
Este livro integra uma série de análises sobre as experiências fina-
listas dos ciclos anuais de premiação do Programa Gestão Pública e
Cidadania, que se realizam desde 1996. O Programa é uma iniciativa
da Fundação Getulio Vargas e da Fundação Ford, com apoio do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Mais
do que a premiação, seu objetivo é a disseminação das práticas inova-
doras dos governos subnacionais (prefeituras, governos estaduais e or-
ganizações próprias dos povos indígenas).

Para isso, o Programa tem produzido livros, vídeos e programas de
rádio sobre as experiências, além de manter na Internet um banco de
dados com todas as inscrições recebidas para os ciclos de premiação
(http://inovando.fgvsp.br). A organização deste livro faz parte do es-
forço para disseminar tais inovações e possibilitar que um número cada
vez maior de governos subnacionais encontrem soluções adequadas
aos problemas de suas comunidades.
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2 As 20 experiências finalistas de 2002 representam bem a riqueza
do material recebido pelo Programa, tanto no que se refere à abrangência
geográfica quanto à diversidade de áreas de atuação. Em relação ao
primeiro aspecto, por exemplo, chama a atenção a presença de duas
experiências de Roraima (Programa Braços Abertos, de Boa Vista, e Pro-
jeto Anike), no extremo norte do país, e de outras quatro da região Sul
(Cidadania em Cadeia para o Direito do Futuro, do Presídio Masculino
de Florianópolis; Formação de Parcerias e Geração de Renda nas Comu-
nidades Rurais, de Lontras-SC, Licenciamento Ambiental para Redes
de Infra-Estrutura Urbana, de Porto Alegre e Consórcio Intermunicipal
de Resíduos Sólidos Urbanos – Citresu, de dez municípios gaúchos).

Qualquer que seja a região, as inovações acontecem tanto na zona
rural como nos grandes e médios centros urbanos. No entanto, a pre-
sença expressiva de iniciativas com origem nos municípios eminente-
mente rurais chama a atenção para o fato de que,  não obstante a cres-
cente urbanização do país, ainda têm grande importância as ações vol-
tadas à população do campo. Para essa população, têm se destacado as
experiências que buscam eliminar o clientelismo e estabelecer práticas
de gestão participativa, estímulo ao associativismo e apoio à agricultu-
ra familiar como forma de gerar renda e impulsionar o desenvolvimen-
to local. Caminham nessa direção duas experiências que se desenvol-
vem em contextos bem diferentes: o Programa Boa Safra, de Limoeiro
do Norte (CE) e a Formação de Parcerias e Geração de Renda nas Co-
munidades Rurais, de Lontras (SC)

No que se refere à diversidade de áreas de atuação, estão contem-
pladas desde a agropecuária até a segurança pública. Observa-se tam-
bém uma variedade em relação ao público abrangido pelas experiênci-
as: algumas tem um caráter generalizante, beneficiando grandes par-
celas da população. Outras, mais focalizadas, dirigem-se a grupos es-
pecíficos (como o Programa de Atenção à Pessoa Portadora de Ostomia,
da cidade do Rio de Janeiro), incluindo mulheres (Centro Integrado de
Atendimento à Mulher - CIAM, do Rio de Janeiro, e Comissão Perinatal,
de Belo Horizonte), comunidades indígenas (Projeto Jejy, dos guaranis
do litoral paulista, além do já mencionado Projeto Anike) e crianças
(Escola Pantaneira, de Aquidauana-MS).



3Da mesma forma, há experiências complexas, que envolvem uma
multiplicidade de projetos (Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Setor
Têxtil, de Campina Grande-PB, e o já citado Programa Braços Aber-
tos), e outras mais simples, focadas num objetivo bem preciso.

Deve-se ressalvar, porém, que diversas iniciativas se desenvolvem
numa zona fronteiriça entre duas ou mais áreas, até porque qualquer
classificação sempre implica um grau de arbitrariedade por parte de
quem analisa as experiências. Os responsáveis por sua execução estão
mais interessados em resolver os problemas da população do que em
saber se o programa, projeto ou atividade pertence a esta ou aquela
área. O Projeto Amigos do Lixo (Guaratinguetá-SP), por exemplo, vol-
ta-se para a temática ambiental, mas também se preocupa com a in-
clusão social de um segmento da população pobre. Já o Projeto Movi-
mento das Mulheres Empreendedoras (Ceará), por sua vez, destina-se a
promover a geração de renda, mas ao mesmo tempo apresenta um
importante impacto sobre as questões de gênero.

Por fim, há temas que perpassam várias iniciativas, seja como o
enfoque principal, seja como um de seus aspectos secundários. Esse é
o caso do empreendedorismo (no supracitado projeto de Campina
Grande e também no Pró-Confecções, de Goianésia-GO; bem como
no Projeto Movimento das Mulheres Empreendedoras), da participação
popular (Rede Pintadas, de Pintadas-BA, além dos mencionados Or-
çamento Participativo Interativo, Conselhos Comunitários de Defesa
Social e Programa Braços Abertos), do associativismo (Programa Boa
Safra, Formação de Parcerias e Geração de Renda nas Comunidades
Rurais e Projeto Amigos do Lixo, só para citar alguns) e da melhoria
dos serviços públicos Poupatempo e Comissão Perinatal, entre outros).

Como pontos em comum entre todas as experiências, destacam-
se o impacto positivo que elas apresentam na vida de seus beneficiários,
a possibilidade de serem repetidas em outras localidades e a utilização
responsável dos recursos públicos, visando à auto-sustentabilidade. Tais
características ajudam a defini-las como inovações e a compor o retra-
to de uma gestão pública com cidadania.

Os organizadores
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Resumo
A Rede Pintadas é uma organização informal instituída em 1999

que reúne 11 entidades do Município de Pintadas, interior da Bahia.
Congrega organizações sociais, projetos de autogestão, organizações pro-
dutivas, culturais e religiosas. De forma representativa, tem como fun-
ções principais avaliar, propor, planejar e implementar políticas públi-
cas, além de empreender esforços e iniciativas de geração de emprego e
renda. Possui um coordenador remunerado que tem a responsabilidade
de acompanhar as atividades das 11 entidades e articular ações integra-
das. A responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pintadas é acessória
à Rede, sendo uma das suas protagonistas e principal articuladora. Este
texto destaca os alcances políticos e sociais da Rede, além dos elemen-
tos históricos que são essenciais para a compreensão de todo o processo.

Fernando Fischer e
Antônio Nascimento1

Projeto
Rede Pintadas
PINTADAS (BA)

1 Administradores
formados pela Escola
de Administração da
Universidade Federal
da Bahia.



4 Contexto do Município
Pintadas é um pequeno município de pouco mais de 11 mil habi-

tantes (IBGE), situado no semi-árido baiano, na área do Polígono das
Secas, na Microrregião de Feira de Santana, a cerca de 200 km ao noro-
este de Salvador..

Aproximadamente 63,8% de sua população reside na área rural –
em contraposição com a média de 37,6% do Estado da Bahia. Os índi-
ces pluviométricos indicam precipitações irregulares, que variam entre
300 e 1000 mm/ano e uma média anual de 600 mm, o que denota uma
área de convivência permanente com a seca.

Ainda há uma forte concentração de terras em Pintadas, sendo
que 80% dos produtores possuem somente 15% delas. Os grandes fa-
zendeiros dedicam-se à pecuária bovina extensiva, atividade que pres-
cinde de mão-de-obra intensiva, enquanto que os pequenos produto-
res criam cabras e ovelhas e cultivam alimentos de subsistência como
milho, feijão e mandioca, altamente suscetíveis à seca.

A concentração fundiária, o uso inadequado dos recursos naturais,
o baixo nível de renda e a escassez das oportunidades de emprego tor-
naram-se, ao longo dos anos, forças propulsoras de um fenômeno local
que chama a atenção pelos números: a migração sazonal para o Sudes-
te, em particular o Estado de São Paulo.2  A cada ano, cerca de três mil
trabalhadores, majoritariamente homens, partem para trabalhar fun-
damentalmente nas usinas de álcool do interior de São Paulo. Se con-
siderarmos a População Economicamente Ativa (PEA) e a população
absoluta, esse número é bem mais do que expressivo. Ele afeta o modo
se dão como as interações sociais e tem uma relação direta com o papel
assumido pelas mulheres e pelos jovens.

A mulher acabou assumindo todas as responsabilidades na ausên-
cia do marido/companheiro, desde as tarefas mais prosaicas até a ges-
tão financeira de suas propriedades, o que certamente se refletiu no
contexto social local. Observa-se que a questão de gênero permeou e
ainda perpassa todos os movimentos sociais de Pintadas.

Quanto aos índices de maior amplitude no campo social, como o
ICV - Índice de Condições de Vida (0,472), IDH – Índice de Desen-
volvimento Humano (0,387) e IDI – Índice de Desenvolvimento In-

2 O Município possui
linhas de transporte

rodoviário direto
para São Paulo,
porém não para

Salvador (um
microônibus faz a

ligação para Feira de
Santana).



5fantil (0,366), temos que Pintadas situa-se na faixa de baixo desenvol-
vimento humano, de acordo com a metodologia do Programa de De-
senvolvimento das Nações Unidas (PNUD).

Histórico
Para entender melhor o que é hoje o Município de Pintadas e o

Projeto Rede Pintadas, é preciso voltar ao início da década de 80 e
remontar ao surgimento do movimento social que deu origem a essa
experiência.

Papel da Igreja

Como muitas localidades espalhadas pelo Brasil, a gênese da mo-
bilização social em Pintadas se deu por meio das Comunidades Ecle-
siais de Base (CEBs), grupos criados pela Igreja Católica para traba-
lhar outras questões ligadas não somente à espiritualidade e à religio-
sidade dos fiéis, mas à realidade cotidiana das pessoas.

Baseando-se em tradições populares voltadas ao trabalho solidário
e apoio mútuo – tendo expressões significativas, como o “boi rouba-
do” (lavrador beneficiado com a atividade coletiva oferece um almoço
matando um boi, com festa ao longo do dia de trabalho) e a “Baleia”
(em que durante um turno do dia se carpe a roça de um dos integran-
tes da comunidade) e o “boi comunitário” – a Igreja encontrou um
terreno fértil para fortalecer a prática da solidariedade, gratuidade e
partilha por parte dos trabalhadores rurais, fundamentos do espírito
cristão, segundo a Teologia da Libertação. O mutirão convertia-se, as-
sim, em um instrumento de trabalho a serviço da comunidade.
(MOURA, 2001).

A partir desses esforços de sensibilização e mobilização, forma-
ram-se subgrupos, que canalizaram as iniciativas e as práticas prega-
das pela Igreja: o Conselho Pastoral das Comunidades (CPC), para o
qual cada uma das 32 comunidades elegia dois representantes e o
Conselho Pastoral de Jovens (CPJ), com representantes jovens de cada
comunidade. É nesse ponto que se inicia um processo de
conscientização das comunidades acerca de temas sociais como seca,



6 miséria, pobreza, oportunidades, educação, opressão, terra, reforma
agrária, política, etc. As comunidades começavam a enxergar de uma
maneira diferenciada a crueza da sua realidade nordestina, em pleno
semi-árido baiano. O fatalismo de que “tudo deve-se a Deus” e nada
tem resolução passa a ser refletido, questionado e colocado em xeque
pelas comunidades. Paulatinamente, desenvolve-se uma consciência
dos direitos e deveres dos cidadãos, que se traduziu, inicialmente, na
luta pela terra.

Nesse contexto, o Conselho Pastoral de Jovens e um grupo mais
amplo de jovens denominado JPL (Juventude Procurando a Liber-
tação) assumiram um papel importante e simbólico, pois demons-
traram concretamente que o futuro estava sendo construído em uma
espécie de celeiro de lideranças.

É interessante notar hoje – justamente quando o protagonismo
juvenil e questões de gênero estão na ordem do dia de instituições de
financiamento e apoio às ONGs – que esses temas já fazem parte da
vida de Pintadas há muitos anos. Percepção, essa, corroborada pelo
fato de que grande parte das lideranças das instituições que compõem
a Rede ser de ex-integrantes desses grupos jovens. Além disso, não é
por acaso que Pintadas tem uma associação de mulheres, uma prefeita
mulher por dois mandatos seguidos e três vereadoras.

Em paralelo à crescente conscientização social, um fato marcou a
comunidade profundamente e toda a trajetória da participação popu-
lar em Pintadas: a Luta do Lameiro.

Luta do Lameiro

“Em Pintadas, uma coisa nasce a outra”.
(Elias Oliveira Rios, Escola Família Agrícola)

Em 1985, dezesseis famílias foram expulsas de suas terras na Co-
munidade do Lameiro por um grileiro, o que gerou forte solidariedade
dos agricultores do município às famílias, com decisivo apoio da Igreja
Católica e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.



7De certa forma, a Luta do Lameiro foi a pedra angular dos movi-
mentos sociais em Pintadas. Segundo Julita Trindade de Almeida,
Secretária da Saúde de Pintadas e ex-integrante do JPL, a “luta da
terra foi uma escola, durante dois anos”, com o surgimento de vários
outros movimentos a partir desse acontecimento, que envolveu di-
retamente 16 famílias pela luta da posse de terras.

Depois de inúmeros mutirões, negociações políticas, debates, ma-
nifestações populares e confrontos, o então programa de reforma agrária
do governo federal desapropriou 250 hectares de terra para que essas
famílias fossem assentadas. No entanto, logo houve a percepção de
que a terra era importante, mas sozinha não resolveria o problema da
maioria dos produtores familiares da região, obrigados a emigrar parte
do ano para São Paulo em busca da subsistência.

Desse modo, houve um grande intercâmbio entre as comunida-
des e uma aproximação de pessoas ligadas à Companhia de Desenvol-
vimento e Ação Regional da Bahia (CAR), ligada à Secretaria de Pla-
nejamento, do Governo do Estado da Bahia, à Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e à Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural da Bahia (Ematerba), órgão vinculado à
Secretaria da Agricultura do Governo da Bahia, que se envolveram
diretamente na resolução do conflito, deixando um saldo de conheci-
mentos técnicos que mais tarde seriam incorporados pelas comunida-
des. Perduram até hoje os vínculos, pessoais inclusive, entre esse gru-
po e o município de Pintadas.

Resultou daquele momento a sensibilização a respeito da luta
pela terra e de que isso não era uma problemática exclusiva daque-
las 16 famílias, mas de grande parte das famílias do município.
Afinal, suas demandas não poderiam ser tão diferentes das apre-
sentadas pelo restante da população: terra, produção, renda, saú-
de, educação, apoio, participação popular, segurança, etc. Apesar
dos anos conturbados, a Luta do Lameiro deixou um saldo positivo
desproporcional à sua amplitude pontual. O capital social decor-
rente desse processo foi muito importante para a construção do
que seria o Projeto Pintadas/BNDES.



8 Projeto Pintadas/BNDES3

“Novos grupos, a partir da percepção
de que lutas específicas se travavam em lutas maiores.”

(Maria Alvina de Souza Silva,
Vereadora do PT e Presidente da

Associação de Mulheres de Pintadas)

Com o apoio de técnicos da Companhia de Desenvolvimento e Ação
Regional da Bahia, procuraram-se alternativas produtivas que viabilizas-
sem a agricultura familiar e foi elaborado um projeto de US$ 1,5 milhão
para 300 famílias, financiado a fundo perdido pelo BNDES.

A idéia era constituir vários grupos de sete a 10 famílias, cada uma
doando ao grupo três hectares de terra por um período de 10 anos para
constituir uma área que seria trabalhada coletivamente pelas famílias
do grupo. Em alguns grupos, famílias doaram mais terra para permitir
a participação de produtores sem-terra. Os investimentos e o trabalho
na terra do grupo seriam coletivos, permitindo a escolha das melhores
áreas para construir o açude, plantar mandioca, etc. Nos anos de 1989,
90 e 91 foram criados respectivamente 15, 12 e sete grupos, chegando
a 32 grupos no total, em vez dos 44 previstos.

Hoje, não existe mais nenhum grupo em funcionamento. Todos se
desfizeram, a maioria deles inclusive bem antes do final do projeto. Pode-
se dizer, conforme José Albertino Lordelo, técnico da CAR com vários
anos de relação com o município e ex-coordenador do Plano de Desen-
volvimento do Assentamento do Lameiro, que o “projeto carecia de
racionalidade econômica, pois não havia gestores, mas lideranças” e
misturava dialeticamente a “iniciativa privada e a coletividade”.

No entanto, além de ter sido espaço de experimentação e de difu-
são técnica, os grupos do Projeto Pintadas/BNDES foram também um
espaço de recomposição dos laços sociais que permitiram reforçar as
relações de confiança e solidariedade entre os produtores e a constru-
ção de uma identidade de grupo como agricultores familiares. Do mes-
mo modo, o papel do Projeto Pintadas/BNDES foi absolutamente no-
tável, na medida em que colocou os produtores em contato com pesso-
as, instituições externas e até internacionais, que apóiam até hoje o
desenvolvimento do município.

3 Esse trecho
compila e

reorganiza
informações do

trabalho de Bazin
(vide Referências

Bibliográficas).
4 Dados relativos a

2002.



9Embora o financiamento do BNDES fosse a fundo perdido, os
grupos efetuaram o ressarcimento da metade do dinheiro recebido
para formar um fundo rotativo que continua beneficiando a comuni-
dade até hoje, tendo viabilizado, por exemplo, a construção do Centro
Comunitário de Serviços de Pintadas (CCSP).

A  organização do Projeto Pintadas/BNDES permitiu um acúmu-
lo de capital social que atualmente se reflete no dinamismo da Rede
Pintadas e no desenvolvimento do município. Dessa forma, esse Pro-
jeto não pode ser encarado como mal sucedido, sob pena de enfocar-
mos apenas o lado econômico e desprezarmos os aspectos sociais.

Prefeitura Popular de Pintadas

“Mas onde ficou a luta política?”
(Neusa Cadore, Prefeitura de Pintadas)

“O poder público municipal é resultado dessa
rede de relações sociais”.

(Welber Santos, Coordenação da Rede Pintadas)

O Projeto Pintadas/BNDES, ligado diretamente à produção, sus-
citou o questionamento de que faltava um projeto político para o
movimento, o que desencadeou a formação do Partido dos Traba-
lhadores (PT) no município, em 1988. Apesar da derrota enfrentada
nas duas primeiras eleições, 1988 e 1992, um caminho sem volta no
campo político-partidário (e da gestão pública) tinha se iniciado,
com o engajamento de diversas lideranças no corpo do Partido. Nota-
se, desde sempre, uma linha tênue que separa o que é político-parti-
dário e o que é social e comunitário, numa espécie de comunhão dos
interesses públicos e coletivos que se operacionaliza por meio e na
Rede Pintadas.

 Grande parte do corpo de técnicos e profissionais que compõe a
Prefeitura ou integram o PT local têm um duplo papel junto a Rede
Pintadas, como é o caso da prefeita, da secretária de Educação, do
presidente do SICOOB Sertão e da Câmara de Vereadores, da
presidenta da Associação das Mulheres, do secretário da Agricultura,
entre outros. Há papéis, funções e atribuição dentro de cada institui-



10 ção, ao lado das atividades próprias da Rede, que não se chocam, mas
sim se complementam.

Depois que o Partido dos Trabalhadores conquistou a Prefeitura
de Pintadas, em 1996, o município não recebeu mais nenhum apoio
do governo da Bahia, sob o comando do grupo do senador Antônio
Carlos Magalhães, do Partido da Frente Liberal (PFL). Como exem-
plo, tem-se o fechamento do único estabelecimento bancário, do en-
tão Banco do Estado da Bahia (BANEB), antes do início do governo
petista em 1997, obrigando as pessoas a uma jornada de ida e volta de
50 Km ao município vizinho de Ipirá.

Nesse caso, o tiro político saiu pela culatra. A comunidade, com
ajuda da Prefeitura ao longo desse ano, fundou em 1998 a CrediPinta-
das, hoje SICOOB Sertão, que além de exercer funções bancárias atua
na área de microcrédito. O que seria uma tragédia em termos econô-
micos para o município (e, de fato, foi um transtorno no ano de 1997)
hoje constitui um dos trunfos da Rede Pintadas, que é a gestão finan-
ceira de grande parte dos recursos repassados por parceiros externos às
instituições integrantes da Rede e, também, do fundo rotativo, forma-
do a partir do Projeto Pintadas/BNDES.

Para desenvolver o município nessas condições adversas, a Prefei-
tura, em conjunto com os atores sociais organizados, tem utilizado a
Rede Pintadas para o estabelecimento de parcerias com instituições
nacionais e estrangeiras, buscando financiar vários projetos comuns.

Centro Comunitário de Serviços de Pintadas

“Há um jeito especial de se organizar em Pintadas”.
(Julita Trindade de Almeida, Secretária da Saúde de Pintadas

e ex-integrante do grupo Juventude Procurando a Libertação - JPL)

O Centro Comunitário de Serviços de Pintadas (CCSP) nasceu a
partir de uma ação conjunta da Paróquia de Pintadas, Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, Movimento de Jovens, com o apoio da Diocese de Ruy
Barbosa, além de diversas associações comunitárias. O Centro passou a
ser a entidade gestora do Projeto Pintadas/BNDES, com a finalidade de
capacitar e prestar assistência técnica aos pequenos produtores. Com o



11tempo, ganhou importância e autonomia, a ponto de se tornar, durante o
Projeto Pintadas/BNDES, um verdadeiro fórum de desenvolvimento
municipal e de discussão de ações de interesse público. A busca por recur-
sos para a criação de alternativas à geração de empregos e renda em Pin-
tadas, assim como de opções de produção e convivência com a seca, dire-
cionou os passos do Centro na articulação com apoios de fontes externas
à Pintadas, à Bahia e ao Brasil, tanto financeira como tecnicamente.

Hoje, o CCSP funciona como a entidade que desenvolve a inter-
relação entre as demais instituições que integram a Rede, sendo a
sede física desta, com certa infra-estrutura de apoio (vide Anexo I).
De acordo com Arievaldo Almeida de Oliveira, a Rede Pintadas “foi
uma opção estratégica para não sobrecarregar a estrutura do Centro”
e “se constituiu em um projeto do Centro” sem qualquer traço de
possessividade, mas de representatividade de um grupo e de interes-
ses mais amplos de toda a comunidade. Desde o seu surgimento, vem
servindo também “como um incubadora social, fortalecendo as insti-
tuições que nascem em Pintadas, sendo um braço inicial de sustenta-
ção e apoio”. Afinal, o capital social acumulado ao longo de seus quase
15 anos de existência não pode ser desprezado.

Nesse contexto, a constituição de novos projetos configura novos
núcleos de desenvolvimento que, aos poucos, crescem, estruturam-se
e ganham autonomia e institucionalidade. O número desses núcleos
de desenvolvimento, oriundos do Projeto Pintadas/BNDES, da Igreja
Católica local, do Sindicato de Trabalhadores Rurais, etc., cresceu a
ponto de os atores locais sentirem a necessidade de se organizar den-
tro de uma rede (a “Rede Pintadas”) para articular todas as ações e
organizações que visam ao desenvolvimento do município.

Rede Pintadas

“Tudo que a gente organiza tem a função
de resolver um problema e ampliar a questão social”.

(Dernival Almeida – Rádio Comunitária)

A Rede Pintadas está inserida em um contexto maior – denomi-
nado “Movimento Social Pintadas” no Informativo n° 1 da Rede Pin-



12 tadas. Apesar de não existir formalmente, o Movimento procura arti-
cular e organizar as instituições e as pessoas de forma conjunta em
busca do bem comum do município. O principal papel da Rede é o de
canalizar as discussões, lutas, pleitos e projetos para uma discussão
mais ampla, representativa e democrática. Foge-se completamente do
meios tradicionais de “planejamento de gabinete”, rumo a formas par-
ticipativas de se pensar a coisa pública e planejar a gestão social, assim
como a administração pública de forma integrada.

Dentro desse contexto, a Rede não constitui um projeto nos mol-
des tradicionais a que estamos acostumados. Trata-se mais de um des-
dobramento natural que emanou da comunidade como uma necessi-
dade lógica de um grupo de instituições e pessoas com uma visão con-
vergente: o desenvolvimento local de Pintadas.

Segundo Welber Santos, coordenador da Rede Pintadas, remune-
rado por meio de um convênio com o Serviço Alemão de Cooperação
Técnica (DED), a Rede Pintadas é uma “coisa que surgiu daqui, pari-
da daqui (grifo nosso e dele), em um movimento endógeno”. Nesse
sentido, difere completamente das estratégias do Comunidade Ativa,
que na Bahia foi incorporado pelo programa do governo estadual com
o incongruente nome de Faz Cidadão, de indução do desenvolvimen-
to local e promoção da participação. Em Pintadas, não houve e nem há
agente externo à comunidade induzindo o que quer que seja. “As dis-
cussões de assuntos de interesse geral, sob uma perspectiva mais am-
pla, dizem respeito a todos”, continua o coordenador da Rede, e “nos-
sa função, como Rede, é evitar a sobreposição de idéias e a duplicidade
de esforços, tendo um pensamento e um plano de ação que vise aten-
der às diversas demandas sociais de Pintadas”.

A Rede, por outro lado, não significa perda de autonomia das ins-
tituições que a integram. No entanto, em assuntos mais complexos,
que saem do micro-contexto de cada instituição e envolvem mais or-
ganizações sociais e a necessidade de articulação, há um direciona-
mento estratégico para discussões colegiadas, que ordinariamente acon-
tecem a cada dois meses. Assim, a Rede aborda as dimensões religio-
sas, econômicas, políticas, sociais e culturais, de acordo com Valcyr
Almeida Rios, líder do SICOOB Sertão e vereador petista.



13Outro ponto importante da Rede Pintadas, ainda segundo Valcyr,
é que “houve uma preocupação em não se transformar em mais uma
ONG, pois o espaço é a Rede e não uma nova instituição”. Aqui, vale
frisar o conceito de “rede interna” colocado por Turck (2001) que se
aplica perfeitamente ao caso de Pintadas:

“Síntese da experiência e conhecimento profissional dos

atores sociais em uma ação conjunta e participativa,

objetivando a construção de uma práxis interdisciplinar no

atendimento a situações individuais e/ou coletivas que

emergem em um determinado contexto social”.

Para Neusa Cadore, não há a dicotomia conflituosa de “poder pú-
blico versus Rede”, pois a experiência baseia-se numa “nova espécie
de relação das pessoas com o poder público local”, na qual os cidadãos,
de fato e de direito, se apropriam da gestão pública.

De acordo com Valcyr, a Rede é um exemplo de que “a sociedade
está criando outros mecanismos de controle social”, tendo como linha
mestra um “processo de representação natural”.

Dentre os objetivos da Rede Pintadas, listados no Informativo n°1
da Rede, temos:

a) promover maior articulação entre as entidades em torno de um
projeto comum;

b) integrar e fortalecer atividades de cada entidade;
c) articular e dinamizar o Movimento (Social) de Pintadas;
d) promover encontros para a troca de experiências (interna e ex-

terna)
e) descobrir novos parceiros.

Fazendo uma análise do problema que se quer resolver ou, pelo
menos, amenizar com o Projeto Rede Pintadas – apesar de não estar
expresso em documentos – podemos inferir que a Rede Pintadas teria
como objetivo mais amplo o desenvolvimento econômico e social do
município, e, como objetivo específico, a articulação das instituições
em prol de projetos de interesse da comunidade.

Entre os objetivos arrolados, podemos afirmar que os mesmos es-



14 tão sendo atingidos, embora não haja indicadores e metas para uma
avaliação consistente, tratando-se apenas de uma constatação a partir
dos relatos no grupo de discussão e das entrevistas realizadas durante a
visita de campo.

Segundo José Albertino Lordelo, as principais inovações da Rede são:
i) rompimento do fluxo de fiscalização exclusiva dos conselhos

municipais, diluindo o controle social entre mais pessoas;
ii) cada entidade, por meio de seus representantes, é um gestor de

políticas públicas em potencial;
iii) autonomia de ação dentro da rede, na construção e estabeleci-

mento de parcerias;
iv) horizontalidade das relações.

Como modelo de gestão interna, a Rede Pintadas possui um coor-
denador que assume o papel de tentar adequar e conformar cada inte-
ração: i) às instituições pertinentes; ii) ao tipo de apoio; iii) no formato
mais adequado e, se possível; iv) contemplar um número maior de
instituições da Rede.

Salienta-se que isso não é uma função exclusiva do coordenador, o
que nesse caso não pode ser encarado como fato negativo, muito pelo
contrário. Várias pessoas detêm um poder informal de articular em
nome da Rede, simplesmente por fazer parte desta. As decisões, com
exceção da parte mais ligada às questões administrativas e de caráter
operacional, são discutidas em assembléia, que são facilmente convo-
cadas e constituídas.

Outro fato que chama a atenção na Rede Pintadas é a quantidade
de projetos existentes que mobilizam parcerias com instituições nacio-
nais ou estrangeiras. A Rede Pintadas canaliza, atualmente, todo o capi-
tal de relações de cada uma das instituições que a integram. Há uma
rede informal de parceiros europeus que apóiam as iniciativas e projetos
da Rede e as parcerias podem ser articuladas a partir da Rede ou como
iniciativa de uma das instituições isoladamente. A depender do caso, o
benefício pode ser individual ou coletivo, não havendo normas nem re-
gras definidas, sendo as interações dinâmicas, de acordo com o potenci-
al parceiro, financiador, apoiador, patrocinador ou doador.



15No campo governamental, não há qualquer relação com o gover-
no estadual, mas há uma série de convênios com o governo federal,
conforme pode ser constatado na Secretaria Federal de Controle. Sur-
preendentemente, entre as prefeituras municipais do Partido dos Tra-
balhadores na Bahia – total de sete, entre grandes e pequenas cidades4

– não há intercâmbio, apoio ou suporte de qualquer estrutura estadu-
al ou nacional do Partido dos Trabalhadores. Na Tabela 1, foram listados
todos os parceiros da Rede.

TABELA 1

Instituições parceiras da Rede Pintadas

Instituição País
Coordenadoria Ecumênica de Serviços (CESE) Brasil (sede Salvador)

IL CANALE Itália

DED – Deutscher Entwicklungsdienst (ou Serviço Alemanha
Alemão de Cooperação Técnica e Social)

DISOP – Dienst voor Internationale Bélgica
Samenwerking aan Ontwikkelingsprojecten

(ou Organização para a Cooperação
Internacional a Projetos de Desenvolvimento)

Comunita Montana  (13 cidades associadas em Itália
torno da Província de Régio Emília)

Peuples Solidaires França

Fundação Clemente Mariani Brasil (sede Salvador)

Universidade Federal da Bahia Brasil
(Escola de Nutrição, Faculdade de Educação,

Faculdade de Arquitetura, Fundação Politécnica –
Departamento Hidráulica e Saneamento)

Caritas Brasileira Brasil

MIVA – MISSIONARY VEHICLE ASSOCIATION Holanda

AVSI – Associazone Volontari per il Itália
Servizio Internationalle

Kindermissionswerk Alemanha

CastelNovo Monti (Prefeitura italiana) Itália

SIMFR – Solidarité Internationale des Mouvements Bélgica
Familiaux de Formation Rurale (ou Associação

Internacional dos Movimentos de Formação Rural)

Numa análise comparativa da Rede Pintadas com outras iniciati-
vas similares nota-se um diferencial quanto à autonomia da Rede em
relação ao poder público. Como movimento endógeno da própria co-
munidade, há uma relativa independência da Prefeitura, o que, por



16 outro lado, não minimiza a importância da administração petista no
andamento e na evolução da Rede. As trocas e complementariedades
são inúmeras e em diversos projetos. Fica difícil, nesse contexto, dife-
renciar exatamente o que é sociedade civil organizada, apoio da Prefei-
tura e voluntariado. As fronteiras fundem-se dentro da Rede.

No âmbito mais operacional, destacam-se como elementos de di-
namização do funcionamento da Rede as funções exercidas pelo coor-
denador específico, com formação em nível de 3º grau, cursando espe-
cialização e remunerado por meio de um convênio com o Serviço de
Cooperação Técnica Alemã (DED).

Não obstante o caráter informal da Rede, a centralização e, mais
importante, a responsabilização de uma pessoa a tudo que diz respeito
à Rede acaba surtindo efeitos positivos em seu funcionamento.

Quanto aos pontos fracos, destaca-se a inexistência de um plane-
jamento estratégico, que delineie um plano operacional de atividades
norteado por cenários no médio e no longo prazos. Também falta uma
estratégia de monitoramento e avaliação da Rede, assim como da mai-
oria das instituições que a constituem.

A ligação atávica da Rede Pintadas com a Prefeitura precisa ser
objeto de uma reflexão séria e independente. Novas eleições munici-
pais estão por vir nos próximos dois anos e a possibilidade de um ter-
ceiro mandato do PT ainda é uma incógnita. A Rede e suas atividades
decorrentes devem ser pensadas diante das duas possibilidades – novo
mandato para o PT ou derrota para a oposição – sob pena, em caso de
derrota, de se perder grande parte das condições estruturais favoráveis
à Rede. Alternativas e estratégias suplementares devem ser definidas,
dentro de uma lógica de planejamento institucional.

O potencial de replicabilidade dessa experiência é comprovado na
prática pelas diversas visitas que o município tem recebido de técnicos
que procuram conhecer a Rede e a sua operacionalização. Feitas as
considerações culturais de outras regiões, agrupamentos sociais e orga-
nizacionais, é perfeitamente plausível sua adaptação para outros con-
textos. O único detalhe que não poderá ser replicado é o capital huma-
no de Pintadas e toda sua história de mais 20 anos de lutas no campo
social, com seus erros e acertos, derrotas e vitórias.



17O Projeto Rede Pintadas corresponde, assim, a uma nova valida-
ção prática da importância da ação coletiva no âmbito da gestão social
em nível municipal. Integrando em forma de rede a gestão pública
municipal a uma estrutura de poder colegiada da sociedade civil orga-
nizada, a experiência mostra que é possível romper com a inércia do
isolacionismo político e geográfico, superar e conviver com adversida-
des climáticas e naturais, empreender articulações com organizações
complexas e integrar diferentes interesses pessoais e institucionais em
torno do bem comum: o desenvolvimento social e econômico do mu-
nicípio da forma mais ampla, democrática e participativa possível.
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18 Instituições da rede

Instituições que fazem parte da Rede Pintadas:

1) Prefeitura Municipal

2) Paróquia Nossa Senhora da Conceição

3) Escola Família Agrícola (EFA). Nasceu da necessidade dos produtores do Projeto
Pintadas/BNDES de proporcionarem aos seus filhos uma educação voltada para as
atividades rurais, de forma a favorecer sua permanência no campo.

4) Cooperativa de Crédito Rural de Pintadas (SICOOB Sertão). Grupo de 50
produtores se organizou em 1997 para fundar um banco cooperativo, que nasceu em
1998, com o nome de CREDIPINTADAS, reabrindo a possibilidade de investimento
nos pequenos mercados. Hoje conta com três agências, em Pintadas, Ipirá e Capela
do Alto Alegre.

5) Cooperativa Agroindustrial de Pintadas (COOAP). Nasceu depois do PROCAP
(Projeto de Criação de Caprinos e Ovinos de Pintadas), seguindo a preocupação dos
produtores, que não esqueceram dos problemas que tiveram nos primeiros anos do
Projeto Pintadas/BNDES, quando conseguiram boas safras de alho e cebola, mas não
sua comercialização. Por isso, parte dos fundos coletados foi destinado à criação de
um abatedouro de caprinos e ovinos.

Anexou-se ao PROCAP, mais tarde, um fundo destinado a financiar a criação desses
animais, formado a partir dos reembolsos dos produtores do Projeto Pintadas/BNDES
e de um aporte de fundos de várias entidades parceiras da Rede Pintadas, que é
atualmente administrado financeiramente pelo SICOOB Sertão.

6) Associação de Apicultores (ASA). Surgiu das discussões sobre a necessidade de
diversificar a renda dos produtores e incentivar o reflorestamento. A associação é
membro da COOAP e possui um entreposto comunitário de mel, nas dependências
da EFA, onde o mel é centrifugado e armazenado.

7) Associação de Mulheres de Pintadas (AMP). Surgiu em 1993, como resultado da
luta das mulheres pela conquista de seu espaço, por meio do dialogo, da participação
na comunidade e na sociedade como um todo.

8) Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pintadas (STR). Nasceu como delegacia do
Sindicato de Ípirá. Com a emancipação do município de Pintadas em 1985, ganhou
independência, deixando de ser apenas uma delegacia. Fundado em 1986, manteve
uma participação ativa nos movimentos rurais de Pintadas e região.

9) Associação Cultural Beneficente Padre Ricardo. Devido à possível marginalização
dos jovens, um grupo de párocos se reuniu para pensar no problema. Em 1993,
iniciou-se um projeto de reeducação, com a fabricação de água sanitária, que se
estendeu para fabricação e reforma de móveis em 1995. Mantêm parceria com a
AVSI desde 1994, que se encarrega de nutrição diária dos meninos. Consolidou-se
como associação em 1995 e, em 1997, firmou convênio com o Banco do Brasil para
aquisição do maquinário e construção de duas salas, onde funciona o Projeto.

10)  Rádio Comunitária de Pintadas (RADACOM). Originalmente vinculada às
mobilizações da comunidade em prol de melhores condições de vida, é o meio de
comunicação e informação de todo o município, em especial da zona rural. O



19primeiro programa da RADACOM foi transmitido em 1997 em caráter
experimental. Apesar de estar em constante atrito com a Anatel, tem uma
programação diária de 14 horas.

11)  Cine Rheluz. Espécie de cinema móvel, que oferece a oportunidade de lazer,
cultura e educação às populações urbana e rural. Inspirada na Pastoral da Juventude
do Meio Popular (PJMP), a formação do grupo de jovens aconteceu com o apoio da
Associação Beneficente Pe. Ricardo e os equipamentos foram adquiridos com o
apoio do Serviço Alemão de Cooperação Técnica e Social (DED).

12) Centro Comunitário de Serviços de Pintadas (CCSP). Foi criado em 1988 para
gerir o Projeto Pintadas/BNDES e apoiar os agricultores familiares do município,
permitindo que as relações entre os produtores ultrapassassem os limites dos grupos
ou das comunidades para conformar uma organização maior no nível municipal,
como se fosse uma federação dos grupos de produção. Nos primeiros anos, quando o
projeto esteve mais ativo, organizava às segundas-feiras – quando os produtores se
deslocam para a feira, na cidade – uma reunião das lideranças das comunidades com
a direção colegiada do centro e o conselho gestor (igreja, sindicato, associações,
etc.). Mensalmente, havia uma reunião de todos os associados. Com isso, o CCSP se
tornou um fórum de discussão sobre o desenvolvimento do município, que chegou a
congregar 274 famílias, o que ajudou não apenas a reforçar os laços entre pessoas,
famílias e comunidades, mas também a forjar os elementos de um projeto de
desenvolvimento conjunto.
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Um dos mais graves problemas hoje no Brasil refere-se ao aumen-
to significativo e generalizado da violência. Estudiosos e especialistas
no assunto reconhecem que as ações nessa área devem partir da cons-
trução de uma nova concepção de segurança pública, que tradicional-
mente tem sido tratada somente como uma questão de polícia. Entre-
tanto, as experiências evidenciam que nem todas as questões de segu-
rança pública são problemas exclusivamente policiais. A promoção de
uma segurança pública democrática requer a ação de vários atores so-
ciais e depende da articulação de políticas sociais implementadas em
parceria entre governos estaduais e municipais e que envolvam a par-
ticipação dos cidadãos.

Essa mudança na concepção de segurança pública teve início, no
Ceará, a partir de 1985, por intermédio da Polícia Militar, que criou os
Conselhos de Segurança em alguns bairros de Fortaleza. Mas a medi-
da não trouxe os resultados esperados, pois esse canal tornou-se espa-
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4 ço apenas para a denúncia de ações envolvendo marginais e, algumas
vezes, até policiais. Isso colocava em risco os cidadãos que faziam a
denúncia, afastando-os ainda mais dos policiais. Considerava-se que a
segurança pública era de competência exclusiva da polícia e os cida-
dãos observavam apenas o efeito repressivo à violência. Portanto, era
necessário agir de forma mais ampla e de maneira preventiva, focali-
zando a “defesa social”.

Pensando nisso, o governo do Ceará, por meio da Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública e Defesa da Cidadania (SSPDC), cria-
da em 1997, estabeleceu novas diretrizes fundamentadas principal-
mente em: integração das polícias, mudança de comportamento do
policial, inovação administrativa e tecnológica e parceria entre a po-
lícia e a comunidade.

Para o cumprimento dessas diretrizes várias ações foram tomadas,
entre elas a criação da Diretoria da Cidadania, dentro do organograma
institucional da Secretaria. A Diretoria tem a missão de realizar a

integração entre os diversos segmentos da comunidade e órgãos da
Segurança Pública do Estado do Ceará, sendo também responsável
pela formação, acompanhamento e apoio aos  Conselhos Comunitári-
os de Defesa Social do Estado do Ceará (CCDS).

O Programa CCDS vem sendo desenvolvido desde fins da década
de 90, quando um decreto garantiu sua implementação em todos os
municípios cearenses, estipulando critérios para sua gestão. O principal
objetivo do Programa é o envolvimento das comunidades na construção
de uma sociedade solidária e pacífica. A partir de ações integradas na
área social, o Programa soma esforços e divide responsabilidades para o
aprimoramento da segurança pública e para o combate às causas da vio-
lência. Tem como objetivo específico aproximar a sociedade civil e os
órgãos de segurança pública, revertendo uma relação de desconfiança
que sempre permeou a relação entre esses atores sociais.

O principal desafio é consolidar uma mudança de paradigma, no
qual o papel da polícia seja transformado por uma mentalidade na
qual a formação do policial esteja orientada para a focalização na pre-
venção da violência, na dimensão pedagógica. É importante que esses
profissionais se reconheçam como agentes promotores da paz. Da mes-



5ma forma, a expectativa é de que a comunidade também participe
desse processo como co-produtora da harmonia social, a partir da
capacitação do cidadão para elaborar, implementar e fiscalizar políti-
cas públicas voltadas à prevenção da violência.

O Conselho Comunitário de Defesa Social2  é uma instituição for-
mada pelos mais diversos segmentos representativos da comunidade,
de um município ou bairro. O processo de formação desses conselhos
é democrático, sendo permeado por uma ampla divulgação e
sensibilização da população local, que elege os conselheiros para atuar
na promoção da ”defesa social”, por meio de ações e projetos ligados
às políticas públicas.

Os resultados do Programa
O Programa CCDS tem alcançado resultados importantes e ex-

tremamente significativos, que integram ações na área econômica,

ambiental, social e cultural como forma de prevenção e combate à
violência e que alteram a relação entre a instituição policial e a comu-
nidade. Até agosto de 2002, já haviam sido criados cerca de 850 Con-
selhos (envolvendo diretamente 15.000 mil “voluntários da paz”), que
se encontram espalhados pelos 184 municípios do Estado, com rami-
ficações que abrangem bairros, distritos, vilas, povoados, litoral, serra
e sertão do Ceará.

Cada município tem pelo menos um Conselho (sede) que, pos-
teriormente, de acordo com as especificidades locais, pode dissemi-
nar-se pelos bairros com a designação de Conselhos-Satélites. Fo-
ram criados ainda, por iniciativa da própria comunidade, apoiados
pela Diretoria da Cidadania da Secretaria de Segurança Pública e
Defesa da Cidadania, os CCDS Juvenis , com o objetivo de engajar
os jovens em ações que buscam a promoção de uma “cultura da paz”
e da solidariedade. Atualmente, existem cerca de 300 jovens envol-
vidos diretamente com os Conselhos, comprometidos com o desen-
volvimento de estratégias e operações voltadas para a inserção do
adolescente num ambiente sociocultural que o mantenha afastado
das drogas e da violência.

2 Os Conselhos são
entidades civis, com
personalidade jurídica
de direito próprio,
registradas em
cartório, de acordo
com seu estatuto.



6 Cada Conselho atua de forma específica, de acordo com as cir-
cunstâncias locais. Por exemplo: em Caucaia, município situado na
Grande Fortaleza, os jovens do CCDS formaram um grupo musical
designado “Fazedores da Paz”, compondo e cantando músicas que pro-
movam a paz. Num outro bairro, com alta incidência de pichações em
prédios, praças públicas e monumentos, os conselheiros conseguiram
reunir os jovens e canalizar essa capacidade para as artes.

Existem vários projetos desenvolvidos pelos CCDS para o público
adolescente: cursos de música, teatro, artesanato, torneios desportivos,
capoeira, cursos de iniciação ao mercado de trabalho, cursos de
informática, cursos de línguas, seminários, oficinas, entre outros. Um
aspecto interessante é que os próprios jovens são os formuladores e
executores dos projetos implementados, o que contribui para que eles
desenvolvam habilidades gerenciais e para que tenham autonomia e
responsabilidade na consecução das ações.

Além disso, outras ações voltadas a esse público vêm sendo desem-

penhadas em articulação com outros órgãos. A Secretaria de Seguran-
ça Pública e Defesa da Cidadania, por meio da Diretoria de Cidada-
nia, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, a Associação
de Escolas Particulares do Ceará e a Secretaria Estadual de Cultura e
Desporto, promoveu em 2002 o III Encontro Estadual: “Estudantes
pensando Segurança Pública”. Trata-se de um concurso artístico, com
participação dos estudantes de escolas públicas e particulares dos mu-
nicípios cearenses, que tem por objetivo envolver os jovens na reflexão
acerca da segurança pública.

Os estudantes puderam inscrever seus trabalhos em duas grandes
áreas: Literatura, com a temática: ”Um mundo sem violência: vamos
juntar forças e dividir responsabilidades”; e Artes Visuais, cujo tema é:
“A segurança que queremos, a paz tão encantada”.

O Programa também realiza Encontros Regionais entre conse-
lheiros de municípios próximos. Além disso, promove anualmente o
Encontro Estadual dos CCDS, que tem por objetivo reunir e inte-
grar os conselheiros de todos os municípios do Ceará para trocar ex-
periências, informações, avaliar as ações, divulgar os projetos execu-
tados, elaborar novas estratégias, firmar acordos, compromissos e



7metas para o ano seguinte3 , visando a melhoria da segurança públi-
ca e o combate à violência.

Trata-se de debater acerca da “Segurança Pública que temos e a
que queremos”. O encontro tem um caráter interativo e possibilita a
discussão integrada de políticas públicas, pois reúne representantes
de vários municípios. Esse evento integra a comunidade, as autorida-
des e instituições da segurança pública e outros órgãos operacionais,
representantes dos poderes executivo e legislativo municipal. Na oca-
sião, o Secretário Estadual de Segurança Pública apresenta os investi-
mentos feitos pelo Estado na área, prestando contas à população. Além
disso, outros órgãos são convocados para divulgar os programas que
vem implementando. Até agosto de 2002, já haviam sido realizados
quatro grandes encontros estaduais.

