem a construção do PIRF, maior será a

contribuição e o impacto às vistas do ODS 11. Mas vale considerar a burocratização para a

implementação, como por exemplo a votação para a formação do Conselho Gestor e a

construção do PIRF, fatos que só ocorreram por mérito da mobilização da comunidade. Dessa

forma, torna-se inviável que nas condições atuais de implementação da política urbana

brasileira, as ZEIS de todo o Brasil consiga contribuir efetivamente com o ODS 11 até 2030.
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6 CONCLUSÃO

A desigualdade e vulnerabilidade social, apontadas principalmente nas moradias

precárias que enfrentam a cidade informal e espontânea, é um problema a ser tratado com

urgência. A ZEIS surge como uma delimitação de áreas que necessitam dessa atenção

especial, mas durante a pesquisa constatou-se que o Poder Público se mostra muito engessado

quanto à implementação de alguma política especial para ZEIS, conforme discutiu-se no

capítulo que marca as lutas e os desafios enfrentados pela comunidade do Pici.

A vivência da elaboração do Plano Integrado de Regularização Fundiária (PIRF)

do Pici, teve como finalidade garantir um instrumento completo de exigência de direitos e a

moradia digna, direito este conquistado, mas ainda não implementado. É de suma

importância que uma das primeiras ZEIS de Fortaleza a terem o Plano construído, o Pici,

tenha tido tanto engajamento comunitário quanto à essa formulação. As práticas

participativas expandem a colaboração da população em ações nas quais os próprios cidadãos

assumem uma responsabilidade, por consequência há um aumento e uma troca de todos os

tipos de conhecimentos e aprendizados.

O reconhecimento de práticas da gestão democrática e participativa, como foi o

caso da ZEIS Pici, demonstra intenso impacto positivo nas políticas urbanas. A atuação

municipal no que concerne à política pública territorial conseguiu integrar a

interdisciplinaridade, sendo o Poder Público municipal o responsável por permitir a

implementação e gerar recursos para o PIRF, deixando um legado governamental para a

população. Demonstra-se uma evolução quanto à forma de planejamento urbano da cidade

nos moldes participativos.

Quanto às críticas a respeito da continuidade de políticas urbanas anteriores e o

processo de burocratização para efetuar simples demandas como a eleição do Conselho

Gestor, demonstram a necessidade de o Estado aprimorar a execução/implementação da

política e otimizar o tempo para conclusão de cada atividade proposta.

A análise da ZEIS Pici, com base no parâmetro do ODS 11, conseguiu enxergar

uma conexão entre ambas as políticas públicas, novamente ressalta-se apenas quanto à

amplitude da entidade federativa em comparação com a área da ZEIS e a inviabilidade, em

tempo hábil (2030), de espalhar em todo o país a aplicação do Plano que será responsável

pela mudança dos indicadores locais, nos atuais moldes que o Estado se comporta na

implementação de uma política.



46

Espera-se que a pesquisa contribua para os profissionais gestores de políticas

públicas que buscam o fortalecimento e o comprometimento na execução das políticas,

principalmente para o combate à desigualdade social. Por fim, cabe destacar que, para

contribuir mais efetivamente e conseguir investigar mais as categorias, a pesquisa possui uma

abrangência com possibilidades de ser aprofundada em uma dissertação de mestrado.
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