Os CCDS também promovem a Caravana da Defesa Social, onde
são realizadas atividades de educação preventiva às drogas e à violência.
Geralmente, essas atividades desenvolvem-se nas escolas, com o intuito

de reunir pais e filhos.  A Caravana da Defesa Social é realizada pela
Secretaria e pelos Conselhos, envolvendo as Polícias Civil, Militar e o
Corpo de Bombeiros, além de outros órgãos como a Secretaria de Edu-
cação (SEDUC), Secretaria de Trabalho e Ação Social (SETAS), Secre-
taria Estadual de Ouvidoria Geral e Meio Ambiente, Conselho Munici-
pal da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar.

Além de atuar em campanhas preventivas nas escolas, a Caravana
envolve uma ação de repressão ao tráfico de drogas, articulada com ope-
rações executadas nos bairros, como forma de identificar pontos de ven-
das de drogas. Os CCDS também foram incluídos num vídeo-educativo,
realizado pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), como experiên-
cia exitosa  de prevenção ao uso indevido de drogas lícitas e ilícitas.

As parcerias e realizações dos
Conselhos Comunitários de Defesa Social:
as especificidades locais

O novo modelo de Segurança Pública do Ceará, que vem atuando
principalmente na prevenção da violência, criando mecanismos de
participação cidadã na gestão e na articulação de políticas públicas,

3 Nesses encontros
são elaboradas as
“Cartas de Fortaleza”,
que manifestam um
conjunto de intenções
firmadas pelos
participantes do
Encontro Estadual de
CCDS. Trechos da
segunda carta, escrita
no II Encontro, em
1999, quando
analisados
comparativamente
com trechos da
terceira carta,
elaborada no III
Encontro, sinalizam os
avanços e obstáculos
experimentados pelos
integrantes dos CCDS.
Na segunda “Carta de
Fortaleza” registrou-
se: “O entrosamento
entre comunidade e os
Comandantes da
Polícia e Corpo de
Bombeiros é bom,
mas  a maioria  dos
servidores da polícia
militar e civil ainda não
sabe tratar com
dignidade o cidadão e
nem respeitar o
trabalho dos
conselheiros do CCDS
(....) é necessário mais
divulgação para essa
parceria”. Na terceira
carta, um ano depois,
verifica-se: “A
consciência popular
de que a violência não
é só problema de
segurança pública
está aumentando, o
envolvimento efetivo
dos CCDS em
campanhas educativas
está cada vez mais
intenso (...). Registra-
se melhora no
relacionamento da
comunidade com os
órgãos de segurança
pública”.



8 fundamenta-se em sólidas parcerias que vêm sendo definidas e dese-
nhadas ao longo desse processo.

Uma concepção mais realista da segurança pública reconhece a
necessidade de se ultrapassar o campo exclusivo das forças policiais no
combate a violência. Trata-se de uma visão sistêmica, integrada e aber-
ta dos problemas da segurança, por meio do envolvimento na gestão
da segurança da comunidade e de outras agências públicas e civis que
prestam serviços essenciais à população. A eficácia na segurança públi-
ca depende de ações extra-policiais, tais como o ambiente comunitá-
rio e a oferta de serviços básicos como iluminação, saneamento, coleta
regular de lixo, ocupação ordenada do solo urbano, amplas áreas de
lazer e garantias sociais que promovam à cidadania.

Para tanto, não se pode prescindir de estabelecer parcerias e acordos
de cooperação entre instâncias públicas estaduais e municipais, institui-
ções privadas e organizações não governamentais sem fins-lucrativos.

Nesse sentido, percebe-se uma forte presença dos CCDS em todas

essas frentes. As parcerias são estabelecidas com os governos do Esta-
do e dos municípios, organizações não governamentais, associações
comunitárias, conselhos setoriais locais, empresários, Sebrae, órgãos
do Poder Legislativo e do Judiciário. Várias ações podem ser destaca-
das na atuação dos Conselhos, mas suas práticas não ocorrem de for-
ma homogênea. Cada CCDS desenvolve suas atividades de acordo
com as características socioculturais dos bairros nos quais atuam, a
partir de suas próprias demandas e potencialidades.

Os espaços onde funcionam os CCDS também se orienta por essa
diversidade. Alguns deles construíram, com recursos da comunidade,
uma estrutura que conta com biblioteca para atender à comunidade,
amplas salas destinadas às oficinas artísticas e de formação profissio-
nal, creches (geralmente em parceria com a Secretaria Estadual de Ação
Social – SETAS), e uma área reservada para o atendimento jurídico à
comunidade, realizado por advogados voluntários. Outros alugaram
um local e conseguem mantê-lo a partir de parcerias firmadas com
empresas, comerciantes e com doações dos próprios conselheiros. Al-
guns Conselhos funcionam em salas cedidas pelo poder público esta-
dual e municipal. Muitos outros ainda não dispõem de local para reali-



9zação de seus encontros, que ocorrem em espaços públicos, como pra-
ças ou “sentados à sombra de uma árvore”.

O atendimento às necessidades locais resulta num amplo leque
de alternativas de ações orquestradas pelos CCDS nas mais diversas
áreas de atuação. Alguns criaram o “Dia da Ação Cidadã”, um proje-
to que leva às comunidades serviços como saúde preventiva, assis-
tência jurídica, emissão de documentos, eventos ligados à preven-
ção de drogas, divulgados a partir de peças teatrais escritas pelos
adolescentes, corte de cabelo, entre outros. Em Juazeiro do Norte,
por exemplo, esse projeto ocorre mensalmente, de forma itinerante,
pelos bairros do município.

Os CCDS também promovem a cultura e o esporte, quer por
meio de oficinas de dança, teatro, música, capoeira, vôlei, futebol
etc., ou por meio de eventos como os “Jogos Comunitários”, para
incentivar a integração entre os bairros. Por reconhecer o caráter
amplo da questão relacionada à segurança pública, tais como o aces-

so a serviços básicos, os CCDS também encaminham ofícios aos ór-
gãos competentes, solicitando obras para a comunidade, como sane-
amento, iluminação e água.

Entre as realizações, observam-se também atuações na área da
saúde, na qual os cidadãos, organizados no CCDS, conseguem ambu-
lância e doação de equipamentos hospitalares. Dessa forma, contribu-
em para que sejam abertas novas unidades de atendimento à saúde,
contando, na maior parte das vezes, com a adesão voluntária de médi-
cos e enfermeiros.

Destaca-se, entre as parcerias realizadas pelos CCDS, o papel es-
tratégico destinado à educação. A escola tem servido como um espaço
especial para muitas atividades ligadas à prevenção da violência4 . A
Polícia Militar, por meio do Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência (PROERD) 5 , com apoio do CCDS, tem desen-
volvido nas escolas um amplo programa de prevenção às drogas.

Em Sobral, por exemplo, em agosto de 2002, três policiais, espe-
cialmente preparados para essa atividade, estavam envolvidos com
oficinas lúdicas, lidando com 760 crianças e adolescentes nas esco-
las, com a temática da violência e prevenção às drogas. Além disso,

4 “Respeitar o
cidadão acima de
tudo é o lema, hoje,
da polícia. O
entrosamento da
polícia com a
comunidade é
essencial. A parceria
tem que ser na
atuação sobre os
problemas sociais.
Portanto, o elo
assentado na trilogia
polícia, família e
escola é fundamental
para o exercício da
cidadania. A polícia
militar hoje tem
projeto para auxiliar o
analfabeto a
aprender a ler.
Fizemos salas de
aulas no quartel e a
universidade estadual
cedeu professores
para ensinar os
adultos a ler”.
Depoimento do major
responsável pelo
município de
Quixadá.

5 O PROERD chegou
ao Brasil em 1992,
por meio da Polícia
Militar do Rio de
Janeiro.



10 conforme citado anteriormente, todos os anos tem sido realizado
concurso para que os estudantes do ensino médio reflitam sobre a
segurança pública.

Alguns conflitos, incivilidades e desordens que geralmente desem-
bocam nos órgãos policiais têm sido resolvidos nas sedes dos próprios
CCDS, principalmente no que se refere a desentendimentos familia-
res e à ocupação de terra. Os conselheiros reúnem pais e filhos, mari-
dos e esposas, e servem como mediadores na resolução de conflitos.
Quando o jovem está envolvido com gangues, conselheiros do CCDS
e delegados reúnem-se com os familiares e buscam soluções. Geral-
mente os conselheiros fazem acompanhamento do desenvolvimento
desses jovens na escola, encaminhando-os para cursos
profissionalizantes, oficinas de dança, capoeira, buscando aproximá-
los de outros adolescentes envolvidos com o CCDS juvenil, compro-
metidos com a disseminação da “cultura da paz”.

 No que concerne à geração de emprego e renda, alguns CCDS

possuem núcleos gestores que buscam a promoção de emprego, por
meio de contatos com empresas e encaminhamento para vagas dispo-
níveis no mercado, servindo como uma central de informações. Além
disso, algumas obras realizadas na comunidade procuram envolver as
pessoas desempregadas como forma de gerar renda. Os CCDS tam-
bém promovem cursos de capacitação profissional, arrecadação de ali-
mentos e distribuição de bolsas alimentícias para famílias em risco.

Alguns CCDS criaram o que chamam de “Amigos do Prato”: dis-
tribuição diária de refeições em comunidades extremamente caren-
tes. Essa ação conta ainda com dicas nutricionais, por meio do
reaproveitamento de alimentos que geralmente não são utilizados em
sua plenitude.

Entre outras realizações dos Conselhos destacam-se: promoções
de campanhas sobre lixo e esgoto, doação de sangue, conscientização
sobre direitos e deveres do cidadão, direitos da mulher, distribuição
de cartilhas para orientar a população quanto à prevenção de assaltos
à residência e ao comércio e mutirões de limpeza e de construção de
casas. São realizadas também caminhadas pela paz. Os CCDS exer-
cem ainda um papel fiscalizador nas políticas públicas, não apenas na



11área de segurança. Um exemplo é o controle que fazem do Programa
Bolsa-Escola.

Os CCDS também participam de medidas mais diretamente vol-
tadas para os órgãos específicos da segurança pública. Promovem en-
contros envolvendo comerciantes, conselheiros e policiais para a dis-
cussão de estratégias de prevenção à criminalidade local. Identificam,
em algumas circunstâncias, pontos onde ocorre maior incidência de
violência e informam aos policiais. Algumas vezes solicitam a implan-
tação de postos policiais e o aumento de seu efetivo.

Em relação a essa área específica de atuação dos Conselhos Co-
munitários de Defesa Social diretamente com os órgãos de segurança,
destaca-se o engajamento da comunidade no atendimento de neces-
sidades básicas e imediatas para a prevenção e combate à violência.
Em alguns municípios, a comunidade, por meio dos CCDS, organi-
zou-se para que a infra-estrutura dos departamentos e unidades da
polícia tivessem melhor qualidade para uma atuação mais eficaz. Nesse

sentido, os Conselhos conseguiram doações de computadores, obtive-
ram recursos destinados à compra de motos para os policiais e arreca-
daram fundos para a melhoria das delegacias.

Acopiara, um município situado a 360 quilômetros de Fortaleza,
é um exemplo dessa mobilização para melhorar as condições dos
órgãos de segurança pública. O CCDS local se uniu à Prefeitura e
aos promotores públicos para construir uma delegacia de polícia mais
moderna. Anteriormente, a delegacia estava situada num prédio alu-
gado, gerando ônus de R$ 500,00 mensais ao Estado. Já o posto po-
licial, sob responsabilidade da Prefeitura, acumulava aluguéis atra-
sados. O CCDS promoveu sorteios e a arrecadação de verbas e de
material de construção entre a comunidade local. Tais eventos possi-
bilitaram arrecadar R$ 74 mil. A Prefeitura cedeu o terreno e desti-
nou R$ 54 mil para a compra de equipamentos. Se a delegacia fosse
construída com recursos públicos, a previsão de custos estimada era
de cerca de R$ 500 mil. A nova delegacia foi erguida com a mão-de-
obra dos presos da cadeia pública, que foram remunerados e tiveram
as penas revistas. A Prefeitura destina R$ 4 mil mensais para auxiliar
a Polícia Militar e a Polícia Civil da cidade em despesas com pneus,



12 gasolina, alimentação e pagamento de funcionários de serviços ge-
rais. Esses recursos para a manutenção da delegacia são gerenciados
pelos conselheiros do CCDS.

Em Camocim, município situado no litoral cearense, uma ação
desenvolvida pelo CCDS local também demonstra a diversidade dos
projetos implementados. Como a cidade não oferecia muitas oportu-
nidades de trabalho, vários homens tiveram que se deslocar para ou-
tras regiões à procura de emprego. Muitos nunca mais retornaram,
abandonando suas famílias, o que resultou em prostituição de mulhe-
res e crianças. O CDDS aproximou-se desse grupo e promoveu cursos
de costura. Atualmente, essas mulheres se organizaram em uma coo-
perativa e estão exportando seus trabalhos. O conselho local também
tem buscado desenvolver um planejamento municipal que impulsio-
ne a potencialidade turística da região. Muitas crianças e adolescentes
que vivem nas ruas estão sob acompanhamento dos conselheiros, res-
ponsáveis pela organização de cursos de surf e de guia turístico mirim.

Aspectos Inovadores
O programa apresenta um amplo leque de dimensões inovadoras,

principalmente porque contempla a proposta de integrar a política de
segurança pública às políticas sociais e ações comunitárias. Identifica-
se uma mudança de foco, pois a noção de segurança pública se expan-
de, incorporando novos atores. Mulheres, crianças, adolescentes,
detentos, famílias e pessoas em risco social tornam-se alvos e protago-
nistas de projetos específicos voltados para a proteção de direitos e a
conscientização quanto aos deveres da cidadania.

O novo modelo de Segurança Pública do Estado do Ceará, parte
dele representado pelo programa CCDS, é movido por princípios e
pressupostos distintos daqueles que tem caracterizado as políticas de
segurança tradicionais, concentradas exclusivamente na ação de polí-
cia. Portanto, torna-se inovador por assinalar a importância da partici-
pação da sociedade civil na esfera da segurança pública e por ampliar o
escopo do que se tem considerado, tradicionalmente, como segurança
pública. Além disso, o Programa também inova ao definir novos pro-



13blemas e apontar novos métodos e abordagens para enfrentá-los, sem
perder a referência do respeito aos direitos humanos mas, ao contrário,
ressaltando sua importância.

A integração alcançada pelas ações desenvolvidas no âmbito do
CCDS ocorre em vários níveis e esferas. O Programa tem sido extre-
mamente bem sucedido na integração entre as Polícias Militar, Civil e
Corpo de Bombeiros, o que representa um grande desafio nas políticas
de segurança de outras regiões do Brasil.

O CCDS possibilita a colaboração intersetorial entre agências
estatais e civis, pois cada município dispõe de vários conselhos
setoriais, seja na área de saúde, educação ou meio ambiente. Assegu-
ra um espaço que possibilita uma visão sistêmica desses diversos pro-
blemas, contribuindo para uma alocação mais eficiente e eficaz de
políticas e ações públicas.

O Programa envolve ainda uma articulação intergovernamental
horizontal, por meio dos Encontros Regionais e do Encontro Estadual

dos CCDS, nos quais são debatidos os principais problemas enfrenta-
dos pelos Conselhos Comunitários de cada município, as formas como
foram enfrentados e as metas para o ano seguinte.

Especialmente inovadora é a mudança nas formas de gestão das
políticas desenvolvidas. Nesse sentido, destaca-se a articulação verti-
cal, envolvendo os governos estadual e municipal, pois algumas pre-
feituras têm atuado como parceiras do estado no combate à violên-
cia. Tradicionalmente a questão da segurança pública é reivindicada
apenas nas esferas do governo federal e estadual, instâncias respon-
sáveis pelas forças armadas e policiais. No caso do Ceará, percebe-se
a atuação do poder municipal e de outras instituições ligadas à soci-
edade civil.

Conforme demonstram alguns estudos, a ausência ou fragilidade
das interações regulares entre polícia e administração municipal é um
dos fatores que limita a promoção de políticas de segurança pública.
Os CCDS atuam como impulsionadores dessa interatividade, aproxi-
mando as polícias do poder municipal e da população.

Observa-se que a “integração” envolvida nessa experiência signifi-
ca mais do que articular as diversas agências responsáveis por serviços



14 públicos essenciais. Trata-se de romper o isolamento no qual por várias
décadas permaneceram os órgãos de segurança pública,  envolvendo
instituições policiais e a população em ações conjuntas para promoção
da cidadania, preservação de direitos e combate à violência, estrategi-
camente articulados por um programa voltado para a inclusão social.

A nova concepção de segurança pública
e os impactos sobre a cidadania

O novo modelo de policiamento pressupunha, ao contrário do an-
terior, flexibilidade organizacional, descentralização, e abertura ao tra-
balho conjunto com as comunidades e com outros órgãos de serviço
público, implicando ampla reformulação de mentalidades, estruturas
e rotinas institucionais.

Esse novo modelo de segurança pública e a implantação dos CCDS
inicialmente provocaram fortes resistências tanto dentro das corporações

policiais – por implicarem mudanças nas formas de exercício da autori-
dade e em práticas há muito arraigadas – quanto da parte de setores da
população civil que clamavam por repressão pura e simples. Os policiais
viam negativamente a aproximação com a comunidade, pois considera-
vam que os atores sociais não estavam tecnicamente preparados para a
problemática e se tornariam uma “vigília” constante, cobrando ações e
pouco contribuindo para a rotina policial6 .

Esse comportamento contrário à atuação do CCDS ainda existe,
mas muitos avanços podem ser apontados. A própria integração entre
as polícias não foi tarefa de fácil realização, mas os resultados já se
evidenciam. O impacto sobre a cidadania é visível por meio de práticas
que resultaram numa nova mentalidade na relação entre os agentes da
segurança pública e os cidadãos.

Atualmente, policiais civis, militares, bombeiros, inspetores e de-
legados se engajam voluntariamente nos CCDS. Observa-se também
um aumento crescente na credibilidade e confiança da população nos
órgãos de segurança pública. A atuação se faz preventivamente e tam-
bém sobre grupos marginalizados: presidiários, prostitutas e jovens
delinqüentes.

6 “Depois que os
policiais perceberam

que a comunidade
queria ajudar, mas

não vigiá-los,
passaram a se
aproximar dos

CCDS.” Depoimento
de um conselheiro

do CCDS.



15Alguns depoimentos tratam freqüentemente da eliminação de
gangues, a partir da atuação dos Conselhos. O presidente de um dos
Conselhos contou à autora que em seu bairro havia três gangues, uma
delas chamada de “renascidos do inferno”. A partir da implantação do
CCDS Juvenil, foram realizadas reuniões envolvendo os “gangueiros”,
policiais, delegados e pais. Firmou-se um pacto pela paz, e os adoles-
centes passaram a promover eventos no CCDS. Assim, a negociação
de conflitos, que passa a ser realizada no âmbito dos CCDS, faz dessa
instituição um “amortecedor da violência”.7

Os resultados mostram a eficácia do Programa, pois se verifica a
redução da criminalidade: menor incidência de ações contra o
patrimônio público (pichações, lâmpadas e telefones públicos quebra-
dos), regiões que estão há três anos sem crimes envolvendo mortes,
eliminação de gangues, entre outros. Um dos líderes de um CCDS
situado num bairro com elevado número de pessoas em situação de
risco social relatou que a região era muito violenta e que depois da

implantação do CCDS o local há três anos não registrava homicídios.
O quadro abaixo demonstra a queda nos índices de criminalidade

num conjunto de 11 municípios cearenses, pertencentes a uma área
circunscricional da Polícia:

Ocorrências 1999 2000 2001 2002
Homicídio arma de fogo 27 24 17 08
Roubo a cargas 12 00 07 02
Roubo a pessoas 41 21 18 13
Roubo a carro pagador 01 00 00 00
Armas de fogo apreendidas 14 139 163 72
Armas de fogo apreendidas 1067 2326 3526 1120
Tráfico de drogas 11 07 08 05

A partir da implementação do CCDS nesses municípios, em 2002,
percebe-se uma queda no número de homicídios. O grande número
de armas apreendidas é atribuído à participação da população, que
passou a denunciar os infratores. Muitos crimes ocorriam na forma de
violência familiar. A atuação do CCDS com as famílias é considerada
fundamental para a diminuição da violência doméstica, principalmente
com relação à mulher.

7 Depoimento de
Lúcia Macedo,
Secretária de
Desenvolvimento
Social - Caucaia.



16 Extremamente relevante é o fato de a promoção da cidadania ocor-
rer também pelo conhecimento que o CCDS possibilita a respeito do
funcionamento dos órgãos públicos. Adultos e adolescentes que antes
não sabiam quais instâncias procurar para exercer sua cidadania, atu-
almente têm autonomia para tomar decisões e ações com resultados
diretos voltados para o bem-estar social. O CCDS indica para os cida-
dãos os percursos e procedimentos racional-legais necessários para a
promoção de seus direitos e deveres. Segundo a representante da Dire-
toria da Cidadania, a população “não agia porque não sabia como agir”.

Modelos como o CCDS geram resistências nas polícias (por conta
da tradição do militarismo assentado na rigidez e na hierarquia). Qual-
quer governo disposto a implementar tal iniciativa deve estar prepara-
do para essas resistências e para a pressão por resultados imediatos e
espetaculares de moralização da polícia e combate ao crime, até por
parte da opinião pública.

Os pontos fortes e os desafios do processo
de construção da segurança pública democrática

Outros aspectos positivos do Programa também merecem desta-
que. Apesar de o apoio do secretário estadual ser apontado como fator
estratégico para o alcance do Programa, já existe legislação que garan-
te a existência dos CCDS. Além disso, as comunidades estão forte-
mente organizadas, o que contribui para a continuidade da iniciativa,
independentemente de quem esteja à frente da Secretaria de Seguran-
ça Pública e Defesa da Cidadania.

As parcerias também são fundamentais, pois ocorrem verticalmente
e horizontalmente. Nesse sentido, a cooperação dos municípios na pro-
moção de segurança pública é algo inovador e um ponto estratégico
para que as ações possam ter mais eficácia.

A desburocratização e descentralização das atividades contribuem
para o sucesso do Programa. A isenção político-partidária da proposta
é apontada pelos participantes da iniciativa como ponto fundamental
para o êxito dessa experiência de democracia participativa na gestão
da segurança pública. A disposição ao diálogo por parte de alguns seg-



17mentos das corporações policiais se ampliou nos últimos anos. O
protagonismo de ações de defesa social por parte dos policiais mostra
a mudança de comportamento. A capilaridade e amplitude das ações
de defesa social e número de beneficiários do programa também se
constituiu como aspecto forte.

Apesar de grandes avanços, existem grandes dificuldades. O Pro-
grama tem como meta a capacitação técnica de todos os seus conse-
lheiros. Entretanto, os recursos destinados diretamente à Diretoria de
Cidadania, oriundas do orçamento anual da própria Secretaria, so-
mam R$ 80 mil. 8  São gastos com pagamento das despesas das viagens
de monitoramento realizadas pela equipe da Diretoria da Cidadania e
com o Encontro Estadual Anual de Conselheiros. Os cidadãos apon-
tam a necessidade de maior investimento material, por parte do go-
verno estadual, em viaturas e melhoria da infra-estrutura das delega-
cias. Algumas cidades reforçam a importância de aumentar o efetivo
policial. Há necessidade, portanto, de ampliar os recursos para a pre-

venção à violência.

8 Em relação a esses
recursos, para 2003
existia uma previsão
orçamentária que
ampliaria os recursos
voltados para a
capacitação dos
conselheiros e para a
elaboração de um
livro técnico, pois
atualmente são
distribuídas cartilhas.
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O Projeto Movimento das Mulheres Empreendedoras surgiu como
iniciativa governamental em Fortaleza (CE) no ano de 1999, sendo resul-
tado direto de demandas apresentadas por mulheres pobres da periferia
da cidade.

Sua gênese remonta ao início da década de 90. Nessa época, a
Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan) do governo do Ceará, a
Prefeitura de Fortaleza, o Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD) e a agência de Cooperação Técnica Alemã (GTZ)
começaram a desenvolver um trabalho de mobilização social e gera-
ção de emprego e renda em favelas de Fortaleza.

O eixo central dessa iniciativa foi o Projeto Pró-Renda Urbano –
com ênfase no desenvolvimento urbano de bairros populares de Forta-
leza. Como o público beneficiário era composto majoritariamente por
mulheres4 , um dos resultados do Projeto foi o início de um movimen-
to de organização e mobilização feminina em bairros periféricos de

Elaine Gurovitz1,
Francine Arouca Lemos2

e Luis Fujiwara3

Projeto Movimento
das Mulheres
Empreendedoras
FORTALEZA (CE)

1 Bacharel em
Economia pela
Faculdade de
Economia,
Administração e
Contabilidade da
Universidade de São
Paulo (FEA/USP) e
mestre em
Administração
Pública e Governo
pela FGV-EAESP.

2 Aluna do curso de
Administração
Pública da FGV-
EAESP.

3 Bacharel em
Administração
Pública pela
Universidade
Estadual Paulista
Julio de Mesquita
Filho (Unesp), mestre



4 Fortaleza.
Na comunidade de Goiabeiras, por exemplo, formou-se um grupo

de mulheres que se encontrava semanalmente em um Centro Comuni-
tário5  mantido pelo Estado. A pauta dos encontros era formada, geral-
mente, pela discussão acerca dos problemas da comunidade e das suas
possíveis soluções. Também era comum a realização de trabalhos em
grupo, pois dessa forma se aprendiam novas técnicas artesanais e havia
um aumento da produtividade, uma vez que as mulheres podiam con-
tar com o auxílio umas das outras.

Em 1999, a Secretaria Estadual do Trabalho e Ação Social (SE-
TAS)6  do governo do Ceará realizou uma pesquisa sobre mulheres
egressas de cursos profissionalizantes e constatou que elas encontra-
vam dificuldades para se inserir no mercado formal de trabalho. Na
mesma época, grupos de mulheres organizadas demandavam do po-
der público estadual apoio para iniciativas efetivas de geração de em-
prego e renda.

Como resultado das pressões comunitárias e das conclusões da
pesquisa, foi criado o Projeto Movimento das Mulheres Empreende-
doras, que promoveu a institucionalização e a replicação do movi-
mento ocorrido em Goiabeiras. Por meio deste projeto, o Estado do
Ceará promove a auto-estima das mulheres7 , oferece capacitação
gerencial para egressas de cursos profissionalizantes e estimula o
associativismo, além de apoiar a comercialização do artesanato e de
outros produtos e serviços.

O Projeto contou, desde o início, com o apoio técnico do Conselho
Cearense dos Direitos da Mulher, com a participação de Maria
Ermenegilda da Silva, a “Gilda” que preside o Conselho e, à época do
início da institucionalização do Movimento, trabalhava em um dos
Centros Comunitários.

Foram realizados cinco encontros de capacitação, reunindo o cor-
po técnico do Movimento, representantes da Casa do Caminho8  com
especialização em gênero, técnicos da Universidade Federal do Ceará
e representantes da sociedade civil (Associações de Bairro, Comunitá-
rias, de Moradores, etc). De acordo com Paulo Guedes, Coordenador
do Centro Comunitário Luiza Távora: “o gênero deu foco ao Projeto”.
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5Como resultado da incorporação do enfoque em gênero, o Movi-
mento pode trabalhar tanto a questão produtiva como também ques-
tões relativas à inserção social e ao cotidiano das mulheres. Segundo
Gilda, “a questão de gênero está sendo levada às mulheres [para ajudar]
na sua própria formação e também na educação das crianças; para evi-
tar, assim, a reprodução dos valores de uma sociedade machista”. Dessa
forma, espera-se que as novas gerações tenham efetivamente novos
valores, com maior respeito às diferenças de gênero, classe social, raça
e etnia.

O diferencial deste Projeto em relação a outras práticas similares
está no trabalho desenvolvido no sentido de concretizar a sociabilida-
de feminina. Nesse caso, a integração das beneficiárias e o fortaleci-
mento da identidade feminina transformam-se, rapidamente, em mo-
vimentos organizados de mulheres. O resgate da cidadania é clara-
mente entendido como o primeiro passo para promover a autonomia
financeira de mulheres pobres da periferia de Fortaleza.

O Movimento das Mulheres Empreendedoras alia o aspecto eco-
nômico e financeiro do processo de capacitação profissional com uma
estratégia de inserção social que trabalha o ser humano em sua pleni-
tude.

Atualmente funcionando em dez Centros Comunitários de For-
taleza, o Projeto Movimento das Mulheres Empreendedoras tem como
objetivos capacitar e gerar emprego e renda para trabalhadoras autô-
nomas egressas do Plano Estadual de Qualificação Profissional9 ; apoi-
ar o financiamento de projetos pessoais e coletivos focados na susten-
tabilidade social e econômica de pessoas, grupos e famílias; mobilizar
e organizar mulheres da periferia de Fortaleza; estimular o trabalho
associativista e cooperativado; e promover feiras artesanais, exposi-
ções diversas, eventos de moda, etc.

Atualmente são beneficiadas 392 mulheres, o que significa, segun-
do a coordenação do projeto, 15% da clientela potencial desta iniciativa.
As ações se estruturam por meio da oferta de cursos profissionalizantes
e de técnicas artesanais, além da capacitação gerencial e de reuniões
semanais denominadas “Encontros Marcados”. Nas reuniões, as mu-
lheres tratam da organização dos eventos comerciais, trabalham em gru-

família, incluindo
grupos específicos
como idosos,
crianças e
adolescentes,
mulheres e a
população pobre. Os
Centros são uma
forte referência de
valorização local uma
vez que estão bem
“próximos” das
comunidades.

6 A Secretaria do
Trabalho e Ação
Social passou a ter a
atual configuração
em 1991, com uma
reforma administrativa
que extinguiu a
Fundação de
Assistência Social
(FAS) e a Fundação
Estadual do Bem-
Estar do Menor do
Ceará (FEBEM/CE)
cujas atividades
passaram a ser de
responsabilidade da
SETAS.

7 O Movimento das
Mulheres
Empreendedoras é
um movimento aberto
à participação
masculina. Existem
alguns poucos
homens trabalhando
diretamente como
artesãos, mas a
maioria do público
atendido é formada
por beneficiárias.

8 A Casa do Caminho
é uma instituição
vinculada à SETAS
cujo objetivo central é
prestar assistência a
mulheres vítimas de
violência. Trata-se de
programa premiado
pelo Programa
Gestão Pública e
Cidadania em 1998.

9 Trata-se de



6 pos e recebem noções básicas sobre temas específicos como sexualida-
de, DST/AIDS e contracepção, violência doméstica e sexual, discrimi-
nação, gravidez e aborto na adolescência10 .

Neste sentido, é fundamental o papel desempenhado pelo Projeto
Amor à Vida na capacitação, a respeito desses temas, do corpo técnico
governamental, bem como na formação de agentes multiplicadores
nas comunidades. O Amor à Vida é uma ação interinstitucional coor-
denada pela Secretaria do Trabalho e Ação Social, mas executada con-
juntamente com a Secretaria Estadual de Educação Básica, a Secreta-
ria Estadual de Saúde e o Fundo das Nações Unidas (FNUAP).

Nas entrevistas realizadas durante a visita de campo foram cons-
tantes as citações ao Amor à Vida, especialmente em relação a ques-
tões sobre violência doméstica e contracepção. Também são realiza-
das oficinas que atuam no resgate da auto-estima e de valores relaci-
onados à cidadania e aos direitos fundamentais.

Dona Conceição, beneficiária que participou de atividades do Amor

à Vida, diz como sua vida mudou: “eu aprendi a me conhecer... antes na
relação a dois eu levava tudo a ferro e fogo ... melhorou muito a comunica-
ção [do casal] ... eu recebia muito panfleto e levava para o pessoal de casa
que lia, depois a gente conversava”.

A formação proporcionada por esse Projeto, entretanto, parece ter
sido mais bem sucedida no caso de discussões relacionadas à sexuali-
dade, contracepção e gravidez na adolescência. “Petinha”, beneficiária
que mora no bairro do Pirambu, relata que aprendeu a “não tratar o
filho [de forma] diferente da filha”. As informações obtidas no Projeto
Amor à Vida referentes à contracepção foram disseminadas em casa,
segundo ela: “muita coisa mudou em minha vida. Eu vi um filme em
que chegava o filho em casa com camisinha e tudo bem, já a menina não
podia. Isso está errado”.

Já nos cursos de empreendedorismo, o Estado oferece capacitação
profissional (gerenciamento, marketing, plano de negócios e área téc-
nica), e apoio à comercialização de produtos.

Para promover a capacitação profissional, o Projeto Movimento
das Mulheres Empreendedoras conta com o apoio do Sebrae-CE. Neste
caso, o trabalho também segue a linha de estímulo à cidadania. Se-

iniciativa integrada
ao Plano Nacional
de Qualificação do

Trabalhador
(PLANFOR)

financiado com
recursos do FAT.

10 Também são
realizadas

esporadicamente
oficinas de

criatividade, eventos
festivos de

integração coletiva
(chamados

“piqueniques”) e, no
caso do Mucuripe,

cursos de biodança,
cujo intuito é

estimular ao mesmo
tempo o bem-estar

corporal e
psicológico das

beneficiárias.



7gundo Francisco Vidal, consultor do Sebrae-CE, o trabalho segue dois
eixos. O principal é o resgate da auto-estima; posteriormente, busca-
se democratizar o acesso dos artesãos a mercados consumidores de
alta renda.

Nos cursos mensais, de 80 horas, são trabalhados aspectos básicos
de auto-sustentabilidade econômica para pequenos negócios. Utiliza-
se uma linguagem simples, de modo a facilitar a compreensão por
parte do público beneficiário. Para Vidal, é importante fazer a pessoa
acreditar que “mesmo em um ambiente macroeconômico de crescimento
zero, ela pode começar a crescer a partir do local, em uma perspectiva de
desenvolvimento social”.

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará é outra entidade
parceira. Por meio do Instituto Euvaldo Lodi, fornece apoio logístico,
técnico e financeiro na realização dos cursos e de alguns eventos de
comercialização.

A Secretaria Estadual de Cultura e Desporto, por sua vez, auxilia

na divulgação dos eventos e cede, para algumas artesãs do Movimen-
to, espaço privilegiado para a comercialização dos produtos nas de-
pendências do Centro de Arte e Cultura Dragão do Mar, situado em
um local de grande afluência de turistas.

Outra parceria é feita com a Universidade Federal do Ceará
(UFCE). Alguns professores atuam junto ao Movimento como con-
sultores de plano de trabalho e promovem a capacitação do corpo téc-
nico. O trabalho em parcerias é estimulado pela Secretaria do Traba-
lho e Ação Social. Conforme o entendimento do Secretário, , Edílson
Azim Sarriline, trata-se de uma forma de “agregar valor” às atividades
desenvolvidas na Secretaria.

Os técnicos do governo estadual atuam como facilitadores para a
organização dos grupos nos diversos bairros, mas há claramente a co-
gestão das atividades e autonomia decisória para os grupos, quando
organizados. Em cada local o Movimento das Mulheres Empreende-
doras assume uma feição: fatores comunitários, bem como a coorde-
nação de cada centro, influenciam diretamente o grau de desenvolvi-
mento do grupo e suas características positivas e negativas.

No Centro Comunitário do Mucuripe, por exemplo, a autono-



8 mia é tão grande que, segundo a coordenação, em alguns casos o
grupo realiza eventos de comercialização de forma independente, ar-
ticulando suas próprias parcerias. O grupo se auto-denomina Movi-
mento Mucuripe11 .

Recentemente, foi feito um recadastramento individual a partir
do qual foi elaborado o perfil do público beneficiário do Mucuripe.
Também foram levantados dados sobre a atividade profissional de cada
participante, gerando informações sobre a matéria-prima utilizada, os
equipamentos existentes, estoques e o rendimento produzido.

O CC Mucuripe recebeu um repasse de R$ 14 mil do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT)12 . O grupo decidiu montar um fun-
do rotativo de pequenos empréstimos, com dois meses de carência,
parcelamento em seis vezes e juros de 1% ao mês. A análise de cré-
dito para definir o montante emprestado é feita de forma simplifi-
cada e tem como base o orçamento familiar. Para a gestão dos re-
cursos foi formado um Comitê, com membros do próprio grupo,

responsável pela definição de multas e a resolução de possíveis ca-
sos de inadimplência.

O fundo rotativo atinge uma importância ainda maior se levarmos
em consideração o fato de que o maior problema enfrentado pelas
mulheres empreendedoras é o acesso restrito às linhas de crédito ofe-
recidas pelo mercado. Segundo a coordenação do Movimento, 60% das
beneficiárias fazem empréstimos por meio do fundo rotativo.

Em outro Centro Comunitário, no Pirambu, também existe um
fundo rotativo que funciona com características semelhantes ao do
Mucuripe, mas que foi instituído com recursos da comunidade. Além
disso, há também um armazém comunitário que fornece parte da ma-
téria-prima para as artesãs, com preços e prazos melhores que os de
mercado, funcionando como uma cooperativa de compras.

O repasse de verbas do FAT, no caso do Pirambu, foi utilizado
para a aquisição de equipamento adequado para prover som ambien-
te nas feiras, como uma forma de chamar a atenção do público e
aumentar as vendas.

Há também um trabalho desenvolvido com o Sindicato dos Ar-
tesãos Autônomos do Ceará. Para um artesão expor seus produtos

11 No bairro de
Mucuripe o Centro

Comunitário
promove uma

atuação ampla. Além
das atividades do

cotidiano, o Centro
tornou-se um espaço

público onde a
comunidade

desenvolve diversas
atividades de

interesse coletivo.
Dentro deste

contexto destaca-se
o grupo de “hip-hop

nordestino” que
trabalha com a

prevenção às drogas
em escolas do

bairro, o de teatro, e
a rádio comunitária

Mucuripe, criada em
1998 por jovens da
comunidade para a

divulgação de
informações de
interesse social.

12 O Fundo de
Amparo ao

Trabalhador (FAT) é
um fundo especial,

de natureza contábil-
financeira, vinculado

ao Ministério do
Trabalho e Emprego
(MTE), destinado ao
custeio do Programa

do Seguro-
Desemprego, do

Abono Salarial e ao
financiamento de

Programas de
Desenvolvimento

Econômico. Todos
os Centros

receberam a mesma
verba, oriunda de

um prêmio pago ao
Movimento das

Mulheres
Empreendedoras
pelo Ministério da

Previdência e
Assistência Social.



9em feiras e praças públicas é necessária a obtenção da carteira de
artesão. O sindicato vai até os Centros Comunitários para cadas-
trar as artesãs e emitir as carteiras. Dessa forma, o processo é mais
rápido e simples.

O trabalho desenvolvido nos Centros fortalece a identidade indi-
vidual, cultural e comunitária das beneficiárias. A experiência promo-
ve o resgate e a valorização do local como um espaço possível de arti-
culação do desenvolvimento econômico e social de forma sustentável.
Está se iniciando, inclusive, um processo de capacitação das comuni-
dades sobre desenvolvimento local sustentável, por intermédio de uma
parceria com a ONG Instituto de Revitalização para o Trabalho (IRT),
que realiza cursos relacionados a este tema.

O fortalecimento comunitário e cultural se manifesta mais clara-
mente nos trabalhos com o artesanato – uma das principais atividades
econômicas do Estado, uma vez que gera forte demanda turística13 . O
Movimento não trabalha somente com artesanato: há diversas benefi-

ciárias que trabalham com o fornecimento de alimentação e com ou-
tros produtos. Mas o artesanato é o carro-chefe, em torno do qual se
articulam outras formas de produção e comércio. É o artesanato típico
que estimula a realização de feiras e eventos diversos.

As beneficiárias do Projeto são capacitadas para se adequar a um
padrão de qualidade. Somente dessa forma podem utilizar os pontos
de comercialização da Central de Artesanato do Ceará (CEART). O
trabalho da CEART estimula o desenvolvimento das artesãs e se inse-
re em um contexto mais amplo de preservação cultural.

O custo desse tipo de treinamento consome a maior parte dos R$
140 mil de orçamento anual do Projeto. O valor da hora aula-paga aos
professores e professoras é de R$ 12,00. A principal fonte de recursos é
o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que responde por cerca de
R$ 120 mil anuais. O restante é complementado pelo orçamento pró-
prio da Secretaria do Trabalho e Ação Social, sendo a verba destinada
preferencialmente para a realização de eventos de comercialização.

O Estado, no caso da CEART, funciona como um entreposto que
apóia a produção e a comercialização artesanal. As lojas trabalham com
produtos que têm grande rentabilidade e outros que possuem valor

13 O artesanato
cearense tem forte
influência indígena
(barro, corda e
palha), européia
(renda e labirinto) e
negra (cerâmica
cozida). A junção
dessas três escolas
culturais formou um
mosaico artesanal
extremamente rico e
diversificado com
inserção no mercado
nacional e
internacional e com
participação em feiras
de grande porte em
São Paulo (Gift F air) e
na Europa (Hannover
e Frankfurt).



10 cultural. A renda obtida com a comercialização dos produtos rentáveis
serve para financiar aqueles que não têm a mesma inserção no merca-
do consumidor. Assim, o trabalho do governo estadual e do Movimen-
to das Mulheres Empreendedoras acaba por estimular a sociodiversi-
dade, preservando uma matriz produtiva artesanal de origem tradicio-
nal sertaneja.

Os resultados do trabalho são visíveis. O aumento da renda indi-
vidual foi citado por praticamente todas as beneficiárias entrevista-
das.14  Como conseqüência houve, na maioria dos casos, um aumen-
to também da renda familiar15 . Isso ocorreu porque, com o Movi-
mento, abriu-se um canal efetivo de distribuição das mercadorias
produzidas por meio das feiras e dos eventos que são promovidos. A
capacitação gerencial, por sua vez, possibilitou maior organização
produtiva para os grupos de mulheres, que dessa forma obtiveram
ganhos de escala na aquisição de insumos e acesso ao crédito com
condições especiais.

É difícil estabelecer relações de causalidade entre aumento de renda
e auto-estima. Entretanto, de acordo com o depoimento das beneficiári-
as, pode-se afirmar que isso ocorreu em Fortaleza, uma vez que a possi-
bilidade de ganhos financeiros maiores significou, para as mulheres em
questão, o domínio do espaço público para além dos limites do lar.

Isso pode ser claramente percebido na comunidade de Mucuripe,
onde residem muitos pescadores. O ganho obtido pelas mulheres com o
artesanato chega a ser maior do que o obtido pelos homens com a pesca,
de forma que por meio de um estímulo produtivo as mulheres têm ga-
nhado visibilidade.

“Quando você vive dentro de casa não tem renda, depende de al-
guém. A auto-estima aumenta quando você sai de casa, começa a conhe-
cer outras pessoas e lugares.”, conta “Petinha”, moradora do bairro do
Pirambu . “Meu marido chegou a ficar desempregado e nossa vida conti-
nuou”. Na mesma comunidade, Gildenize vai ainda mais longe: “eu
sou homem e mulher na minha casa, sustento seis filhos”.

Esses relatos indicam que o aumento da renda possibilitou às
mulheres rever sua inserção no tecido social e as formas de relaciona-
mento intrafamiliar. O fato é que o empoderamento de mulheres

14 O projeto
trabalha com alguns

indicadores de
desempenho, dentre
os quais encontra-se
o aumento da renda

familiar per capita.
Entretanto, como o

trabalho é
desenvolvido de

forma
descentralizada, é

difícil determinar
uma média geral

entre as unidades de
produção.

15 Conforme
depoimentos, em
diversos casos o

aumento da renda
das mulheres foi

acompanhado pelo
aumento do

desemprego
masculino, o que

impediu o aumento
real da renda da
família como um

todo.



11inseridas em um contexto de grande pobreza passa necessariamente
pela autonomia financeira. Há uma clara submissão ao poder mas-
culino por conta da falta de acesso a meios monetários.

Ainda que tenham obtido maior visibilidade, as mulheres do Mo-
vimento continuam sofrendo com um problema observado em âmbi-
to mundial – a tripla jornada de trabalho. O aumento de renda e a
maior participação feminina no orçamento familiar não promoveram
qualquer alteração na divisão sexual do trabalho em relação às tarefas
domésticas das famílias. Isso leva a mulher a praticar uma tripla jor-
nada de trabalho – no ambiente profissional, na comunidade e dentro
de casa.

Depoimentos como o de Marisol exemplificam bem esta ques-
tão: “ainda tenho que arrumar a casa, dar conta do marido e dos fi-
lhos, trabalhar e dar conta de tudo”. Em algumas famílias os compa-
nheiros, bem como os filhos, ajudam as mulheres nas tarefas profis-
sionais, mas a participação masculina se limita, na maioria dos ca-

sos, a algum tipo de suporte indireto como, por exemplo, divulgar os
eventos de comercialização, montar as barracas ou transportar o
material de exposição16 .

A divisão sexual do trabalho também aparece de forma crítica quan-
do se percebe que o trabalho produtivo desenvolvido se caracteriza
pela profissionalização das atividades domésticas. Por um lado, isso
estimula a reprodução de uma visão retrógrada, segundo a qual o am-
biente doméstico é essencialmente feminino. Trata-se da afirmação
do estereótipo sexual da mulher como rainha do lar.

Por outro lado, foi esse tipo de trabalho que permitiu o empodera-
mento das mulheres em um primeiro momento, com o aumento da
renda e a conquista do espaço público. As próprias mulheres se senti-
ram mais valorizadas com o aumento da importância dado às suas
atividades cotidianas. O que pode ser notado no orgulhoso depoimento
de Lourdes: “eu já sabia fazer isso, mas agora sou uma profissional, vivo
do meu trabalho”.

Além da renda, a sociabilização promovida pelo Movimento tam-
bém foi fundamental para o resgate da auto-estima das mulheres de
Fortaleza atendidas por esta iniciativa. Há uma identificação muito

16 Segundo
informações da
coordenação do
Projeto, cerca de 150
homens auxiliam
indiretamente as
mulheres
empreendedoras.



12 grande entre as mulheres beneficiárias; suas histórias de vida são pare-
cidas e as trocas de experiências são constantes, o que favorece o cres-
cimento pessoal, o maior envolvimento das famílias e até o equilíbrio
das relações intrafamiliares. Damásio Freitas, marido de uma artesã,
não hesitou em afirmar que “tudo melhorou, o [nosso] relacionamento
ficou mais equilibrado”.

Por tudo isso, pode-se considerar o Movimento das Mulheres Em-
preendedoras como uma iniciativa governamental inovadora: trata-se
de um projeto descentralizado e intersetorial que se destaca pela sim-
plicidade. De certa forma, a iniciativa trouxe à tona o empoderamento
que as mulheres já possuíam por conta do trabalho comunitário ante-
riormente exercido.

Seu mérito reside em auxiliar na organização desse empoderamento
e na ampliação do trabalho para comunidades não tão bem articula-
das, gerando com isso capital social, o que de certa forma garante a
continuidade da experiência.17

O foco dado pela incorporação de uma perspectiva de gênero tam-
bém é inovador e faz com que a pobreza seja entendida não somente
como privação de renda, mas também como acesso a direitos univer-
sais e serviços públicos essenciais.

A história da mulher brasileira é uma história de esquecimento. A
recente conquista de acesso à educação e ao mercado de trabalho ain-
da não foi suficiente para promover a visibilidade e o empoderamento
das mulheres. Projetos como o Movimento das Mulheres Empreende-
doras, que consideram as diferenças de gênero, apontam para o surgi-
mento de mudanças culturais de longo termo, o que pode levar a con-
figuração de uma nova sociedade, permeada por novos valores e pela
igualdade efetiva entre homens e mulheres.

No curto prazo, este projeto permite que centenas de mulheres de
Fortaleza resgatem, ao menos parcialmente, sua auto-estima e sua ci-
dadania. Na trilha do empoderamento surgem novos desafios e so-
nhos. Marisol, uma das beneficiárias do Projeto, residente no bairro do
Mucuripe, contou-nos que antes de entrar para o Movimento vivia um
período difícil em sua vida: estava triste e doente. Ela sofre de diabetes
e teve uma encomenda de quinhentas peças cancelada. Parte do traba-

17 O Estado do
Ceará teve ao longo

dos últimos
dezesseis anos

quatro governos
afinados do ponto de

vista político e
administrativo, com

três gestões de
Tasso Jereissati e

uma de Ciro Gomes.
Trata-se de uma

conjuntura diferente
da observada

usualmente no setor
público brasileiro,

marcado por
rupturas

administrativas
constantes.
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lho estava pronto e foi difícil arrumar comprador, um primo disse que
iria comprar a produção, mas somente para ajudá-la. Ela entrou em
um quadro depressivo e pensou até em suicídio. Atualmente, Marisol
é só sorrisos, parece outra mulher: “hoje eu sou quase uma empresária.
Tenho três pessoas que trabalham para mim. Estou quase chique !”
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O Programa Boa Safra é uma iniciativa da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (Sederma), da Prefeitura de
Limoeiro do Norte, no Ceará, tendo como objetivo a mecanização das
propriedades agrícolas de base familiar do município e, ao mesmo tem-
po, o desenvolvimento e a organização das associações de agricultores.
Além disso, o Boa Safra propicia aos beneficiários, a partir do momen-
to em que são cadastrados como produtores rurais, o acesso a outros
programas governamentais. Em troca, os agricultores entregam parte
da safra de alimentos à Prefeitura, que utiliza os produtos na merenda
escolar. Dessa forma, a merenda passou a ser oferecida em todos os
dias letivos e a ter produtos frescos e de qualidade.

Limoeiro do Norte localiza-se a 200 km de Fortaleza, no Baixo
Jaguaribe, ocupando uma área de 771 km², com uma população esti-
mada de 45.088 habitantes, dos quais 18.780 se encontram em área
rural. O PIB total do município em 1996 era de aproximadamente R$
91 milhões e o PIB per capita era de R$ 2.014,00.2

Roberta Clemente1

Programa Boa Safra
LIMOEIRO DO NORTE (CE)

1 Mestre e
Doutoranda em
Administração
Pública e Governo
pela FGV-EAESP.

2 Dados do censo
de 1996.  Fonte:
Instituto de
Planejamento do
Ceará (Iplance).



4 O município não se enquadra nos critérios de atendimento pelo
Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), do go-
verno federal, pois seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é
superior a 0,5 e não há assentamentos de sem-terras. Não se enquadra
também no Banco da Terra (programa de crédito fundiário do Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário, que  financia a compra de imóveis
rurais e a implantação de obras de infra-estrutura básica aos pequenos
empreendedores rurais), pois este prevê áreas de, no mínimo, 55 hec-
tares por agricultor – as propriedades nas quais os agricultores de Li-
moeiro do Norte trabalham têm, em média, de dois a três hectares e,
no máximo, seis hectares.

De acordo com os dados do último recadastramento rural, de 1992,
há 1.466 imóveis rurais em Limoeiro do Norte, assim distribuídos: 1.411
minifúndios ocupando 14.255,4 hectares; 43 pequenas propriedades
ocupando 4.407,6 hectares; 10 médias propriedades, ocupando 4.722,1
hectares e duas grandes propriedades, ocupando 3.483,1 hectares.

Limoeiro do Norte situa-se em uma região onde há projetos de
irrigação, como o Agropolo Baixo Jaguaribe, com estabelecimentos que
usam a tecnologia de forma intensiva. A paisagem do município apre-
senta grande diversidade, incluindo áreas de sertão, chapada e tam-
bém áreas de vale, com aluviões. Nos terrenos irrigados por pivô cen-
tral, há plantio de milho, feijão, tomate e melancia; nas áreas de irriga-
ção localizada, produz-se melão, melancia, mamão e tomate.

Nas áreas não irrigadas, predomina a agricultura de subsistência,
com o cultivo de feijão e mandioca. Em grande parte do ano, a única
fonte de água nessas áreas são os caminhões-pipas da Prefeitura. Em
épocas de seca, quando é decretado o estado de calamidade pública,
o Estado e o governo federal também fornecem caminhões-pipas.
Até 2001, não havia qualquer controle sobre a água distribuída, mas
nesse ano, por sugestão da Secretaria de Desenvolvimento Rural e
Meio Ambiente, a Prefeitura decidiu distribuir em seus caminhões
somente água tratada. Porém, ainda não há dados epidemiológicos
disponíveis para aferir os resultados da mudança sobre as condições
de saúde da população.

A Coordenadoria de Defesa Civil da Secretaria de Desenvolvimento



5Rural e Meio Ambiente elaborou um cadastro único das famílias po-
bres do município para o programa federal Bolsa-Renda.3  De acordo
com esse cadastro, 10 mil famílias têm renda familiar inferior a R$ 90
per capita, mas somente 1.455 se enquadraram nos critérios do Pro-
grama Bolsa-Renda. A seleção dos beneficiários foi elaborada por uma
comissão composta por representantes da Igreja, do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, das Associações Comunitárias, da Empresa de As-
sistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Emater/CE) e da Prefei-
tura. De acordo com a Secretaria, o envolvimento da comunidade foi
fundamental para garantir a transparência e diminuir a pressão sofri-
da pela Prefeitura. “Separamos a pobreza da miséria”, lamenta o se-
cretário, Carlos Celedônio.

Segundo dados do Projeto Incra/FAO4 , os agricultores familiares ocu-
pam 43,5% da área do Nordeste brasileiro, produzem 43% de todo o
Valor Bruto de Produção e ficam com apenas 26,8% do valor dos finan-
ciamentos agrícolas da região. O Nordeste concentra 49,7% de todos os

estabelecimentos agrícolas familiares do país e absorve 14,3% do finan-
ciamento rural destinado a essa categoria de agricultores.

De acordo com esse mesmo estudo, em Limoeiro do Norte, 6.005
pessoas trabalham em estabelecimentos rurais, sendo que 4.815 são
trabalhadores em estabelecimentos familiares. Destes, 1.987 são clas-
sificados como trabalhadores “quase sem renda”. As associações de
agricultores são bastante difundidas no município em decorrência do
Projeto São José, desenvolvido pelo governo do Ceará em convênio
com o Banco Mundial. O Projeto busca apoiar os pequenos produtores
rurais e os grupos comunitários, por meio de suas associações, que
podem solicitar investimentos em sistemas comunitários de abasteci-
mento de água, habitações rurais, eletrificação rural, mecanização agrí-
cola, implantação de agroindústrias, reforma e ampliação de escola,
postos de saúde, creche e casa de cultura, dentre outros.

No que se refere ao ambiente político de Limoeiro do Norte, a
atual gestão é composta por pessoas “de fora do sistema”: apesar
de a prefeita Arivan Lucena ser do PSD, seu secretariado é compos-
to por pessoas de diversos partidos políticos, inclusive do PT. Con-
forme o relato de integrantes da gestão atual, a cidade estava “aban-

3 A concessão do
benefício bolsa-renda
é limitada, no âmbito
estadual, a até 50%
das famílias rurais
residentes nos
municípios do semi-
árido que estejam em
estado de calamidade
pública ou em
situação de
emergência
reconhecida pelo
governo federal. As
famílias devem
atender aos seguintes
critérios: I - possuir
renda per capita
inferior a 1/3 do
salário mínimo; II -
manter os
dependentes de 7 a
14 anos matriculados
na escola; III - prestar
serviços comunitários
indicados pelo
Conselho Municipal
de Desenvolvimento
Rural Sustentável.
(Fonte: Portaria n.°
203, de 2001, do
Ministério de
Integração Regional).

4 GUANZIROLI,
Carlos Enrique (FAO)
e CARDIM, Silvia
Elizabeth de C. S.
(Incra). Novo Retrato
da Agricultura
Familiar: o Brasil
Redescoberto.
Projeto de
Cooperação Técnica
Incra/FAO. Brasília,
2000. Disponível em
http://
www.incra.gov.br/fao



6 donada”, após mais de vinte anos sob o governo de grupos que se
alternavam no poder. A Câmara Municipal tem 19 vereadores, dos
quais 17 fazem oposição sistemática à administração, que tem go-
vernado por meio de Medidas Provisórias5 . Nada indica, porém,
que esta não seja uma gestão transparente e legalista, comprometi-
da com os direitos dos cidadãos. É o que se pode deduzir, por exem-
plo, do acesso às contas da administração (abertas a todos os
munícipes) e da criação de um Diário Oficial do Município, que
torna públicas as decisões governamentais.

O Programa Boa Safra
O Programa Boa Safra começou a ser engendrado logo após as elei-

ções municipais, em outubro de 2000, quando se criaram comissões
temáticas para a elaboração do Plano de Governo. A comissão de agri-
cultura, coordenada pelo atual secretário de Desenvolvimento Rural e

Meio Ambiente, identificou a necessidade de se garantir que os agri-
cultores pudessem utilizar o trator em suas atividades na lavoura.

O fornecimento de trator pela administração municipal não é no-
vidade no interior do país: algumas prefeituras dispõem de máquinas
próprias e as cedem ou alugam aos agricultores. A prefeitura de Limo-
eiro do Norte, no entanto, não tem tratores próprios: as gestões anteri-
ores alugavam as máquinas para emprestá-las aos agricultores. Porém,
de acordo com os agricultores entrevistados, isso não era feito de for-
ma regular e o trator não era acessível a todos os interessados. O Pro-
grama Boa Safra inova ao oferecer o trator a todos os interessados,
independentemente de sua relação com a Prefeitura. Um dos obstácu-
los enfrentados foi a resistência dos cabos-eleitorais da prefeita, que se
sentiram ameaçados pelo compromisso com a universalização do Pro-
grama. Isso exigiu uma atitude firme de apoio ao Programa por parte
da prefeita, que também enfrentou oposição, no âmbito da adminis-
tração municipal, por enfocar os agricultores mais pobres, em detri-
mento do agribusiness.

Como a chuva começa geralmente em março, assim que a atual
gestão tomou posse foi dado início ao Programa, em parceria com as

5 “Se a moda
pega…Prefeita da

cidadezinha
cearense de

Limoeiro do Norte,
dona Ariovan Lucena

resolveu radicalizar.
Sem apoio da

Câmara de
Vereadores e sem ter

como pagar a folha
de funcionários, há
dez dias governa o

município com base
em medida

provisória que ela
mesma editou. Sua
assessoria jurídica

jura que pode. Mas
não se sabe de

nenhum caso no
Brasil.” (Coluna Fax

Brasília, Revista Istoé
n.º 1715, de 15/08/

2002).



7associações comunitárias de agricultores e com as cooperativas. Tais
entidades ajudam a cadastrar os interessados e algumas fornecem
tratores e tratoristas, recolhendo o pagamento em produtos agríco-
las dos beneficiários.

Diante da falta de um cadastro dos agricultores do município, a
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente pretende con-
frontar o cadastro de beneficiários do Boa Safra com o do programa
estadual Hora de Plantar, que distribui sementes aos produtores agrí-
colas. Dessa forma, a Secretaria pretende traçar um quadro mais acu-
rado dos agricultores de Limoeiro do Norte; bem como aliar-se aos
agentes comunitários de saúde para identificar e cadastrar eventuais
agricultores que tenham ficado à margem dos programas. O cadastro
dos interessados é importante para que eles possam provar sua condi-
ção de trabalhadores rurais e se beneficiar de outras políticas governa-
mentais, em especial as previdenciárias. O cadastro do cônjuge per-
mite o enquadramento das mulheres agricultoras como trabalhadoras

rurais, garantindo o seu acesso à licença-saúde, licença- maternidade
e à aposentadoria, que muitas vezes é a única fonte de renda monetá-
ria das famílias da região.

As associações são os braços e pernas do Programa, porque auxili-
am na elaboração do cadastro, na execução dos serviços de mecaniza-
ção e na cobrança dos produtos. De acordo com a Secretaria de De-
senvolvimento Rural e Meio Ambiente, sem as associações o Progra-
ma seria inexeqüível. Se, por um lado, a Prefeitura não dispõe de tra-
tor, por outro lado as associações que possuem máquinas próprias não
teriam dinheiro para arcar com o combustível, a manutenção e os cus-
tos de execução dos serviços de mecanização nas áreas nas quais seus
associados produzem. Nem sempre os tratores pertencem às associa-
ções, muitas vezes elas alugam tratores de terceiros: devido aos incen-
tivos fiscais concedidos às associações, um empresário lucra mais alu-
gando seu trator para uma associação operar do que se tentasse execu-
tar diretamente o trabalho.

O Programa Boa Safra não atende somente os agricultores ligados
às associações comunitárias, mas como essas entidades são as principais
responsáveis pela execução do serviço, seus integrantes têm prioridade,



8 o que incentiva os demais a se filiarem. É mais difícil identificar e cobrar
os agricultores não associados, que muitas vezes ficam à margem dos
programas governamentais por falta de acesso à informação.

Em 2002, esperava-se que o Programa tivesse uma demanda bem
maior do que a de 2001, seu primeiro ano de funcionamento. De fato,
na área de sequeiro foram atendidas 1613 famílias em 2002, contra
1324 em 2001.6  O aumento da demanda era esperado devido ao inte-
resse das famílias em participar do Programa Bolsa-Renda. Para parti-
cipar desse Programa, os agricultores devem ter plantado no ano ante-
rior à solicitação do benefício.

O crescimento da demanda, combinado à restrição orçamentária e
às boas chuvas de janeiro de 2002, fizeram com que, nas áreas de se-
queiro, o tempo de utilização do trator fosse reduzido à metade. Para
os não proprietários, o período de utilização passou de três horas para
uma hora e meia. Os proprietários, que tinham direito a seis horas,
passaram a utilizar o trator por três horas. Quando há seca (o que ocor-

reu em seis anos da década de 90 e em 2001), o trator é imprescindível
para o preparo do solo, que é feito nos primeiros dias de chuva, nor-
malmente em março ou, eventualmente, a partir de janeiro.

Já nas áreas irrigadas, o preparo do solo tem inicio em meados do
ano (agosto, setembro), quando não há necessidade de trator nas áreas
de sequeiro (já houve a colheita e não é época de fazer o preparo do
solo). Nessas áreas irrigadas, o preparo do solo utilizando força manual
é muito difícil. Por isso, em 2002, somente para as áreas irrigadas esta-
va previsto que o período de utilização do trator se mantivesse em três
horas para não proprietários e seis horas para proprietários.

Em 2001, a seca motivou a decretação do estado de calamidade
pública no município, o que obrigou à flexibilização do orçamento
municipal para que fossem priorizados os programas voltados à popu-
lação mais atingida pela estiagem. Cerca de R$ 155 mil se destinaram
à execução do Programa Boa Safra. Para o ano de 2002, a Lei Orça-
mentária autorizava uma dotação menor, de R$ 85 mil, dos quais R$
68 mil já haviam sido gastos até agosto, somente na área de sequeiro.
As verbas do Programa são administradas pela Secretaria de Desenvol-
vimento Rural e Meio Ambiente, mas os produtos recebidos em paga-

6 Nas áreas
irrigadas, onde 392

famílias foram
atendidas em 2001,
a época de preparo

do solo para o
plantio de 2002

ainda não havia
começado quando a

autora visitou o
município.



9mento pela utilização do trator são doados às secretarias municipais
de Educação, Saúde e de Desenvolvimento Humano e Cidadania, à
merenda escolar, ao Programa de Erradicação de Trabalho Infantil
(PETI) – reativado em 2001 – e à distribuição de cestas básicas.

Os agricultores pagam pela utilização do trator entregando à Pre-
feitura parte da sua produção de alimentos. Em 2001, ano de seca,
houve um retorno de 30% do total investido; em 2002, os responsáveis
pelo Programa calculavam receber 50 a 60%. Eles dizem ter percebido
que, quanto mais miserável o agricultor, mais ele se esforça para pa-
gar. Em uma das associações comunitárias visitadas pela autora, os
agricultores queixaram-se de que as chuvas tinham sido fracas e que
muitos não conseguiram produzir o suficiente nem para a própria sub-
sistência. Apesar disso, alguns relataram que haviam se sacrificado para
comprar feijão e doar às escolas.

O sistema de coleta é bastante descentralizado: os produtos po-
dem ser entregues na sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural e

Meio Ambiente, em uma das três administrações regionais da Prefei-
tura, nas associações comunitárias ou ainda nas escolas, para onde são
levados aos poucos pelos filhos dos produtores. A utilização dos ali-
mentos na merenda escolar de seus filhos (além das doações aos do-
entes e aos mais necessitados), incentiva os agricultores não só a efeti-
var o pagamento, como também a manter a qualidade dos produtos e
a evitar a utilização de agrotóxicos, conforme apontaram os responsá-
veis pelo Boa Safra e alguns agricultores entrevistados

Diversos agricultores até fizeram questão de doar alimentos de
forma independente do ressarcimento pela utilização do trator, o
que fez com que a Secretaria organizasse a coleta das doações. Em-
presas e agricultores que produzem frutas na área irrigada passaram
a doar produtos que, embora sejam de boa qualidade, estão fora das
especificações para a exportação. Antes, esses produtos eram
destruídos: em 2001, por exemplo, uma grande empresa produtora
de melões para exportação enterrou 600 toneladas da fruta. Junta-
mente com os demais municípios da região, a administração muni-
cipal de Limoeiro do Norte empenhou-se para que parte da produ-
ção fosse doada, ao invés de destruída. Uma vez que a Prefeitura



10 não dispõe de carros para a coleta, as secretarias de Desenvolvimento
Rural e Meio Ambiente e de Educação fizeram uma parceria para
dividir o custo do aluguel de veículos.

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e Meio Ambiente, até julho de 2002 as doações recebidas
foram as seguintes:

Produto 2001 2002 (até julho)

Arroz (kg) 150 -
Banana (kg) 4.043 1.360
Mamão (kg) 3.155 9.406
Melancia (unidades) 326 6.378
Melão (kg) 26.721 60
Milho Verde (espigas) 5.590 9.850
Pimentão (kg) 5 -
Tomate (kg) 115,5 -

Graças ao Programa Boa Safra, a merenda escolar – que, muitas
vezes, é a única fonte de alimentação dos estudantes – passou a ser
oferecida em todos os dias letivos. Além disso, os alimentos são fres-
cos e de qualidade, o que garante uma merenda variada e nutritiva.
Para a compra dos alimentos destinados à merenda escolar, o gover-
no federal faz um repasse equivalente a R$ 0,13 per capita para o
ensino fundamental e R$ 0,06 per capita para a educação infantil. O
número de alunos é calculado com base no ano anterior, sem previ-
são de acréscimo de alunos de um ano para outro. Por isso, até 2001
não havia merenda todos os dias. Em 2001 e em 2002, além dos ali-
mentos comprados com recursos federais, as escolas ofereceram
macaxeira, feijão, milho, leite, mel, uva, melancia e melão. “O Boa
Safra salvou a lavoura!”, comemora a secretária de Educação de Li-
moeiro do Norte, Áurea Alexandre.

As prefeituras da região costumam comprar a merenda de fornece-
dores de outros Estados, por meio de licitação. A Secretaria de Desen-
volvimento Rural e Meio Ambiente de Limoeiro do Norte tem procu-
rado convencer essas prefeituras a criar mecanismos para priorizar os
produtores locais.



11Os beneficiários do Programa
Embora esteja aberto a todos os produtores, o Programa atrai ape-

nas os que não dispõem de outros recursos (como bois para tração
animal), pois o intervalo de tempo para o preparo do solo é curto e os
agricultores da região precisam preparar o solo nas mesmas épocas: os
cinco primeiros dias após a chuva nas áreas de sequeiro e os meses de
agosto ou setembro nas áreas irrigadas.

O público atendido pelo Programa encontra-se claramente numa
situação de exclusão social, sem recursos nem mesmo para a compra
de mudas e sementes. Aliás, esse é o motivo para que tanto a Prefeitu-
ra como o governo do Estado tenham programas de doação de mudas
e sementes. Muitos dos atendidos pelo Programa “assinaram” os con-
tratos de empréstimo do trator carimbando os polegares, o que de-
nuncia o baixo grau de instrução dos beneficiários.

Devido à falta de dinheiro circulante, os agricultores freqüente-
mente negociam mediante a troca de mercadorias: um deles revelou à

autora que recentemente havia trocado dois bois por 500 metros de
arame, para fazer uma cerca. No entanto, esses agricultores geralmen-
te consideram inviável a utilização de bois no trabalho de preparar o
solo para o plantio, devido ao custo de manutenção dos animais. Al-
guns apontam, ainda, que muitas vezes os bois são roubados para ser-
virem de alimento.

Nas reuniões com agricultores, o secretário de Desenvolvimento
Rural e Meio Ambiente procura enfatizar a importância da sindicali-
zação e da participação em associações comunitárias, como forma de
acesso aos programas governamentais e aos direitos de cidadania. Até
o momento, porém, apenas uma dessas entidades demonstra uma or-
ganização coesa e um certo nível de conscientização política: a Associ-
ação dos Ex-posseiros e Trabalhadores Rurais de Consulta e Santa
Maria, cujos integrantes ocupam e trabalham há dez anos em uma
área de propriedade do antigo Departamento Nacional de Obras Con-
tra as Secas (DNOCS).

Na tabela abaixo vê-se a distribuição das horas de trator e o mon-
tante gasto nas áreas de sequeiro e irrigada.



12 Sequeiro Área Irrigada
2001 2002 2001 2002

Horas R$ Horas R$ Horas R$ Horas R$

3.996,86 89.170,00 2.565,6 68.001,30 2.804 65.800,00 0 0

No que se refere ao gênero dos beneficiários, o número de mulhe-
res que firmam o contrato diretamente com a Secretaria é reduzido
(131 em 2001 e 193 em 2002). No entanto, apesar de não abordar
diretamente a questão de gênero, o Programa tem uma implicação
importante sobre a situação das mulheres. A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e Meio Ambiente incluiu os dados do cônjuge (nome,
nacionalidade, RG, CPF, profissão e residência) no contrato de presta-
ção de serviços. Para as agricultoras, isso permite o seu enquadramento
como trabalhadoras rurais e o acesso a benefícios de diversos progra-
mas governamentais dos quais eram excluídas por falta de registro,
como licença-gestante, licença-saúde e aposentadoria.

Aspectos inovadores
Baseado numa idéia muito simples, o Programa Boa Safra inova ao

estabelecer uma relação de parceria entre a Prefeitura e os agricultores,
superando o antigo paternalismo. Ao mesmo tempo, a experiência esti-
mula o associativismo rural, tendo em vista que as associações de agri-
cultores são as principais responsáveis pela execução do Programa. A
iniciativa pode ser adotada em diversos municípios brasileiros, em espe-
cial os que dispõem de associações e cooperativas agrícolas organizadas.

Ao pretender universalizar o acesso à mecanização agrícola, o Pro-
grama aborda uma questão relevante para todo o Brasil, considerando-
se que há no país, de acordo com os dados do projeto Incra/FAO, mais
de dois milhões de estabelecimentos familiares nos quais é utilizada
somente a força manual:



13Estabelecimentos Número de Estabelecimentos com:
Familiares

Só Força  Força Energia Assist. Associação Uso de
Manual Animal ou Elétrica Técnica Cooperativa Adubos e

Mecânica Corretivos

Limoeiro 632 1.249 1.237 255 483 861
do Norte

Total Brasil 2.062.691 2.076.678 1.516.393 690.110 522.746 1.520.406

FONTE: CENSO AGROPECUÁRIO 1995/96, IBGE. ELABORAÇÃO: CONVÊNIO INCRA/FAO .

Entretanto, o Programa é bastante recente e está em fase de adap-
tação. Muitos agricultores reclamam do pequeno número de horas a
que cada um tem direito para a utilização do trator. Eles apontam que
isso atrasa o preparo da terra e pode comprometer a produção, tendo
sido sugerido que o número de horas fosse calculado de acordo com a
área a ser cultivada.

São características fundamentais do Programa a universalização
do atendimento, a existência de critérios claros, o fortalecimento das
associações de agricultores e a preocupação com a identificação e a
inclusão da população marginalizada pelos demais programas gover-
namentais, em especial os de combate à pobreza. Apesar de onerar o
orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente,
o fato de o produtor ressarcir a Prefeitura com produtos que serão
doados a escolas, hospitais e cestas básicas é um poderoso incentivo
para que os agricultores se esforcem para cumprir o seu compromisso,
pois permite que eles dêem vazão à sua generosidade. Além disso, por
estarem pagando pela utilização do trator, os agricultores participam
da fiscalização do serviço, evitando fraudes e controlando a qualidade
do trabalho dos tratoristas nas suas roças. Entretanto, somente o tem-
po poderá mostrar se o Programa Boa Safra conseguirá se impor frente
à cultura clientelística que permeia a região.
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O Programa
Por meio de um conjunto de ações articuladas entre si e coordena-

das pela Prefeitura Municipal de Goianésia (GO), o Programa Pró-
Confecções visa a geração de emprego e renda mediante o fortaleci-
mento de micro e pequenos empresários do setor de confecções. Com
um investimento inicial de cerca de R$ 300 mil (R$2 00 mil da Prefei-
tura e o restante dos demais parceiros), o Programa já apresenta sinais
de sucesso.

Para qualificar a mão-de-obra, foi criada uma unidade do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em fevereiro de 2001,
na qual são ministrados cursos técnicos com o apoio do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT). O Banco do Povo, que já vinha atu-
ando no município desde 1999, oferece microcrédito aos trabalha-
dores informais, que podem se estabelecer por conta própria ou tor-
narem-se membros da Cooperativa de Costura, criada em julho de

Mônica Mazzer Barroso1

Programa
Pró-Confecções
GOIANÉSIA (GO)

1 Graduada em
Administração de
Empresas pela FGV-
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4 2001 para fortalecer a categoria e possibilitar produção em maior es-
cala. O Centro Comercial, inaugurado em junho de 2001, viabiliza a
instalação de um ponto de venda para os produtores e a Associação
dos Confeccionistas proporciona o deslocamento dos confeccionis-
tas para Goiânia e Brasília para a compra de matéria-prima e venda
da produção.

Contexto
Por meio do incentivo ao crescimento da economia individual ou

familiar, o Programa Pró-Confecções procura resgatar o indivíduo da
informalidade e criar condições para que ele exerça seus direitos de
cidadão. Optou-se pelo setor de confecções por esta atividade já se
apresentar como vocação econômica local, não necessitando de mão-
de-obra sofisticada nem de grandes investimentos financeiros. Além
disso, existe a facilidade de se gerar um grande número de empregos

de forma descentralizada, beneficiando muitas famílias e, sobretudo,
aproveitando em grande parte a força de trabalho feminina. As ativi-
dades do setor também mostram-se adequadas para esse fim, já que se
adaptam bem às modalidades de micro e pequenas empresas, coope-
rativas e associações.

De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ela-
borado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), Goianésia apresentou, em 1991, um IDH médio inferior ao
do Brasil, ao do Centro-Oeste e ao de Goiás, mas superior ao da sua
microrregião2 . Ao se subdividir o índice em longevidade, educação e
renda, fica evidente que a maior fraqueza do município é a baixa ren-
da de sua população.

Diante dessa constatação, o desenvolvimento de programas de
geração de emprego e renda tornou-se prioridade do governo mu-
nicipal. O Programa Pró-Confecções começou a ser executado no
início de 2001 e o desenvolvimento de seu plano de ação teve a
participação da Assessoria de Planejamento e da Secretaria de De-
senvolvimento, Ciência e Tecnologia do município, do Serviço Bra-
sileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), da Associa-

2 Fonte: Atlas do
desenvolvimento

humano no Brasil,
1997



5ção dos Confeccionistas e de empresários do setor.
Uma pesquisa realizada em Goianésia revelou a existência de apro-

ximadamente 250 microprodutores do setor de confecções no municí-
pio, sendo quase todos trabalhadores informais, que tinham baixa qua-
lificação técnica e gerenciavam os negócios de maneira pouco profissi-
onal.  A opção pelo setor de confecções também foi influenciada pela
rápida transformação do município vizinho, Jaraguá, que em poucos
anos e sem apoio algum do governo local se consolidou como centro
confeccionista, por meio de pequenos empreendimentos.

Como Goianésia sempre se caracterizou por possuir grandes em-
presas e grandes propriedades, o que significa alta concentração de
renda, era preciso desenvolver um setor que se adaptasse ao cresci-
mento do auto-emprego, às micro e pequenas empresas e à população
feminina de baixa renda. Assim, devido à influência do pólo industrial
de confecção de Jaraguá e à sua proximidade com importantes centros
de distribuição (Distrito Federal e Goiânia), o município está vivendo

uma acelerada aglomeração de micro e pequenas indústrias de confec-
ção, todas ainda em estágio embrionário de desenvolvimento.

É importante mencionar que, ao longo dos últimos 20 anos, Goi-
ás vem se consolidando como forte pólo regional da indústria de con-
fecções, apresentando um quadro muito favorável no contexto naci-
onal, uma vez que das 13 mil empresas ligadas ao setor no Brasil, 5
mil estão localizadas neste estado. No pequeno município de
Goianésia (49.160 habitantes3 ), situado a 170km da capital de Goiás,
o mercado é composto por empresas de micro e pequeno porte tipi-
camente familiares e mais de 90% ainda está na informalidade.

Inovando simplesmente
Durante o processo de concepção do Programa, realizado em con-

junto com os diversos atores sociais ligados ao setor confeccionista
(Prefeitura, Sebrae, confeccionistas, associados e Banco do Povo), ob-
servou-se a necessidade de se investir em programas de geração de
emprego e renda que tivessem uma atuação contínua e integrada, de
forma a garantir sustentabilidade aos empregos criados. Para isso, o

3 Fonte: Instituto
Brasileiro de
Geografia e
Estatística, Censo
2000 (http://
www.ibge.net/
cidadesat)



6 Programa foi elaborado a partir da articulação de diversas ações coor-
denadas entre si, que abrangem todas as etapas da cadeia produtiva,
desde a produção até o seu escoamento. Ou seja, capacita-se o cida-
dão, viabiliza-se o microcrédito, assegura-se o emprego como coopera-
do e instala-se o ponto de venda.

Essa preocupação com o fortalecimento da cadeia produtiva surge
do reconhecimento de que há uma forte interdependência entre os
diversos atores que compõem o setor: a sobrevivência de um depende
do desenvolvimento de todos. Embora seja dada maior ênfase ao auto-
emprego, novos postos de trabalho têm sido criados pelas micro, pe-
quenas e médias empresas que absorvem pessoas capacitadas nos cur-
sos profissionalizantes.

Etapas do Programa Pró-Confecções
1. Capacitação Profissional e Empresarial

2. Viabilização de Microcrédito

3. Criação de uma Cooperativa de Costura

4. Criação de um Centro Comercial para
os pequenos produtores

5. Apoio à Associação dos Confeccionistas

6. Criação de Lavanderia Industrial de Tecidos

7. Projeto de Implantação de uma Incubadora de
Confecções (esta etapa ainda estava em fase de
negociação com potenciais parceiros)

Antes do atual governo municipal, as precondições para o funciona-
mento de um programa como o Pró-Confecções já existiam, mas não
eram vistas como um sistema integrado e complementar. O potencial
do setor confeccionista estava latente e, de certo modo, marginalizado.
Hoje, até mesmo Jaraguá inveja a atenção especial que o setor tem rece-
bido do governo municipal de Goianésia. “O Prefeito de Goianésia bem
que podia trocar de lugar com o de Jaraguá”, brinca Dulce Rosa, presi-
dente da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá.

O elemento de inovação do Pró-Confecções não se limita à criação
da rede de parceiros ou ao fato de a iniciativa alcançar toda a cadeia
produtiva. Mais do que isso, o Programa tem exercido influência indi-
reta sobre as relações de gênero entre o seu público-alvo, além de re-
presentar uma alternativa sustentável de geração de emprego e renda



7diante do potencial desemprego em massa que pode resultar da imi-
nente mecanização do corte da cana-de-açúcar, principal produto agrí-
cola do município atualmente.

Parcerias: garantia de sustentabilidade
Apesar de ser coordenado pela Prefeitura de Goianésia (por inter-

médio da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e da
Assessoria de Planejamento), o Programa Pró-Confecções não seria
viável sem a participação e o comprometimento dos diversos parceiros
que executam suas ações. Pode-se dizer que o governo local é um im-
portante facilitador, que possibilita o cumprimento bem-sucedido de
todas as etapas do Programa.

Setor Público Organizações da Sociedade Civil
Fundo de Amparo ao Banco do Povo – Goianésia

Trabalhador (FAT) (Associação Civil de Crédito Comunitário)

Senai – Goianésia e Goiânia Associação dos Confeccionistas de Goianésia

Sebrae – GO Cooperativa de Costura

Sistema CNI

Empreendedor Comodatário da Lavanderia

Um importante fator que explica a harmonia entre o governo
local e seus diversos parceiros é o baixo custo adicional exigido para
contribuir para o Programa, uma vez que se busca aproveitar estru-
turas já existentes e em funcionamento, como é o caso do Senai, do
Banco do Povo e do Sebrae. Com um investimento inicial de aproxi-
madamente R$ 300 mil, foi possível colocar em funcionamento pra-
ticamente todos os componentes do Programa. Destes R$ 300 mil,
cerca de R$ 200 mil correspondem ao investimento da Prefeitura em
reformas de instalações físicas, subsídio aos cursos de capacitação do
Senai e ajuda financeira com aluguéis. Os R$ 100 mil restantes
correspondem aos gastos dos demais parceiros, principalmente em
cursos de capacitação. A parceria com o Banco do Povo não implica
nenhum gasto adicional, uma vez que os financiamentos concedidos
são parte de um fundo rotativo que tem apresentado baixas taxas de
inadimplência (em torno de 1,3%).



8 Levando-se em consideração que o investimento inicial da Prefei-
tura incluiu uma série de despesas com a construção e a reforma de
espaços físicos, o custo anual de manutenção do Pró-Confecções para
a Prefeitura deve girar em torno de R$ 65 mil, tendendo a diminuir, já
que os auxílios referentes às estruturas criadas devem se tornar auto-
sustentáveis dentro de poucos anos. Quanto aos gastos dos demais
parceiros, embora não se tenha acesso a um valor exato, deve ser míni-
mo o investimento financeiro.

Como se dão as parcerias

Em convênio com o Senai e com o apoio do FAT, foi executada a
reforma do espaço físico e implantada uma escola de cursos técnicos
de modelagem em malha, cotton e lycra, modelagem em tecido plano,
modelagem de calça, camisa e bermuda, cortador de confecção, cos-
tura industrial, desenho de moda, gerente de produção, chefia e lide-
rança. Tais cursos, que normalmente custam em torno de R$ 200,00
por mês em unidades convencionais do Senai, são oferecidos por um
valor mensal simbólico de R$ 10,00. O Senai de Goiânia também ofe-
receu duas vagas para o Curso Técnico em Vestuário, com duração de
dois anos, para duas pessoas escolhidas pela Associação dos Confecci-
onistas. A Prefeitura arca com as despesas de hospedagem e alimenta-
ção dessas pessoas.

O Sebrae, por sua vez, oferece os cursos “Brasil Empreendedor”,
“Orientação para o crédito: como administrar sua empresa”, “Vendas e
Marketing”, “Relações humanas e habilidades interpessoais” e “Desen-
volvimento Gerencial”. Dessa forma, busca-se desenvolver seu espírito
empreendedor. Junto com o sistema CNI, o Sebrae foi também parcei-
ro no Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas In-
dústrias para o setor de vestuário, no período de junho a dezembro de
2001. Fizeram parte desse Programa 15 confecções locais.

O Banco do Povo oferece microcrédito para os trabalhadores in-
formais do setor, com financiamento de capital de giro (aquisição de
matéria-prima) e de investimento (aquisição de equipamentos), com
o valor de R$ 300,00 a R$ 2 mil e juros de 1% ao mês. O Banco do
Povo é uma iniciativa estadual que está presente em cerca de 140



9municípios e tem obtido enorme sucesso em Goianésia.
A Cooperativa de Costura foi criada com o objetivo de fortalecer

a categoria, possibilitando produção de qualidade em maior escala e
acesso a centros consumidores maiores. A Prefeitura Municipal arcou
com a reforma das instalações físicas, pagamento do aluguel durante
o período de dois anos e um empréstimo mensal para aquisição de
material de expediente e contratação de um gerente de produção, que
é pago com a produção da Cooperativa. O Banco do Povo liberou fi-
nanciamento aos cooperados para aquisição das máquinas industriais
de costura.

O Centro Comercial (mini-shopping de confecções, composto por
70 boxes de 4,00m2, provadores, banheiros público e sede da Associa-
ção dos Confeccionistas) possibilita que os pequenos produtores pos-
suam um ponto de venda, aumentando sua renda e visibilidade. A
Prefeitura arcou com a reforma do prédio e a construção dos 70 boxes.
O aluguel e os custos de manutenção são rateados entre os lojistas.

A Associação dos Confeccionistas de Goianésia conta com 180
associados, que contribuem com uma mensalidade de R$ 5,00 cada.
Com o apoio da Prefeitura, a Associação subsidia o transporte sema-
nal dos microempreendedores associados para centros consumidores
maiores – Goiânia e Brasília – para a aquisição de matéria-prima e
venda da produção em feiras e lojas. A adesão crescente de novos sóci-
os faz com que  a Associação seja também uma grande beneficiária
das iniciativas de capacitação profissional.

A Prefeitura construiu um galpão de 250m2 para abrigar uma La-
vanderia Industrial de Tecidos, que foi oferecida à iniciativa privada
em sistema de comodato pelo período de dois anos. A Prefeitura con-
tribuiu com as instalações físicas, cabendo ao empreendedor comoda-
tário a aquisição das máquinas e equipamentos. Essa iniciativa visa
garantir às confecções o acesso às tendências da moda na tinturaria e
lavagem dos tecidos, condição importante para assegurar competitivi-
dade ao setor.

A comunidade  foi envolvida por meio de um processo participa-
tivo de discussão do município sobre seus problemas, ameaças e opor-
tunidades, o que resultou na elaboração de um plano de desenvolvi-



10 mento socioeconômico conforme as prioridades definidas pela pró-
pria comunidade. Desse modo, a Prefeitura de Goianésia e diversas
instituições de ensino, de classe e de fomento elaboraram programas
integrados, compostos por ações interligadas e interdependentes que
buscam o desenvolvimento de atividades consideradas vocações na-
turais do município, dentre elas o setor confeccionista.

Assim, desde o início do processo houve uma grande preocupação
em se assegurar o envolvimento da comunidade no Programa para
possibilitar um senso de apropriação da idéia e garantir sua sustenta-
bilidade, independentemente de futuras mudanças de governo.

Resultados e perspectivas
Pode-se afirmar que hoje o ambiente para o desenvolvimento de

pequenos empreendimentos no setor de confecções em Goianésia é
mais favorável do que em Jaraguá, onde o setor é a base da economia

local. Com o Programa, costureiras informais se vêem possibilitadas
de expandir suas atividades e oferecer melhores condições de vida para
suas famílias.

No entanto, ainda não se pode dizer o mesmo sobre a inserção
dos excluídos no mercado de trabalho. Embora o Programa procure
atender com o microcrédito prioritariamente as pessoas que estão
recebendo a Renda Cidadã Estadual (R$ 45,00/mês) e a Renda Ci-
dadã Municipal (R$ 18,00/mês)4 , apenas 22% (50 do total de 228
financiamentos) deste grupo foi contemplado de fato. Questiona-
se, neste caso, o risco que tais programas de caráter assistencialista
oferecem a iniciativas mais sustentáveis tais como o microcrédito e
o próprio Pró-Confecções.

Quanto às metas mais específicas do Programa, é interessante ob-
servar que várias delas já foram inclusive superadas. É o caso do nú-
mero de participantes dos cursos profissionalizantes em confecção.
Até julho de 2002, aproximadamente 1923 pessoas já tinham partici-
pado dos cursos técnicos organizados em parceria com o Senai, sendo
a meta capacitar 300 pessoas/ano. Quanto à geração de emprego e
renda, o Banco do Povo já financiou 228 contratos, gerando 309 em-

4 Este critério foi
estabelecido por
representar, em

geral, os mais
necessitados e

excluídos do
mercado de

trabalho.



11pregos e atingindo o montante de R$ 111 mil em financiamento de
matéria-prima e R$ 94 mil em financiamento de máquinas industri-
ais. O setor de confecções representa 39% do total de contratos, sendo
que a meta era 150 empregos/ano, com 150 financiamentos/ano.

Além disso, a Cooperativa de Costura conta com 20 cooperados e
o Centro Comercial, com 37 lojistas, que obtêm um faturamento men-
sal médio de R$ 500,00. Quanto às 15 confecções que participaram
do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas In-
dústrias, oferecido pelo Sebrae e pelo sistema CNI, o resultado foi o
ganho de produtividade e a diminuição do desperdício de matéria-
prima e energia elétrica, tornando as empresas mais competitivas. “O
curso estava bem dentro da nossa realidade”, observa “Fatinha”, da
Anjo da Guarda Confecções, uma das participantes do Programa. “Até
a ordem das máquinas o professor mudou para diminuir o desperdí-
cio de tempo”, conta. “A gente acha que já sabe tudo, mas esse curso
me ensinou coisas que eu nunca imaginava.”

É marcante a inclusão do público feminino no Programa, o que
causa um impacto sobre relações de gênero. Nas ações de capacitação
profissional do Senai, 84,2% dos participantes são mulheres e, incluin-
do os cursos do Sebrae, 76,6%. Já quanto ao microcrédito, 91,2% dos
financiados na área de confecção são mulheres.

Outros impactos do Programa, que fazem parte de suas metas, só
poderão ser mensurados no médio e no longo prazos, como o aumen-
to da arrecadação tributária decorrente da formalização de empresas
informais, o aumento da competitividade das confecções devido ao
desenvolvimento tecnológico e à implantação de programas de quali-
dade e o desenvolvimento de um pólo confeccionista na região.

Dado o êxito das primeiras etapas do Programa, estava em nego-
ciação com o Sebrae e com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do
Estado de Goiás (SECTEC) a implementação de mais um compo-
nente do Pró-Confecções: uma Incubadora de Confecções. Espera-se
que as empresas incubadas agreguem valor aos seus produtos e pro-
cessos por meio do incremento de seu nível tecnológico.



12 Oportunidades e desafios
O Programa Pró-Confecções é hoje uma realidade e pode se tornar

um exemplo de estratégia de geração de emprego e renda para outros
contextos, caso seja conduzido com seriedade e cautela, reconhecen-
do-se seus pontos fortes, bem como suas fraquezas.

Oportunidades

O próprio potencial de replicabilidade do Programa é um aspecto
positivo do Pró-Confecções.  Da mesma forma que o setor confeccio-
nista é uma vocação de Goianésia, outros municípios poderiam adap-
tar o formato do Pró-Confecções para outros setores produtivos. Isso
se torna possível na medida em que a localidade tenha potenciais par-
ceiros dispostos a oferecer sua estrutura, como no caso de Goianésia. A
presença de atores sociais dispostos a participar de um esforço como o
Pró-Confecções é precondição para que tal iniciativa se viabilize.

Outra oportunidade observada é o fato de a atividade ser promis-

sora e grande geradora de emprego e renda, uma vez que é composta
por empreendimentos não prejudiciais ao meio ambiente, constituin-
do-se ainda em um grande mercado para a mão-de-obra feminina, vis-
to que 80% das confecções são lideradas por mulheres.

Ainda em relação a esse aspecto, é interessante mencionar que a
movimentação em torno do setor de confecções está transformando as
relações de gênero. São numerosos os casos de maridos que deixam
seus empregos - como catadores de cana-de-açúcar, entre outros - para
ajudar as esposas na confecção. As mulheres obtêm vantagens pessoais
dessa mudança, já que trabalham em casa e, assim, podem dividir as
responsabilidades familiares e profissionais com seus maridos.

O Programa também tem possibilitado maior proximidade entre a
população de baixa renda e os agentes públicos, o que pode ser notado
na relação de igualdade e confiança existente entre o Banco do Povo e
seus financiados. A sede da instituição é vista pelos beneficiários como
um local onde podem entrar sem fazer cerimônia, tomar um cafezi-
nho e discutir seus problemas de igual para igual. O mesmo ocorre em
relação aos demais parceiros, inclusive a Prefeitura. Os moradores do
município não hesitam em procurar o prefeito Otávio Lage de Siquei-



13ra Filho, conhecido por todos como “Otavinho”, para discutir ques-
tões relativas ao Programa ou outros assuntos referentes à administra-
ção da cidade.

O fato de o Programa ter sido concebido sob a premissa da susten-
tabilidade torna-o “propriedade” da própria população, e não da Pre-
feitura ou de qualquer um dos parceiros envolvidos. Com isso, possi-
bilita-se ao cidadão de Goianésia o exercício dos direitos de cidadania
em todas as etapas do Pró-Confecções: ao obter crédito sem ser discri-
minado, ao negociar a aquisição de equipamentos e matéria-prima
com dignidade, ao ter condições de se desenvolver profissionalmente
por meio da capacitação e ao poder administrar seu próprio empreen-
dimento de forma autônoma e dentro de um ambiente de cooperação
e ajuda mútuas.

“Estamos aqui na ‘ralação’”, diz Lúcia de Fátima Fonseca, organi-
zadora das viagens a Brasília e Goiânia da Associação dos Confeccio-
nistas de Goianésia. “Mas o bom é que todo mundo ‘rala’ junto”, acres-

centa. “Quando alguém briga no ônibus que leva o pessoal para ven-
der suas roupas nas feiras de Brasília, tem logo que fazer as pazes antes
de descer. Tá tudo muito bom, se melhorar estraga.”

Desafios

Apesar dos diversos pontos fortes do Programa Pró-Confecções, é
importante observar que há também uma série de desafios a serem
enfrentados. Uma das dificuldades é a falta de cultura empreendedora
entre a camada mais pobre da população e a necessidade de se forma-
rem lideranças para assumir a Associação e a Cooperativa. De modo
geral, a população mais pobre se sente incapaz de aprender e se quali-
ficar para o mercado de trabalho e, sobretudo, não tem auto-confiança
para se habilitar ao microcrédito. Isso pode ser comprovado pelo pe-
queno número de beneficiários dos Programas de Renda Cidadã que
recorrem ao Banco do Povo.

Quanto à liderança, ainda é difícil encontrar, dentre os cooperados
e associados, alguém que esteja disposto a liderar todo o grupo e de ter
iniciativa. Tanto a Cooperativa como a Associação são ‘filhos’ que o
governo municipal ajudou a criar e pretende emancipar, mas que ain-



14 da não estão preparados para caminhar sozinhos. Estão sendo planeja-
dos cursos de desenvolvimento de liderança para as duas entidades.
Ao mesmo tempo em que se buscam líderes entre as pessoas que vi-
vem a realidade dos confeccionistas, tais pessoas também precisam se
dedicar à sua atividade e dividir o tempo com a nova função – já que,
em alguns casos, o cargo não é remunerado.

A inexistência de instrumentos de acompanhamento e avaliação
é também um obstáculo, principalmente porque a análise dos resul-
tados deveria servir de referência para a adoção e incremento das
ações, visando atender as necessidades específicas que naturalmente
vão surgindo ao longo do tempo.  O que se tem hoje em dia são
resultados quantitativos do Programa, que, de certo modo, dificul-
tam a distinção entre eficiência e eficácia das ações. É importante
que se desenvolvam instrumentos de medição que integrem resulta-
dos quantitativos e qualitativos.

Como o Programa abrange toda a cadeia produtiva confeccionista,

um desafio que precisa ser considerado é a qualidade de sua influência
sobre toda a cadeia produtiva do setor, chegando até as tecelagens,
fornecedoras da matéria-prima.  Embora seja uma atividade que apa-
rentemente não apresenta riscos ambientais, conforme a utilização de
matéria-prima aumenta é importante estar atento quanto à idoneida-
de e responsabilidade social desses fornecedores.

Fala-se muito em aumento da competitividade das confecções por
meio do desenvolvimento tecnológico e da implantação de programas
de qualidade. No entanto, é importante também que se pense em um
salto de qualidade em termos de design do produto, que representa
maior valor agregado e acesso a mercados consumidores mais sofisti-
cados, sem, necessariamente, implicar em aumentos brutais nas quan-
tidades produzidas.

Por fim, embora o Programa seja conduzido de modo a se tornar
autônomo e independente de eventuais mudanças bruscas de gover-
no, não se pode negar que atualmente a iniciativa ainda está fortemen-
te associada à Prefeitura, e, sobretudo, à figura do prefeito. O governo
atual é caracterizado por uma visão empresarial extremamente dinâ-
mica, priorizando a capacitação dos cidadãos para que se apropriem



15de seu próprio destino – prova disso é que 38,73% dos gastos orça-
mentários do município em 2001 correspondem a despesas com edu-
cação. O desafio, portanto, é conciliar proximidade e autonomia em
relação à coordenação do Programa.

O Programa Pró-Confecções representa um importante passo para
o combate à concentração de renda – problema comum encontrado
pelo Brasil afora, e fortemente presente do município de Goianésia.
Na medida em que o programa é desenvolvido em uma região marca-
da por poucos grandes empresários e proprietários de terra, a tendên-
cia é que o número de micro e pequenos empreendedores aumente e
a enorme quantidade de assalariados, principalmente provenientes do
corte da cana-de-açúcar, diminua. Tudo isso é promovido por meio de
uma estratégia participativa desenvolvida conjuntamente entre governo
local, iniciativa privada, organizações da sociedade civil e o próprio
público-alvo – a população de baixa renda.

- Prefeitura Municipal de Goianésia (2002).  Apoio à Criação e Implantação de
Incubadora de Confecções de Goianésia .  Goianésia.

- Prefeitura Municipal de Goianésia (2001).  Guia Goianésia.  Goianésia.

- Prefeitura Municipal de Goianésia (2002).  Goianésia em Ação.  Ano II Número 03.
Goianésia.
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“Todo mundo fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Disto
eu estou convicto, mas tenho certeza que o Pantanal é o coração”. A
declaração de João Ildefonso Murano, proprietário da fazenda São José,
em Aquidauana (MS), revela a valorização, pela comunidade local, do
Pantanal e de sua significação para a biodiversidade.

No Pantanal, o ciclo das águas determina a vida de seres huma-
nos, animais e plantas. Na época da seca, de maio a outubro, a paisa-
gem se apresenta coberta de verde, rios, vazantes, e baías. Aves mi-
gratórias, onças pintadas, jacarés e capivaras podem ser vistos pelas
estradas pantaneiras. Na estação da cheia, que se estende de novem-
bro a abril, os rios da região alagam grande parte dos campos e trans-
formam a planície em um imenso mar de água doce, beneficiando as
espécies aquáticas.

Consciente de que as enchentes e secas são responsáveis pela ri-
queza e pela vida no Pantanal, o pantaneiro sabe que deve adaptar o

Fatima Elisabete Pereira Thimoteo1

Programa
Escola Pantaneira
AQUIDAUANA (MS)

1 Pedagoga e mestra
em Administração
Pública e Governo
pela FGV-EAESP .



4 seu ritmo às condições impostas pela natureza. No período das cheias,
o transporte se torna ainda mais difícil e em muitas áreas do Pantanal
só se pode chegar de barco. Diante dessa realidade, surgiu a questão de
como garantir aos meninos e meninas que vivem em fazendas distan-
tes  o acesso e a permanência na escola?

Para solucionar esse problema, a partir de 1998, a Prefeitura de
Aquidauana, por meio da Secretaria de Educação, uniu-se aos fazen-
deiros da região e, posteriormente, ao WWF – Brasil2 , em uma parce-
ria que resultou na criação e implementação da  Escola Pantaneira.

Adequada à realidade local, a Escola tem, como pilares, um calen-
dário diferenciado, que respeita o ciclo das águas no Pantanal, e um
currículo diversificado, que objetiva resgatar a arte e a cultura locais.

Pantanal: o contexto do mar de Xaraés3

Para se ter a exata dimensão dos resultados alcançados, da adequa-

ção à realidade local e da efetividade do Programa, é necessário com-
preender o contexto em que este se desenvolve, destacando-se as con-
dições geográficas, na medida em que elas exercem enorme impacto
na vida das comunidades pantaneiras.

O Pantanal compreende uma imensa planície alagável de quase
170 mil km² localizados no Brasil, Bolívia e Paraguai. Em terras brasi-
leiras concentram-se 80% deste ecossistema (138.183 Km²), nos esta-
dos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), a localização geográfica do Pantanal é
particularmente relevante por se caracterizar como um elo de ligação
entre o Cerrado, no Brasil Central, o Chaco, na Bolívia, e a região
Amazônica, ao Norte, apresentando elementos desses vários
ecossistemas. Na paisagem, a imensa planície apresenta leves ondula-
ções, sendo rica em depressões rasas e com limites demarcados por
variados sistemas de elevações, como chapadas, serras e maciços.

O pantanal é reconhecido como uma das mais exuberantes e di-
versificadas reservas naturais do planeta.4  Além de rica flora, apresen-
ta variadas espécies de savanas, cerrados, campos de matas e pastagens

2 O WWF - Brasil é
uma organização

não-governamental
brasileira ligada à

WWF Internacional,
cuja missão é

preservar a
biodiversidade,

promover o uso
sustentável dos

recursos naturais e
combater a poluição

e o desperdício.

3 As fontes das
informações citadas

são: http://
www.riosvivos.org.br;

http://
www.mre.gov.br/

ndsg/textos/pantan-
p.htm;  http://

www.electronicartworker.com/
pantanal; http://

www.guianatura.com.br/
pantanal/textos/

pan_texto_07.html e
http://

www.brazilnature.com/
pantanal/

4 Em novembro de
2000, a Unesco

declarou o P antanal
como reserva da

biosfera. A área
corresponde a 250

mil km² e engloba as
principais unidades
de conservação, o

entorno das unidades
e as nascentes dos

principais rios.



5naturais. O Pantanal concentra a maior densidade faunística das Amé-
ricas, em razão das condições que apresenta para a reprodução animal.
Nos seus rios, terras e céus distribuem-se mais de 230 espécies de pei-
xes, 80 de mamíferos e 50 de répteis. Na região já foram catalogadas
mais de 650 espécies de aves aquáticas. Por apresentar tamanha diver-
sidade, é possível caracterizar onze sub-regiões5 , ou pantanais, cada
um com suas características próprias de flora, fauna e aspectos físicos.

Esse complexo patrimônio ecológico é regido pelo signo das águas.
Todo o conjunto dos pantanais faz parte da bacia do Alto Paraguai.
Seu principal escoadouro é o Rio Paraguai, que tem como mais impor-
tantes afluentes: na margem direita, os rios Jauru, Cabaçal e Sepotuba
e Negro e, na margem esquerda, o Cuiabá (com seus afluentes São
Lourenço e Piquiri), o Taquari, o Miranda (com seu afluente Aqui-
dauana) e o Apa.

A baixa declividade desses rios dificulta o escoamento das águas
da chuva e dos rios que nascem no planalto e, por esse motivo, quase

metade da área do Pantanal é alagada na época das cheias. A paisagem
que se forma faz com que o Pantanal seja lembrado nas lendas indíge-
nas como um grande lago cheio de ilhas, o “mar de Xaraés”.

Ao saírem dos  seus leitos, os rios inundam grandes áreas e  for-
mam uma rede de lagoas, baías e baixadas alagadas, interligadas pelos
corixos. Só escapam à inundação as cordilheiras e algumas ilhas6 . Uma
grande quantidade de matéria orgânica é levada pela correnteza a gran-
des distâncias e, durante a vazante, os detritos depositados nas mar-
gens e praias de rios e lagoas fertilizam o solo, no qual brota a pasta-
gem natural que alimenta o gado. Na seca, as aves migratórias, em seu
ciclo de reprodução, são atraídas pelos peixes concentrados nas baías
que permanecem inundadas, formando ali seus ninhos e viveiros.

Assim como a vida, a economia do Pantanal se relaciona ao ciclo
das águas. Associada aos fatores ambientais, a principal atividade eco-
nômica da região é a pecuária bovina de corte. Praticada de forma
extensiva, o sistema de criação abrange a cria e a recria, com poucas
divisões nas pastagens e quase nenhum manejo. Apenas as grandes
propriedades7  são economicamente viáveis, visto que os rebanhos têm
que ser levados para as áreas secas, na época de intensa inundação. A

5 As onze regiões
catalogadas pelo
Plano de
Conservação da
Bacia do Alto
Paraguai são:
Pantanal de Barão de
Melgaço; do
Paraguai; do Taquari;
do Poconé; de
Cáceres; do
Paiaguás/
Nhecolândia; do
Aquidauana; do
Abrobral/Negro; do
Miranda; do
Nabileque e de Porto
Murtinho.

6 Há uma grande
variedade de termos
usados pelo
pantaneiro para
descrever as
peculiaridades da
geografia local, por
exemplo: baías são
lagoas temporárias
ou permanentes de
tamanho variado, que
apresentam  muitas
espécies de plantas
aquáticas; salinas são
as baías de água
salgada que resultam
da concentração de
sais minerais no solo,
após a evaporação; o
termo corixo designa
o canal por onde as
águas das lagoas,
dos brejos ou dos
campos baixos
escoam para os rios
vizinhos e as
cordilheiras são
pequenas faixas de
terreno não inundável
(1 a 3 metros acima
do relevo da área)
com vegetação de
cerrado, cerradão ou
mata.

7 Quase 20% das
propriedades têm
acima de mil
hectares.



6 pecuária extensiva é a atividade mais compatível com a preservação do
Pantanal, pois o principal alimento para o gado é a pastagem nativa, o
que não interfere no equilíbrio ecológico da região.

O solo da planície, em geral alagável e de baixa fertilidade, apre-
senta limitações à lavoura, fazendo com que a agricultura seja pouco
desenvolvida e se resuma à modalidade de subsistência nas fazendas.
Nos planaltos, apesar das limitações quanto à fertilidade, topografia
ou escassez de água, existem situações favoráveis à agricultura. As re-
servas minerais também trazem divisas para a região, sendo explora-
dos o ferro, o manganês e o calcário no Pantanal sul e o ouro no Panta-
nal norte.

Apesar de ser a atividade mais antiga do Pantanal, é recente o
incentivo à pesca, que vem se destacando como atividade econômi-
ca, com a comercialização de algumas espécies. A atividade turística
cresceu na última década, incrementando a infra-estrutura e aperfei-
çoando os serviços relacionados ao Turismo Ecológico, Rural e à Pes-

ca Esportiva.
A ocupação das margens dos rios por garimpos, as queimadas, o

desmatamento feito por fazendas de grãos e a utilização de agrotóxicos
nas lavouras, entre outros, têm provocado graves danos aos rios da re-
gião, como o assoreamento e a poluição das águas. Outra ameaça à
região surgiu a partir da diminuição da rentabilidade da pecuária ex-
tensiva, que fez com que fazendeiros vendessem ou arrendassem as
terras. Além do êxodo rural, a medida provocou a substituição dos tra-
balhadores locais por pessoas de outras regiões.

Entretanto, integrar-se à realidade pantaneira e saber conviver
com suas adversidades não é tarefa comum. O pantaneiro herdou a
agilidade física e o respeito à natureza dos primitivos habitantes, os
Guaranis, Paiaguás e Guatós. Assim, a natureza permaneceu pratica-
mente inalterada mesmo depois de 200 anos de ocupação e explora-
ção econômica.

O difícil acesso às fazendas, as grandes distâncias entre elas ou
entre a sede e o retiro obrigaram-no a habituar-se à solidão e ao isola-
mento. A cooperação se manifesta no manejo tradicional do gado ou
nas festividades típicas entre as fazendas. Seus principais meios de trans-



7porte são o cavalo pantaneiro, que resiste ao trabalho dentro d’água, e
as embarcações de tamanhos e tipos diferentes. O pantaneiro é va-
queiro, caçador, pescador e canoeiro. O zelo por sua independência
pode causar atrito com o patrão e levar ao rodízio do peão por outras
fazendas. Contudo, ele mantém o respeito e o apego à sua terra.

Aquidauana: portal do Pantanal sul
Aquidauana ou “lugar das araras grandes”, em tupi-guarani, é a

porta de entrada para o Pantanal sul mato-grossense. Fundada pelo
Major Teodoro Rondon em 15 de agosto de 1892, a vila foi elevada a
município em 1906.

Localizada à margem direita do Rio Aquidauana, a cidade fica a
130 km da capital, Campo Grande. A área territorial do município é
de 16.958,50 km2, sendo 70% localizada na sub-região do Pantanal
de Aquidauana.

De acordo com o Censo do IBGE (2000), a população do municí-
pio é de 43.440 habitantes, sendo apenas 9.624 (22,15%) residentes na
área rural. Além da sede, com 35.869 habitantes, o município possui
quatro distritos: Piraputanga (745 hab.), Camisão (902 hab.),
Cipolândia (913 hab.) e Taunay (5011 hab). Neste último distrito se
localizam várias aldeias indígenas da nação Terena.8

Uma estimativa de 1997 indicava que estavam fora da escola
13,17% da população em idade escolar, o que equivale a dizer que 958
crianças e adolescentes estavam excluídos do sistema de ensino. Pelos
cálculos da Secretaria de Educação, pelo menos 50% deles residiam
nas fazendas do pantanal, o que dificultava seu acesso à escola.

Para os pais de crianças de 7 a 14 anos que vivem nas fazendas, a
manutenção dos filhos na escola implicava desagregação familiar: quan-
do possível, as esposas e os filhos tinham que morar na cidade para
garantir a escolaridade das crianças, mas os peões tinham que perma-
necer nas fazendas para garantir o sustento da família.

Em 1998, os trabalhadores da Fazenda Campo Novo procuraram
o proprietário, reivindicando  a implantação de uma escola no local, a
fim de que pudessem permanecer com suas famílias. Ao levar a rei-

8 O município
mantém um projeto
específico de
escolarização
indígena chamado
Raízes do Saber. No
ano de 2002, as cinco
escolas e três
núcleos atendiam
1354 alunos de
Ensino Fundamental
e 111 alunos de
Educação Infantil.



8 vindicação dos trabalhadores ao poder público, o fazendeiro ofereceu
uma área da fazenda para a instalação da escola.

Dessa forma, iniciava-se uma parceria que fez surgir no município
de Aquidauana um programa de educação com o objetivo de
universalizar o atendimento no ensino fundamental, garantindo o aces-
so de crianças e adolescentes à escola obrigatória e melhorando as con-
dições de vida e bem-estar dos trabalhadores e suas famílias.

Escola Pantaneira:  adequação
às realidades do Pantanal

Em consonância com as diretrizes para a educação rural,
estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a
Escola Pantaneira foi concebida pela Secretaria de Educação, Cultura
e Esporte de Aquidauana, tendo como pilares:

I. uma organização escolar própria com oito horas diárias de aula e

ano letivo com seis meses de duração, respeitando o ciclo das águas e
II. uma proposta de conteúdos curriculares e metodologias apro-

priadas às necessidades e interesses dos alunos do Pantanal, que além
de adequar-se à natureza do trabalho na região levasse ao resgate da
arte e da cultura locais.

Com a aprovação do Conselho Estadual de Educação, a Escola
Pantaneira iniciou suas atividades em abril de 1998 com três núcleos
instalados: Fazenda Campo Novo, Fazenda Querência e Fazenda
Tabôco. A implantação dos outros sete núcleos foi gradativa, nas fa-
zendas São José, Porto Novo, São Roque e Baía das Pedras em 1999; o
Núcleo da Fazenda Tupaceretã em 2000 e, finalmente, as Fazendas
Iguaçu e Santana, em 2001.

A Lei Municipal nº 1730 criou oficialmente a Escola Pantaneira na
cidade de Aquidauana em 2000. A aprovação da Lei pela Câmara
Municipal refletiu o apoio político ao Programa, além de constituir
uma garantia institucional à sua continuidade independentemente das
alterações na gestão municipal.

Em 2002 a Escola já funcionava em dez núcleos, incluindo o nú-
cleo-sede na Fazenda Tabôco. O quadro de pessoal inclui 19 professo-



9res, 11 auxiliares e uma diretora de ensino.
As dificuldades impostas pelas distâncias e pelas condições das

estradas no interior do Pantanal obrigaram à revisão da idéia original,
na medida em que a instalação dos núcleos nas fazendas e a organiza-
ção da jornada de oito horas não puderam superar as dificuldades com
o transporte dos alunos.

A distância de Aquidauana para as fazendas no interior do Panta-
nal varia de 50 km  (São José) a 220 km (Baía das Pedras), o que faz
com que os percursos realizados com transporte terrestre em estradas
de terra, com precárias condições, tenham longas durações. Além dis-
so, como muitas fazendas ficam distantes até 30 km do ponto onde
passa o transporte escolar, a ida à escola começa com um percurso a
cavalo ou de trator, da residência até a porteira principal, na rodovia.

Por isso, mesmo não sendo parte da idéia original, o regime de
internato ou semi-internato se tornou uma opção para a permanência
das crianças diante das condições adversas. A adoção desse regime fez

com que, além de ensinar, os professores assumissem uma
multiplicidade de papéis, na medida em que muitos alunos passaram
a ficar alojados nos núcleos sob os seus cuidados, em tempo integral.

As atividades começam às 7 horas. Após o café e os cuidados com
a horta, a manhã é dedicada ao trabalho didático sistemático com as
disciplinas do currículo. Depois do almoço, predominam atividades
lúdicas, recreação, jogos, passeios, teatro, histórias, música, filmes, ar-
tesanato, etc. Há também um tempo destinado ao reforço escolar. As
crianças em regime de internato cumprem uma escala de ajuda aos
auxiliares da escola nos serviços de limpeza da cozinha e dos banhei-
ros e na distribuição das refeições. Os cuidados com os objetos pesso-
ais, roupas e camas são responsabilidade das crianças.

Quanto ao conteúdo curricular, são trabalhados os conhecimen-
tos sistematizados nas disciplinas da base comum, entre elas Portu-
guês, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia, Arte e
Educação Física. Na parte diversificada9 , a escola trabalha com a
realidade específica do Pantanal e com a educação ambiental. As-
sim, por exemplo, as crianças aprendem sobre a vida da fauna e da
flora regional, conhecem o trabalho no campo, sua importância, seus

9 A língua inglesa é a
língua estrangeira
que compõe a parte
diversificada da grade
curricular. A disciplina
é trabalhada desde o
1º Ano do Ensino
Fundamental (1ª
série)



10 instrumentos, sua rotina, etc. Um diferencial do ensino é justamente
poder aproveitar as práticas rurais, como a ordenha da vaca, a vacina-
ção de animais, o cultivo de verduras, plantas medicinais e mudas, a
produção de queijo e sabão, etc. As questões ambientais são traba-
lhadas como temas geradores ou projetos para os quais concorrem os
conteúdos sistematizados. Além da horta, os núcleos trabalham tam-
bém a coleta seletiva do lixo, devido ao impacto ambiental provoca-
do pelo mesmo, aproveitando os recursos obtidos com a venda para a
aquisição de materiais.

O trabalho é desenvolvido com o objetivo que os alunos atribuam
significado ao que aprendem sobre a questão ambiental, o que só pode
ocorrer na medida em que relacionem o aprendizado à realidade coti-
diana, sobre a qual devem refletir. O que se busca é que o aluno possa
utilizar o conhecimento sobre o seu meio para compreender a sua rea-
lidade e atuar sobre ela.

Uma idéia, vários parceiros
A parceria realizada com os proprietários de fazendas tem funda-

mental importância para o Programa. Além da participação nas ativi-
dades do núcleo e na sua organização, os proprietários comparecem
às reuniões bimestrais convocadas pela Secretaria, e contribuem com
recursos materiais e  financeiros, como cessão de instalações para as
aulas, alimentação e higiene; cessão de instalações para a acomoda-
ção do(s) professor(es) e alunos em regime de internato; doação de
gêneros alimentícios para a complementação da merenda (ovos, car-
ne e leite).

A articulação entre os fazendeiros culminou com a organização de
uma associação para representar a escola, a Associação de Parceiros,
Pais e Professores da Escola Pantaneira (APPPEP). Sob a presidência
de um dos proprietários, a APPPEP estabeleceu contatos com entida-
des ligadas à conservação ambiental, conquistando o apoio de duas
importantes organizações, que mantêm projetos específicos para o Pan-
tanal: o WWF-Brasil e a CI – Conservation International – Brasil.10

Em 1999, os técnicos do  WWF – Brasil conheceram a proposta da

10 Informações
sobre os programas:

“P antanal para
sempre” da WWF –

Brasil  no site
http://

www.wwf.org.br;
“Conservação do

Ecossistema
Pantaneiro”, da CI-

Brasil, no site
http://

www.conservation.org.br/
proj/index.html.



11escola por meio de alguns fazendeiros e identificaram a possibilidade
de fazer uma parceria importante para a conservação do Pantanal. A
demanda apresentada pela Secretaria à entidade se referia à capacitação
dos professores, no intuito de garantir a qualidade no ensino.

A idéia era aproveitar as condições naturais, capacitando os pro-
fessores a conceber o próprio Pantanal como uma grande escola. As-
sim, conscientes de que o Pantanal tem sua cultura própria e uma
forma de vida diferente, eles poderiam ensinar as crianças a valorizar e
a preservar as riquezas que lá existem. Por sua vez, a manutenção dos
profissionais capacitados no Programa foi a única condição negociada
pela entidade com a Secretaria. Para a ONG, as metas quanto ao Pro-
grama são: consolidar a identidade da Escola Pantaneira; realizar in-
tercâmbios com escolas com características semelhantes; despertar os
pais e as comunidades rurais para a importância dessa escola e concre-
tizar parcerias com os diversos atores em uma esfera institucional, tra-
balhando com clareza o papel de cada um.

Iniciado em dezembro de 1999, o processo de formação tem ocor-
rido por meio de oficinas, envolvendo os professores, auxiliares e téc-
nicos da Secretaria. Os sete encontros já realizados enfocaram a auto-
estima dos professores; a construção do grupo e habilidades sociais; o
resgate da arte e da cultura locais; a relação entre educação ambiental
e Escola Pantaneira; o fortalecimento da relação entre professor e co-
munidade escolar; a sistematização e o registro das experiências; o forta-
lecimento da identidade pantaneira; o aprimoramento do projeto pe-
dagógico; as metodologias de intervenção comunitária; e o manejo
agropecuário e artesanato em couro.

Além da doação de livros para a biblioteca da Escola e da distribui-
ção aos professores dos Cadernos de Educação Ambiental11 , destaca-
se a realização da exposição “Escola Pantaneira: Resgatando a Cultura
Local”, com o objetivo de divulgar à população da cidade a vivência e
o conhecimento produzidos pelo Programa.

Mais recentemente, a parceria com a CI – Brasil resultou na doa-
ção de aparelhos de vídeo e televisão para todos os núcleos e de um
computador para as tarefas administrativas.

A parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

11 Esse material foi
produzido pelo WWF
em parceria com o
Instituto Ecoar para a
Cidadania a partir de
experiências de
educação ambiental
efetivadas no
Pantanal. O material é
composto de um livro
texto e um guia de
atividades para
alunos.



12 (UFMS) se refere à assistência médica aos alunos (pediatria, oftalmo-
logia, ortopedia e cardiologia), por meio do projeto “UFMS vai à esco-
la”; além de formação em nível superior para os docentes; orientação
técnica para a sistematização do Projeto Político-Pedagógico da Escola
Pantaneira; avaliação do currículo proposto; e a elaboração do Regi-
mento Escolar.

Um aspecto fundamental é o compromisso dos professores e auxi-
liares que trabalham na Escola, compartilhando os valores e princípios
norteadores do Programa.

Para a manutenção do Programa, os dados da Secretaria indicam
que são investidos R$ 285 mil por ano para custear despesas com pes-
soal; material didático e pedagógico; transporte escolar e alimentação.
Desse valor, 60% são recursos próprios do município; 30% são recursos
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen-
tal e Valorização do Magistério (Fundef); 5% são recursos do Ministé-
rio da Educação (por meio do Fundo Nacional para o Desenvolvimen-

to da Educação (FNDE) e 5% dos fazendeiros. Por esses dados, o cus-
to médio por aluno é de R$ 934,43, superando o valor estimado pelo
Fundef para o custo/aluno no estado, que é de R$ 664,30 (1ª a 4ª séri-
es) e R$ 697,51 (5ª a 8ª séries).

Entre os itens discriminados pela Secretaria, observa-se que só com
o transporte escolar está prevista uma despesa de R$ 30 mil. Embora
não incluído na quantia apresentada, o custo médio da capacitação é
estimado em R$ 5 mil anuais por professor, segundo as informações do
WWF-Brasil.

Principais avanços e resultados
Pode-se dizer que há um forte impacto do Programa na auto-esti-

ma dos envolvidos: alunos alfabetizados, participantes, pais e fazen-
deiros orgulhosos e professores valorizados.

O investimento na qualificação docente produz efeitos importan-
tes para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, com conseqüên-
cias positivas para a aprendizagem dos alunos. Dos 19 professores que
atuam na Escola, 11 têm formação superior completa e oito professo-



13res estão matriculados no curso de pedagogia.
Quanto à capacitação continuada, os resultados para a prática de

sala de aula foram considerados, pelos professores, como muito
satisfatórios. Ainda que submetido a um regime de contrato temporá-
rio de serviço, a estabilidade do quadro docente no Programa é funda-
mental para sua implementação, na medida em que fortalece o grupo
e garante a continuidade do processo. Além disso, a formação contí-
nua não se restringiu aos docentes, sendo também capacitados os
motoristas para o trabalho com as crianças.

A divulgação do trabalho desenvolvido na Escola é realizada em
encontros e seminários promovidos pelo WWF com educadores de
outros “pantanais” e se torna importante para a consolidação da iden-
tidade da Escola, para a socialização das experiências e para o seu
enriquecimento.

Com relação ao desempenho escolar, os dados analisados indicam
a melhoria dos índices de aprovação dos alunos, que passaram de

57,35% em 98 para 90,41% em 2000, com ligeira queda para 85,03%
em 2001. Entretanto, pode-se argumentar que a elevação dos índices
de aprovação está relacionada à organização em ciclos de aprendiza-
gem.12  Ainda, a inserção das crianças em escolas da cidade e seu bom
desempenho têm sido acompanhados pelos professores da Escola
Pantaneira com orgulho.

Merece destaque a redução nos índices de transferências e desis-
tências. No ano da implantação, os pedidos de transferência totalizaram
29,41% do total de matrículas. Em 2001, o índice de solicitações foi de
apenas 7,87%.  As desistências passaram de 5,88% em 1998 para 1,18%
em 2001. Para a Secretaria, os dados confirmam a declaração dos pro-
prietários quanto à maior estabilidade dos trabalhadores e trabalhado-
ras nas fazendas, após a implantação da Escola. Além da escolaridade
das crianças, homens e mulheres mantêm seus empregos nas fazendas
e permanecem na zona rural.

Nos cinco anos de funcionamento, a Escola ampliou em 450% o
seu atendimento, sendo a ampliação de três para dez núcleos um fator
determinante. Iniciando com 68 alunos matriculados em três núcleos,
nos anos seguintes à implantação foram registrados: 142 alunos em

12 A organização em
ciclos de
aprendizagem ou
sistema de
progressão
continuada não prevê
a retenção dos
alunos anualmente,
porque se baseia na
concepção de que a
aprendizagem é um
processo que se
efetiva em ritmos
diferentes e que pode
ultrapassar o período
letivo anual. Portanto,
a retenção, se
necessária, só ocorre
ao final do ciclo.



14 1999; 167 alunos em 2000, 254 alunos em 2001 e 305 alunos em 2002.
A implantação gradativa do segundo ciclo (5ª a 8ª séries) é mais

um ponto positivo para o Programa. Embora sua operacionalização
seja mais complexa por exigir um número maior de professores (es-
pecialistas por disciplina para cada turma), atualmente estão em fun-
cionamento turmas de 5º e 6ª séries em dois núcleos, com 34 alunos
matriculados.

A grande defasagem entre a idade do aluno e a série cursada retra-
ta a dramática situação provocada pela falta de condições de acesso e
permanência na escola, que o Programa visa eliminar - nos dados de
matrícula, observam-se adolescentes ingressando na primeira série com
até 17 anos. Do total de matrículas na Escola, quase 10% dos alunos
têm mais de 15 anos de idade e os índices de matrícula com idade
defasada variam de 42% a 83%, registrando-se 56% para as 4ªs e 83%
para as 5ªs séries. Tais números parecem indicar que o abandono dos
que ingressavam na escola ocorria após a alfabetização.

Embora os dados disponíveis na Secretaria indiquem que ainda
não se conseguiu universalizar o atendimento às crianças que residem
no Pantanal, a realidade apresentada faz crer que o principal mérito do
Programa é a inclusão de 63,67% delas no sistema educacional.

As limitações e as propostas
Uma das limitações se dá no fato de as turmas de 1ª à 4ª série

serem multisseriadas, o que representa um desafio maior ao trabalho
do professor. Os instrumentos metodológicos aprendidos nos cursos
de capacitação ajudam na tarefa de ensinar, pois permitem que o mes-
mo tema seja trabalhado com todas as crianças, adequando-se o con-
teúdo ao potencial de cada aluno. Mesmo assim, os professores obser-
vam que a subdivisão em duas etapas – 1ª e 2ª séries e 3ª e 4ª – poderia
melhorar a aprendizagem.

As dificuldades com o transporte representam um problema para
alunos e professores. As condições das estradas são responsabilidade
de outras esferas de governo e, além dos custos, o impacto ambiental
de qualquer intervenção deve ser analisado. Para os alunos, por exem-



15plo, a jornada torna-se muito longa, na medida em que às 8 horas de
aulas acrescenta-se o tempo total do percurso de ida e volta. Uma so-
lução possível seria a instalação de outros núcleos mais próximos aos
alunos. Tal medida, no entanto, depende do recenseamento de crian-
ças em idade escolar nas fazendas da região.

Outra dificuldade é a distância dos núcleos à cidade. Segundo os
professores, seria importante a ida semanal à cidade. Eles avaliam que
a completa inserção no ambiente escolar por até três meses pode ser
prejudicial ao seu desempenho. Tal  problema é ainda mais grave nos
núcleos mais distantes e nos menores, onde não há a possibilidade de
revezamento com os colegas.

A insuficiência de recursos para universalizar o ensino fundamen-
tal e infantil é outro fator limitante. A universalização almejada está
atualmente restrita ao ensino fundamental regular. Entretanto, cabe
ao poder público garantir não só o atendimento aos jovens e adultos
que não cursaram o ensino fundamental na idade oportuna, mas tam-

bém o atendimento à educação infantil. No caso dos adultos, outra
dificuldade é compatibilizar os horários das aulas com as atividades
do campo.

A participação dos pais também é referenciada pelos docentes das
fazendas mais distantes, especialmente em relação aos alunos do in-
ternato. No entanto, as condições locais justificam uma participação
mais restrita. Uma iniciativa na Fazenda Campo Novo tem sido
implementada com o objetivo de envolver a comunidade na escola.
Toda segunda-feira as mães acompanham os filhos à escola e, às sex-
tas-feiras, elas vêm buscá-los mais cedo. Nesses encontros, elas partici-
pam de atividades na escola, envolvendo trabalhos manuais, artesana-
to, culinária ou tarefas escolares.

As condições das instalações físicas e a falta de recursos materiais
são também limitações apontadas pelos professores de alguns núcleos
visitados. Assim como em outros aspectos, a diferenciação entre as
fazendas pode ser facilmente observada.

Por último, devem ser consideradas como propostas da Secretaria
a ampliação do acesso ao ensino regular e a continuidade da implanta-
ção do segundo ciclo; a ampliação do atendimento para jovens e adul-



16 tos; a melhoria das instalações físicas da escola por meio de reformas e
a construção de núcleos em terrenos doados pelos proprietários; além
da criação do Sistema Municipal de Ensino.

Conclusão
Na Escola Pantaneira, o trabalho transcende as salas de aula. As-

sim, “O Pantanal é a escola”. A educação ambiental, como desenvolvi-
da na Escola, trabalha a valorização dos recursos naturais e da cultura
local, buscando criar uma consciência quanto à preservação do ambi-
ente, para que futuras gerações também tenham o privilégio de usu-
fruir dele.

A valorização, aliás, é um princípio neste Programa. Valoriza-se a
família, o trabalho e a educação das crianças. Pais, professores, fazen-
deiros e outros parceiros se unem ao poder público e, comprometidos
com a preservação dos recursos naturais, com o desenvolvimento sus-

tentável e com a cidadania, participam e se co-responsabilizam pela
educação das meninas e meninos pantaneiros.

Nas palavras da menina Thais, ex-aluna da fazenda Querência: “A
Escola Pantaneira é uma conquista para nós daqui do Pantanal, e nós
temos que dar valor por isso que nós temos aqui.” Sua mãe se envol-
veu como professora leiga desde o início do Programa, Atualmente, a
professora Ivanete cursa Pedagogia. Ela afirma que o reconhecimento
da importância do seu trabalho para a sua comunidade tem sido moti-
vo de grande alegria.

No seio desse impressionante ecossistema, ao percorrer estradas
de terra, não é difícil reconhecer que se está próximo de um dos núcle-
os. Na porteira principal, pode-se ler a seguinte inscrição:  “Esta fazen-
da mantém uma Escola Pantaneira”.
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Os primeiros passos
A Comissão Perinatal de Belo Horizonte para Redução da Morta-

lidade Materna, Infantil e Perinatal implementa, desde 1993, práticas
que promovam a melhoria da qualidade do atendimento e a redução
da mortalidade de mulheres e recém-nascidos. Atendendo tanto a po-
pulação residente na cidade quanto a que vive em sua área de
abrangência – 39 municípios próximos e outros 476 pactuados – os
serviços de saúde de Belo Horizonte realizam aproximadamente 30
mil partos anuais.

A preocupação com a grande quantidade de mortes evitáveis no
ciclo gravídico-puerperal e na primeira fase de vida da criança deter-
minou que fosse instituída, em 1993, uma Comissão, composta por
representantes de diversas áreas da Secretaria Municipal e da socieda-
de civil organizada, para estabelecer parâmetros de atendimento que
pudessem reverter o quadro inquietante. As medidas adotadas naque-
la época procuravam garantir a assistência adequada à gestante e ao

Programa Comissão
Perinatal de Belo Horizonte
BELO HORIZONTE (MG)

Dora Porto  1

1 Pesquisadora do
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4 bebê, aumentando a capacidade instalada da rede para melhorar o
atendimento, do pré-natal ao pós-parto.

Para alcançar esse objetivo foram tomadas, ainda naquele ano, al-
gumas medidas em relação ao acesso a serviços de pré-natal. O acom-
panhamento passou a ser feito em todos os 130 postos de saúde, faci-
litando o ingresso da gestante e diminuindo a necessidade de se deslo-
car para conseguir atendimento.

O agendamento das consultas foi outra providência, visando ga-
rantir a continuidade da atenção durante toda a gravidez. Evitando
que as gestantes se desloquem além do indispensável ou enfrentem
longas filas para conseguir marcar a consulta, o agendamento estimu-
la seu retorno mês a mês, possibilitando maior eficácia no
monitoramento das alterações em seu estado de saúde e do desenvol-
vimento do bebê.

Também a participação do profissional de enfermagem no acom-
panhamento ao pré-natal procurou garantir qualidade à atenção pri-

mária, ampliando o foco da relação entre usuárias e profissionais. Tal
medida tira esses profissionais dos serviços burocráticos aos quais es-
tão restritos, permitindo-lhes exercer a profissão na qual foram treina-
dos, “empoderando” a categoria.

Os profissionais de enfermagem contribuem com seu conhecimen-
to para o alcance da cura, trazendo para a consulta o levantamento
sistemático das condições de vida da gestante, percebida então como
ser social, inter-relacionado ao contexto em que vive. Isso qualifica o
atendimento, ampliando a abrangência do serviço e alterando a forma
como é recebida e tratada a usuária. A participação da equipe de en-
fermagem contribui igualmente para diminuir a sobrecarga de traba-
lho acumulada sobre os médicos e reduzir o tempo de espera pelo
atendimento.

Para melhorar a operacionalização, foram adotadas também ou-
tras medidas. A garantia de realização dos exames recomendados para
o pré-natal, a oferta de medicamentos e de suplemento nutricional
para grávidas e lactantes foram formas encontradas para garantir a
resolutividade do atendimento.

Proporcionando condições mais adequadas de monitorar o desen-



5volvimento da gravidez e trazendo como conseqüência maior tran-
qüilidade para usuárias e profissionais, tais providências foram
fortalecidas pela distribuição da bolsa e agenda da gestante que, junto
com o material informativo, procuram esclarecer a usuária sobre os
processos orgânicos da gravidez, dando-lhe condições para entendê-
los e para se relacionar com o profissional com maior autonomia. A
esse conjunto de intervenções, buscou-se acrescentar a vinculação da
gestante ao hospital onde seria realizado o parto e o acesso ao pré-
natal de alto risco em todos os casos necessários.

Na prática, porém, a implementação desses dois últimos projetos
revelou-se tarefa extremamente difícil, esbarrando em circunstâncias
estruturais e operacionais que interferiam diretamente na possibilida-
de de efetivá-los.

O salto
O ano de 1999 foi marcante no processo de transformação alcan-

çado pela Secretaria, que culminou com o início da superação dos
problemas no atendimento às gestantes e seus bebês na rede munici-
pal. Naquela ocasião, foram deslocados para a Secretaria, passando a
integrar a Comissão, diversos profissionais que vinham atuando na
prestação de serviços em hospitais e postos de saúde. Seu contato com
a dinâmica de serviço e o conhecimento das dificuldades ali enfrenta-
das havia despertado em muitos deles a necessidade de estudar deta-
lhadamente o fluxo do atendimento, buscando identificar seus pon-
tos críticos.

Esse processo de estudo, discussão e negociação exaustivos esten-
deu-se ao longo de todo o ano. Do esforço coletivo emergiu um mode-
lo de monitoramento e avaliação da assistência que, de fato, melhora
a utilização dos recursos disponíveis. O diagnóstico obtido com esse
trabalho comprovou que a superação dos entraves no atendimento às
gestantes de risco e a garantia de internação para todas as mulheres
eram questões intrinsecamente relacionadas. Sua eliminação não es-
tava atrelada apenas à resolutividade do pré-natal, mas passava pela
avaliação da qualidade do atendimento nos hospitais e maternidades.



6 O trabalho desenvolvido pela Comissão é fortalecido pela atuação
de dois comitês que investigam tanto as mortes maternas quanto as
dos bebês: o Comitê de Prevenção do Óbito Materno e, recentemente,
o Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Perinatal.  Articulando-se
com diferentes setores da Secretaria, as investigações levadas a cabo
nesses comitês permitem elucidar as razões dos óbitos, apontando os
fatores estruturais e operacionais nos serviços que contribuem ou de-
terminam mortes evitáveis de mulheres e bebês.2

Um levantamento criterioso dos fatores que influenciaram cada
morte é realizado, buscando identificar as causas concretas dos óbitos.
O trabalho de investigação levanta dados sobre o atendimento e as
condições de vida da gestante, revelando exatamente em qual elo da
cadeia da prestação dos serviços acontecem falhas. A investigação dos
Comitês subsidia todo o processo de estudo, monitoramento e as to-
madas de decisão.

A investigação começa com uma engenhosa inovação: o recolhi-

mento diário nos cartórios da cidade de todas as Declarações de Óbito
(DO). Esse trabalho garante o acesso aos dados de forma ágil, reduzin-
do o tempo de espera de semanas ou meses.

Tais dados são entregues ao setor de Epidemiologia, que faz a sele-
ção e separação de todos os óbitos maternos ou perinatais declarados.
São colocadas sob suspeita para averiguação as mortes de mulheres em
idade fértil, entre 10 e 49 anos, que possam também estar relacionadas
à gravidez. No caso das crianças, são averiguados os óbitos perinatais e
neonatais com peso ao nascer igual ou maior que 2.000g (1.500g para
óbitos ocorridos em hospitais que atendem ao alto risco) e todos os
óbitos pós-neonatais, excluindo os óbitos por malformações congêni-
tas. Esses procedimentos permitem identificar os casos nos quais as
falhas dos profissionais no preenchimento das DOs impedem a classi-
ficação exata da causa mortis, gerando a subnotificação (MS,2002).
Para eliminá-las, foi produzido um informativo para ajudar os médicos
na hora de preencher as DOs. Além disso, aqueles que atuam no IML
foram sensibilizados para realizar a abertura de útero em mulheres em
idade fértil, assegurando que nenhum caso de morte materna deixe de
ser notificado.

2  Segundo o
Ministério da Saúde

e o Comitê de
Prevenção do Óbito

Infantil e Perinatal, os
critérios

internacionais
adotados pelo Brasil

classificam como
morte materna os

óbitos decorrentes
de intervenções

obstétricas,
omissões,

tratamento incorreto
ou combinação

destas causas. Ela
pode ocorrer

durante a gestação
ou até 42 dias após

seu término. A morte
materna tardia

acontece no período
de um ano a partir o
parto. A mortalidade

perinatal é
classificada segundo

o tempo de vida do
bebê, sendo

subdividida em
neonatal precoce
(de 0 a 7 dias de

vida) e pós-neonatal
(ocorrida até 27 dias

de vida). Tais
indicadores estão
vinculados muitas

vezes a causas
preveníveis, seja na

assistência ao pré-
natal ou no

atendimento ao
parto. (MS, 2002;

SMSA, 2002).



7Depois da seleção inicial, é feito um levantamento sobre a proce-
dência da gestante e a documentação é enviada para o Controle e Ava-
liação Hospitalar. Este setor distribui a investigação entre diversas ins-
tâncias, o distrito sanitário onde residia a mulher ou o distrito de ocor-
rência do óbito quando não se tratar de moradora de Belo Horizonte.
São levantados os dados dos prontuários no hospital onde a mulher foi
atendida, tanto os registros médicos quanto os da enfermagem, e soli-
cita-se aos supervisores hospitalares que procedam à investigação in
loco. Por meio de uma visita aos familiares da mulher, busca-se enten-
der melhor suas condições de saúde e de vida. Procedimento similar é
feito para averiguar as causas do óbito infantil.

Pode-se dizer que as investigações desenrolam o fio que percorre
todo o atendimento, tecendo um quadro no qual é possível conhecer
onde estão os nós. Se o óbito tanto da mulher quanto da criança ocor-
reu antes do final do tempo previsto para a gravidez, considera-se que
a falha possa ter ocorrido no atendimento pré-natal. Se a gestante en-

tra em trabalho de parto e dá à luz um bebê viável (com mais de 1.500g
de peso e sem malformação) e um dos dois falece em seguida, isso
aponta para falhas na atenção hospitalar.

A partir desses dados, os Comitês montam um pequeno histórico
que servirá, em uma perspectiva ampla, como indicador epidemioló-
gico, auxiliando as decisões da Comissão e mostrando onde é preciso
intervir. Dessa forma, é possível analisar a prestação de serviços, esta-
belecendo um rol de procedimentos para orientar o fluxo da rede que
garanta a qualidade do atendimento em cada etapa do processo.

Como os dados são desagregados por Distrito Sanitário e estabe-
lecimento de saúde, é possível saber ainda em que posto e até com
quais profissionais o pré-natal foi feito. Do mesmo modo, pode-se
determinar o hospital onde foi realizado o parto e, pelo prontuário,
levantar todos os procedimentos do atendimento. Isso possibilita que
os casos ocorridos em cada local sejam discutidos pelas equipes do
próprio serviço.

Essa discussão coletiva, baseada em fatos concretos, auxilia a sen-
sibilização dos técnicos e dos outros profissionais que dão suporte às
atividades, como porteiros, atendentes e auxiliares. Examinar cada caso,



8 compartilhando responsabilidade e conhecimento, fortalece a equipe,
estabelecendo uma dinâmica de avaliação livre de medo e de culpa,
voltada à superação das dificuldades. A Comissão considera que os
estudos de caso do próprio posto ou hospital melhoram o desempe-
nho das equipes, capacitando-as a atuar com mais eficácia e contribu-
indo para que os erros que causaram morte não voltem a se repetir.

A avaliação da mortalidade materna e infantil em Belo Horizonte
mostrou que a maioria dos óbitos registrados decorreram de um in-
trincado conjunto de fatores estruturais, de organização e de procedi-
mentos. A somatória de obstáculos gerava absoluta inadequação en-
tre a capacidade de resolução do serviço e as necessidades do atendi-
mento na atenção hospitalar.

As tensões geradas por causa desses obstáculos se multiplicavam,
acrescentando ao sofrimento das mulheres e crianças atendidas o hor-
ror de muitos profissionais frente a suas limitações para melhorar a
situação. Como cada estabelecimento atuava isoladamente, seu único

recurso parecia ser fechar a porta às gestantes. Voltados à superação
das dificuldades imediatas, buscavam com essa estratégia estabelecer
um mínimo de equilíbrio operacional, mas cada serviço olhava só para
dentro, para si mesmo.

Como tais problemas eram constantes em todos os hospitais, a
“cultura de fechar a porta” espalhou-se rapidamente, atingindo todos
os prestadores de serviço. Encontrar uma maternidade passava a ser
responsabilidade da própria gestante, que às vezes chegava a percor-
rer, em transporte coletivo, até cinco hospitais, na tentativa de conse-
guir internação.

A jornada longa e exaustiva empreendida pela mulher para em
busca de atendimento, um direito que lhe é constitucionalmente ga-
rantido, aumentava a dor e desespero do parto. O desespero da mu-
lher repercute na criança: o sofrimento do recém-nascido, demonstra-
do pelo baixo APGAR3 , era nesses casos quase sempre muito grande.

Muitas vezes, os hospitais deixavam de atender as gestantes mes-
mo dispondo de leitos obstétricos, devido à elevada ocupação dos pou-
cos leitos de risco neonatais. Como não havia um sistema unificado
que intermediasse a oferta e a demanda por leitos obstétricos e neo-

3 APGAR é um índice
usado para testar a
vitalidade do recém
nascido, aplicado a

partir do instante do
nascimento.



9natais entre todos os estabelecimentos, o fluxo de atendimento em
cada um deles era aleatório. Assim que os leitos da pediatria estives-
sem ocupados, o responsável entrava em contato com a portaria de-
terminando o fechamento da maternidade, até que a situação se nor-
malizasse.

Pelo relatório feito pela Comissão em 1999, o déficit estimado de
leitos de CTI neonatal e berçário de risco era de 45 e 35 leitos, respec-
tivamente. Os dados levantados mostram que “em 1993, cerca de 50%
dos recém-nascidos com peso de nascimento menor que 1500g nasce-
ram em hospitais que não contam com unidade de assistência ao re-
cém nascido” (SMSA,1999; Accioly,1997).

O panorama caótico do atendimento gerou grandes discussões na
Comissão que, em reuniões semanais, juntando gestores, profissio-
nais, administradores de hospitais e usuários, buscavam soluções. O
processo acabou gerando conseqüências extremamente positivas para
(quase) todos os envolvidos. A Secretaria concluiu que conhecer a

rede e incorporar os problemas das unidades traz mais segurança ao
gestor. Os profissionais entenderam a importância da articulação en-
tre as instituições. Os administradores perceberam a função social das
instituições que representam e descobriram que precisavam melhorar
a qualidade do serviço oferecido. As usuárias sentiram na pele os efei-
tos que as mudanças provocaram.

Diante disso, a Secretaria decidiu investir no aumento da quanti-
dade de leitos. O repasse de recursos para a demanda de alto risco em
diversas maternidades aliviou a pressão a que vinham sendo submeti-
dos os serviços. Embora esse desafogo já produzisse resultados na qua-
lidade do atendimento, era urgente melhorar a operacionalização dos
serviços para melhorar a utilização dos novos leitos.

Assim, as providências para viabilizar o atendimento entraram
em uma segunda fase e foi determinado que os Centros de Saúde
seriam, a partir daí, a única porta de entrada do sistema para os
serviços de pré-natal, parto e puerpério. Dessa forma, cada um deles
ficaria responsável por indicar à gestante o hospital onde seria aten-
dida no parto.

A construção do processo de referência, seja para as consultas de



10 pré-natal de alto risco ou para a vinculação entre os centro de saúde e
hospitais, foi um processo de engenharia trabalhoso que implicou a
criação de uma rede. Para superar tais limitações foi necessário que
todos os prestadores dos diferentes níveis estivessem articulados, re-
gulando oferta e demanda conjuntamente. Isso só se tornou possível
com a intensificação e o aprimoramento do trabalho de dois setores: a
Central de Internação e a de Marcação de Consultas.

Embora a vinculação ao hospital tenha resolvido o antigo proble-
ma da peregrinação das gestantes em busca de atendimento, de início
provocou uma certa insatisfação em algumas usuárias que queriam o
direito de escolher o hospital. A marcação de consultas para o pré-
natal de risco também era outro ponto que ainda apresentava dificul-
dades. Os hospitais resistiam à marcação centralizada e liberavam
poucas vagas para  preenchimento na Central. “Foi uma queda de
braço entre os hospitais e a Secretaria. A primeira tensão era convencê-
los do básico: de que a paciente já ia com a consulta marcada. Aí eles

ofereciam seis, 20, 30 consultas, o que acabava desqualificando o tra-
balho da Central. Os centros de saúde não conseguiam consulta. Fo-
ram dois anos de briga”.4

As duas Centrais são informatizadas e trabalham de forma pareci-
da, apesar de terem dinâmicas internas próprias. Várias videofonistas
escaladas para diferentes tarefas recebem os pedidos e buscam a vaga,
mapeando todos os leitos desocupados, no caso das internações, e le-
vantando as agendas das especialidades por instituição, quando se trata
das consultas. Trabalhando em tempo real, encaixam os pedidos de
vaga das usuárias, intermediados pelos centros de saúde, à disponibi-
lidade da rede. Produzem relatórios diários avaliando a procedência e
a urgência dos pedidos e seu resultado.

Na internação, a prioridade de acesso é determinada por um mé-
dico que avalia as informações obtidas no pedido de vaga. São consi-
derados o quadro de saúde da paciente, os recursos da instituição onde
está internada e os riscos do transporte. Quando a dificuldade é na
marcação de consultas, a Central liga para a unidade de saúde e para
o médico que está pedindo a vaga, tentando encontrar uma forma de
contornar esse obstáculo.

4 Depoimento
colhido em entrevista

realizada pela
autora.



11O monitoramento contínuo permite corrigir o rumo das ativida-
des durante o processo e alcançar diferentes resultados: a alocação do
fluxo entre todas as instituições da rede evita que qualquer parte dela
fique sobrecarregada. A marcação centralizada fortalece o compro-
misso dos profissionais com a instituição na qual prestam serviço, di-
minuindo a possibilidade das horas destinadas à jornada de trabalho
serem desviadas para outras atividades. Por fim, contribui para redu-
zir a tensão das usuárias, que têm maior facilidade em conseguir uma
vaga. Agora, a gestante de alto risco consegue uma consulta.em, no
máximo, sete a 10 dias,

O trabalho da Central de Internação possibilitou ainda adotar uma
alternativa inédita para solucionar a carência de leitos nas CTIs neo-
natais. Com a integração entre as diversas maternidades, foi possível
superar as resistências de profissionais e instituições que dificultavam
a transferência da criança para outro hospital onde pudesse receber
tratamento mais adequado. Embora ainda existam objeções a essa

prática, principalmente por parte dos pediatras, ela já acontece em
algumas instituições. A sensibilização das equipes para o problema
parece ser fundamental para conseguir sua definitiva aceitação.

Qualidade no atendimento
Se a articulação dos serviços em rede maximizou a utilização dos

recursos e melhorou de fato a capacidade de operacionalização dos
diferentes níveis de atenção, para alcançar a resolutividade faltava ainda
refinar os procedimentos, a fim de garantir a qualidade da assistência.
Segundo relatório da Comissão “em torno de 20% dos partos ocorre-
ram em hospitais sem os quesitos mínimos de segurança”
(SMSA,1999). Das 16 maternidades que operavam na cidade, cinco
foram consideradas abaixo da crítica. Destes estabelecimentos, um
foi descredenciado e quatro acabaram sucumbindo à estratégia de não
encaminhar-lhes pacientes.

Dentre as instituições que não se adequavam às exigências, esta-
vam hospitais tradicionais da cidade, que reagiram violentamente à
exclusão. Dessa luta saiu vencedora a Comissão. Como havia envolvi-



12 do todas as instituições dispostas a qualificar seus serviços, criando
responsabilização pelos resultados e parâmetros éticos para o atendi-
mento, o processo acabou por consolidar a união entre a Secretaria e as
demais prestadoras de serviço.

Nesse momento, o respaldo da Vigilância Sanitária foi fundamen-
tal. Tradicionalmente trabalhando na dimensão infra-estrutural, a Vi-
gilância aprofundou seu trabalho, elaborando instrumentos de avalia-
ção para perceber também outros aspectos importantes para o bom
atendimento. Contemplando os três níveis de ação, seus relatórios con-
firmavam as avaliações das outras áreas, trazendo para a Comissão a
certeza de que a desqualificação daqueles estabelecimentos era justa.

Participando da Comissão, a Vigilância Sanitária começou a traba-
lhar roteiros de avaliação diferentes dos tradicionais, qualificando os
técnicos para avaliar os procedimentos invasivos e complexos, bem como
de cada etapa, de cada processo por que passara o paciente. Enquanto
não existia roteiro, o objetivo era só cartorial: avaliar o hospital para ele

receber o alvará. Depois do Programa, a Vigilância  incorporou novas
práticas e criou novos modelos de avaliação com critérios estabeleci-
dos em conjunto.

Trabalho em equipe
Outro grupo aliado, interessado em instaurar práticas mais efici-

entes de atendimento, é o dos supervisores hospitalares. Coordenados
pelo setor de Controle e Avaliação Hospitalar, os supervisores atuam
nos próprios hospitais, avaliando dia a dia a execução das rotinas e
procedimentos. Verificando a forma como é prestado o atendimento
e, muitas vezes, antecipando-se nas investigações de óbito determina-
das pela coordenação, sua atuação foi de extrema importância para
refinar a qualidade do atendimento.

Implantado em fevereiro de 2002, o Programa de Saúde da Famí-
lia (PSF) também pretende ser instrumento para a qualificar o atendi-
mento. Fortalecendo o serviço dos Centros de Saúde e ampliando o
acesso ao sistema, o PSF vem trabalhando na busca ativa das gestantes
e puérperas. Embora não tenha conquistado ainda resultados signifi-



13cativos no segundo caso, o Programa aumentou a captação para o pré-
natal em 60% desde seu início.  A Comissão espera que a entrada do
PSF na rede contribua substancialmente para melhorar o atendimen-
to à maternidade na atenção básica: a captação para o pré-natal ainda
no primeiro trimestre de gestação e na consulta puerperal.

A integração entre os diferentes setores da Secretaria possibilitou
que cada um deles percebesse sua posição dentro da estrutura de pres-
tação de serviço. Tal integração brotou de um processo relacional, nas
reuniões, o que fortaleceu a confiança, indispensável ao desenvolvi-
mento de um projeto em comum. Atuando como multiplicadores des-
se processo de construção de novas práticas de gestão em seus diferen-
tes setores, os membros da Comissão expandiram o potencial trans-
formador do trabalho, incluindo outros profissionais da rede que não
participam das reuniões.

Os esforços individuais que, até então, alguns profissionais vinham
empreendendo para alcançar o melhor resultado em suas práticas de

serviço foram incorporados como estratégias coletivas para a rede, per-
passando todos os níveis do atendimento. O caráter social do trabalho
da área da saúde foi evidenciado e reconheceu-se a importância da
articulação entre os níveis de atendimento para a hierarquização da
rede. Ao se tornar uma grande equipe orientada por um propósito co-
mum – garantir à usuária o acesso a um serviço de qualidade – o traba-
lho desenvolvido tanto pelo gestor quanto pelo profissional da ponta
passou a ser pautado pelo compromisso com o atendimento e a res-
ponsabilidade em relação aos resultados.

 A coletivização das estratégias de ação, construídas através do di-
álogo, permitiu a cada setor maior autonomia. À medida em que cada
um deles incorporava o propósito comum e adequava sua realização às
necessidades operacionais específicas de sua área, foi possível conquis-
tar a liberdade de planejar a dinâmica de trabalho de forma criativa. O
respeito pela ousadia de buscar a desburocratização da gestão é tão
mais relevante quando se considera que as transformações na operaci-
onalização e nos procedimentos na área de saúde podem significar a
diferença entre vida e morte.

O suporte dessas transformações está alicerçado na apropriação



14 e no uso dos instrumentos analíticos, os indicadores epidemiológicos
e os trabalhos teóricos que deles se utilizam. Os dados gerados pela
Epidemiologia deixaram de ser apenas quadros estáticos da realida-
de, produzidos somente para a formulação de programas no nível
federal, passando a ter uma importância chave no desenho da políti-
ca pública local. Auxiliando a antecipar soluções e medir o impacto
das ações implementadas, configuram-se elementos imprescindíveis
para desenhar projetos conseqüentes de políticas públicas para o
município, propostas que espelhem coerência entre os recursos dis-
poníveis e as necessidades.

A incorporação desses instrumentos no processo de tomada de de-
cisão possibilitou um salto significativo na qualidade do atendimento
oferecido, permitindo à gestão sair da simples constatação do fato ocor-
rido e mergulhar nas razões que o originam. A identificação desses
focos auxilia a transpor a posição crítica e cega à qual o gestor munici-
pal está costumeiramente confinado.

Alguns ajustes
Não existem ainda providências para mapear também o processo

de aborto induzido, que se sabe com certeza ser a causa da morte de
grande quantidade de mulheres. Apesar do aborto químico ter dimi-
nuído o número dessas mortes, elas ainda são freqüentes e devem ser
consideradas problema de saúde pública. No entanto, o assunto é
visto com certo grau de moralidade, a partir do qual não se faz dis-
tinção entre os abortos naturais e os induzidos. Não enfrentar essa
situação, não debatê-la nem desagregar os dados a ela referentes traz
uma perda de qualidade para o serviço que, deixando de aprofundar
o conhecimento sobre o aborto induzido, reduz sua eficiência para
preveni-lo e tratá-lo.

Parece pouco resolvida também a questão da participação do go-
verno estadual no processo de gestão. Sendo a parte que menos investe
em saúde e com quadros técnicos esvaziados, o Estado é omisso e não
apóia sequer sua própria Secretaria. Por ser capital, Belo Horizonte é
referência de todos os municípios para a alta complexidade e a saúde é



15financiada, em sua maior parte, apenas pela Prefeitura e pelo SUS, sob
regime de gestão plena. Absorvendo essa grande demanda, o gestor
municipal acaba fazendo o papel do Estado e arcando com parte de
suas responsabilidades. Para ultrapassar esse obstáculo, a Secretaria
vem buscando a integração entre os municípios para garantir à popu-
lação dessas áreas acesso ao serviço de alta complexidade.

A sistematização deste processo de trabalho é também essencial
para que a experiência acumulada não fique restrita ao mesmo con-
junto de pessoas e possa ser repetida por outros atores, em outros con-
textos. É também importante  aprofundar a relação com as universi-
dades para um intercâmbio de idéias mutuamente produtivo. Se a
experiência da Comissão já demonstrou que o contato com a teoria é
importante para desenhar programas, sabe-se que a academia necessi-
ta conhecer melhor as novas formas de gestão dos serviços para ade-
quar os currículos e oferecer uma formação compatível às necessida-
des do mercado.

Alçando vôo
Após 12 anos de esforços para pôr em prática as medidas garanti-

das pela Constituição de 1988, os princípios teóricos e operacionais
para o SUS, determinados pela Lei Orgânica, ainda não espelham a
realidade da prestação de serviço no país. As experiências empreendi-
das em nível local e regional têm demonstrado que “(...)colocar em
prática dinâmicas participativas inovadoras não é fácil(...), pois requer
mudança e mobilização permanente” (Bandeira,2002; Jacobi,1989).
As dificuldades são maiores à medida que as transformações pretendi-
das implicam mudança cultural. E é preciso repetir que nos grandes
municípios brasileiros tal processo deve acontecer em larga escala, para
atingir milhões de pessoas.

O trabalho desenvolvido pela Comissão Perinatal de Belo Hori-
zonte revelou-se uma surpreendente iniciativa para atingir esse objeti-
vo. Foi crescendo pelo caminho, rompendo resistências e alterando o
contexto. Embora pareça ter se processado de maneira intuitiva, o de-
senvolvimento do Programa e a experimentação desse processo tam-



16 bém parecem ter mudado o quadro da atenção. Talvez tenha facilitado
a experiência o fato de o serviço oferecido no pré-natal, parto e puerpé-
rio implicar inter-relação entre os três níveis de prestação de serviço: a
atenção básica, a média e a alta complexidade. A integração entre eles
é fundamental para alcançar a integralidade e superar a dicotomia en-
tre prevenção e atendimento curativo.

Outros setores da Secretaria, responsáveis pelo desenvolvimento
dos diversos programas de adolescentes, idosos, portadores de patolo-
gias, etc., têm agora como missão adequá-los a suas necessidades espe-
cíficas, incorporando esta forma de trabalhar. Também o Estado pro-
cura repeti-lo, reproduzindo esta dinâmica na Comissão Metropolita-
na. Se a integração alcançada no nível local puder ser transposta para o
estadual, reproduzida em cada município, pela relação inter-setorial e
pela regionalização e hierarquização, a Integralidade na prestação dos
serviços poderá ser expandida para toda a região.  A transformação nas
práticas de gestão da Secretaria vêm trazendo à cidadã de Belo Hori-

zonte a garantia do direito a serviços de qualidade, prestados por rede
regionalizada e hierarquizada.

Cumpre ainda sistematizar a experiência, resgatar os registros, re-
gistrar a dinâmica do processo de trabalho, estudá-los e desenvolver
uma metodologia. Dessa forma, a experiência pode ultrapassar os li-
mites do tempo e do espaço, sendo apropriada por todos que tiverem
contato com o relato sobre o Programa e quiserem reproduzi-lo.

A Comissão vem a cada dia se abrindo à participação dos diferen-
tes grupos, incorporando os representantes dos hospitais conveniados
ao Sistema Único de Saúde (SUS) e os usuários, por meio da represen-
tação dos Conselhos Municipal de Saúde, Municipal de Direitos da
Mulher e da Pastoral da Criança. Assim, está continuamente aperfei-
çoando seu processo deliberativo, garantindo a participação popular
na formulação e implementação das políticas públicas.

A representatividade dos usuários na Comissão pode ser atestada
pela importância que o hospital Sofia Feldman vem adquirindo na rede.
O hospital recebe investimento maciço da Prefeitura, tornando-se um
hospital público, mas não gerenciado pelo município e sim em conjun-
to pela direção, responsável pela parte técnica e pela Associação Co-



17munitária de Amigos e Usuários do Hospital Sofia Feldman (ACAU).
A ACAU desenvolveu seu próprio sistema de monitoramento, apli-
cando avaliações, tabulando e analisando os resultados, bem como fa-
zendo relatórios periódicos sobre a opinião das usuárias. A entidade
implementa programas de excelência técnica e humanização do aten-
dimento como o da “Mãe Substituta” e a “Doula”.

Construído em mutirão pela comunidade em um terreno doado,
o Sofia tem se destacado como referência nacional de atendimento
humanizado para a gestante e o recém-nascido. Em espaço privativo,
o hospital recebe a parturiente e acompanhantes permitindo o conta-
to do pai com a criança.

Conta também com uma casa de parto com ambiente bonito e
tranqüilo, quartos aconchegantes e bem equipados, onde as parturi-
entes podem inclusive escolher fazer o parto dentro d’água. Na casa
de parto, o nascimento é acompanhado por enfermeira obstétrica sob
supervisão médica.

Os bebês que necessitam de cuidados especiais são internados em
um centro de atendimento bem aparelhado e atendidos por uma equipe
tranqüila, solícita e bem preparada.

Cartelas nas paredes e nos berços descrevem os sinais fisionômicos
que permitem identificar desconforto e sofrimento na criança. As mães
e a equipe partilham o cuidado com o bebê dando-lhe o conforto ne-
cessário. Embora o SUS não custeie a diária das mães garantindo sua
permanência junto ao bebê, a ACAU banca a internação e garante
esse direito à mãe e ao bebê. “A diária dela custa menos que a do bebê.
Com a presença dela o bebê fica bom mais rápido e acaba que no final
é melhor e sai mais barato”.5

O destaque dado ao trabalho do Sofia mede o interesse da Co-
missão no fortalecimento do controle social. Reconhecer os méri-
tos do trabalho realizado pela equipe e pela comunidade é
“empoderar” a população, dando-lhe a possibilidade do exercício
da cidadania ativa. Essa transformação da hierarquia de poder, essa
apropriação da coisa pública, que deixa de ser “de ninguém” e pas-
sa a ser “de todos” é o retrato mais fiel do êxito do processo de
trabalho da Comissão Perinatal.

5 Depoimento colhido
em entrevista
realizada pela autora.
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Introdução
As experiências precursoras no Brasil de controle e participação

social sobre o orçamento público em governos locais datam do final da
década de 70. Embora nem todas tivessem a pretensão ou sequer fos-
sem conhecidas à época como experiências de orçamento participativo
(OP) ou tenham tido continuidade, ficaram conhecidos os casos de
Lajes (SC) e Boa Esperança (ES) – adotadas entre 1978 e 1982 –  e,
posteriormente, Diadema (SP), iniciada em 1983 e Vila Velha (ES),
ocorrida entre 1986 e 1989. Dada a sua longevidade e importância
relativa, a experiência de Porto Alegre ganhou destaque nacional e in-
ternacional, possibilitando a projeção do OP como uma nova
metodologia de gestão pública participativa3 .

Aos poucos, vem crescendo o número de municípios que, de alguma
forma, têm adotado a prática do orçamento participativo como política
pública de participação popular, mesmo com diferentes metodologias e
objetivos. Segundo dados da pesquisa realizada pelo Fórum Nacional de
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4 Participação Popular (FNPP), 103 municípios brasileiros afirmaram pra-
ticar o orçamento participativo entre 1997 e 20004 .

Em Ipatinga (MG), município de 212 mil habitantes, práticas de
gestão democrática foram instituídas por lei e têm se aperfeiçoado com
o passar dos anos. Exemplos disso são a organização do orçamento
participativo em Conselhos Regionais, articulados com o Conselho
Municipal do Orçamento – ambos regulamentados por um Regimento
Interno de 1998 – e a realização anual de um Congresso Municipal de
Prioridades Orçamentárias (COMPOR), que em 2002 teve a sua 13ª
edição e contou com a participação de mais de 5 mil pessoas.

Desde 2001, o orçamento participativo em Ipatinga tem recebido
algumas inovações, graças aos recursos de interatividade oferecidos pela
Internet, associados ao sistema de geoprocessamento, implantado no
município em 1997. A introdução do processo de indicação de priorida-
des e votação por meio eletrônico e de outros mecanismos que estão sen-
do desenvolvidos permite aos cidadãos acompanhar o andamento das

obras e fiscalizar a execução orçamentária no município, além de fornecer
à prefeitura novos canais de comunicação com a população.

Antecedentes
A história do orçamento participativo em Ipatinga se iniciou em

1989, durante o primeiro mandato do prefeito Chico Ferramenta, do
Partido dos Trabalhadores. As discussões sobre o formato do orçamento
participativo envolveram a criação do Conselho Municipal de Orça-
mento (CMO), em 1990, e a divisão do município em regionais orça-
mentárias, compostas por bairros, distritos e comunidades rurais, pas-
síveis de serem agrupados de acordo com suas características físicas,
geográficas, culturais, sociais e econômicas.

Embora a prática venha se aperfeiçoando ano após ano, tendo ocor-
rido alterações ao longo do percurso, desde 1990 os participantes das
reuniões nas regionais elegiam os Conselheiros do seu respectivo Con-
selho Regional de Orçamento (CRO). Eram escolhidos também, em
uma plenária específica, os integrantes do CMO.

No total, 402 conselheiros (201 efetivos e 201 suplentes) integram

4 Cf. CARVALHO et
alii, 2002.



5os oito CROs. Até o ano de 1999, as diretorias dos CROs (presidente,
vice-presidente e relator) eram escolhidas durante as assembléias pre-
paratórias para o COMPOR. No ano 2000, pela primeira vez, o pro-
cesso de escolha dessas diretorias executivas foi realizado com o voto
direto dos moradores. O pleito envolveu quase seis mil votantes em
toda a cidade, sendo bastante concorrido em quatro regionais.

Atualmente, o Conselho Municipal de Orçamento é composto por
106 integrantes (53 efetivos e 53 suplentes), dentre eles o prefeito
municipal, o vice-prefeito, os secretários, os vereadores, os represen-
tantes das associações de moradores e outras entidades não-governa-
mentais. As atribuições do Conselho compreendem tanto a definição
das obras que serão realizadas no município quanto o acompanha-
mento de seu andamento, incluindo os trabalhos de fiscalização da
execução orçamentária.

As reivindicações da população são processadas por meio das as-
sociações de moradores, que conhecem de fato o cotidiano e os pro-

blemas dos bairros. As associações estão representadas nos respectivos
conselhos regionais e se encarregam de encaminhar a eles a lista de
obras de infra-estrutura identificadas como necessárias.

A cada dois anos, os moradores de todas as regionais elegem os
conselheiros regionais de orçamento – na proporção de um para cada
mil habitantes – que, por sua vez, elegem os conselheiros municipais
do orçamento –  à base de um para cada 10 mil moradores. De acordo
com o regimento interno do orçamento participativo, além dos conse-
lheiros eleitos, são membros natos do CMO, durante a vigência do
seu mandato, os três conselheiros que formam a diretoria executiva
de cada um dos conselhos regionais.

A população também vota e define em assembléias as prioridades
dos bairros que compõem a sua regional, que, por sua vez, são defen-
didas pelos diversos delegados reunidos no COMPOR.5  Nessa oca-
sião é aprovada e referendada uma lista de obras e serviços que aten-
dem de forma proporcional a toda a cidade, e serve de base para a lei
orçamentária do ano seguinte.

Os coordenadores do orçamento participativo de Ipatinga consi-
deram que a experiência passou por três estágios distintos:

5 Além do prefeito,
vice-prefeito,
secretários municipais
e vereadores, são
delegados do
COMPOR – com
direito a voz e voto –
cinco representantes
de cada conselho
municipal instituído,
um representante de
cada associação de
moradores
reconhecida por lei,
um representante de
cada clube de
serviço, um
representante de
cada entidade de
classe, três
representantes
indicados pela
associação de
deficientes físicos, e
os delegados efetivos
e suplentes que
compõem cada um
dos CROs.



6 1) De 1989 a 1996 – A definição das ações prioritárias pela popula-
ção era organizada setorialmente, segundo a área de atuação do go-
verno municipal, isto é, saúde, educação, meio ambiente, habitação,
infra-estrutura e saneamento.

2) De 1997 a 2000 – Houve a inclusão da discussão do Plano
Plurianual (PPA) no processo do orçamento participativo e o estabele-
cimento de cotas orçamentárias diferenciadas para as regionais. Com
a inovação, passou a ser possível identificar e diferenciar conjunta-
mente com a população os projetos a serem realizados no curto e no
longo prazos, isto é, intervenções urbanas localizadas ou obras
estruturantes e que beneficiam todo o município. Nesse período tive-
ram também início as Caravanas de Participação Popular.

3) A partir de 2001 –  Com a implantação do site do orçamento
participativo, tornou-se possível a indicação de obras prioritárias por
meio do voto eletrônico. Com o objetivo de ampliar a participação
dos cidadãos no processo do OP, uma série de outros recursos de

interatividade vêm sendo desenvolvidos.
O orçamento participativo de Ipatinga dispunha em 2002 de R$ 3

milhões das receitas correntes, mais a totalidade das receitas de capi-
tal, para aplicação em obras de infra-estrutura no município. Esse
montante, destinado à execução do Plano de Investimentos definido
pela população, corresponde a 12% do orçamento total do município.
Ele foi distribuído entre as nove regionais segundo um cálculo que
leva em consideração vários critérios de ponderação, buscando-se, as-
sim, uma distribuição mais justa dos recursos.

Todo o processo tem conseguido gerar um crescente número de
participantes nos congressos municipais que se realizam ano após ano.
Em 2001, participaram cerca de duas mil pessoas; calcula-se em mais
de cinco mil pessoas o número de participantes em 2002.

O ciclo do orçamento participativo
O orçamento participativo de Ipatinga é legalmente instituído,

garantindo aos moradores não apenas o poder de definir prioridades,
mas também de fiscalizar a execução das obras e serviços públicos por



7meio dos conselhos regionais e do Conselho Municipal de Orçamen-
to, também instituídos por lei. O ciclo do orçamento participativo
compreende seis momentos distintos:

1) Prestação de contas: no mês de março, o prefeito e o secreta-
riado fazem, na plenária de abertura do COMPOR, a prestação de
contas da execução orçamentária do ano anterior, apresentando tam-
bém as diretrizes e a previsão orçamentária para o ano seguinte.

2) Eleição dos conselheiros: cada uma das regionais orçamentá-
rias elege seus conselheiros regionais e municipais, incluindo os su-
plentes, totalizando 402 pessoas em todo o município. A eleição, que
ocorre a cada dois anos, é direta, sendo realizada em assembléias
convocadas com várias semanas de antecedência. Para se tornar con-
selheiro de uma regional orçamentária, o candidato deve ser maior de
18 anos e residir em algum dos bairros que a compõem.

3) Caravana da participação popular: os conselheiros visitam, no
mês de julho, os locais onde se localizam as reivindicações a serem

priorizadas pelas regionais. A estratégia das visitas é levar os conselhei-
ros de uma dada regional a conhecer os problemas das outras regionais,
de forma que possam avaliar melhor o que é efetivamente prioritário,
conforme as carências de infra-estrutura urbana existentes.

4) Assembléias preparatórias: os conselheiros eleitos discutem
e definem as prioridades de sua respectiva regional, juntamente com
os moradores, com os representantes das associações de moradores e
das entidades organizadas. Nessa fase são analisadas também as pro-
postas encaminhadas por intermédio do site na Internet e que foram
processadas e analisadas do ponto de vista da viabilidade financeira
pelo Departamento de Orçamento da Secretaria de Planejamento.

5) Congresso municipal de prioridades orçamentárias: os con-
selheiros de todas as regionais, juntamente com os representantes de
entidades organizadas, referendam as prioridades discutidas nas as-
sembléias preparatórias que serão efetivamente incluídas no orçamento
municipal para execução no ano seguinte.

6) Fiscalização da execução orçamentária: Os conselhos orça-
mentários regionais reúnem-se a cada dois meses para acompanhar a
realização das obras eleitas no COMPOR. O Conselho Municipal ana-



8 lisa mensalmente a prestação de contas da Prefeitura e repassa as in-
formações aos conselhos regionais, que se encarregam de fazer a di-
vulgação para os moradores das respectivas regionais.

Recursos
O OP de Ipatinga é coordenado pela Prefeitura, por meio da Secre-

taria de Planejamento (SEPLAN), e conta com o apoio de outras secre-
tarias, como a Assessoria de Comunicação Social  (ACS), do Serviço
Municipal de Dados (suporte em informática) e a Secretaria Municipal
de Administração (suporte em infra-estrutura). Cerca de 50 pessoas
estão envolvidas na implementação da política, sendo dois funcionários
na coordenação; 17 estagiários (monitores para ponto de acesso); nove
funcionários do Departamento de Orçamento, que atuam na organiza-
ção dos eventos, contato com conselheiros e monitoramento do site;
cinco funcionários da Secretaria Municipal de Administração (apoio de

infra-estrutura e motoristas); dois funcionários da ACS (assessoria de
imprensa e fotógrafo) e 15 funcionários de diversas secretarias que au-
xiliam na organização dos eventos e credenciamento de participantes.
Além dos servidores acima mencionados, quando da realização do
COMPOR conta-se com a apoio de servidores das áreas de carpintaria,
elétrica, hidráulica e parques e jardins, totalizando cerca de 30 pessoas
na preparação do ginásio onde o evento é realizado.

Com todo o processo do orçamento participativo de Ipatinga cal-
cula-se que a prefeitura gaste anualmente R$ 212.300,00, o que
corresponde a menos de 10% do total destinado ao Plano de Investi-
mentos. Esses recursos são divididos entre despesas como: aluguel de
linhas telefônicas, locação de microcomputadores, locação de ônibus
para a Caravana da Participação Popular, provedor de Internet, paga-
mento de pessoal, publicidade e outras despesas gerais.

Graus de interatividade
O site da Prefeitura de Ipatinga existe desde 1997. No período

inicial, oferecia aos internautas apenas informações gerais sobre o



9município (como a história de Ipatinga e a agenda de eventos), além
da prestação de contas da Prefeitura e da localização de projetos em
desenvolvimento. Desde 1996, no entanto, Ipatinga já investia no
geoprocessamento, uma moderna e cada vez mais indispensável ferra-
menta para o planejamento municipal.

No ano 2000, a partir de um novo conceito que se desenvolvia em
torno das discussões sobre governo eletrônico e cidades virtuais, foi
criado o Portal do Cidadão, desenvolvido em parceria da Assessoria de
Comunicação Social com o Serviço Municipal de Dados (Dataserv) e
com uma empresa de tecnologia. Além de fornecer no site Perfil do
Município um valioso documento para estudantes, empresários e de-
mais cidadãos que queiram saber mais sobre a cidade, o Portal tam-
bém dispõe de links para outros sites, como o do Geoprocessamento,
Guia do Cidadão, Mídia do Cidadão, Orçamento Participativo e Se-
cretaria Municipal de Fazenda.

Em 2001, foi criado um site específico para o orçamento

participativo, também intitulado COMPOR. A maior parte das pági-
nas que compõem o site do COMPOR, que se aproxima da marca de
10 mil acessos, é interativa.6  O site é atualizado diariamente e todo o
material de divulgação produzido pela Assessoria de Comunicação
Social da Prefeitura é veiculado também na Internet, como forma de
cativar os internautas. O Portal do Cidadão pretende garantir mais
agilidade e ainda mais transparência nas ações do poder público mu-
nicipal, oferecendo uma série de serviços para a sociedade. A tendên-
cia é que sejam oferecidas cada vez mais opções ao usuário, como o
pagamento de contas on line.

Para o uso dos serviços, inicialmente o usuário precisa se cadas-
trar, fornecendo algumas informações-chaves, como nome, endereço,
escolaridade, data de nascimento, e-mail, etc. Caso não possua um
endereço eletrônico próprio, o internauta é direcionado para um por-
tal que forneça o serviço gratuitamente. Graças ao “sistema de parti-
cipação popular on line”, o cidadão tem resposta imediata à sua solici-
tação, recebendo após o primeiro acesso uma mensagem automática
do prefeito e sendo convidado a participar das assembléias preparató-
rias. Ele passa ainda a receber, via e-mail, informações diárias sobre o

6  O Portal do
Cidadão, no entanto,
já ultrapassou a
marca de 240 mil
consultas.



10 andamento do orçamento participativo e outros eventos da prefeitu-
ra. Todos os usuários podem votar, desde que estejam previamente
cadastrados. Assim, de posse do seu e-mail e da sua senha, o cidadão
passa a ter, permanentemente, a possibilidade de indicar melhorias e
atuar como agente fiscalizador.

No primeiro caso, as indicações são encaminhadas para análise
pelo Departamento de Orçamento da SEPLAN, que analisa as priori-
dades indicadas e as encaminha ao órgão competente para levanta-
mento do custo de execução e implantação (sua viabilidade técnico-
financeira) antes de encaminhá-la para a respectiva regional. Obras
vultosas e que demandam maior quantidade de recursos tendem a ser
discutidas no âmbito do PPA; obras menos custosas são incluídas no
Plano de Investimentos a ser definido no processo anual do orçamen-
to participativo.

Cadastrado como agente fiscalizador, o usuário pode selecionar as
obras que deseja acompanhar, a partir de um leque de opções que

abrange vários graus de interatividade. Pode, por exemplo, selecionar
apenas uma obra, ou várias que estão sendo realizadas apenas no seu
bairro, ou na sua regional, ou em várias regionais simultaneamente;
pode ainda acompanhar a execução de todas as obras que foram pro-
gramadas. Como as obras são georreferenciadas, o sistema gera um
mapa da região, fornecendo, além de sua localização exata, o respecti-
vo COMPOR que as aprovou. O site do orçamento participativo é
alimentado por fotos que retratam o andamento das obras. São forne-
cidos também detalhes sobre o tipo de obra, dimensão, estágio, valor
orçado e ano de definição.

No período de indicação de prioridades que antecede o COM-
POR, o cidadão faz as indicações pela Internet das suas obras
prioritárias e vota nas de sua preferência. Para que não haja duplicidade
de votos, um banco de dados associado ao sistema registra o voto de
cada usuário e permite detectar não só o elenco de indicações, mas
também associar as preferências com o perfil do usuário, gerado du-
rante o processo do seu cadastramento. Dessa forma, garante-se que
somente usuários cadastrados possam votar e apenas uma vez para
cada indicação.



11Segundo dados da SEPLAN, em 2001 houve um aumento de 44,6%
no número de indicações de obras a serem priorizadas no orçamento
participativo. Das 723 obras indicadas, 17% foram encaminhadas pelo
site do COMPOR, inaugurado naquele ano. Em 2002, o aumento foi
de 166%: das 1927 indicações, 70% ocorreram pelo site.

Fatores de inovação
Uma importante distinção deve ser feita quando consideramos os

conceitos de acesso e acessibilidade na administração pública. Acesso
significa a possibilidade de consultar ou adquirir informações gover-
namentais eletronicamente; acessibilidade significa a facilidade com
que alguém pode fazer uso da possibilidade de consultar informações
governamentais eletronicamente.7  Em ambos os aspectos o Orçamento
Participativo Interativo de Ipatinga é inovador.

Quanto ao acesso, é possível obter uma extensa série de dados

relativos ao município e também acompanhar a execução das obras
propostas e aprovadas pelo Orçamento Participativo Interativo.

Quanto à acessibilidade, a prefeitura de Ipatinga oferece à popu-
lação, durante a fase de indicação e votação de prioridades, computa-
dores conectados ao Portal do Cidadão. Monitores treinados auxiliam
os cidadãos que quiserem utilizar o meio eletrônico para indicar obras
para o orçamento participativo. Por essas razões, todo o processo tor-
na-se realmente inovador e tem o potencial para ser replicado em ou-
tros locais que já adotaram alguma forma de orçamento participativo,
bastando para isso investimento em infra-estrutura e compromisso do
poder público em prover pontos de acesso ou telecentros e aperfeiçoar
os mecanismos de acessibilidade.

O portal da Prefeitura de Ipatinga foi construído de forma a per-
mitir uma grande interatividade com os usuários. Para isso, o portal
conta com uma série de instrumentos que facilitam a acessibilidade
aos diversos dados e informações. Quanto à participação via Internet
nas discussões do Orçamento Participativo Interativo, destaca-se a cri-
ação de ferramentas de acesso à votação.

O desenvolvimento de outros recursos de interatividade no site

7 Cf. Governments
Online International
Network. E-democracy
on GOL countries,
2001. disponível em
http://
www.governments-
online.org/.



12 do orçamento participativo tem o potencial de gerar com o tempo no-
vos instrumentos de conscientização dos munícipes no trato com a
cidade que os abriga, e talvez mesmo contribuir para a construção de
novos laços de solidariedade entre os usuários, sejam eles lideranças
comunitárias, conselheiros e delegados do OP, ou cidadãos que têm
direito à eficiente prestação de serviços públicos. A própria noção de
identificar prioridades requer um comprometimento dos cidadãos com
ideais de justiça social; requer ainda o esforço e treinamento de um
olhar mais abrangente, isto é, para além das fronteiras da própria rua,
bairro ou regional.

Nesse sentido, a Caravana da Participação Popular é outro mo-
mento de todo o processo que merece ser destacado. A possibilidade
de avaliar os diferentes níveis de carência de infra-estrutura urbana
existentes contribui para o processo de negociação das prioridades en-
tre as regionais orçamentárias. São freqüentes, por exemplo, os “em-
préstimos de recursos” da cota pré-estabelecida de uma regional para

outra. Assim, o processo do orçamento participativo de Ipatinga pro-
move algo mais do que a mera competição por obras públicas entre as
regionais, qualificando todo o processo de participação popular.

Até o ano de 2001, eram usados os seguintes critérios de pondera-
ção para a divisão de cotas orçamentárias diferenciadas: o número de
habitantes, a renda familiar, a média domiciliar, a carência de pavi-
mentação, a carência de área de lazer, a coleta de lixo e o IPTU. Em
2002, os conselheiros aprovaram novos critérios baseados no Índice
Social, no Índice de Gestão e no Índice de Cidadania Participativa. A
principal inovação com relação a anos anteriores é uma importante
abordagem da noção de cidadania não apenas do ângulo dos direitos,
mas também dos deveres. Se, por um lado, os indicadores sociais e de
gestão procuram abranger as carências existentes – sejam elas resulta-
do do histórico processo de exclusão social ou de deficiências na pres-
tação de serviços por parte do poder público municipal – os indicado-
res de cidadania (inadimplência de IPTU, incidência de casos de den-
gue e participação no COMPOR) incidem na contrapartida da popu-
lação e a incentivam.

Finalmente, é importante ressaltar que, ao contrário do que afir-



13mam os detratores do orçamento participativo, em Ipatinga a amplia-
ção da participação tem sido efetivamente crescente. Além disso, há
indícios de que todo o processo contribui para o surgimento de novas
lideranças da sociedade civil e para incrementar a visibilidade do Po-
der Legislativo, que tem, muitas vezes, atuação insignificante no pro-
cesso de governo dos municípios brasileiros. Uma evidência é o
envolvimento que os vereadores têm demonstrado para com o orça-
mento participativo, esforçando-se para a criação de novos canais de
comunicação com a comunidade, como o disk-Câmara, um programa
de rádio e a publicação de um jornal de circulação bimestral.

Dificuldades e desafios
Apenas um pequeno número de moradores possui

microcomputador pessoal e tem acesso à Internet. As dificuldades que
os demais moradores enfrentam por falta desses recursos constituem

uma preocupação central para os coordenadores do Orçamento
Participativo Interativo. Políticas de inclusão digital, a exemplo dos
telecentros inaugurados na cidade de São Paulo e em outras capitais,
demandam uma quantidade significativa de recursos e requerem a
participação das demais as esferas de governo, além da municipal. A
fim de solucionar essa dificuldade, em 2002 a Prefeitura estava em
negociação com o BNDES para prover todas as escolas municipais com
laboratórios de informática. Os laboratórios poderiam funcionar, in-
clusive, nos fins de semana, atraindo a população jovem e adulta, den-
tro de um projeto mais abrangente de inclusão digital.

Um dos principais desafios que se apresentam para o Orçamento
Participativo Interativo de Ipatinga é o aproveitamento do potencial
pedagógico que todo o processo oferece. Ao criar condições de capaci-
tar a população e as entidades da sociedade civil, o processo consegue
desmistificar a elaboração do orçamento e toda a tecnicidade que o
sustenta, assim como as burocracias que tendem a se insular nas ad-
ministrações locais.

A maioria das decisões ainda se refere aos investimentos e às obras
públicas e torna-se cada vez mais necessário ampliar o controle social



14 sobre o orçamento, abrangendo todas as receitas e despesas da prefei-
tura, e incluir, por exemplo, a discussão sobre o perfil dos gastos com
pessoal e custeio da prefeitura.

Outro desafio é aproveitar algumas facilidades que a Internet ofe-
rece, como a realização de fóruns eletrônicos permanentes de discus-
são de políticas públicas, o que pode contribuir para qualificar ainda
mais a participação popular e o formato institucional do orçamento
participativo. Os fóruns podem ser um instrumento para a democrati-
zação das decisões sobre alternativas de políticas sociais e para o esta-
belecimento futuro de prioridades entre programas públicos e não ape-
nas entre obras.

Considerações finais
Muitos estudos e programas fornecem evidências empíricas de que

o orçamento participativo melhora o desempenho da administração

em termos de eficiência e promove maior eqüidade na distribuição
dos recursos públicos. O orçamento participativo tem demonstrado a
capacidade de se tornar um instrumento de participação da população
de baixa renda e de transferência de recursos materiais para essa faixa
da população, ao inverter prioridades estabelecidas há décadas, e limi-
tar a ação dos mediadores políticos, substituindo-os por fóruns nos
quais a população toma as principais decisões.

O processo do orçamento participativo em Ipatinga – que objeti-
va, como em outras experiências sérias, a radicalização da democracia,
o fortalecimento da participação popular e da transparência e o con-
trole social da administração pública – vem sendo aperfeiçoado pelas
ferramentas de interatividade que a Internet oferece, tendo contribuí-
do, ao menos potencial e virtualmente, para que o cidadão se torne
algo mais do que um mero beneficiário de obras e serviços públicos e
passa a ser também um fiscal dos seus interesses e dos interesses da
coletividade. Mais do que identificar, sugerir e indicar investimentos
prioritários, a população de Ipatinga pode acompanhar todo o proces-
so, da licitação até a execução final, podendo assim cobrar maior efici-
ência administrativa, caso alguma obra esteja com problemas.



15O processo de informatização não deve, no entanto, esvaziar a
mobilização e os espaços de participação, duramente construídos e
conquistados ao longo desses 13 anos.
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Histórico e contexto
Na história do desenvolvimento econômico de Campina Grande

o comércio e o algodão sempre aparecem em posição de destaque.
Segundo Ricardo Arruda, gerente da Agência Municipal de Desenvol-
vimento Econômico (AMDE), desde meados do século XIX a cidade
configurou-se como um entreposto comercial importante, sobretudo
pela sua posição geográfica estratégica no conjunto do Estado da Paraíba
e de Estados vizinhos.

A importância do comércio como fonte de ocupação e renda para
uma população crescente, oriunda do êxodo rural, revela-se com a cri-
se do algodão e posteriormente com a crise industrial no município.
Atualmente, Campina Grande é uma referência regional para o
abastecimento de grande parte do interior do Estado. Em conversa
com munícipes, logo se percebe que o comércio, grande parte na
informalidade, é hoje quem mais emprega e contribui para a renda
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4 familiar. Nesse contexto, o algodão é o passado, um passado que des-
perta saudosismo.

A cultura do algodão viveu seu apogeu na década de 50, quando
Campina Grande se apresentava como a segunda cidade no mundo
em exportação de pluma (algodão sem caroço). “Um algodão de qua-
lidade pela resistência e comprimento das fibras”, destaca Francisco
Assis, gerente do consórcio de exportação denominado Associação de
Promoção e Exportação de Produtos Têxteis. Entretanto, um aprimo-
ramento tecnológico originalmente concebido para fazer uso dos resí-
duos da fiação possibilitou a utilização de algodão com qualidade in-
ferior de fibras. A chegada do bicudo reduziu significativamente a
produtividade, que na época era em média de 400kg/ha. A região se
viu impossibilitada de competir com a produtividade de culturas
irrigadas em Santa Catarina e posteriormente da região do cerrado,
uma vez que a qualidade da fibra não era mais limitante.

A crise industrial se iniciou alguns anos depois. O parque têxtil

instalado na região começou a perder mercado para São Paulo (em-
presas instaladas na região do Bom Retiro). A entrada de grandes re-
des de varejo e de supermercados na área do vestuário mudou as ca-
racterísticas do mercado. O setor viu sua margem de lucro desapare-
cer ao mesmo tempo em que inflação, juros, ausência de crédito pre-
judicavam iniciativas produtivas. Segundo Maria Salette Almeida Leal,
diretora geral da Confecção Teen Shirt , a quebradeira foi geral e pou-
cas empresas fecharam antes de falir. O parque industrial estagnado
frente ao crescimento populacional tornou escassas as oportunidades
no mercado de trabalho, confirmando a sensação, que se percebe em
conversas com munícipes, de falta de perspectivas.

No campo, não surgiu um substituto para a cultura do algodão.
Os pequenos produtores se voltaram para a agricultura de subsistên-
cia (milho e feijão) e os produtores de médio e grande porte para a
pecuária extensiva de baixa produtividade. Algumas experiências com
agricultura irrigada tiveram impactos desastrosos devido à salinização
do solo.2

Percorrendo a zona rural observam-se várias áreas abandonadas,
algumas com antigos plantios de sisal, pastagens degradadas e peque-

PPG7 e Prêmio
FENEAD – Ação

Nacional dos
Estudantes

Universitários para
Soluções Sociais.

2 Em várias regiões
do Estado, a água

subterrânea é
salobra e seu uso

continuado na
irrigação ocasiona a
salinização do solo,

que o inutiliza para a
agricultura.



5nas áreas com palma (tipo de cacto) utilizada na alimentação de
caprinos. Um ambiente semi-árido de terrenos bastante pedregosos e
alguns afloramentos rochosos indicando que os solos devem ser rasos.
Pontes atravessam os leitos secos de ribeirões intermitentes. Casas
caiadas bem dispersas de produtores que receberam aquela terra por
herança contrastam com as áreas sistematicamente mais adensadas
dos assentamentos rurais.

As políticas estaduais para o setor rural apontam algumas iniciati-
vas pontuais com culturas irrigadas, eletrificação rural e outros temas
marginais. Nada que indique uma alternativa de produção agrícola no
Estado e em especial para esta população de micro e pequenos produ-
tores. A estrutura da Emater, órgão estadual responsável pela extensão
rural, mostra-se subdimensionada e incapaz de apoiar os produtores.
Novamente a sensação de falta de perspectiva pode ser identificada.

Diante dessa situação, a Prefeitura de Campina Grande decidiu
contribuir efetivamente para a geração de renda e emprego no muni-

cípio, criando a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico,
em 1999. 3  Dentre os diversos programas da Agência, o Programa
Multissetorial envolve a organização de segmentos sociais, qualifica-
ção profissional e microcrédito. Neste último componente, a equipe
da AMDE começou a identificar uma forte tendência dos pequenos
empreendedores de se dirigirem para o setor têxtil. Entre 1999 e 2000,
foram apoiados mais de 100 pequenos empreendimentos relaciona-
dos ao setor (Relatório da AMDE, 2000).

Tal interesse pode ser explicado pelo contingente de funcionários
qualificados demitidos do parque industrial têxtil outrora instalado.
Além disso, muitas das empresas ainda em funcionamento optavam
por terceirizar parte de seu sistema produtivo por meio da mão-de-
obra de grupos informais, reduzindo assim seu quadro funcional e os
encargos patronais. Esses pequenos empreendimentos também abas-
tecem o comércio local das sacoleiras, que distribuem os produtos nos
municípios da região. Parte desses pequenos empreendimentos adici-
ona aos produtos características regionais, incluindo componentes
artesanais de crochê e bordados, com boa aceitação local, como se
pode observar nas vitrines do comércio no centro da cidade.

3 Iniciativa premiada
pelo Programa
Gestão Pública e
Cidadania em 2000.
Ver: FARIAS, André
Luís Assunção de.;
LIMA, Lívio Oliveira
Adelino de; e
TRINDADE, Urânia
Catão Maribondo.
“Agência Municipal de
Desenvolvimento”. In:
FARAH, Marta
Ferreira Santos e
BARBOZA, Hélio
Batista. 20
Experiências de
Gestão Pública e
Cidadania – ciclo de
premiação 2000. São
Paulo: Programa
Gestão Pública e
Cidadania, 2001. Ver
também: BARBOZA,
Hélio Batista e
FUJIWARA, Luís
Mário. Histórias de um
Brasil que funciona.
São Paulo: Programa
Gestão Pública e
Cidadania, 2000.



6 Paralelamente, a Embrapa Algodão, sediada em Campina Gran-
de, com a missão de viabilizar soluções para o desenvolvimento do
agronegócio do algodão, apresentava o resultado de um trabalho de
12 anos: o algodão colorido (marrom). Desenvolvido a partir de uma
variedade nativa da região, conhecida como algodão mocó, esse novo
cultivar apresentava características adequadas ao cultivo e ao
beneficiamento, além do diferencial da coloração marrom. Uma par-
ceria estratégica possibilitou que inicialmente esse cultivar fosse in-
troduzido apenas no Estado da Paraíba, para o qual está adaptado.

Analisando tais informações, a equipe da AMDE decidiu traba-
lhar o setor produtivo de maneira mais organizada e integrada, crian-
do o Programa de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Setor Têx-
til de Campina Grande.

ESQUEMA DA CADEIA PRODUTIVA
DO SETOR TEXTIL

TECNOLOGIASEMENTES
SELECIONADAS RECURSOS

SEMENTES
FINANCIADAS

INFORMAÇÃO
MERCADO

MARCA

PLUMA

ALGODÃO
COM CAROÇO

FIO

TECIDOS
DESIGN

PEÇAS
ACABADAS

ACABAMENTOS
DIFERENCIADOS

MALHA

AVIAMENTOS

S
E
M
E
N
T
E
S

CUSTEIO DA
CAPACITAÇÃO

Faepa

DESENVOLVIMENTO
TÉCNOLÓGICO

Embrapa

DISTRIBUIÇAO
FINANCIAMENTO

Credação

CAPACITAÇÃO DOS
PRODUTORES

Senar

PRODUÇÃO
Micro e Pequenos

Produtores
ARMAZENAMENTO
BENEFICIAMENTO

Campal

COMERCIALIZAÇÃO*
Consórcio

de Exportação

AMDE*
Coordenação

FIAÇÃO
Embratex
Provisório

CONFECÇÕES*
Empresas

TECELAGEM*
Empresas

do Pólo Têxtil

DESEN. PRODUTOS
Labvest
SENAI

MALHARIA
Empr. de João Pessoa

Provisório

AVIAMENTOS
Lojas locais

ARTESANATO*
Cooperativas



7O funcionamento do Programa
e o papel da AMDE

Conforme pode ser observado no esquema apresentado acima, a
AMDE integrou e coordenou diversos atores locais em torno de um
Programa que busca transformar uma potencialidade da região em
oportunidades efetivas de geração de renda e ocupação.

Por intermédio da Credação (instituição sem fins lucrativos focada
em microcrédito), sementes do algodão colorido desenvolvido pela
Embrapa foram colocadas à disposição dos microprodutores da região
na forma de empréstimo. Os microprodutores também receberam trei-
namento para o plantio, manejo de pragas e colheita, oferecido pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e custeado pela Fe-
deração da Agricultura do Estado da Paraíba (Faepa). Em alguns ca-
sos, os agentes multiplicadores de cada região também buscaram nas
prefeituras e em outras entidades apoios complementares para os pro-
dutores, como empréstimo de maquinário, fertilizantes e pesticidas.

Os produtores foram acompanhados pelos técnicos e mais intensa-
mente pelos agentes multiplicadores durante o processo de cultivo e
colheita, dispondo, assim, de insumos e informação para plantar o
algodão colorido e obter bons resultados.

O algodão colhido é transportado, armazenado e beneficiado pela
Cooperativa de Produtores de Algodão (Campal). Parte das sementes
foi selecionada para os plantios subseqüentes e parte foi destinada à
produção de ração animal a ser distribuída para os produtores envolvi-
dos no Programa. O algodão sem caroço foi então encaminhado para
a fiação na Embratex, uma empresa da região. Como a produção é
pequena, a empresa não demonstrou interesse em continuar com o
processo de fiação nos próximos anos, dados os custos operacionais
desse processo. A AMDE então passou a articular com outras entida-
des, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) a
instalação de uma fiação no município para suprir essa deficiência da
cadeia produtiva. Novamente se destaca o papel de articulação da
AMDE no sentido de fortalecer a cadeia produtiva.

O fio é então encaminhado para as tecelagens do município, que
futuramente integrarão um pólo têxtil, e provisoriamente para uma
malharia em João Pessoa. A malha produzida retorna a Campina Gran-



8 de para as confecções. A AMDE também trabalha para trazer ao mu-
nicípio uma malharia que torne desnecessário o envio do material para
João Pessoa.

Em  busca de um produto diferenciado, a AMDE também envol-
veu o Laboratório do Vestuário do Senai em Campina Grande no de-
senvolvimento de produtos. As confecções que integram o pólo têxtil
em implantação passam a dispor de matéria-prima diferenciada (teci-
dos e malhas feitos com o algodão colorido) e de apoio para o desen-
volvimento de produtos e coleções. De maneira complementar, for-
maram-se cooperativas para agregar valor aos produtos, com acaba-
mentos artesanais diferenciados. Potencializa-se, dessa forma, a gera-
ção de postos de trabalho na cadeia produtiva. Finalmente, consti-
tuiu-se um consórcio de exportação para comercializar a produção com
uma marca forte

A organização desses atores locais não se daria de forma espontâ-
nea; a articulação e a retaguarda institucional propiciada pela AMDE

possibilitam, assim, que diversos obstáculos sejam superados. A atua-
ção da AMDE, como será detalhado mais adiante, também se carac-
teriza por buscar relações mais justas entre os diversos atores envolvi-
dos. Dessa forma, evita-se que a cadeia produtiva tenha elos fracos e
se potencializam os benefícios sociais.

Análise do Programa
A iniciativa é constituída basicamente de ações de apoio a diver-

sos segmentos da cadeia produtiva e da integração desses segmentos
em um plano estratégico. A figura antes apresentada procura repre-
sentar a cadeia produtiva tal como foi possível identificar durante a
trabalho de campo. É provável que não estejam inseridos alguns par-
ceiros não visitados ou mencionados nas diversas entrevistas.

O papel da AMDE na coordenação  dessa iniciativa é nítido. Ob-
serva-se um esforço consciente de coordenação das diversas forças que
interagem na cadeia produtiva e uma capacidade de articular esses
diversos atores em torno de um objetivo comum. Nesse papel, a Agência
tem superado divergências políticas e limites territoriais. Dada a difi-



9culdade dos municípios menores em contar com pessoal qualificado
em seu quadro funcional, o papel de articulação de iniciativas nessa
escala e com essa natureza normalmente surgem da iniciativa priva-
da, do terceiro setor ou órgãos estaduais.

O Programa tem abrangência regional, envolvendo atores em di-
versos municípios (com partidos diferentes), com escala comparável à
de uma iniciativa estadual. Vinte e oito municípios da região estão
envolvidos na proposta, plantando o algodão colorido. O
armazenamento e beneficiamento são feitos em Patos, a malha em
João Pessoa. Para concretizar esse trabalho fora dos limites de Campi-
na Grande, a AMDE desenhou e implementou uma engenharia
institucional com o envolvimento de entidades sem fins lucrativos.

A estrutura da AMDE é enxuta, ágil e qualificada, gerando confi-
ança no setor empresarial, conforme relatado por empresários de di-
versos setores envolvidos na cadeia têxtil.4  Por outro lado, constata-se
nos relatos que tais características se limitam a AMDE, não permeando

a estrutura da Prefeitura como um todo. Funcionários da AMDE men-
cionaram dificuldades em interagir com outras secretarias municipais
devido às diferenças no sistema de trabalho.

Embora críticas sejam apresentadas, a AMDE e o Programa são
bem vistos pela população em geral, pela sociedade civil organizada5

não envolvida com a proposta e pela oposição política no município.6

De maneira geral, a comunidade não envolvida diretamente com a
proposta tem pouca informação e desconhece os mecanismos pelos
quais a iniciativa pretende se viabilizar.

A coordenação geral do trabalho é realizada por mulheres . No es-
quema apresentado as etapas coordenadas prioritariamente por mu-
lheres estão destacadas com um asterisco. Entretanto, foi possível iden-
tificar o envolvimento feminino em todas as etapas do trabalho. Quan-
do questionadas sobre eventuais preconceitos sofridos, as mulheres
em posição de liderança fizeram referência ao histórico machismo
presente no Estado e admitiram já terem passado por situações dessa
natureza. A diretora presidente da AMDE, Silvana Nunes da Costa,
mencionou dificuldades ocorridas no passado, por ser mulher e negra,
mas ressaltou que iniciativas como esta podem contribuir para mudar

4 Entrevistados:
Maria S. A. Leal (Teen
Shirt); Nora C. O.
Cavalcanti (Entrefios );
Maysa Motta Gadelha
(Consórcio); além de
empresário do setor
de transportes que
trabalham para as
confecções

5 O autor visitou o
Centro de Ação
Cultural (Centrac),
que trabalha com
orçamento
participativo e
desenvolvimento
sustentável na região.
A visita foi sugerida
pela oposição política
à atual gestão
municipal.

6 Entrevista com
Vanderlei Medeiros,
assessor da oposição
a atual gestão.



10 esse cenário.  Não foi possível identificar uma estratégia deliberada de
favorecimento das mulheres no processo ou preocupações com igual-
dade de oportunidades.

A iniciativa faz uso de conceitos de mercado justo (fair trade) pro-
curando benefícios proporcionais e lucros repartidos entre todos os
envolvidos na cadeia. Vários dos empresários entrevistados fizeram
referência aos produtores e artesãos e já haviam em algum momento
visitado plantios e cooperativas de trabalho. Existe um movimento de
aproximação dos atores dos diversos elos da cadeia, o que favorece a
explicitação dos objetivos comuns.

O sistema de implementação e gerenciamento da proposta é descen-
tralizado. Procura-se favorecer lideranças locais e fortalecer ou organizar
associações de produtores, cooperativas e clubes de mães. Cada municí-
pio conta com um facilitador local que é responsável pelo acompanha-
mento dos plantios. São técnicos da Emater, vereadores, líderes de associ-
ações de produtores, funcionários de prefeituras de diversos partidos que

trabalham sem um ganho adicional em prol da proposta.
Os envolvidos na cadeia constituíram um grupo que se reúne men-

salmente, possibilitando a troca de informações e o planejamento in-
tegrado das ações. Estão presentes o Senar, a Credação, a AMDE, o
SINDVEST, a Natural Fashion (marca do Consórcio de Exportação
criado para trabalhar as peças de algodão colorido), a Embrapa e o
Senai entre outros. Este fórum de discussão permanente é o Instituto
Casaca de Couro 7 . É pequena a participação dos produtores no Insti-
tuto: alguns de seus representantes foram convidados, mas não com-
pareceram às reuniões. Provavelmente, isso se deve à dificuldade de
organização dos produtores, em meio ao generalizado esvaziamento
de sindicatos e associações de produtores rurais.

A preocupação ambiental está presente no discurso dos responsá-
veis pela iniciativa. embora não figure entre as principais preocupa-
ções do Programa. Uma vez que não é necessário tingir o fio, o impac-
to ambiental se reduz. Um dos plantios do algodão colorido foi feito
de forma orgânica e obteve bons resultados. Existe o interesse em se
difundir o sistema orgânico de plantio, mas na maior parte dos planti-
os, foi utilizado defensivo contra o bicudo.

7 Casaca de couro é
uma ave da região

que utiliza gravetos
com espinhos em
toda parte externa

de seu ninho.



11O Programa: perspectiva
dos envolvidos e beneficiários

 “Todo o dinheiro deste algodão já tem destino certo”, explicou
um produtor do município de Picuí, mostrando parte da colheita ar-
mazenada em sua casa. A produtividade de sua plantação estava em
torno de 800 a 1000kg/ha e o produto alcançava preços de R$800,00 a
R$1000,00/ha. “Um produtor de um assentamento de Patos recebeu
R$3000,00, ele disse que nunca tinha visto tanto dinheiro junto” des-
creveu o motorista da AMDE, quando guiava o autor pela cidade.

Neste primeiro ciclo de plantio, foram cadastrados 252 produto-
res e se implantou uma área de 516,35ha. Cada produtor plantou en-
tre um e três ha dependendo da mão de obra e área disponível. Tanto
a equipe técnica quanto os produtores já identificaram oportunidades
de melhorar o manejo e aumentar a produtividade para até 1200kg/
ha. Os produtores se mostraram bastantes satisfeitos com o resultado:
segundo eles, o algodão colorido é melhor do que as culturas que plan-

tavam anteriormente. É possível observar que os produtores estão
dominando as técnicas essenciais de cultivo e manejo, numa indica-
ção de que o trabalho de extensão tem gerado bons resultados.

Esse algodão perene, uma vez plantado, é colhido por três safras.
O trabalho de colheita tem forte participação feminina e é considera-
do um trabalho leve. O combate ao bicudo inclui uma etapa de catação
dos botões que caem (onde a fêmea depositou os ovos) que é realiza-
do com a ajuda das crianças. Segundo os técnicos, a tarefa tem um
componente cultural e lúdico e não constitui uma atividade pesada.

Em conversa com produtores que não haviam plantado, consta-
tou-se que havia um certo descrédito em relação à proposta e que
muitos tinham receio de se envolver em um negócio incerto. “Eu fi-
quei com medo desse negócio do algodão colorido, achei melhor es-
perar pra ver”, confessou um dos produtores. Outros mencionaram
que não efetuaram o plantio porque a área já estava ocupada com
outras culturas.

De maneira geral, os produtores que não plantaram o algodão no
ano anterior se mostraram interessados em se envolver no próximo
ciclo de plantio e os que haviam plantado estão planejando ampliar a



12 área. O próximo ciclo de plantio deve atingir 1000 há, 500 produtores
e 50 municípios.8

O trabalho do agente multiplicador, ou animador local, que em
Picuí era um vereador do município, mostrou-se fundamental e foi
reconhecido pelos produtores. Era possível identificar um bom ca-
nal de comunicação entre os produtores, o animador local e a equi-
pe da AMDE. Segundo a equipe da Agência apenas em duas locali-
dades o trabalho dos agentes multiplicadores não saiu a contento.
A solução para esses casos sairia de uma conversa com as lideranças
do município em questão, reforçando o caráter descentralizado do
processo decisório.

Uma vez colhido, o algodão está sendo armazenado e beneficiado
na Campal, no município de Patos. A AMDE, em conjunto com a
Embrapa, conseguiu envolver este parceiro e fazer uso de toda uma
infraestrutura já instalada. A Cooperativa também está transportando
o algodão das regiões produtoras para os armazéns. O armazenamento

é um detalhe muito importante do processo. A AMDE distribui para
os produtores sacos de algodão adequados ao armazenamento, garan-
tindo a qualidade do produto. Esse nível de detalhe pode ser observa-
do em todo o trabalho relativo ao Programa.

A fiação está sendo feita provisoriamente na Embratex, empresa
do grupo Coteminas. Inicialmente a empresa resistiu em se envolver
com o trabalho devido à escala reduzida de produção do algodão colo-
rido. A resistência foi vencida por meio da pressão política de empresas
envolvidas no Consórcio. “Quando o Lula veio visitar Campina Gran-
de pedimos que ele intercedesse junto ao seu vice, que é o dono da
Embratex”, relata Nora Cavalcanti, da Entrefios. Tendo identificado
nessa etapa do processo um provável gargalo, a AMDE está negocian-
do com o Senai para trazer uma fiação ao município. A malha está
sendo feita em João Pessoa, uma vez que não existe uma empresa que
realize tal função na região.

Para Maysa Gadelha, presidenta do consórcio de exportação, a pos-
sibilidade de outras regiões passarem a produzir o algodão ou a confec-
cionar peças com o mesmo material não chega a preocupar. “Há três
anos trabalhamos nesta proposta.”, explica. “Cada passo dado deu

8 O Estado da
Paraiba tem 223

municípios. Neste
próximo ciclo de

plantio a iniciativa da
AMDE estará

envolvendo 22,4%
dos municípios do

Estado.



13muito trabalho. Não será fácil chegar onde estamos”.
O estilista Ângelo Rafael Farias, responsável pelo Laboratório do

Vestuário (LabVest) do Senai em Campina Grande, descreve como o
laboratório cresceu com o avanço da marca Natural Fashion. Orgu-
lhoso, ele apresenta as fotos das peças confeccionadas com o algodão
colorido e destaca a importância da iniciativa para o município e a
região. “Não vejo a hora de as mulheres começarem a ganhar dinhei-
ro com este trabalho, dignidade é dinheiro no bolso” , conta Ângelo.
Todo o trabalho realizado pelo estilista é pago pela Natural Fashion e
este respaldo possibilitou a estruturação do laboratório e a formação
da equipe.

As lojas de aviamentos previstas no projeto do pólo têxtil9 , ainda
não instaladas, vem ao encontro das preocupações dos clubes de mu-
lheres e cooperativas. “Os aviamentos são muito caros nas lojas da
cidade e para comprar mais barato tem que comprar muito e enco-
mendar de longe”, explica uma participante do clube de mães do Bair-

ro do Lucas. O clube, inclusive, está passando por uma capacitação em
cooperativismo e temas relacionados.

A idéia é transformar os clubes de mães em cooperativas de traba-
lho. É um processo de médio prazo e bastante trabalhoso, mas que
apresenta o maior potencial de inclusão dessas comunidades na cadeia
produtiva e de distribuição dos benefícios gerados. Conforme disse-
ram as trabalhadoras de uma das cooperativas já formadas, trata-se
também de uma das poucas alternativas de geração de renda. Um ou-
tro aspecto a ser considerado é a preocupação com o resgate cultural e
a forte identificação do produto com o município.

Cada cooperativa deve trabalhar elementos diferentes para não
haver concorrência entre elas. Enquanto uma trabalha com as varan-
das de redes e outros acabamentos, outra faz bicos de crochê e uma
terceira se prepara para começar a tecelagem com máquinas e galpão
obtidos em regime de comodato pela AMDE.

Parte desse trabalho era antes gerido por atravessadores, que fazi-
am a comunicação entre as empresas e os grupos de mulheres, normal-
mente organizados em clubes de mães. Os atravessadores ficavam com
significativa parte do pagamento pelo trabalho desenvolvido pelas

9 O Centro de
Produção e
Comercialização do
Setor de Confecções
– Pólo Têxtil de
Campina Grande é
um projeto que faz
parte desse
Programa. Uma área
já foi desapropriada
para a instalação das
empresas.



14 mulheres. O presidente de uma das cooperativas explicou que, atual-
mente, Para cada rede terminada (com os acabamentos de punho e
varanda). a Entrefios paga R$ 10,00. sendo R$ 1,00 para a cooperativa
e R$ 9,00 para a cooperada. Antes, a responsável ficava com R$ 2,40.
No caso da rede de algodão colorido, o pagamento atinge R$ 12,00..
Atualmente, estão sendo desenvolvidos trabalhos com 10 clubes de
mães/cooperativas, envolvendo em torno de 300 mulheres.

As atividades do programa envolvendo (i) micro e pequenos pro-
dutores; (ii) clubes de mães e associações; e (iii) micro e pequenas
empresas relacionadas ao setor (por meio do microcrédito) demons-
tram uma preocupação com os elos mais fragilizados da cadeia e a
aplicação dos conceitos de mercado já mencionados.

Considerações finais
Desse conjunto de depoimentos e informações, a impressão que

fica é a de que a proposta está se consolidando e que o processo funci-
ona com uma certa autonomia em relação à AMDE. Essa autonomia
reforça a idéia de que o processo de coordenação está se dando de
maneira eficiente. A boa coordenação não é aquela que centraliza, mas
a que organiza. A proposta inova pelo caráter estratégico e articulado.

Observa-se também que os atores se apropriam gradualmente da
proposta, compartilhando a responsabilidade pela sua execução e pelo
seu sucesso. É difícil prever os resultados dessa iniciativa na problemá-
tica da inclusão e do combate a pobreza, tanto quanto predizer como
esses diversos atores, por meio dos canais de participação observados,
poderão interferir no desenho original do Programa. Os conceitos que
diferenciam essa proposta de um simples incentivo governamental para
um determinado setor parecem bem difundidos e a todo o momento
surgem no discurso dos envolvidos e beneficiários. Discurso este pleno
de perspectivas e planos para o futuro.



15Documentos Consultados

AMDE. Relatório de Gestão. Campina Grande, 2002

Prefeitura Municipal de Campina Grande. Lei 3668/99 – Cria uma Empresa Pública
denominada Agência Municipal de Desenvolvimento AMDE e dá outras providências.

Agência Municipal de Desenvolvimento AMDE – Informativo . Campina Grande,
sem data

AMDE. Programa de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Setor Têxtil de Campina
Grande. Campina Grande, 2002

Natural Fashion. Natural de Campina Grande. Campina Grande, sem data

EMBRAPA, Recomendações técnicas para o cultivo do Algodoeiro Mocó Precoce. Brasília,
1997

Arruda, R. A. A. Perfil Econômico da Região. Campina Grande, sem data



Versão em formato PDF

CIAM
Centro Integrado
de Atendimento

à Mulher

finalistas do ciclo de
premiação 2002

Janaina Valéria de Mattos

Programa Gestão Pública
 e Cidadania



20 Experiências de Gestão Pública e Cidadania/
Organizadores: Gabriela Spanghero Lotta, Hélio Batista Barboza,
Marco Antonio Carvalho Teixeira e Verena Pinto. São Paulo: Programa
Gestão Pública e Cidadania, 2003
272 p.

Inclui bibliografia.

1. Políticas públicas – Brasil. 2. Administração pública – Brasil.
I. Lotta, Gabriela Spanghero. II. Barboza, Hélio Batista. III. Teixeira, Marco
Antonio Carvalho. IV.  Pinto, Verena. V. Programa Gestão Pública e
Cidadania.

CDD-352

Originalmente publicado em:
20 Experiências de Gestão Pública e Cidadania

Gabriela Spanghero Lotta, Hélio Batista Barboza,
Marco Antonio Carvalho Teixeira e Verena Pinto (orgs.)

Copyright © Gabriela Spanghero Lotta, Hélio Batista Barboza,
Marco Antonio Carvalho Teixeira e Verena Pinto

Direitos da edição reservados ao
Programa Gestão Pública e Cidadania
Av. 9 de Julho, 2029 – 2º andar da Biblioteca
01313-902 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3281-7904 / 3281-7905
Fax: (11) 287-5095
E-mail: inovando@fgvsp.br
http://inovando.fgvsp.br

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta
publicação, no todo ou em parte, constitui violação da lei de
direitos autorais.

1ª edição – 2003

Capa/editoração: Liria Okoda
Impressão: Gráfica Dedone

Versão gráfica em formato PDF: Liria Okoda



Um olhar retrospectivo para a situação das mulheres nas socieda-
des ocidentais certamente revelará muitas mudanças ocorridas nas úl-
timas décadas. Uma das mais importantes talvez seja sua crescente
presença no espaço público, tradicionalmente ocupado pelos homens.
O número de mulheres trabalhando fora de casa, freqüentando cursos
universitários, e mesmo aparecendo desacompanhadas em locais pú-
blicos de lazer tem crescido muito, refletindo uma mudança significa-
tiva nos costumes.

Apesar disso, a violência de gênero continua fazendo parte da vida
de um grande número de mulheres, de todas as idades e camadas soci-
ais. O impacto da violência de gênero atinge vários aspectos da vida
das mulheres, incluindo problemas com a saúde, dificuldades de de-
sempenho profissional, acadêmico, entre outros. Os custos econômi-
cos e sociais desse tipo de violência também são altos, tanto para as
pessoas como para o Estado.

CIAM
Centro Integrado de
Atendimento à Mulher
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Janaina Valéria de Mattos1

1 Socióloga.
mestranda em
Administração Pública
e Governo da FGV-
EAESP.



4 Geralmente associada à ocorrência de agressões físicas, a violên-
cia de gênero envolve diferentes formas de práticas discriminatórias
contra as mulheres, desde a educação diferenciada até a morte por
homicídio. A origem do problema reside na situação estrutural de de-
sigualdade entre mulheres e homens que, no limite, significa a sujei-
ção à força masculina na solução de conflitos no relacionamento ou na
satisfação sexual dos agressores. A violência contra a mulher ocorre
tanto na rua como em casa, mas vários estudos demonstram que o
grau de insegurança doméstica para a população feminina é maior, ou
seja, a porcentagem de mulheres que são atacadas por parentes e co-
nhecidos é significativamente maior do que a de agredidas por estra-
nhos, tendência que se inverte no caso masculinos.

Agenda
O combate à violência de gênero é hoje uma das maiores priorida-

des da agenda internacional de direitos humanos e uma das condições
indispensáveis para a promoção da eqüidade no mundo. A Conferên-
cia Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em 1993, pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), reconheceu na violência contra a
mulher uma violação dos direitos humanos e um obstáculo ao desen-
volvimento, à paz e aos ideais de igualdade entre os seres humanos.

Em 1994, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará)
estabeleceu que a violência contra a mulher inclui: violência física,
sexual e psicológica que ocorra dentro da família ou unidade domésti-
ca; na comunidade, incluindo violação, abuso sexual, tortura, maus
tratos de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, seqüestro
e assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições edu-
cacionais, estabelecimentos de saúde ou em qualquer outro lugar; ou
que seja praticada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer
que ocorra. A Convenção recomenda que todos os esforços devem ser
feitos para prevenir essas formas de violência e atender às suas vítimas
com respeito e eficiência.

No Brasil, é possível verificar, principalmente desde a década de



580, uma série de avanços no sentido de desmontar alguns suportes da
violência de gênero e de introduzir recursos para enfrentar sua inci-
dência. São exemplos: a elaboração do Programa de Atenção Integral
à Saúde da Mulher (PAISM), as conquistas constitucionais, com o
pleno reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres na vida
pública e na vida privada, o repúdio legal à violência doméstica, o
reconhecimento da união estável como unidade familiar, a garantia
de direitos reprodutivos, as leis estaduais e municipais que criaram os
conselhos, as delegacias de mulheres e os primeiros abrigos para mu-
lheres vítimas de violência doméstica, a legitimação dos serviços de
atendimento das vítimas de violência sexual, a criação de órgãos de
apoio jurídico e de proteção, dentre outros avanços.

A soma de todas essas conquistas certamente tem contribuído para
garantir maior segurança às mulheres. No entanto, eliminar a violên-
cia das relações entre homens e mulheres não é tarefa que se resolva
somente no plano formal. É preciso influenciar também a forma como

eles se relacionam no cotidiano, realizar uma mudança cultural que
estabeleça o respeito às diferenças, buscando outras maneiras para a
solução dos conflitos, sem que o uso da força seja considerado um
recurso natural.

Histórico
No centro da cidade do Rio de Janeiro, numa casa centenária,

restaurada e adaptada a suas novas funções, funciona o Centro Inte-
grado de Atendimento à Mulher (CIAM), um serviço que o governo
do Estado do Rio de Janeiro oferece a mulheres em situação de violên-
cia de gênero.

O projeto CIAM foi criado com base no reconhecimento de que a
violência de gênero é um fato que exige intervenções e ações do Esta-
do para assegurar os direitos das mulheres garantidos pela Constitui-
ção. Em 1998, somente no município do Rio de Janeiro, foram
registrados 31.206 casos de agressões físicas contra mulheres, em sua
maioria praticados por pessoas da família. No ano 2000, mais 24.603
crimes contra mulheres foram registrados apenas nas delegacias



6 especializadas de atendimento à mulher 2 . Apesar de elevados, esses
números certamente estão subestimados, pois é comum as mulheres
não recorrerem às delegacias de polícia para denunciar as agressões de
que são vítimas, nos casos de violência doméstica.

O Centro faz parte de um conjunto de ações promovidas e coor-
denadas pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM),
órgão do governo estadual, vinculado ao Gabinete Civil, que tem a
atribuição de assessorar, formular e monitorar políticas públicas desti-
nadas à promoção da igualdade de gênero e ao combate à discrimina-
ção contra as mulheres. Além de um Conselho Deliberativo, integra-
do por mulheres da sociedade civil, o CEDIM conta também com um
corpo técnico permanente, formado por especialistas de diversas áre-
as. Atua prestando serviços por meio de ações próprias e em parceria
com outros serviços fornecidos pelo Estado. Realiza estudos, pesqui-
sas e campanhas públicas, além de ser um espaço de denúncia de situ-
ações de discriminação.

O CEDIM funciona num imóvel tombado pelo Patrimônio His-
tórico e restaurado pelo Governo do Estado, localizado também no
centro da cidade do Rio de Janeiro, próximo ao CIAM. Nas suas de-
pendências há um espaço cultural, com café literário, livraria, sala de
exposição de artes plásticas, auditório multimídia, duas bibliotecas,
uma convencional e outra virtual3  (que disponibiliza pela Internet
informações de interesse da população feminina), além de uma “fá-
brica cultural”, projeto financiado pelo Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), que oferece cursos e oficinas para a formação e
capacitação de jovens filhos de mães chefes de família.

Como resposta à crescente demanda da população feminina que
procurava o CEDIM em busca de atendimento psicossocial e jurídico
para situações de violência, foi formada, em 1993, uma comissão para
implantação de um centro de atendimento. Essa comissão, formada
por funcionárias do CEDIM e representantes do movimento organi-
zado de mulheres, elaborou o projeto CIAM, com inspiração na expe-
riência do Pró-Mulher LBA/CEDIM. O Pró-Mulher, primeiro serviço
de atendimento interdisciplinar a mulheres vítimas de violência no
Estado do Rio de Janeiro, foi implantado pelo CEDIM em convênio

2 Fonte citada em
material de

divulgação do CIAM:
Asplan – Polícia Civil
do Estado do Rio de

Janeiro

3  Ver:
www.cedim.rj.gov.br



7com a Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA), e funcionou
de 1988 a 1992, quando foi extinto em conseqüência de mudanças
programáticas da LBA.

Recursos
Entre a elaboração do Projeto CIAM, em 1993, e sua inauguração

oficial em março de 2001, as diversas gestões do CEDIM empenha-
ram-se nas negociações para a implantação, aquisição e reforma da
casa para o funcionamento do Centro, contratação e capacitação de
pessoal para formar a equipe técnica, etc. Inicialmente implantado na
sede do CEDIM/RJ, o CIAM funcionou por dois anos, até março de
2001, como projeto-piloto. Desde essa data o serviço funciona em sede
própria (imóvel do Estado).

O gasto orçamento anual com o CIAM, previsto para 2002 no
orçamento do Estado do Rio de Janeiro é de R$ 170 mil, sendo R$ 120

mil para o custeio das atividades (pagamento de pessoal e despesas de
manutenção) e R$ 50 mil para despesas com projetos. O governo do
Estado responde por 100% dos recursos financeiros para a manuten-
ção do serviço.

A equipe do CIAM é composta por dezoito pessoas, todas mulhe-
res. No atendimento direto às usuárias trabalham três assistentes soci-
ais, cinco psicólogas e duas advogadas. Mas também fazem parte da
equipe uma diretora, duas assistentes administrativas, duas psicólo-
gas responsáveis pelo “Disque-Mulher”, e três estagiárias de psicolo-
gia. Algumas técnicas não pertencem aos quadros do Estado, ocupan-
do cargos em comissão. Outras são cedidas por órgãos estaduais, como
a Secretaria de Saúde e o Metrô. Todas as profissionais da equipe pas-
saram por seleção e capacitação específicas para o trabalho no CIAM.
O projeto é gerenciado por uma Comissão de Monitoramento, com-
posta também por mulheres (diretora e assistente administrativa do
CIAM, coordenadoras de políticas setoriais e de projetos especiais do
CEDIM e presidente do CEDIM).



8 Funcionamento
Todas as mulheres que procuram o CIAM recebem o primeiro

atendimento para identificação da demanda e primeiras orientações.
São elegíveis para o acompanhamento os casos de violência domés-
tica, sexual e discriminação. O serviço funciona apoiado numa rede
formada por delegacias de mulheres, juizados especiais criminais,
casas-abrigo, Defensoria Pública, hospitais, organizações da socie-
dade civil, etc. A ligação do CIAM com outras organizações se dá
por meio de parcerias formais (convênios e termos de cooperação
técnica) e informais, constituindo uma rede de referência e contra-
referência para mulheres vítimas de violência. São oferecidas diver-
sas atividades de orientação e apoio, como grupos de reflexão, jurídi-
co, atendimento aos filhos acompanhantes, Disque-Mulher, entre
outros serviços.

A parceria com a Secretaria de Trabalho e com o Sebrae permite a
oferta de cursos de qualificação (como de informática e o de Mulhe-

res Empreendedoras), e encaminhamento para Centros de Oportuni-
dade. Essa é uma atividade importante do atendimento, pois a depen-
dência econômica é um fator em muitos casos condicionante da sub-
missão da mulher frente ao homem provedor. Algumas atividades são
realizadas no próprio CIAM, e outras oferecidas por outras entidades
que compõem a rede. Além do trabalho com as mulheres, o CIAM
também encaminha agressores para grupos de reeducação e reflexão,
realizados pelo Instituto NOOS, uma ONG parceira.

Os grupos de reflexão são encontros semanais, coordenados por
psicólogas e assistentes sociais. Reúnem mulheres de variadas gera-
ções, graus de instrução, e camadas sociais, para a discussão de uma
situação que é comum a todas elas, contribuindo para a consciência
de que o problema não é individual, mas que diz respeito à organi-
zação da sociedade, e que compete também a elas a tarefa de pro-
mover mudanças.

As reuniões dos grupos são talvez o único espaço em que, protegi-
das de seus agressores e de possíveis pressões familiares, essas mulhe-
res podem compartilhar seus sentimentos e refletir sobre os vários fa-
tores sociais, culturais e emocionais que permeiam as relações violen-



9tas e que dificultam a saída do lugar de submissão. A experiência con-
tribui para o resgate da auto-estima e do poder de decisão dessas mu-
lheres, geralmente fragilizadas pela exposição permanente aos maus
tratos, assustadas com a possibilidade de novos ataques, inibidas na
capacidade de promover mudanças em suas vidas.

Coordenados por duas advogadas, os grupos jurídicos realizam
reuniões semanais, e visam esclarecer dúvidas quanto a direitos e ins-
trumentos legais, preparar as mulheres para as audiências judiciais e
incentivar o questionamento quanto aos limites e falhas que se verifi-
cam na aplicação das leis nos casos de violência doméstica.

O trabalho dos grupos tem também o objetivo de consolidar as
denúncias, pois muitas mulheres registram as ocorrências, mas não
dão prosseguimento ao processo, deixando de comparecer às audiên-
cias, ou tentando retirar a queixa. Isso ocorre ou porque reataram com
seus companheiros, ou por que têm medo de represálias que culmi-
nem em mais violência. O pior é que muitas vezes as mulheres não

fazem a denúncia, porque sabem que dificilmente o agressor será
penalizado. Para melhor compreender essa atitude aparentemente
contraditória e dimensionar a importância do grupo jurídico do CIAM,
vale acompanhar o que vem ocorrendo com os processos judiciais re-
lacionados à violência de gênero.

De maneira geral, as ocorrências de violência de gênero são regis-
tradas nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DE-
AMs), que no Rio de Janeiro foram implantadas a partir de 1986, com
o objetivo de criar um espaço em que as mulheres pudessem fazer
suas denúncias sem constrangimentos, diante de policiais capacitados
para lidar com a violência de gênero.

Tais delegacias especializadas têm competência para receber as
queixas e apurar os crimes de lesão corporal, ameaça, estupro e aten-
tado violento ao pudor, maus-tratos, abandono de incapaz, constran-
gimento ilegal, seqüestro e cárcere privado, sedução, aborto provoca-
do por terceiros, corrupção de menores e rapto. Caso seja necessário,
após o registro da ocorrência, a vítima deve ser encaminhada ao Insti-
tuto Médico Legal (IML) para fazer um exame médico (exame de
corpo de delito), do qual resultará um laudo técnico, que determinará



10 a gravidade da lesão. A partir daí são adotados todos os procedimen-
tos legais: instalação do inquérito policial, investigação, identificação
e indiciamento do réu, conclusão do inquérito e encaminhamento ao
Fórum para o início da ação penal. Esses eram os procedimentos nor-
malmente adotados.

Embora haja várias críticas com relação a seu funcionamento, a
criação das DEAMs foi uma importante conquista do movimento de
mulheres. Entretanto, em 1995 foi criada uma lei que, ao contrário,
tem representado um retrocesso na apreciação dos casos de violência
de gênero. Trata-se da lei que deu origem aos Juizados Especiais Cri-
minais (JECRIMs).

Esta lei foi criada para tratar de infrações penais de menor poten-
cial ofensivo, ou seja, aquelas cujas penas máximas previstas não se-
jam superiores a um ano. O objetivo dessa lei é desafogar o sistema
Judiciário, resolvendo mais rapidamente casos como conflitos entre
vizinhos e brigas de trânsito. No Juizado, um conciliador atenderá a

vítima e o agressor e tentará uma conciliação. Caso as partes não che-
guem a um acordo, vítima e agressor serão ouvidos por um juiz que,
após examinar as provas, dará a sentença, geralmente relacionada à
reparação dos danos.

A criação dessa lei mudou o papel das DEAMs, pois desde então,
em casos de lesões consideradas leves ou de crimes de ameaça, a dele-
gacia deve encaminhar o registro ao JECRIM, que passa a ser o res-
ponsável pela decisão sobre a ocorrência. Estima-se que 70% dos pro-
cessos que tramitam nos JECRIMs sejam relativos à violência contra
mulheres. Nos casos de violência doméstica, na maioria das vezes, a
pena aplicada tem sido a exigência do pagamento de uma cesta básica
para alguma instituição filantrópica, aumentando a decepção frente à
justiça, o constrangimento e o risco para as mulheres, que muitas ve-
zes são mais brutalmente agredidas em conseqüência de terem de-
nunciado seus agressores.

A equipe do CIAM entende, juntamente com outros setores do
movimento de mulheres, que essa lei precisa ser modificada, pois ne-
nhuma lesão corporal ocorrida nas relações familiares deveria ser con-
siderada de menor potencial ofensivo, principalmente se considerada



11a proximidade social do agressor com a vítima, contraditoriamente
considerado um agravante pelo Código Penal4 . O CIAM participa de
um fórum ligado ao Poder Judiciário, que está promovendo uma ava-
liação, por parte dos usuários, sobre o funcionamento dos JECRIMs
no Estado do Rio de Janeiro.

A iniciativa partiu de setores do próprio Judiciário, que têm cons-
tatado a inadequação dessa lei para os casos de violência doméstica. O
CIAM também está aplicando os questionários e deverá encaminhar
uma proposta de alteração à Comissão encarregada da avaliação. A
proposta que será encaminhada pelo CIAM prevê a aplicação de me-
didas penais alternativas à tradicional cesta básica, como a prestação
de serviços à comunidade ou a freqüência a grupos ou ações que favo-
reçam a reflexão.

Mas, segundo a equipe do CIAM, mudanças na lei não parecem
ser a solução adequada para a solução do problema, mas sim a criação
de um delito e lei específicos para os casos de violência doméstica,

que sairiam da competência do Juizado Especial Criminal. Nesse sen-
tido, estão articulados com setores que apóiam a mesma proposta, já
que a criação do delito é uma tarefa mais difícil de ser realizada, pois
depende de iniciativa do Poder Judiciário Federal.

Paralelamente às articulações para a criação de uma nova lei, a
equipe do CIAM, juntamente com a Comissão de Segurança da Mu-
lher, está empenhada na sensibilização dos operadores do direito para
a questão da violência doméstica contra a mulher. A Comissão de
Segurança da Mulher, nomeada pelo governador do Estado, foi cria-
da para a implantação e monitoramento de políticas públicas e ações
governamentais na área de segurança e defesa dos direitos da popu-
lação feminina. Representantes de diversos órgãos governamentais
(Defensoria, Ministério Público, Centros de Atendimento, Polícia
Civil, Secretaria de Segurança) e ONG’s (Cepia, Ser Mulher) inte-
gram esta comissão, que é presidida pela presidenta do CEDIM. O
CIAM também faz parte da comissão e é através dela que está con-
seguindo pôr em prática as idéias de mudança na lei e criação de
novo tipo penal.

4 Código Penal
Brasileiro, artigo 61,
parágrafo II, item f



12 Monitoramento
O monitoramento das ações desenvolvidas pelo CIAM vem sendo

realizado por uma equipe de pesquisadoras com o apoio da Fundação
Carlos Chagas Filho de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(FAPERJ). A pesquisa prevê a coleta, sistematização, análise de dados
e comparação com outras experiências, e objetiva a construção de in-
dicadores de avaliação que possam orientar a formulação, implemen-
tação e reorientação de políticas. Os primeiros resultados foram apre-
sentados em julho de 2001. A segunda etapa da pesquisa também já
foi finalizada. Até o momento, buscou-se traçar o perfil e conhecer os
tipos e os possíveis fatores desencadeadores do processo de violência
de gênero.

A terceira etapa da pesquisa, cujo projeto já foi encaminhado à
FAPERJ, pretende ampliar o foco de análise, incluindo uma investiga-
ção sobre o impacto dos encaminhamentos prestados pelo CIAM, se-
jam eles de caráter jurídico ou de reflexão, na vida cotidiana das mu-

lheres que freqüentam ou freqüentaram o serviço.
Essa nova orientação da pesquisa tem como objetivo principal in-

vestigar como se desenvolve o percurso que se inicia a partir do pri-
meiro atendimento no CIAM, de modo a identificar as maiores difi-
culdades e as melhores iniciativas institucionais para a solução satisfa-
tória dos conflitos. Espera-se que o conhecimento desses resultados
contribua para aprimorar o serviço, identificando também em outros
pontos da rede de apoio os mecanismos que vêm funcionando e aque-
les que têm sido pouco operantes nesse processo.

A equipe do CIAM mantém também uma parceria informal com
a organização não-governamental Cidadania, Estudo, Pesquisa, Infor-
mação e Ação (CEPIA), para aperfeiçoamento das equipes das duas
entidades (palestras, encontros temáticos), além de fornecer publica-
ções sobre direitos humanos e direitos das mulheres.

Outra atividade de monitoramento é a participação no Fórum de
Serviços de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, criado em
agosto de 2001, a partir de um diagnóstico realizado pela Comissão de
Segurança da Mulher sobre os recursos institucionais disponíveis no
Rio de Janeiro para mulheres vítimas de violência. O fórum discute



13temas de interesse comum como dificuldades dos serviços, novas pro-
postas de atendimento e articulações com outras entidades, e elabora
sugestões para ações da Comissão.

Dificuldades
A equipe do CIAM enfrenta uma série de dificuldades na busca de

seus objetivos. Um deles é a falta de acesso direto a recursos, cujo
encaminhamento ao projeto depende da intermediação do CEDIM.
Parte das usuárias deixa de comparecer aos atendimentos, ou de se-
guir os encaminhamentos para outros serviços por falta de dinheiro
para a condução, o que inviabiliza o processo de superação da situação
de violência. Um projeto para distribuição de vales-transporte para
essas pessoas, como medida emergencial, já foi aprovado pelo CEDIM,
mas aguarda há meses a liberação da verba.

Outro problema apontado tem sido a falta de pessoal capacitado

para lidar com a questão da violência de gênero em outros órgãos,
públicos e privados, o que dificulta os encaminhamentos necessários
para o atendimento integral e a expansão do serviço para outras locali-
dades do Estado. Nesse sentido, cabe destacar a dificuldade de
sensibilização e capacitação de alguns setores do sistema judiciário,
principalmente entre os operadores do direito que atuam como conci-
liadores, membros do Ministério Público, e também entre os juízes.
Estes últimos, no que se refere à aplicação de penas mais adequadas
do que a cesta básica, por exemplo, e para o afastamento do agressor
das proximidades da vítima. A equipe do CIAM entende que, como a
maior porcentagem dos casos enquadrados na lei são de violência do-
méstica, deveria haver um programa de sensibilização para as
especificidades do problema.

Resultados e aspectos de inovação
O trabalho da equipe do CIAM deve ser avaliado sob dois aspectos

principais, que apresentam diferentes tipos de desdobramentos e re-
sultados. Um deles diz respeito ao atendimento direto às mulheres



14 que procuram o serviço, e o outro está relacionado às diversas articula-
ções (fóruns, redes, etc) das quais participa, e cujo objetivo é a supera-
ção dos mecanismos que dificultam a efetivação da plena cidadania
das mulheres. O resultado que se pode esperar de um trabalho como
esse é, no entanto, de difícil mensuração, embora seja possível apre-
sentar alguns indicadores.

Desde 1999, o CIAM já atendeu cerca de 4 mil mulheres, sendo
mais de 90% os casos de violência doméstica (violência física, psicoló-
gica e sexual perpetrada por maridos/companheiros). Já foram realiza-
dos aproximadamente 120 encontros dos grupos de reflexão e 40 dos
grupos jurídicos; sessenta audiências foram acompanhadas pelas ad-
vogadas do CIAM; 180 usuárias foram encaminhadas para postos da
Secretaria do Trabalho; 80 participaram em cursos de qualificação pro-
movidos pelo CEDIM em parceria com o SEBRAE; e 200 participa-
ram em cursos de informática promovidos pelo CEDIM em parceria
com a Secretaria de Trabalho. Atualmente o número de casos novos

que chegam mensalmente ao CIAM é de 180, em média. Como o
atendimento é continuado, a cada mês cerca de 500 mulheres partici-
pam das atividades individuais e grupais, para acompanhamento psi-
cossocial e jurídico.

Como já mencionamos, o CIAM atualmente realiza a terceira fase
de uma pesquisa que deve permitir uma análise qualitativa de seu tra-
balho. A partir dessa pesquisa, poderão ser encontradas respostas para
perguntas como: “Qual a proporção de casos que podem ser considera-
dos resolvidos?”, “Qual o percurso dos casos e como eles são concluí-
dos quando são encaminhados à justiça?” “Qual a opinião das mulhe-
res atendidas quanto ao resultado obtido para seu problema?”.

De qualquer modo, alguns indicadores resultam da observação da
equipe: manifestações de amadurecimento, crescimento e fortaleci-
mento pessoal, como a volta aos estudos, a procura por inserção no
mercado de trabalho, o retorno à vida social com o restabelecimento
de amizades e atividades de lazer, a retomada de vínculos familiares, o
estabelecimento de novos relacionamentos, etc.

Em conversa com a autora, uma das participantes da reunião do
grupo jurídico relatou que, em conseqüência de haver sido encami-



15nhada pelo CIAM, foi bem atendida na sua primeira audiência judi-
cial. “Ninguém nunca conversou abertamente comigo sobre esses
assuntos”, disse uma outra: Já no grupo de reflexão, uma moça que
havia reatado com o companheiro agressor respondeu às críticas de
uma das mulheres dizendo: “Não é ele que tem que mudar, quem
deve mudar sou eu. Hoje eu sei o que quero e o que admito aceitar
na relação”.

Quanto aos resultados esperados das articulações com outros ór-
gãos, são igualmente de difícil mensuração, embora algumas conquis-
tas já possam ser apresentadas. Por exemplo: no que diz respeito à
sensibilização e à capacitação dos operadores do direito para as especi-
ficidades da questão da violência de gênero, foi realizado, em julho de
2002, o I Encontro de Trabalho entre a Defensoria Pública e o CE-
DIM para discussão sobre Gênero e Violência.

Além disso, O CEDIM e a Defensoria Pública firmaram um con-
vênio, pelo qual o Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher

Vítima de Violência (NUDEM) realiza plantão semanal no CIAM para
as ações jurídicas na área de família. Há ainda uma norma que dispõe
sobre o procedimento a ser adotado pelos defensores públicos nos ca-
sos de violência doméstica e de gênero. De acordo com essa disposi-
ção, “os defensores públicos dos Núcleos de Atendimento, das Varas
Cíveis, e das Varas de família deverão dar prioridade às partes encami-
nhadas, por ofício, pelo NUDEM, pelo CEDIM e pelas DEAMs”.

Em parceria com prefeituras municipais, o CEDIM vem implan-
tando no interior do Estado os Núcleos Integrados de Atendimento à
Mulher (NIAMs). Até agosto de 2002, o Estado contava com dez
NIAMs, nos municípios de Barra Mansa, Nova Iguaçu, Angra dos Reis,
Petrópolis, Quissamã, Três Rios, Resende, Nova Friburgo, Campos dos
Goytacazes e Paracambi. Outros núcleos estão sendo implantados nos
municípios de Búzios, Queimados e Niterói, respondendo à demanda
da população e do movimento de mulheres.

Em parceria com o Instituto NOOS, o CIAM presta atendimento
aos homens agressores, o que constitui um importante fator de inova-
ção. A participação desses homens em grupos de reflexão tem o obje-
tivo de romper os estereótipos que orientam a identidade feminina



16 para a submissão e a masculina para a dominação, e não para um de-
senvolvimento positivo das relações pessoais.

A busca de uma intervenção integrada no problema da violência
de gênero é talvez a maior conquista do CIAM, que inova justamente
por promover ações que incidem sobre todas as esferas em que a dis-
criminação de gênero pode ser combatida, seja no plano formal, bus-
cando alterações na formulação e aplicação das leis, seja no terreno do
cotidiano, buscando a construção de novos paradigmas para as rela-
ções entre homens e mulheres, pautados no respeito às diferenças e no
diálogo. A parceria e a interlocução com outros órgãos, públicos e pri-
vados, produzem resultados em vários níveis, diferenciando o trabalho
do CIAM de outras experiências, muitas vezes bem intencionadas, mas
que se caracterizam pelo isolamento e pela fragmentação das ações.
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São várias as razões pelas quais uma pessoa necessita ser opera-
da para construir um novo caminho de saída das fezes ou da urina.
Atualmente, esse tipo de intervenção se realiza por meio da criação
de um ostoma, ou estoma, na parede abdominal, pelo qual as fezes
em consistência e quantidade variável, e a urina, em forma de go-
tas, são expelidas.

O ostoma, por suas características, não poderá ser controlado vo-
luntariamente. É por essa razão que se torna necessária a utilização de
uma bolsa de coleta de fezes ou urina.

No Rio de Janeiro, até 1970 não havia atendimento especializado
para o portador de ostomia, portanto tampouco havia orientação es-
pecializada. O operado era informado onde se vendiam bolsas coleto-
ras para sua ostomia e era o comerciante da loja que indicava o tipo de
bolsa que o paciente deveria utilizar.
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4 O município não foi pioneiro nesse atendimento, e sim os grupos
de Fortaleza e Goiânia. O grupo de Fortaleza foi o primeiro a ser regis-
trado como Clube dos Colostomizados do Brasil, em 1975.

Em 1979, uma assistente social carioca foi para os Estados Uni-
dos, onde se especializou e voltou ao Brasil iniciando suas atividades
assistenciais no Hospital Universitário Pedro Ernesto, e em seguida
no Instituto Nacional do Câncer (INCA). Ela incentivou a formação
de clubes de ostomizados. Cada unidade hospitalar passou a formar
seu grupo. Os responsáveis pelos grupos eram voluntários, assistentes
sociais e enfermeiros, que reuniam seus grupos mensalmente para pres-
tar orientações sobre a utilização da bolsa.

Em meados da década de 1980, a então Sociedade Brasileira dos
Ostomizados (SBO) firmou convênio com a Legião Brasileira de As-
sistência (LBA), por meio do qual eram repassados recursos para a
associação, que ficou responsável pela compra e distribuição das bol-
sas de ostomia. Porém, o número de cadastrados elevou-se sensivel-

mente, ocasionando um aumento na dispensação de bolsas e de ori-
entações para o auto-cuidado, até que a associação passou a não ter
mais condições de atender a todos. O número de atendimentos che-
gou a 90 portadores de ostomias por dia, para cerca de 6 voluntários.

Apesar dos avanços, em uma pesquisa realizada em dezembro de
1993 pela Sociedade Brasileira dos Ostomizados, foram encontradas
alguns aspectos um tanto curiosos, senão alarmantes, sobre a condi-
ção dos portadores de ostomias (Brasil, 1993):

- 36% Não foram informados previamente sobre a necessidade
de criar-se um estoma;

- 37% dos ostomizados não haviam recebido informações sobre
como cuidar de seu estoma dos profissionais de saúde respon-
sáveis pelo seu atendimento;

- 73% Sentiam-se tristes após a alta do serviço hospitalar;
- 90% Diziam se preocupar com os odores e com a impossibilida-

de de manter o mesmo estilo de vida que tinham antes da
ostomia;

- 54% Tinham dificuldade em obter o material adequado a sua
ostomia;



5- 58% dos familiares entrevistados diziam não saber o que era
uma ostomia; e

- 67% Não participavam de grupos de ostomizados para educa-
ção em saúde.

No início da década de 90, a Associação dos Ostomizados do Rio
de Janeiro (AORJ) mobilizou-se e após cinco anos conseguiu a cria-
ção, pela municipalidade, do Programa de Atenção à Pessoa Portadora
de Ostomia. Após a definição da política seguiu-se uma busca de local
onde as atividades do Programa seriam realizadas. Muitas unidades
rejeitaram sediar o Programa, até que o então diretor do Instituto
Municipal de Medicina Física e Reabilitação Oscar Clark (IOC) re-
solveu oferecer sua unidade. Fundado em 1930, o Instituto passou à
administração municipal em 1940 e hoje é uma das duas Unidades
Ambulatoriais Especializadas.do Rio de Janeiro.

No próprio Instituto houve grande insatisfação e parte do quadro

de enfermagem foi transferido para outras unidades. Nesse momen-
to, a atual coordenadora do Programa foi convidada a implementar a
experiência, que iniciou suas atividades em agosto de 1995.

Antes do início do Programa, os doentes relatam que existiam
casos de portadores de ostomias que, não conseguindo a doação de
bolsas pelas associações de ostomizados, utilizavam-se de embala-
gens plásticas de leite para simular a bolsa coletora. A fixação era
feita com cola ou barbante. No caso das crianças, fraldas eram colo-
cadas no cólon.

No início do Programa, em 1995, havia um local para guarda de
materiais, um consultório para atendimento e as próprias enfermei-
ras realizavam o pedido do material, a especificação das bolsas, a
entrega, o controle do estoque e o atendimento dos beneficiários.
No segundo semestre de 1996, foi instituída a instância colegiada de
decisão, um Conselho Técnico com amplos poderes decisórios sobre
as ações do Programa.

Atualmente, o Programa conta com dois consultórios, uma área
separada para a dispensação e outra para o estoque. Há funcionários
para o controle do estoque e entrega das bolsas e na presidência do



6 órgão colegiado de decisão está a representante dos beneficiários. Em
parte, essas mudanças se deram devido à necessidade de aumentar o
número de consultas de enfermagem, com o objetivo de suprir a de-
manda dos pacientes, uma vez que não era possível a contratação de
pessoal extra.

O Programa presta atendimento individualizado para pessoas por-
tadoras de um estoma. Além desse atendimento e da dispensação de
bolsas, são realizadas atividades de orientação para o auto-cuidado, a
identificação e o acompanhamento de complicações, contando com
suporte psicológico e nutricional. O Programa está subordinado
institucionalmente a um Conselho Técnico do qual os beneficiários
participam com direito a voto e veto.

O Programa também é responsável por atividades de suporte ad-
ministrativo, tais como controle de estoque, especificação de materi-
ais, previsão de compras, controle de produtividade por enfermeira e
elaboração de impressos. O Instituto mantém uma base de dados

epidemiológicos dos pacientes.

Perfil dos beneficiários
Dos beneficiários inscritos no Programa, no período de 1995 a

junho de 2002, 58% são do sexo feminino, 45,7% encontram-se na
faixa etária dos 60 aos 79 anos, sendo que 76,1% dos beneficiários
pertencem à faixa etária dos 40 aos 79 anos.

Quanto à procedência, 10,99% dos pacientes são da zona sul da
cidade do Rio de Janeiro, com renda mediana superior a R$ 2.000,00.
Entretanto, existem pacientes que residem nas favelas da Rocinha e
do Vidigal, onde a renda mediana é de R$ 345,00. A maior parte
(54,08%), são domiciliados na zona norte da cidade, onde a renda
mediana é de R$ 1.200,00. A segunda maior freqüência (27,81%), é
de pacientes da zona oeste da cidade, com renda mediana de R$ 517,50.
A região com menor número de beneficiários é a região central, com
7,12% da freqüência. Com relação à renda, 57,68% dos beneficiários
recebem até três salários mínimos regionais do Rio de Janeiro.



7Atividades desenvolvidas
As atividades listadas abaixo foram observadas durante os dois

dias da visita de campo:
- Consultas agendadas;
- Consultas de pronto-atendimento;
- Pedido de inter-consulta com outras especialidades;
- Reunião dos grupos para educação em saúde;
- Controle de estoque permanente;
- Reuniões do Conselho Técnico;
- Treinamento em serviço;
- Treinamento individual para o auto-cuidado;
- Adaptação do equipamento à necessidade do paciente2 .

A equipe do Programa também apresentou evidências da realiza-
ção das seguintes atividades:

- Pesquisas de Satisfação do Usuário;

- Especificação de materiais, com a participação dos beneficiários;
- Reuniões para discussão de casos;
- Eventos científicos; e
- Visitas domiciliares.

Princípios
O município do Rio de Janeiro, dada a sua importância política

e social para a região Sudeste e para o país, precisa desenvolver téc-
nicas, programas e ações sociais que tenham impacto na questão
social, tanto do ponto de vista da exclusão, quanto do ponto de vista
da eqüidade.

Conforme demonstrado nas edições mais recentes do Global
Health Report, tornados públicos pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), países ou regiões com menor renda tendem a apresentar os
piores níveis de indicadores de saúde.

Desde 1988, a Constituição brasileira tem, dentre os princípios para
a saúde, a universalidade, igualdade, eqüidade, e o controle social, en-
volvendo ações de prevenção, tratamento e reabilitação. O poder públi-

2 Dependendo do
tipo de complicação
que acomete o
doente, as bolsas
passam por um
processo “criativo de
adaptação”, para que
o paciente possa
utilizá-la.



8 co tem instituído espaços para a participação da sociedade civil nos con-
selhos de saúde, mas dificilmente em programas específicos.

O Programa de Apoio à Pessoa Ostomizada tem como objetivos:
- Prestar assistência universalizada ao portador de ostomias;
- Criar um centro de referência na rede de reabilitação do muni-

cípio;
- Garantir acompanhamento multidisciplinar aos portadores de

ostomia (nutricionistas, psicólogos);
- Garantir a distribuição gratuita de equipamentos;
- Desenvolver melhorias ou novas práticas e dissemina-las atra-

vés da rede pública;
- Permitir a participação cidadã.

Metas
Esses objetivos são desdobrados em metas e planos de ação espe-

cíficos. A equipe do Programa trata-as como categorias eminentemente
qualitativas:

- Referenciar todos os portadores de ostomia do município do
Rio de Janeiro (aproximadamente 3 mil pessoas).

- Padronizar o atendimento, bem como os equipamentos utiliza-
dos;

- Garantir aderência ao Programa por meio de grupos;
- Promover eventos científicos para atualização e treinamento da

rede;
- Criar um conselho que permitisse a participação dos usuários

em todos os aspectos do Programa.

Planos de ação
Para cada meta foi desenhado um plano de ação.
Buscando referenciar toda a população portadora de ostomia do

Rio de Janeiro, o Programa recorreu ao banco de registros da AORJ e
informou a rede pública e conveniada da existência do Programa, por
meio de correspondência oficial. De certa forma, houve uma migra-
ção automática dos ostomizados domiciliados no município, dado que



9a AORJ não mais fornecia as bolsas coletoras para esses pacientes. Existe
uma portaria da então Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária que
obriga o poder público a dispensar as bolsas coletoras.

Com o intuito de garantir uma atenção integral de boa qualida-
de ao portador de ostomia, a equipe se reuniu e estabeleceu o fluxo
de trabalho, bem como seus formulários impressos. Assim, o porta-
dor de ostomia passa por consulta com psicólogos e nutricionistas
da unidade.

Como o IOC é a unidade responsável na rede municipal pela im-
plementação do Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Ostomia,
um de seus planos de ação é voltado à realização de treinamentos e
eventos científicos. Desde a implementação, o Programa realiza um
evento chamado “Semana de Enfermagem”, onde são expostos traba-
lhos científicos, realizados por funcionários do IOC no Programa. Mais
recentemente, desde o ano de 2000, outros eventos vem sendo reali-
zados freqüentemente: as Jornadas de Enfermagem e as reuniões para

discussão de casos considerados de interesse científico. As Jornadas
são realizadas no primeiro semestre de cada ano, e as discussões de
caso são realizadas mensalmente.

O plano para garantir aderência do paciente ao Programa envol-
ve uma consulta obrigatória a cada seis meses. Além da consulta, são
organizados grupos abertos3  de educação em saúde, com clientela
específica. As reuniões desses grupos versam sobre alimentação, ori-
entação psicológica e irrigação (procedimento que permite a elimi-
nação programada do conteúdo do intestino). Os grupos de orienta-
ção psicológica são destinados aos novos pacientes, e têm periodici-
dade mensal, objetivando não só o tratamento mas também um su-
porte inicial ao ostomizado. Quando necessário, os grupos aconse-
lham um acompanhamento regular pela equipe de psicologia. O gru-
po de educação alimentar não tem periodicidade definida e os paci-
entes interessados são cadastrados e convocados por telefone dias
antes do início das reuniões.

Mais recentemente, vem se estruturando um novo grupo, o de
irrigação, que tem como objetivo difundir essa técnica entre uma cli-
entela específica. Esse grupo, por ser novo, não tem ainda uma perio-

3 Não são destinados
ao portador de um
tipo específico de
estoma.



10 dicidade de encontros bem estabelecida, mas suas reuniões têm sido
realizadas trimestralmente desde o início de suas atividades, em feve-
reiro de 2002.

Para garantir a participação dos beneficiários no Programa, os fun-
cionários do IOC, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Osto-
mizados, encaminharam pedido ao diretor da unidade para a norma-
lização do Programa. No documento, eles definiram a necessidade de
uma equipe multiprofissional e de um cadastro de beneficiário na
unidade e sugeriram a quantidade de equipamentos mensais a serem
dispensados. Como exemplo, podemos citar o plano para redução do
número de modelos de equipamentos adquiridos pelo Programa. Ha-
via cerca de 70 modelos, o que dificultava a compra de materiais por
licitação, tanto pelo valor, quanto pelas especificações necessárias a
cada item. A equipe do Programa constituiu uma comissão de padro-
nização das bolsas coletoras distribuídas.

 Também foi proposta a melhoria efetiva e a maior organização da

assistência, além da criação de uma instância decisória na qual os be-
neficiários pudessem intervir diretamente. A proposta para composi-
ção do Conselho era a seguinte: um membro da Secretaria Municipal
de Saúde, um membro da direção do Instituto, um médico especialis-
ta, o responsável pela assistência no Programa e o representante de
uma associação dos ostomizados do município. As idéias foram acei-
tas e a direção do Instituto criou um processo que tinha por objeto
dispor sobre a normalização do Programa de Atendimento ao
Ostomizado, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Esse ato
administrativo culminou com a edição da Resolução 529/96, da Se-
cretaria, que instituiu o Conselho Técnico de Atenção à Pessoa Porta-
dora de Ostomia, com competência para normalizar, supervisionar,
controlar e avaliar a assistência.

Conselho Técnico
O Conselho Técnico do Programa é um órgão colegiado compos-

to por representante dos beneficiários, da rede assistencial, da unida-
de onde são desenvolvidas as atividades, por um médico cirurgião pro-



11fessor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) e por uma das enfermeiras especialistas líderes do Pro-
grama. O Conselho, desde sua implantação, em 1996, vem tendo im-
portante atuação no Programa, tornando-se o principal locus decisório
em termos de planejamento e normalização das ações, bem como nas
questões orçamentárias.

Diversas demandas dos usuários são canalizadas pelo Conselho
para as autoridades competentes. Exemplo disso é a realização de pes-
quisa de satisfação do usuário, que mesmo sem uma periodicidade
definida é realizada para detectar problemas. As duas primeiras pes-
quisas se referiam ao atendimento, porém a terceira foi uma pesquisa
realizada com os beneficiários para verificar a inadequação de uma
bolsa de preço inferior, que participava da licitação. Com o resultado
da pesquisa, a comissão de julgamento pôde desclassificar o produto.

Segundo os seus integrantes, o Conselho tinha como objetivo pro-
curar normatizar a assistência e melhorar a compra de materiais para

evitar a interrupção da distribuição, porém hoje existe a possibilidade
de acompanhamento dos pacientes desde logo após o ato cirúrgico,
garantindo assim uma vida mais digna às pessoas portadoras de
ostomias. Porém, o objetivo principal atualmente é responder as de-
mandas do pacientes na busca da melhor assistência, por meio do
aperfeiçoamento do atendimento, dentro dos recursos públicos dispo-
níveis, pois os custos operacionais são altos.

O Conselho se reunia semestralmente até 2001, avaliando e acom-
panhando de forma incipiente os processos de compras, além da ade-
quação de equipamentos. Em 2002, o Conselho pretendia se dedicar
também à avaliação do processo de trabalho de todo o Programa. Para
isso, intensificaram as reuniões de trabalho: somente no primeiro se-
mestre foram realizadas quatro reuniões.

Os membros do Conselho Técnico consideram-no importante para
reduzir as despesas e melhorar o atendimento. A maioria dos pacien-
tes está satisfeita, conforme evidenciado em pesquisas de satisfação
do usuário. A cada avaliação são estabelecidas novas metas. As que
estão em pauta são: estruturar melhor o serviço de atendimento do-
miciliar e sistematizá-lo; capacitar os profissionais dos serviços hospi-



12 talares para compreender o que acontece com o portador de ostomia e
melhorar a interface entre o programa e as unidades hospitalares pró-
prias do município, mesmo porque muitas das cirurgias são realizadas
em regime de emergência e os procedimentos de alta hospitalar dei-
xam a desejar, pois não informam direito ao paciente sobre os serviços
de reabilitação.

O usuário é o fiel da balança para o Programa. É por meio das
associações que os membros  do Conselho sabem que o índice de co-
bertura é alto, apesar das dificuldades de obtenção de dados, uma vez
que os dados referentes ao procedimento que ocasiona a ostomia mui-
tas vezes não estão descritos corretamente na Autorização de Internação
Hospitalar do SUS.

Dentre as metas atingidas em 2002 está a redução do número de
itens fornecidos pelo Programa de 70 para 32, buscando maior racio-
nalidade por meio da composição de um conselho técnico de compras;
o aumento no número de inscritos no Programa; a qualificação e ade-

quação das bolsas e a sistematização da assistência com novos impres-
sos e divulgação. Uma frustração do Conselho foi que o Programa não
conseguiu montar cursos regulares de capacitação dos profissionais da
rede municipal de saúde.

O Conselho valoriza em suas avaliações não só a melhoria da qua-
lidade de vida, mas a própria ressocialização, o retorno às atividades
laborativas e do cotidiano, a adequação do equipamento para tornar
possível a retomada da vida, inclusive no aspecto afetivo e sexual, de
forma a que não haja um desperdício dos recursos públicos. Uma pre-
ocupação grande é que a maioria dos pacientes entre 40 e 50 anos ou
são aposentados, ou não retomam suas atividades normais, vindo en-
tão a ocupar postos precários no mercado de trabalho apenas para que
a atividade lhes proporcione recursos mínimos de sobrevivência. Isso
ocorre porque o portador de ostomia fica de fato afastado do processo
laborativo e em muitos casos a ostomia se torna uma barreira
intransponível para o retorno ao mercado de trabalho extremamente
competitivo. Ademais, a maior parte dos beneficiários não tem um
grau de instrução elevado e portanto tende a executar trabalhos que
exigem mais do seu físico.



13Inovação
Durante o ano de 2001, foi iniciada uma pesquisa-piloto que tinha

o objetivo de verificar a aplicabilidade de uma nova técnica para filtrar
os gases expelidos. Os primeiros mecanismos foram divulgados na dé-
cada de 1930, mas só a partir de 1950, com o advento de equipamen-
tos mais seguros, passaram a ser largamente utilizados na Inglaterra e
nos Estados Unidos. A vantagem do novo método está em permitir o
controle voluntário do esvaziamento das fezes, mantendo-se o
colostomizado livre do escape de fezes e da eliminação de odores desa-
gradáveis, dispensando-o da utilização de bolsas coletoras.

A implementação dessa nova tecnologia vem ao encontro dos
anseios dos pacientes em minimizar ou eliminar seus problemas rela-
cionados à utilização de bolsas coletoras. Além dos benefícios citados,
o sistema reduz as irritações na pele – dermatites. Existem muitos
relatos de pacientes que abandonaram suas atividades e ocupações
devido a complicações em sua ostomia e até mesmo pela simples utili-

zação da bolsa, que ao encher causa uma elevação de aproximada-
mente 4 cm na região do estoma.

Essa pesquisa utilizou os critérios da comunidade científica para
pesquisas com seres humanos conforme preconizado pelo gestor do
SUS, utilizando como observações os beneficiários que compuses-
sem uma amostra estatística representativa do universo de inscritos
no Programa

O questionamento que se faz à nova técnica é quanto ao custo,
porém os benefícios compensam, conforme foi demonstrado pelo pro-
jeto-piloto que envolveu 25 pacientes elegíveis. A pesquisa revelou re-
sultados animadores, que serviram de embasamento por parte do Con-
selho Técnico para a primeira compra de obturadores pelo Programa.
Entre esses resultados, destacam-se o fim dos barulhos e odores inde-
sejáveis, a possibilidade do controle da eliminação de fezes e o fim do
volume na ostomia, o que tem feito com que as pessoas melhorem sua
auto-estima e que voltem a suas ocupações e atividades que realiza-
vam antes da ostomia. Este processo inicial envolveu a compra de dis-
positivos para a utilização por um grupo de 23 pacientes4  durante seis
meses, numa licitação que totalizou R$ 30 mil.

4  Os outros dois
pacientes que faltam
faleceram devido a
sua patologia de
base, em ambos os
casos a AIDS.



14 O público-alvo para a nova técnica é de 40 a 50% dos beneficiários
ativos no Programa, ou seja, de 480 a 600 beneficiários. Esse público
será atendido paulatinamente, dentro das possibilidades orçamentári-
as do Instituto.

Resultados
O Programa tinha 3.092 pacientes inscritos até junho de 2002, dos

quais 45,19%, continuam ativos na unidade, 8,67% faleceram, 5,6%
foram desligados por terem seu trânsito intestinal reconstituído, 0,19%
foram transferidos para outros programas de acordo com suas necessi-
dades de saúde, e 40,36% dos inscritos abandonaram o Programa, ou
seja, não realizam uma consulta há mais de seis meses. O elevado índi-
ce de abandono se deve em sua maior parte a problemas sociais que
impedem o acesso do paciente ao serviço de saúde, como na maior
parte dos programas que demandam atenção continuada.

As três principais causas de ostomia dos pacientes inscritos são Ne-
oplasma Maligno de reto (42,16%), Neoplasma Maligno de cólon
sigmóide (3,7%) e lesão por arma de fogo (3,4%). Quase a totalidade
das lesões por arma de fogo está na faixa etária de 0 a 29 anos.

O Programa distribuiu, até junho de 2002, uma média mensal de
13.500 bolsas coletoras para seus beneficiários, número 27,28% maior
que em 2000. Desse total, 70,5% são do tipo bolsa plástica recortável
com barreira adesiva. A despesa somente com esse item é de R$
28.350,00 por mês, a preços de setembro de 2001.

Por sua vez, o número de matrículas tem se mantido no patamar
de 30 ao mês, há pouco mais de um ano, porém com queda de aproxi-
madamente 17% se comparado a 2000. Entretanto, o número de aten-
dimentos realizados pelo Programa hoje é 35,3% superior à quantida-
de realizada em 2000. Isso significa que o Programa parece ter estabi-
lizado o número de atendimentos, portanto já atendeu a demanda
reprimida que existia antes de sua efetiva implementação.

Existem grupos mensais de integração para novos beneficiários
e outros grupos são formados eventualmente, de acordo com as ne-
cessidades.



15O Programa tem desenvolvido uma série de instrumentos admi-
nistrativos para normatizar a assistência e as bolsas coletoras, apresen-
tando uma redução de 54,29% no número de itens adquiridos.

A última Semana de Enfermagem contou com mais de 180 ins-
critos, um aumento superior a 70%, se comparado ao mesmo no
ano anterior.

Com base nesses resultados, pode-se dizer que o programa tem
conseguido atingir as metas definidas pelo Conselho Técnico.

Conclusão
O Programa de Atenção a Pessoa Portadora de Ostomia permite,

por intermédio do Conselho Técnico, o empowerment dos beneficiários
para lutarem pelos seus direitos e preferências dentro da estrutura de
um programa institucionalizado.

É importante a voz e voto do representantes dos beneficiários nas

decisões do Programa, como fruto de uma parceria com a Associação
dos Ostomizados do Rio de Janeiro. Todos se consideram advogados
dos interesses dos pacientes e é o representante dos beneficiários que
preside o Conselho. Segundo os próprios membros, o Conselho é for-
mado são pessoas que defendem a dignidade do beneficiário.

É grande o número de beneficiários que são aposentados e res-
ponsáveis pela renda familiar. A maioria dos beneficiários são pessoas
que recebem até três salários mínimos, a maior parte das bolsas de
colostomias são importadas, estando sujeitas à volatilidade do preço
do dólar. Existe então sensível impacto na redução da pobreza5 , já que
70% das bolsas utilizadas custam por volta R$ 3,00 para o Programa,
no mercado em torno de R$ 5,00. Cada paciente utiliza em média 16
bolsas por mês e o Estado gasta algo em torno de R$ 48,00 mensais,
enquanto que no mercado o paciente pagaria R$ 80,00, o que repre-
senta 40% do salário mínimo nacional e 33% do salário mínimo cario-
ca. Há, também, uma percepção de que a classe média esta empobre-
cendo e tende a utilizar mais os serviços de saúde, porém o Programa
ainda não dispõe de dados sobre esse fenômeno.

O Programa tem grande impacto sobre a condição dos portadores

5 Devido à elevação
da renda pessoal
disponível.



16 de ostomias, principalmente no que se refere ao esforço de uma
integração melhor desse indivíduo à sociedade, sendo que a condição
de ostomizado normalmente é resultante de outro processo traumáti-
co, tanto no aspecto saúde-doença, quanto no aspecto da violência so-
frida pelo seu corpo.

Existem algumas conseqüências negativas, como por exemplo, o
aumento do preço das bolsas coletoras no mercado quando há uma
falha na compra pelo Programa. Porém, o impacto da nova técnica tem
se revelado muito positivo, possibilitando, por exemplo, o retorno dos
beneficiários ao mercado de trabalho e aos seus hábitos de vida anteri-
ores na sociedade.
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O Consórcio Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos
Urbanos (Citresu) é composto por 10 dos 21 municípios da região Ce-
leiro do Rio Grande do Sul. Como o próprio nome sugere, a principal
atividade econômica da região é a agricultura. Os 21 municípios, todos
de extensão e população pequenas, ocupam aproximadamente 4.708Km2

e possuem 149.590 habitantes. Os 10 municípios pertencentes ao Con-
sórcio representam aproximadamente 40% da área da região do Celeiro
e possuem em torno de 53% da população regional.

O problema comum que motivou a organização dos municípios
em torno do Consórcio foi a destinação inadequada dos resíduos sóli-
dos. Anteriormente, a maioria dos municípios contratava empresas para
coletar resíduos e depositá-los em algum aterro sanitário ou “lixão” de
outro município, o que, além de representar aumento de custo do trans-
porte, em decorrência da maior distância entre as residências dos mu-
nícipes e o provável aterro ou “lixão”, não significava a resolução, mas

CITRESU
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4 sim a transferência do problema ambiental. Os resíduos coletados em
Três Passos, por exemplo, eram depositados pela empresa contratada
em um “lixão” localizado a 105km de distância, no município de Pal-
meira das Missões.

Também havia “lixões” individuais, o que implicava em risco de
multa e punição por parte do Ministério Público, em decorrência das
transgressões das Leis Ambientais. Em 1997, apenas o município de
Sede Nova possuía um aterro, sendo que os demais depositavam seus
resíduos em “lixões” ou enterravam-nos de forma inadequada.

Assim, a necessidade de resolução do problema motivou os muni-
cípios a pensarem na constituição de um consórcio intermunicipal
que pudesse dar um destino final aos resíduos sólidos.

Durante mais de um ano, foram feitas negociações entre os pre-
feitos e para a captação dos recursos que viabilizariam um espaço co-
mum para o destino dos resíduos sólidos. Tais negociações deram ori-
gem a um consórcio intermunicipal, cujo objetivo central é destinar
adequadamente os resíduos sólidos produzidos no âmbito dos 10 mu-
nicípios a ele pertencentes. Já os objetivos específicos são: conseguir
melhorar a separação do lixo; destinar adequadamente os resíduos só-
lidos urbanos e comercializar os materiais recicláveis.

Para alcançar os objetivos, as ações do Consórcio estão articuladas
em três eixos:

Separação doméstica dos resíduos sólidos. Esta separação de-
pende fundamentalmente de campanha de sensibilização realizada
no âmbito de cada município, financiada com recursos próprios de
cada um. O consórcio, neste aspecto, é somente um espaço para o
acompanhamento das campanhas e troca de experiências.

Coleta seletiva orientada pelas prefeituras. A coleta também é
realizada no âmbito de cada prefeitura e não cabe ao consórcio definir
a forma de realização da coleta – que pode ser por uma empresa ou
secretaria municipal, ou ainda pela contratação de empresa privada.
O que se deve ponderar na hora da decisão, no entanto, é que uma
coleta inadequada compromete o tempo de vida útil do aterro e dimi-
nui o volume de resíduos reaproveitáveis.

Tratamento e destino dos resíduos sólidos. Este eixo é gerenci-



5ado no âmbito do consórcio, responsável pela triagem, seleção e desti-
no final dos resíduos.

Cada município, orientado pelas decisões da Assembléia de Pre-
feitos, precisa realizar adequadamente a separação e coleta dos resí-
duos sólidos para permitir posteriormente uma boa triagem, maior
quantidade de resíduos reaproveitados e redução dos rejeitos que efe-
tivamente ocuparão espaço no aterro.

Origem
A idéia do Consórcio surgiu no município de Três Passos, maior

município da região Celeiro (24.656 habitantes), estimulada pela dis-
posição de se fazer uma usina de reciclagem; pela demanda populaci-
onal; e pela necessidade de reduzir custos, já que a prefeitura gastava
mais de 3,5% do orçamento anual apenas custeando a coleta do lixo.

A idéia de construir a usina era compartilhada com a prefeita de
São Martinho. Apesar de a demanda populacional não estar organiza-
da ou representada, seja por um partido ou alguma entidade da socie-
dade civil, havia alguns entusiastas, dentre os quais uma professora,
também presidente do Conselho do Meio Ambiente de Três Passos e
Diretora de uma escola municipal.

Uma das primeiras ações foi realizada por essa escola, que organi-
zou uma campanha interna de coleta seletiva. No entanto, depois de
convencidos pela campanha sobre a importância da coleta seletiva, os
alunos viam o lixo novamente misturado pelas funcionárias da escola.
A indignação serviu de aprendizado. Havia necessidade de sensibili-
zar os funcionários diretamente envolvidos com a campanha que, por
sua vez, também reclamavam do trabalho em vão quando o caminhão
da coleta municipal misturava os resíduos separados no interior da
escola. A partir daí, começaram as negociações entre a escola, a comu-
nidade, os professores e a Prefeitura.

Tais motivações, entretanto, não eram comuns aos sete municípi-
os que deram origem ao Consórcio. A possibilidade de convênio com
o Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional da Saúde, e
com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para viabilizar o



6 financiamento do aterro sanitário e da central de triagem, foram estí-
mulos importantes para juntar esforços e interesses dos prefeitos que
tinham problemas semelhantes a resolver.

O Consórcio teve início em abril de 2000, ou seja, no final da
gestão 1996-2000, depois de muita negociação entre sete prefeitos -
dos quais quatro foram reeleitos nas eleições seguintes. Formalizado,
o Consórcio aceitou recentemente a adesão de outros três municípi-
os: Tiradentes do Sul, Esperança do Sul e Braga.

Depois de realizados estudos técnicos, tanto do ponto de vista
ambiental quanto do ponto de vista da localização e do custo de trans-
portar os resíduos, ficou decidido que tanto a Central de Triagem quan-
to o Aterro ficariam localizados no município de Humaitá.

A Promotoria Pública exerceu papel importante, sugerindo e esti-
mulando a participação de outros municípios - que foram intimados e
autuados pelo destino inadequado de seus resíduos sólidos.

Assim, a formação do Consórcio com 10 prefeituras foi fruto do
esforço intencional e direcionado de alguns prefeitos; do estímulo ins-
titucional e financeiro dos governos federal e estadual e da pressão,
tanto da Promotoria quanto da oposição e da opinião pública, em ca-
sos específicos de alguns municípios.

Por deliberação da Assembléia dos Prefeitos, instância máxima
para tomada de decisões do Consórcio, 10 será o número máximo
de municípios consorciados, em decorrência da capacidade de arti-
culação e do tamanho do aterro. Isso, entretanto, não impede que,
após a articulação de outros consórcios com municípios próximos,
haja algum tipo de ação coletiva entre consórcios para barateamento
de transporte dos resíduos e de negociação de melhores preços para
o material reciclável.

O Consórcio está articulado em dois níveis: um geral, entre municí-
pio, e outro interno, peculiar a cada município. O primeiro nível de
articulação está diretamente relacionado a um volume maior de inves-
timento para a construção do Centro de Triagem e acondicionamento
de terreno para tratamento e destino dos resíduos sólidos, à configura-
ção jurídica do consórcio, ao número de municípios participantes, à
forma de gestão e de financiamento. Já o segundo nível está relacionado



7à separação doméstica e à coleta seletiva dos resíduos sólidos, bem como
à mobilização dos atores sociais que sensibilizam a população e reali-
zam a separação dos resíduos ainda nas residências.

Funcionamento do Consórcio
Todos os dez municípios têm participação na Assembléia dos Pre-

feitos, instância máxima de decisão. A Assembléia se reúne formal-
mente a cada dois meses e sua principal função é tomar decisões sobre
o planejamento de campanhas conjuntas, novos investimentos, for-
mas de financiamento, associação de novos municípios e avaliação da
vida útil do aterro, que está diretamente associada ao aumento ou à
redução do volume de resíduos sólidos não recicláveis.

A Assembléia dos Prefeitos também é responsável pela escolha da
Executiva e do Conselho Diretivo, composto por um representante de
cada município (geralmente o próprio prefeito).

Em termos operacionais, o Consórcio tem um coordenador indicado
pela Assembléia dos Prefeitos e 31 funcionários responsáveis pelo recebi-
mento, triagem e enfardamento dos resíduos selecionados, bem como
pelo acondicionamento dos rejeitos e pela manutenção do aterro.

O coordenador tem funções de organização: informa constante-
mente os prefeitos sobre o funcionamento da central de triagem; se
responsabiliza pela pesquisa de preços e comercialização dos resíduos
e pela contabilidade do Consórcio; organiza o trabalho na Central;
supervisiona a manutenção do aterro e as campanhas municipais de
sensibilização; acompanha o recebimento do lixo e controla a entrada
e saída dos resíduos sólidos na Central de Triagem.

O coordenador é também responsável por fazer as mediações en-
tre os prefeitos e o cotidiano da Central de Triagem; os órgãos de fis-
calização e a manutenção do aterro; bem como entre os trabalhadores
e os programas municipais de Saúde.

O regime de trabalho segue a legislação trabalhista do setor priva-
do (CLT), portanto, os trabalhadores não são nem funcionários públi-
cos nem estão organizados em cooperativas. Eles recebem R$ 230,00
mensais, acrescidos de 40% pela insalubridade do trabalho. O Consór-



8 cio também recolhe os encargos sociais e paga vale-transporte.
Os trabalhadores são atendidos pelo serviço médico do município

de Bom Progresso e participam dos programas de saúde preventiva do
mesmo município.

Existe o reconhecimento, por parte dos prefeitos e dos coordena-
dores, quanto à necessidade de se melhorarem as condições de traba-
lho, em termos de segurança e saúde.2

O trabalho na Central de Triagem e no Aterro consiste em receber
e triar os resíduos, condicionando-os e enfardando-os em seguida para
vendê-los. O rejeito é destinado ao aterro.

Coleta, triagem e destino
dos resíduos sólidos

Uma vez consolidado o Consórcio, os municípios iniciaram as
campanhas de sensibilização, que são permanentes e fundamentais
para o bom funcionamento do Projeto e para o aumento da vida útil
do aterro.

As campanhas de sensibilização foram iniciadas dez meses antes
do começo da coleta seletiva, ancoradas em duas estratégias. Por um
lado, o Projeto acionou os meios de comunicação de massa, principal-
mente as rádios locais, realizou ciclos de palestras e uma campanha
publicitária com outdoors espalhados pelos principais pontos do mu-
nicípio. A outra estratégia incluiu a articulação de uma rede de atores
sociais para divulgar os princípios dos “Três R” – Redução, Reutiliza-
ção e Reciclagem dos Resíduos Sólidos, bem como os calendários de
recolhimento dos Resíduos Secos e Úmidos.

Dentre os atores sociais participantes do Projeto, destacam-se, em
cada município, as escolas (municipais e estaduais, públicas e particu-
lares) e as igrejas, principalmente a Católica e a Luterana do Brasil.
No interior dos governos municipais, há na maioria dos municípios
um envolvimento importante da Secretaria de Saúde, principalmente
por meio do Programa Saúde da Família, em decorrência da proximi-
dade entre os agentes comunitários de saúde e as famílias.

No caso do Município de Três Passos, foram estabelecidas parceri-

2 Em visita à Central de

Triagem e em conversa

com os trabalhadores,

foi possível tratar dos

assuntos de segurança

e saúde do trabalho. A

prefeita de Três Passos

já havia observado

anteriormente a

necessidade de

algumas melhorias,

como barra de

segurança em redor da

esteira e aquisição de

luvas de amianto.

Atualmente, os

trabalhadores usam

botas de borracha e

luvas, mas se recusam a

usar máscaras e

tampões nos ouvidos.

Eles estão negociando

melhores condições

para alimentação, pois

estão insatisfeitos com

o refeitório, que

possibilita apenas o

aquecimento da

comida. A vigilância

sanitária proíbe a

construção ou a

adequação de uma

cozinha. A alternativa

discutida atualmente é a

compra diária de

“marmitex”.



9as com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Conselho Municipal do
Meio Ambiente, Escolas, Câmara de Indústria e Comércio, Igreja
Católica e suas diversas comunidades, Igreja Luterana do Brasil, Se-
cretaria Municipal da Saúde (por meio do Programa Saúde da Famí-
lia), escoteiros e com a Companhia Rio Grandense de Saneamento,
que capacitou seus funcionários para um trabalho de sensibilização
nas escolas. Alguns municípios estabeleceram também convênios com
a Emater, para obter auxílio em programas de compostagem domésti-
ca nas zonas urbanizadas e em zonas rurais.

Além de servirem especificamente ao Projeto de Coleta Seletiva,
essas campanhas motivaram diversas ações inesperadas e pontuais no
interior de algumas associações. Uma dessas ações, por exemplo, foi a
criação da Cooperativa de Alunos do Ensino Fundamental do Distrito
de Santo Antônio, na qual os alunos são efetivamente os gestores da
cooperativa e conhecem os diversos aspectos da reciclagem e comerci-
alização do papel: recebimento do material, moagem, produção do
papel reciclado e de artefatos, como caixas de presente, dentre outros.
Outro efeito inesperado foi a inserção tanto da cooperação quanto da
produção e destino de resíduos sólidos no currículo escolar, como te-
mas transversais que perpassam as demais disciplinas.

As prefeituras divulgam os dias de coleta e a população separa em
suas residências e no comércio os resíduos em dois grupos: seco e
úmido. Na região rural, a coleta é feita trimestralmente, até porque o
volume de resíduos úmidos tende a zero, uma vez que os próprios
agricultores têm suas “composteiras” e reaproveitam o resíduo úmido
transformando-o em adubo. Já os resíduos secos são acondicionados
em galpões. Faz-se um esforço para que os resíduos não tomem chu-
va, uma vez que os molhados ficam inaproveitados.

As empresas responsáveis pela coleta transportam os resíduos até
a Central de Triagem. O resíduo “úmido” é depositado diretamente
na “composteira” onde é tratado e transformado em adubo. O resíduo
“seco” é recebido e depositado numa esteira, onde é separado em vá-
rios grupos, organizados de acordo com a demanda por recicláveis,
dos quais destacam-se: papel, papelão, plástico branco, garrafas plásti-



10 cas, PVC, vidro de conserva, alumínio, panela, fio de cobre, madeira e
lenha, vidro de café solúvel, sucata de ferro, plástico colorido, papel
misto, garrafas, baterias, válvulas de gás, pilhas, garrafões e vidros.

O trabalho de triagem ocupa 14 funcionários: um no início da
esteira, que abre as sacolas de lixo; dois que reviram o lixo das sacolas
e separam o papelão; em seguida cada funcionário distribuído ao re-
dor da esteira se responsabiliza por separar os resíduos nos grupos enu-
merados acima.

Uma vez triado, o resíduo é prensado, pesado e contabilizado. Os
resíduos que permanecem até o final da esteira são destinados ao ater-
ro. Portanto, quanto melhor é a separação domiciliar e a coleta munici-
pal, tanto mais fácil é o trabalho de triagem, maior o volume de resídu-
os vendidos com menor ocupação do aterro. Para a venda, há um traba-
lho de pesquisa de preço e contato prévio com os consumidores.

Financiamento
O financiamento do Consórcio está dividido em dois níveis: um

relacionado aos investimentos; e outro às despesas de manutenção.
Os investimentos totais foram de R$ 630.610,50, com obras e ter-

raplanagem. Desse valor, R$ 330 mil vieram da Fundação Nacional da
Saúde (Funasa); R$ 170 mil do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul e R$ 130.610,50 dos sete municípios que iniciaram o Consórcio,
distribuídos de acordo com a população urbana de cada um deles.

Atualmente os custos de manutenção estão orçados em R$ 360
mil anuais. De acordo com experiência prévia, foi estimado que 35%
desses custos serão financiados com a venda de material reciclado. Os
outros 65% serão rateados entre os 10 municípios pertencentes ao
Consórcio, de acordo com a população urbana de cada um deles.

O critério adotado está diretamente relacionado com a produção
e o custo da coleta e triagem da maior parte do volume de resíduos
sólidos que é de origem urbana. Os resíduos “úmidos” de origem rural
são reaproveitados no interior das propriedades, e os “secos”, além de
produzidos em escala muito menor que os de origem urbana, são re-
colhidos pelas prefeituras de três em três meses.



11Resultados
Um dos resultados positivos do Projeto foi a implantação de cam-

panhas educacionais de separação adequada e coleta seletiva durante
todo o ano, alcançando a maioria absoluta da população urbana. Além
disso, 100% dos “rejeitos” são destinados ao aterro sanitário, o que
representa o fim dos “lixões”, e 10% da matéria orgânica é compostada.

Além desses resultados, destacam-se também: uma aproximação
maior entre esses municípios para a resolução de outros problemas
comuns; a formação de cooperativa estudantil para reaproveitamento
de papel; a transversalidade dos temas meio ambiente e limpeza urba-
na aplicados nas disciplinas escolares e a redução de custos de coleta e
destino de resíduos por parte dos municípios. Especificamente para
Três Passos, o custo de aproximadamente R$ 240 mil anuais que ante-
riormente era destinado ao pagamento da empresa coletora dos resí-
duos, hoje é suficiente para financiar as campanhas de sensibilização,
a coleta dos resíduos e sua parte do rateio no Consórcio, que acondici-
ona adequadamente os rejeitos.

Limites e Possibilidades
Dentre os limites e possibilidades destacam-se:
Perda do lixo molhado em dias de chuva. Esse problema, no

entanto, pode ser solucionado com a manutenção das campanhas de
sensibilização, enfatizando a necessidade de guardar por mais um ou
dois dias o lixo quando o tempo estiver chuvoso.

Busca de novos mercados que ofereçam melhores preços

para os materiais recicláveis. Assim como as campanhas de sen-
sibilização, esse trabalho é feito incessantemente. O surgimento
de novos Consórcios pode ser uma forma de melhorar as condições
de mercado.

Surgimento de mercado de catadores. O bom acondicionamento
dos resíduos por parte dos moradores fez surgir um mercado de cata-
dores de papelão e sucata, mas ainda não se deu um encaminhamento
à organização desse mercado.

Resistência de uma parcela da população que ainda não ade-

riu à coleta seletiva. Essa dificuldade pode ser superada com o suces-



12 so e a continuidade do Projeto e das campanhas, além da pressão da
própria sociedade, o que já vem ocorrendo.

Organização do trabalho na forma assalariada, que, caso o Pro-
jeto seja replicado, pode resultar na formação de cooperativas.

Mecanismos ainda incipientes de controle da quantidade de

material coletado. Há o reconhecimento deste problema por parte
dos dirigentes e esforços de captação de recursos para a compra de
uma balança. Assim será possível fazer a pesagem dos resíduos antes
de irem para a esteira de triagem. Atualmente, tudo é feito por estima-
tiva e por amostragem. De qualquer modo, deve-se registrar que os
próximos recursos de investimento serão aplicados na compra da refe-
rida balança.

Outros resíduos: a coleta e destino dos resíduos hospitalares

e do agrotóxico ainda é tratada separadamente pelos municípios.

No caso de Campo Novo, por exemplo, os resíduos hospitalares são
bem acondicionados e recolhidos mensalmente por empresa privada
contratada pela Prefeitura. Os entulhos, no caso de Três Passos, são
recolhidos por empresa privada paga pelos moradores.

Comentários Finais
Nesta experiência confluem duas preocupações atuais da gestão

pública: uma relacionada a articulação de atores intermunicipais e ou-
tra relacionada ao meio ambiente, e mais propriamente à coleta, sele-
ção e destino de resíduos sólidos.

Trata-se de modelo de fácil replicabilidade que, aliás, já está sen-
do sugerido pelo Ministério Público da Região Celeiro do Rio Gran-
de do Sul.

Quatro fatores podem ser apontados como inovadores no projeto:
Político, por juntar num mesmo Consórcio prefeitos de diversos

partidos para solucionar problemas comuns e também por romper lici-
tações e contratos, geralmente muito custosos, com empresas de cole-
ta de lixo. Sabe-se que os custos com coleta e destino de resíduos são
altos e o poder de pressão desse setor empresarial é muito forte. O



13Consórcio permite revisão, barateamento e até rompimento dos refe-
ridos contratos.

Organizacional, na medida em que os municípios se juntam em
torno de um Consórcio para resolver impasses comuns a todos eles.
Trata-se de medida que permite ganhos de escala, redução de custos e
otimização da utilização e ocupação de espaço destinado aos resíduos
sólidos. Essa medida pode ser aplicada por qualquer município, e, prin-
cipalmente, pelos 2.195 municípios brasileiros com menos de 10 mil
habitantes;

Ambiental, uma vez que esse tipo de ação, focada nos 3R´s – Re-
aproveitamento, Reutilização e Reciclagem – e a intensa sensibiliza-
ção da população tem o potencial de mudança de hábito e possibilita o
aumento da vida útil dos aterros e o adequado acondicionamento dos
resíduos e dos rejeitos;

Econômico, com ganhos de escala tanto no investimento coletivo
quanto no transporte dos resíduos reciclados. Outro aspecto econômi-
co que merece destaque é que parcela dos custos é financiada com a
venda dos próprios resíduos reciclados.



14 ANEXO 1

Partidos políticos, prefeitos e população dos
municípios que integram o Citresu

Município Eleições 2000 Eleições 1996 Popul.

Partido Prefeito Partido Prefeito

Bom PMDB/PTB Oniro Solano PDT/PTB/ Oniro Solano 2.831
Progresso Bones PMDB Bones

Braga PPB/PDT Hermes PPB/PDT Antonio Juarez
Ienerich de Jesus Mello 4.198

Campo Novo PDT/PT Zancan PTB/PMDB Bruno Siro
/PFL Seefeld 6.721

Crissiumal PPB/PDT Walter Heck PPB Alvicio Pereira
/PTB Duarte 15.180

Esperança PTB Romildo PTB Romildo
do Sul Heimburg Heimburg 3.755

Humaitá PPB/PTB Luiz Carlos PDT/PMDB Darcisio Rubem
Sandri Scheeren 5.228

São Martinho PMDB/PDT Araci Zelia PDT/PMDB Araci Zelia
/PV Kolling Irber Kolling Irber 6.321

Sede Nova PPB Walter PPB Walter Marodin
Marodin Lopes Lopes 3.208

Tiradentes PPB/PTB Florentino PPB/PTB Florentino
do Sul /PMDB Schneider /PMDB Schneider 7.497

Três Passos PSDB/PMDB Zila Maria PPB/PMDB Zila Maria
/PPB/PFL Breitenbah /PSDB Breitenbah 24.656
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1. Introdução
A utilização de serviços que necessitam de rede subterrânea ou

aérea é algo que se expande cada vez mais nas grandes cidades brasi-
leiras. Às redes subterrâneas mais antigas de água encanada, esgoto,
energia elétrica e telefonia fixa, somam-se na última década os servi-
ços de gás encanado, TV a cabo e Internet. Além disso, no espaço aé-
reo os serviços de telefonia celular e TV por assinatura cresceram so-
bremaneira no último decênio.

O avanço tecnológico acelerado e o aumento da demanda por ser-
viços dessa natureza trazem um problema para a gestão municipal das
grandes cidades, que é a regulação do espaço subterrâneo e aéreo. À
medida que surgem novas empresas para instalar seus serviços em rede
subterrânea, o espaço torna-se cada vez mais limitado e a hipótese de
esgotamento do uso do subsolo vai se tornando uma realidade. No
longo prazo, a utilização livre e desenfreada do subsolo pode ser preda-
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4 tória para o ambiente urbano da cidade.
Ao prognosticar esse problema, a Prefeitura de Porto Alegre, por

meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAM), resolveu
utilizar a partir de 1998 o procedimento de licenciamento ambiental
na instalação de redes subterrâneas e aéreas de serviços públicos, vi-
sando incentivar o desenvolvimento sustentável da cidade. Até então,
o uso do subsolo não constituía uma matéria sujeita à regulação por
parte do poder público municipal e a implantação de redes de infra-
estrutura na cidade era um processo meramente documental, apenas
de cadastramento propriamente dito. Nenhum tipo de regulação era
imposta as empresas, pois não se cogitava a hipótese de problemas de
esgotamento do uso do subsolo.

A partir da resolução 237/97, do Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama), que em seu art. 6º prevê a competência municipal
para o licenciamento das atividades e empreendimentos de impacto
social, os municípios passaram a ter o poder, dentro de sua competên-
cia administrativa constitucional, de elaborar legislação própria defi-
nindo atividades ou empreendimentos sujeitos a licenciamento, de
acordo com a realidade local. A partir dessa resolução, a Prefeitura de
Porto Alegre criou a Lei 8.267/98 – Lei de Licenciamento Ambiental,
que visa organizar, entre outras atividades capazes de degradar o am-
biente urbano da cidade, a ocupação dos espaços aéreos e subterrâne-
os, tendo como referencial a orientação do uso racional e sustentável
desses espaços.

O contexto e o Programa
Em Porto alegre, assim como em qualquer capital brasileira, tra-

dicionalmente a esfera municipal autorizava a perfuração do solo e a
utilização do subsolo, sem, contudo, manter o registro das redes im-
plantadas. Assim era, por exemplo, com a Companhia Estadual de
Energia Elétrica (CEEE)3  e com a Companhia Rio Grandense de Te-
lecomunicações (CRT). Até o final da década de 90, esses serviços
eram prestados exclusivamente por empresas estaduais, ou órgãos do
governo do Estado que obtinham da Prefeitura uma espécie de auto-

3 Até setembro de
1997, ano em que foi

privatizado o setor
elétrico do estado do
Rio Grande do Sul, a

única empresa que
operava no estado

nos sistemas de
geração,

transmissão e
distribuição de

energia era a CEEE.
Antes da

privatização, a CEEE
foi dividida em seis
empresas: duas de

geração (uma
hidráulica e outra
térmica), uma de

transmissão e três de
distribuição, cada

uma ficando
responsável pela

distribuição em uma
região do Estado. A
região Centro-Oeste

ficou a cargo da
empresa privatizada

Distribuidora Gaúcha
de Energia S.A. (AES

Sul); a Norte-
Nordeste ficou com

a Rio Grande
Energia S.A. (RGE),
também privatizada;

e a região Sul-
Sudeste, que inclui

Porto Alegre,
continua com a

CEEE, ainda
empresa pública.



5rização “automática” para instalar suas redes subterrâneas. Essa auto-
rização, sem ressalvas do município para utilização do seu subsolo pela
esfera estadual, pode ser explicada por duas razões:

1. O município se subordinava ao governo do Estado e à União,
dada a falta de autonomia política da esfera municipal no Bra-
sil durante o regime militar. Tal situação mudou nas capitais
somente a partir de 1985, com a eleição para prefeito, e se con-
solida na Constituição de 1988, passando o município a com-
por o pacto federativo, junto com os Estados e a União; e

2. A condição de monopólio estatal desses serviços não impunha
qualquer barreira de natureza técnico-operacional para sua ins-
talação. Ou seja, nenhum tipo de problema ou ambiente mais
complexo capaz de inviabilizar a expansão das redes era consta-
tado.

Foi na privatização do setor de telefonia fixa4  que se observou em
Porto Alegre um novo contexto no que se refere à abertura de dutos e
redes de infra-estrutura subterrânea na cidade. Na década de 90, a
área de telecomunicações no Brasil, assim como em vários países, pas-
sou por importantes avanços, com a difusão cada vez maior da telefo-
nia celular e da Internet. No que se refere a esta última, o desenvolvi-
mento da fibra óptica promoveu um aumento surpreendente na capa-
cidade das linhas de transmissão. É a chamada banda larga, que re-
quer a instalação de redes de fibras ópticas no subsolo urbano, os de-
nominados backbones. Além da Internet, os serviços de TV a cabo,
junto com a ampliação das linhas de telefonia fixa tradicional, reque-
rem a construção de dutos, postes, caixas de passagem, armários de
distribuição e estações de rádio-base para sua instalação. O excesso de
redes de infra-estrutura subterrânea pode levar a escavações desneces-
sárias, além de inviabilizar a instalação de novas empresas por falta de
espaço disponível.

É nesse contexto que a Prefeitura de Porto Alegre, por meio de sua
Secretaria de Meio Ambiente, utiliza o licenciamento ambiental como
instrumento de gestão, visando, entre outras coisas, regular o uso do

4 A Companhia Rio
Grandense de
Telecomunicações
(CRT) era a empresa
estadual que atuava
na área de telefonia
no Rio Grande do Sul,
junto com a
Companhia Telefônica
Melhoramento e
Resistência (CTMR),
que pertencia à
Prefeitura de Pelotas.
Com a privatização, a
CRT e a CTMR foram
adquiridas pela Brasil
Telecom, entretanto
ambas mantiveram
sua área de atuação
separada. A CRT
Brasil Telecom atende
a todo o Rio Grande
do Sul, com exceção
dos municípios de
Pelotas, Arroio dos
Padres, Capão do
Leão, Morro Redondo
e Turuçu, que são
servidos pela CTMR
Brasil Telecom. A
empresa-espelho da
Brasil Telecom no Rio
Grande do Sul é a
Global Village Telecom
(GVT). No serviço de
telefonia celular, a
CRT Celular e a Telet
(Claro Digital)
compõem a oferta
deste serviço. Para
ligações de longa
distância (DDD e DDI),
além da Embratel e da
Intelig, mais
recentemente a
Telefonica de São
Paulo também passou
a operar no Estado.
Na área de linhas de
comunicação em alta
velocidade por meio
de fibra óptica
terrestre, além das
empresas de telefonia
fixa, surgiram novas
operadoras como a AT
& T, Pegasus Telecom,
Eletronet, Engesul,
entre outras.



6 subsolo e do espaço aéreo da cidade. A aplicação do licenciamento
ambiental tem como principal objetivo desenvolver o zoneamento das
redes aéreas e subterrâneas, conjugando a racionalização do uso des-
sas áreas com a preservação do ambiente urbano.

Um dos principais produtos do licenciamento é o compartilha-
mento das redes entre as empresas. Adotando o compartilhamento,
a Prefeitura tem incentivado e potencializado a organização do es-
paço subterrâneo. Tendo os empreendedores como parceiros e per-
mitindo o acesso de várias empresas ao subsolo do município, a Pre-
feitura procura gerenciar o processo de ocupação subterrânea de for-
ma a evitar que dutos sejam abertos constantemente na cidade. O
compartilhamento tem induzido a operações concertadas entre as
empresas e a Prefeitura, como, por exemplo, a construção de redes
subterrâneas consorciadas.

Toda e qualquer solicitação de uso de espaços públicos para ex-
tensão de redes aéreas ou subterrâneas, bem como do mobiliário ur-
bano de propriedade municipal, está normatizada pelo Decreto Mu-
nicipal 12.789/00. Esse Decreto disciplina o licenciamento ambiental
e o registro de informações decorrentes da implantação, ampliação e
extensão das redes de infra-estrutura para serviços públicos, tais como
telecomunicações, TV a cabo, gás, água, esgoto e eletricidade. Em seu
artigo 3º, o Decreto estabelece que todos os interessados em implan-
tar ou ampliar redes de infra-estrutura somente poderão fazê-lo pela
utilização da rede de infra-estrutura urbana municipal – a fim de evi-
tar a proliferação de escavações no espaço local. Para tanto, a Prefeitu-
ra deve planejar o compartilhamento de redes aéreas e subterrâneas.5

O artigo 18 abre ao município a possibilidade de converter o paga-
mento mensal da Concessão de Uso do subsolo em dação em paga-
mento – visando à construção da rede pública de infra-estrutura urba-
na por meio de operações concertadas com os operadores interessados
(consórcios, parcerias, compartilhamento do espaço).

A dação em pagamento significa que, ao invés de pagar um valor
pelo uso do subsolo urbano, a empresa poderá construir o duto e en-
tregá-lo à Prefeitura como pagamento pela utilização dos espaços de
propriedade municipal. A empresa também pode doar à Prefeitura

5 O Decreto
Municipal 13.161/01
instituiu parâmetros

para implantação de
redes e de

elementos de infra-
estrutura aparentes
no espaço público,

fixando padrões para
postes, caixas de

passagem e
armários de
distribuição.



7cabos de fibras ópticas ou caixas de passagem. O valor investido pela
empresa que construiu o duto dado em pagamento ao município será
compensado mensalmente do valor do preço público de concessão,
como uma espécie de isenção. Finalizada a compensação, o empreen-
dedor se submeterá ao pagamento mensal pela concessão de uso, nas
mesmas condições dos demais concessionários.

Os dutos dados em pagamento ficam à disposição das próximas
empresas que ganharem a concessão da Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) para se instalar em Porto Alegre. Nos percursos
onde já existirem dutos de propriedade municipal, passíveis de rece-
ber fibra óptica ou cabo, não serão admitidas novas escavações. A
empresa interessada em colocar cabo ou fibra óptica deverá utilizar
os dutos existentes, pagando ao município uma mensalidade pelo
uso do subsolo.6

Para implantar ou ampliar uma rede, a empresa deve apresentar à
Prefeitura um projeto de viabilidade, contendo: Planta Índice; Projeto
Executivo com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); Me-
morial Descritivo da Obra; Planos de Desvios de Trânsito e Requeri-
mento de Licença de Abertura. Para a avaliação de viabilidade do pro-
jeto, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SMAM), foi formado o Grupo Técnico, composto por secretarias e
departamentos municipais com competências específicas para delibe-
rar em sua área de atuação.

O grupo técnico reúne-se quinzenalmente e é composto pelos se-
guintes órgãos e secretarias: Secretaria do Planejamento Municipal
(SPM) – responsável pela verificação do atendimento de condicio-
nantes relativas ao mobiliário urbano; Secretaria Municipal de Obras
e Viação (SMOV) – que avalia as condições e procedimentos quanto à
abertura e recuperação do leito das vias; Departamento de Esgotos
Pluviais (DEP) – que analisa a compatibilidade do projeto com as
redes de esgoto pluvial existentes ou projetadas; Departamento Mu-
nicipal de Águas e Esgotos (DMAE) – que analisa a compatibilidade
do projeto com as redes de águas e esgoto cloacal existentes ou
projetadas; Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) –
que avalia as condições de tráfego e interrupções necessárias durante

6 A fórmula que a
Prefeitura de Porto
Alegre encontrou
para determinar o
valor do preço
público é a seguinte:
P = Ót Lt x v Bt x Ht x
Vt x K; onde P é o
preço em R$ da
concessão para a
rede de infra-
estrutura licenciada; t
é o trecho urbano
onde passa a rede,
conforme listagem de
logradouros e faces
de quadra definida
pela tabela de valores
do município; Lt é o
comprimento linear
em metros (m) da
rede em cada trecho
urbano; Ht é a altura
em metros (m) da
estrutura por onde
passa a rede em cada
trecho urbano; Vt  é o
montante em R$/m2
definido conforme
tabela do município,
que estipula os
valores vigentes de
avaliação de mercado
para cada trecho
urbano; K é o
coeficiente de
cobrança pela
concessão para a
rede, definido em 1%.



8 a obra; Companhia de Processamento de Dados do Município de Por-
to Alegre (Procempa) – que determina a conversão de pagamento
mensal da concessão de uso do subsolo em dação de pagamento.

Em alguns casos, como no das companhias de gás natural, podem
ser exigidos também Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relató-
rio de Impacto do Meio Ambiente (RIMA), para se verificar os efeitos
sobre a vegetação e sobre redes de infra-estrutura existentes, além dos
riscos de prevenção de acidentes relacionadas ao abastecimento de
gás. Uma vez analisado e aprovado o projeto, a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente concede uma Licença de Operação7 . As licenças
ambientais têm prazo de validade máxima de um ano, podendo ser
solicitada renovação com antecedência mínima de 120 dias de
expiração do prazo fixado na respectiva licença, ficando este automa-
ticamente prorrogado até a manifestação definitiva da Secretaria.

Utiliza-se o convite público para chamar as empresas à construção
e compartilhamento da rede subterrânea. Esse instituto é usado para
atrair o maior número possível de empresas na implantação de redes
em determinadas vias do município. Tais vias são definidas pela Pre-
feitura quando se trata de trechos a serem implantados ou revitaliza-
dos, como também são definidas pelas empresas quando se busca aten-
der a demanda construída em processo de ampliação da malha. Em
atendimento ao convite público, as empresas de telecomunicações têm
sido incentivadas a projetar redes compartilhadas, por meio de reuni-
ões com a Prefeitura, nas quais é definido o traçado e a quantidade de
dutos para a formação de bancos de dutos. O consórcio é definido a
partir da manifestação das empresas no sentido de convergência de
projetos de rede.

De acordo com informações da Secretaria de Meio Ambiente, de
1998, quando da implantação do licenciamento, até setembro de 2001,
já haviam sido emitidas licenças referentes a 650 Km de rede aérea e
de 100 Km de rede subterrânea, especificamente para serviços de tele-
fonia e fibra óptica. A rede de gás natural licenciada neste período é
de 14 Km de extensão. Até o momento as três maiores redes subterrâ-
neas consorciadas que estão licenciadas são:

1. Rede Voluntários – Composta pelas empresas Intelig, Eletronet

7 Antes de obter a
Licença de

Operação, a
empresa deve
receber duas

licenças anteriores: a
Licença Prévia,

concedida na fase
preliminar do

planejamento da
rede, e que diz
respeito à sua
concepção e

localização; e a
Licença de

Instalação, que
autoriza a instalação

da rede de acordo
com as

especificações
constantes nos

planos e projetos
aprovados.



9e Telefonica, mais a rede municipal da Procempa, situa-se na
Avenida Voluntários da Pátria.

2. Rede Centro Borges – Composta pelas empresas Intelig, Pe-
gasus Telecom, AT & T, Global Village Telecom (GVT),
Telefonica, mais a rede municipal da Procempa.

3. Rede Perimetral e Av. Carlos Gomes – Composta pelas em-
presas Intelig, Pegasus Telecom, AT & T, Global Village Telecom
(GVT), Telefonica, Embratel, Brasil Telecom e Engesul.

Impactos sobre a gestão
municipal e a cidadania

Um dos principais impactos do Licenciamento Ambiental em Porto
Alegre é a construção da Infovia Procempa, por meio da dação em
pagamento de dutos, cabos de fibras ópticas e caixas de passagens. A
Procempa é uma das mais importantes aliadas da Secretaria de Meio
Ambiente no processo de Licenciamento Ambiental.  Sua participa-
ção no grupo técnico teve como conseqüência a instalação de uma
rede de fibra óptica própria que atende a toda a Prefeitura de Porto
Alegre. Como tem a função de avaliar a conversão do pagamento
mensal da concessão para dação em pagamento, a empresa municipal
pôde coordenar a implantação de sua própria Infovia. A Infovia
Procempa é uma rede de cabos de fibra óptica, ou seja, um backbone
próprio, com extensão de 55 km, capaz de oferecer serviços de comu-
nicação de dados, imagens, voz e Internet para toda a administração
municipal de Porto Alegre. A infra-estrutura disponível para a expan-
são da rede (dutos subterrâneos), também conseguida pelo instrumen-
to da dação em pagamento, já ultrapassa 200 km. Ou seja, existem,
além dos 55 Km atualmente ocupados pela Prefeitura, mais 145 Km
de dutos já construídos que aguardam instalação de redes, tanto em
bairros centrais da cidade quanto na periferia de Porto Alegre8 .

Um dos benefícios mais importantes da Infovia Procempa é a in-
tegração dos diversos órgãos públicos municipais em rede de telefonia
digital. Um exemplo disso na administração municipal pode ser ob-
servado no fato de que hoje a Prefeitura ,em seus diversos prédios, já

8 Além das
atividades voltadas
para o atendimento
das demandas da
Prefeitura Municipal
de Porto Alegre, a
Procempa possui
licença para operar
serviços corporativos
de
telecomunicações.
Desse modo, a
referida infra-
estrutura em
telecomunicações já
implantada,
possibilita não
apenas economias,
mas também a
obtenção de receitas
quando da prestação
de serviços para
clientes privados. O
Portoweb, provedor
comercial de Internet
da Procempa, é um
exemplo desses
serviços.



10 não precisa utilizar várias linhas telefônicas para a comunicação entre
órgãos e secretarias. A comunicação telefônica se dá através da rede
de telefonia digital instalada com a Infovia, o que proporciona uma
economia de consumo telefônico da ordem de R$ 1,7 milhão.

Além da rede de telefonia digital facilitar a comunicação entre
órgãos e secretarias da Prefeitura de Porto Alegre, ela também propor-
ciona maior agilidade nos sistemas de informação já instalados, tais
como gestão financeira e orçamentária, planejamento, monitoramento
dos transportes, gerenciamento e controle do sistema de saneamento.
Uma outra característica é a possibilidade de descentralizar o uso de
informações, como é o caso da parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde no desenvolvimento do Infovia Saúde. Esse projeto visa dar
maior eficiência aos processos administrativos, além de acesso à infor-
mação, melhoria do atendimento ao cidadão, bem como a racionali-
zação na utilização dos recursos públicos na área da saúde.

Um dos benefícios trazidos pela Infovia Saúde, ainda em fase de
teste, é a disponibilidade de informações de um mesmo paciente
para vários hospitais da rede estadual e municipal. As informações
dos pacientes (exames, prontuários, diagnósticos) atendidos em um
hospital qualquer dentro do anel da Infovia Procempa, ficam dispo-
níveis on line para qualquer outro hospital caso o mesmo paciente
procure outra unidade hospitalar. Neste caso, o médico que atender
o paciente pela primeira vez terá acesso imediato à sua memória
clínica e patológica.

Outra conseqüência da instalação da Infovia Procempa é a am-
pliação da informatização nas escolas municipais visando a inclusão
digital. Segundo informações da Procempa, 91,3% dos alunos já são
atendidos por trabalho pedagógico que qualifica as atividades de
pesquisa e de comunicação utilizando os recursos de informática9 .
Além do uso da informática e da internet em sala de aula, há tam-
bém a instalação de microcomputadores interconectados na Infovia
em espaços comunitários (centros sociais, parques, associações de
bairro, etc.), os chamados Telecentros. No momento, existem cinco
Telecentros em funcionamento e até o final de 2002 pretendia-se
inaugurar mais cinco10 .

9 O projeto
“Informática na

Educação: Uma
Rede para Inclusão

Digital” obteve a
segunda colocação

do Prêmio
Excelência em

Informação Pública,
no Congresso

Nacional de
Informática Pública

(CONIP 2001), na
categoria

“Universalização dos
Serviços e Redes

Públicas de
Comunicação e

Informação”.

10 Os Telecentros já
em funcionamento

em Porto Alegre
encontram-se nos

bairros Mário
Quintana, Santa

Teresa, Cristal,
Camaquã e Serraria.



11Com a Infovia Procempa também foi possível agilizar a amplia-
ção dos canais de participação popular, por meio da inserção do Or-
çamento Participativo na Internet desde o início de 2001. Pela rede,
os cidadãos podem apresentar demandas, posteriormente avaliadas
pelos delegados eleitos e encaminhadas às discussões na Rodada In-
termediária, na qual os cidadão são convidados a participar, com
direito a voz.

Considerações Finais
Apesar de Porto Alegre ser a primeira capital brasileira a criar o

Licenciamento Ambiental para redes de infra-estrutura subterrânea
ou aérea, essa é uma legislação municipal que está sendo adotada nos
últimos três anos por algumas capitais e grandes cidades do país. Isso
pode ser observado no caso do Rio de Janeiro, com o Decreto 18.627/
00; Campinas, com a Lei 10.639/00; Curitiba, com o Decreto 327/00;
São Paulo, com o Decreto 38139/99. Além das grandes cidades, cida-
des médias e pequenas, como Florianópolis, com o Decreto 746/00, e
Osasco, com o Decreto 8.944/00, elaboraram leis de licenciamento
ambiental para instalação de redes de infra-estrutura urbana.

Evidentemente, a mera existência do texto legal não garante sua
eficácia, ou seja, a prática da lei vai depender do cumprimento rigo-
roso desta por parte do poder público municipal. Nesse aspecto, o
caso de Porto Alegre é bem sucedido e até pioneiro, dado que não se
observa nas outras cidades um ordenamento do subsolo e do espaço
aéreo tão rigoroso como na capital gaúcha. Isso se deve em grande
parte a uma variável política de sustentação da proposta de licencia-
mento ambiental para redes de infra-estrutura urbana. Ou seja, o
licenciamento ambiental faz parte de uma conduta política da ad-
ministração municipal no sentido de regular e preservar de forma
sustentável o ambiente urbano em seu subsolo e espaço aéreo. Tal
orientação se reflete no gerenciamento do processo pelo grupo téc-
nico, formado por diversos órgãos da administração municipal, que
consegue desenvolver um trabalho de gestão pública integrada, sem
conflitos de competência.



12 A capacitação técnica da equipe de governo é outro fator funda-
mental para o bom desempenho do processo de Licenciamento Ambi-
ental. Prefeituras que não disponham de um quadro técnico bem pre-
parado, seguramente não terão condição de sustentar a prática de uma
legislação como esta. No caso de Porto Alegre, além da Secretaria de
Meio Ambiente, a Procempa desempenhou um papel fundamental no
sentido de conduzir o processo de licenciamento e ao mesmo tempo
gerar para o conjunto da administração municipal um ganho na área
tecnológica, que foi a Infovia Procempa.

No que se refere ao mérito do Programa em si, é importante notar
que o licenciamento ambiental para redes de infra-estrutura urbana
constitui uma prática de gestão local que toma para si um papel regu-
lador legítimo do poder público municipal. Afinal, o subsolo e o espaço
aéreo da cidade são, antes de mais nada, esferas de competência local.
Assim, ninguém mais competente do que o município para assumir
essa tarefa.

Quanto à regulação desenvolvida pelo Programa, percebe-se que,
ao invés de limitar a atuação destas, a mediação da Prefeitura estimu-
lou a ocupação sustentável do subsolo, possibilitando a instalação de
novas empresas em Porto Alegre sem impedimentos de ordem
ambiental. Nesse sentido, a regulação induziu a competição e não o
contrário. Além disso, ao adotar a dação em pagamento pelo uso do
espaço público de concessão, a Prefeitura terminou por incentivar uma
ação coletiva entre as empresas, que beneficiou o conjunto da
municipalidade, uma vez que os custos da instalação ficaram concen-
trados nas empresas e os benefícios da ocupação sustentável do espaço
subterrâneo e aéreo serão apropriados pelo conjunto dos cidadãos de
Porto Alegre.
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O Estado de Roraima situa-se no extremo norte do Brasil; faz
fronteira com a Guiana e a Venezuela em sua parte superior e com os
Estados do Amazonas e do Pará em sua parte inferior. Trata-se de
um Estado recente, instituído com a promulgação da Constituição
de 1988. A base de sua economia se estrutura em torno da minera-
ção2  e da agropecuária.

Em relação aos demais Estados da Amazônia Legal, Roraima se
distingue por algumas características peculiares. Em primeiro lugar,
destaca-se a paisagem da região, formada pelas escarpas do Escudo
das Guianas. O nome do Estado vem da presença marcante desse
tipo de formação montanhosa: Roraima significa “serra verde” em
língua yanomami.

Na área central de Roraima há um grande vale, que corta o Estado
em sentido diagonal, onde se encontra a vegetação de cerrado (savana),
que cobre cerca de um terço do território e favorece a criação de gado
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4 de forma extensiva. A prática da pecuária extensiva, bem como do
garimpo, foi largamente utilizada como parte de uma estratégia de
invasão e ocupação das Terras Indígenas (TI)3 . A proliferação de fa-
zendas de gado pode ser ilustrada por uma frase muito popular na
região: “uma terra sem gado não tem dono”.

Em Roraima existem 32 terras indígenas, habitadas por 14 povos
diferentes, a grande maioria pertencente às etnias Makuxi, Wapixana
e Yanomami. As terras indígenas totalizam 18 mil km2, o que corres-
ponde a aproximadamente 40% do território do Estado. Cerca de 16%
dos 324 mil roraimenses são de origem indígena.

Pode-se facilmente constatar como o contexto político e produti-
vo foi gerando condições estruturais pouco favoráveis para um reco-
nhecimento pleno dos direitos indígenas. As políticas oficiais do Esta-
do seguiram o modelo da integração militar, pressionando as popula-
ções indígenas e impondo um modelo autoritário e desenvolvimentis-
ta que atendia, sobretudo, os interesses hegemônicos, baseados em
políticas clientelísticas e de exploração da dignidade humana. (RE-
PETTO: 2002, p. 74).

A Terra Indígena Raposa Serra do Sol é um exemplo de como são
sistematicamente desrespeitados os direitos indígenas em Roraima.
Com 1,6 milhão de hectares, essa Terra Indígena está localizada na
região de cerrado no nordeste do Estado de Roraima.

Nesse local, a situação é tensa. Em um passado recente, ocorre-
ram diversos confrontos entre índios e invasores, principalmente a partir
do início da década de 90, quando garimpeiros expulsos de território
yanomami invadiram Raposa Serra do Sol em busca de ouro e outros
minérios. Também existem dentro dessa área diversas plantações de
arroz e fazendas de criação extensiva de gado.

Trata-se de uma área indígena já demarcada, porém ainda não
homologada, o que possibilita a existência de tais irregularidades. O
tuxaua (liderança) do Aldeamento Camará, Arnóbio Silveira Batista,
fala com pesar de um passado “massacrante” e da luta pela posse da
terra tomada de seus ancestrais. “Aceitamos a presença do branco em
nossas terras e depois fomos expulsos”, diz ele.

A situação das terras indígenas em Roraima é a mais complexa da

que faz com que o
Estado seja palco

freqüente de
confronto entre

garimpeiros e índios.
Em alguns locais os

próprios índios
fazem a extração

mineral, seguindo os
métodos aprendidos

com garimpeiros
brancos.

3 Conforme a
Constituição

brasileira, capítulo
VIII, artigo 231, terras

indígenas são
“aquelas habitadas

em caráter
permanente [pelos

índios], as utilizadas
para suas atividades

produtivas, as
imprescindíveis à
preservação dos

recursos ambientais
necessários ao seu

bem-estar e as
necessárias à sua

reprodução física e
cultural, segundo

seus usos, costumes
e tradições”.



5Amazônia: além dos conflitos políticos de uma região rica em minéri-
os e pontilhada de fazendas e ocupações ilegais, existe a cisão do mo-
vimento indígena. “Muita gente trabalha contra sua própria terra, seu
próprio povo”, afirma o tuxaua Arnóbio. “Muitos companheiros acre-
ditam nos políticos e acabam nos atrapalhando”.

O resultado mais visível de toda essa conjuntura é um processo de
aculturação e fragmentação social que pode levar à extinção de co-
nhecimentos tradicionais de várias etnias. Disso decorre a crença, am-
plamente disseminada na sociedade brasileira, de que os índios estão
sumindo. “Na marcha dos 500 anos, algumas pessoas queriam tocar
os índios para saber se eles realmente existiam”, lembra Arnóbio.

Mas nem tudo são más notícias. Estimativas feitas por diversos
estudiosos, antropólogos, demógrafos e profissionais de saúde consta-
tam que a maioria dos povos indígenas tem crescido, em média, 3,5%
ao ano, muito mais que a média de 1,6% estimada para a população
brasileira em geral no período de 1996 a 2000 (ISA: 2000, p. 80)4 . O
crescimento populacional alarga a base da pirâmide demográfica indí-
gena: a maioria da população é composta por crianças, jovens e ado-
lescentes. Além disso, estão em funcionamento diversos programas e
projetos que estimulam a reprodução dos valores culturais e dos co-
nhecimentos tradicionais das sociedades indígenas.5

O Projeto Anike é uma dessas iniciativas. Surgido em 2000, o Pro-
jeto se estrutura a partir da valorização e do resgate da cultura tradici-
onal dos povos indígenas de Roraima. O trabalho se desenvolve em
torno de um dos principais instrumentos formais de aculturação: as
escolas indígenas.

De acordo com o antropólogo chileno REPETTO (2002, p. 67),  a
análise do modelo de escola indígena historicamente presente em
Roraima nos leva à constatação de que a “educação teve como princi-
pal objetivo comprometer os novos trabalhadores [índios] com o proje-
to de Pátria hegemônico da sociedade brasileira”, distanciando-se dos
objetivos e necessidades dos povos indígenas. Em relação a essa fase,
o mesmo autor considera mais adequado falar em “educação para in-
dígenas”, ao invés de “educação indígena”.

As escolas para índios surgiram em Roraima nos anos 30, por ini-

4 O crescimento da
população indígena
ressuscitou o medo,
entre as elites
econômicas e
políticas de Roraima,
de que os índios,
devidamente
organizados,
passassem a ter um
poder muito grande
no âmbito estadual.
Há um
posicionamento
político claro para
frear iniciativas de
homologação e
registro de terras
indígenas, que se
sustenta na tese de
que os índios não
podem atrapalhar o
“desenvolvimento” de
Roraima e do Brasil.

5 Várias dessas
iniciativas foram
premiadas pelo
Programa Gestão
Pública e Cidadania,
desde 1996. A esse
respeito, consultar os
outros livros da série
20 Experiências de
Gestão Pública e
Cidadania.



6 ciativa do Serviço de Proteção ao Índio (SPI)6 . Foi na década de 60,
entretanto, que se estabeleceu uma rede de escolas em áreas indíge-
nas, estruturada pela Igreja Católica. “[Nas] onze escolas em malocas
Makuxi e Wapixana os professores eram, em sua maioria, brancos for-
mados no colégio de Prelazia, em Boa Vista” (CIDR: 1990, p. 22).

Esse padrão prevaleceu, com pequenas alterações, até a década de
70, quando foi ampliado o número de escolas. Além disso, as escolas
passaram ao controle do governo do território, que criou um centro de
formação para professores indígenas em Surumu. Iniciava-se uma fase
marcada pelo “caráter integracionista preconizado pelo Estatuto do
Índio (Lei nº 6.001/73)” (MEC: 1999, p. 9).

As escolas “tornaram-se o meio principal para descaracterizar cul-
turalmente as malocas indígenas. Primeiramente por causa do tipo de
estruturação (tempos de ensino). Para as culturas indígenas não exis-
te, tradicionalmente, um tempo específico de ensino, nem um lugar
fixo para isso” (CIDR: 1990, p. 23).

Além da dificuldade de manter as crianças em salas de aula, sen-
tadas durante horas, havia também uma questão fundamental relati-
va ao conteúdo pedagógico utilizado.

“Os programas de ensino nada têm a ver com a vida das malocas.
São os mesmos que se desenvolvem na cidade e a vida que descrevem
refere-se só a esta. Quando se fala de índios, é unicamente para iden-
tificá-los como selvagens ou tipos folclóricos que viviam aqui antes
dos brancos trazerem a civilização. Pode-se imaginar a confusão que
este fato gera na cabeça de um menino de dez anos que se descobre
‘coisa do passado’” (CIDR: 1990, p. 23).

Tal situação começou a mudar em 1991, quando o Ministério da
Educação, por meio da Portaria Interministerial 559/91, incorporou
em suas ações “o princípio do reconhecimento da diversidade sócio-
cultural e lingüística do país e o direito à sua manutenção” (MEC:
1999, pg. 9).7  Ainda que a Portaria tenha sinalizado uma mudança
positiva, na prática pouca coisa mudou: o Estado ainda exercia um
papel tutelar em relação aos povos indígenas e às suas demandas na
área da educação.

Nessa mesma época, começou a se articular a Organização dos

6 O Serviço de
Proteção ao Índio

(SPI) foi fundado por
Cândido Rondon em

1910. Trata-se da
instituição que

precedeu a atual
Fundação Nacional

do Índio (Funai).

7 Além de efetivar
uma mudança de

princípios, a Portaria
também promoveu a

instituição de
Núcleos de

Educação Escolar
Indígena (NEI) nas

secretarias
estaduais, estimulou

a formação de
professores
indígenas e

estabeleceu as
condições para

regulamentação das
escolas indígenas no

que se refere ao
calendário escolar,

metodologia de
ensino e avaliação

de materiais
didáticos adequados

à realidade sócio-
cultural das
sociedades
indígenas.



7Professores Indígenas de Roraima (OPIR), no bojo de um processo
mais amplo de articulação e institucionalização de movimentos indí-
genas em todo o país. A OPIR foi uma das primeiras organizações
desse tipo em Roraima8 , mas sua atuação só se desenvolveu a partir
do final dos anos 90.

A gênese do Projeto Anike está profundamente ligada à OPIR.
Em 1998, a Organização procurou o Conselho Indígena de Roraima
(CIR) para promover uma oficina de elaboração de projetos com os
professores indígenas. O intuito era ensinar os professores a captar
recursos, o que ajudaria ambas as instituições e as diversas comunida-
des atendidas. O curso foi dado pelo antropólogo chileno Repetto Re-
petto, que dava aulas na Universidade Federal de Roraima. “Na pri-
meira oficina veio uma professora, na segunda cerca de vinte, na ter-
ceira outras vinte, mas não desanimamos”, conta o antropólogo.

Uma vez composto o grupo (formado majoritariamente por mu-
lheres), iniciou-se um processo de avaliação dos principais problemas
enfrentados pelos docentes indígenas em suas comunidades. Foram
destacados três problemas: a ausência de formação adequada; o con-
texto de violência observado nos aldeamentos e a falta de material
didático diferenciado. Para discutir essas questões foram formados dois
grupos durante o curso: um para tratar a questão da formação e outro
para cuidar do material didático.

A questão da violência, por sua vez, ficou sob incumbência da
Organização das Mulheres Indígenas de Roraima (OMIR), porque
entre as sociedades indígenas de Roraima as mulheres desenvolvem
um papel “moralizador” de suma importância. As principais queixas
decorriam da incidência de alcoolismo e de práticas de violência in-
trafamiliar. Na estrutura de poder dos aldeamentos makuxi, por exem-
plo, o processo político é dominado pelos homens, porém cabe às mu-
lheres a “articulação de bastidores”, sendo que esta geralmente pro-
duz resultados mais efetivos9 . Recentemente, por conta da crescente
importância da OMIR, as mulheres passaram a ter assento no conse-
lho anual de lideranças indígenas.

Desses grupos temáticos, o que avançou mais foi o que cuidava do
desenvolvimento do material didático. Suas atividades resultaram num

8 Outras instituições
surgidas nessa época
foram a Associação
dos Povos Indígenas
de Roraima (APIR) e o
Conselho indígena de
Roraima (CIR).

9 Isso ocorre porque
a lógica que permeia
as relações de
gênero entre esses
povos é uma lógica
de
complementariedade:
um homem só é
respeitado
plenamente como
homem se ao seu
lado existir uma
mulher e vice-versa.
Nesse contexto, as
mulheres são
valorizadas por seu
papel social, que se
caracteriza, entre
outros aspectos, pelo
conhecimento das
plantas medicinais.
Trata-se de uma
lógica contrária à que
podemos observar
nas sociedades
“brancas”, nas quais
predomina o
confronto entre
homens e mulheres.



8 trabalho de conclusão de curso que se tornou o embrião do Projeto
Anike. Os objetivos do Projeto são: consolidar a identidade dos povos
indígenas de Roraima, valorizando sua auto-estima e sua autonomia;
fomentar a construção crítica do processo histórico e espacial vivenci-
ado por essas populações; fortalecer a atuação da OPIR e consolidar as
bases de uma política permanente de formação de professores e pro-
dução de material didático diferenciado.

Para cumprir seus objetivos, o Projeto Anike conta com a parceria
de diversas entidades. A OMIR colabora com a mobilização das pro-
fessoras indígenas e oferece a contrapartida dos investimentos neces-
sários à realização de cursos e atividades de coordenação. O Conselho
Indígena de Roraima (CIR) e a Associação dos Povos Indígenas do
Estado de Roraima (APIR) executam um trabalho de caráter político,
facilitando a inserção do Projeto Anike nos aldeamentos. Também for-
necem o transporte e a infra-estrutura que são necessários nos cursos
e oficinas realizados nas comunidades.

A Divisão de Educação Indígena (DEI) da Secretaria Estadual de
Educação, Cultura e Desporto é outra entidade parceira. Apóia finan-
ceiramente os cursos e oficinas, por meio da cessão de material de
consumo. Também libera os professores para participar de atividades
extra-classe e auxilia a articulação da iniciativa nas escolas indígenas,
fazendo com que o Projeto beneficie cerca de 25% dos 513 professores
indígenas existentes no Estado. Entre os funcionários da Divisão de
Educação Indígena, existe a percepção de que todos os 11 mil alunos
indígenas de Roraima também serão beneficiados pelo Projeto, con-
forme o material didático diferenciado for ficando pronto10 .

Todos os funcionários da DEI são indígenas e a maioria também
faz parte da OPIR.  Isso gera uma grande cumplicidade e, conseqüen-
temente, maior suporte para o Anike, o que pode ser notado no depo-
imento de Natalina da Silva Messias, chefe da DEI. “Pela primeira vez
o próprio indígena está registrando sua verdadeira história”, diz ela.
“Estamos resgatando a nossa cultura, que perdemos muito nos tem-
pos da escola tradicional”, acrescenta. “Estamos construindo um ma-
terial especifico para o nosso povo por meio de um trabalho
participativo. Antes o material vinha de outras regiões e Estados, não

10 Já existem dois
livros de história

prontos, ambos em
língua makuxi e

destinados para a 1a
e a 2a séries do

ensino fundamental.
Em agosto de 2002,
estava no prelo um

terceiro produto: um
livro de história e

geografia, em
makuxi, wapixana e

português,
direcionado para

alunos da 5a a 8a
série.



9estava de acordo com a nossa realidade”.
Na Universidade Federal de Roraima há o Núcleo Insikiran de

Formação de Professores Indígenas, gerado a partir da demanda da
OPIR e da exigência do Ministério da Educação para que se acabe
com a figura do professor leigo (sem formação) até 2007. Os mem-
bros da equipe técnica do Núcleo afirmam, inclusive, que se sentem
como “filhos do Anike”. O Núcleo Insikiran oferece suporte técnico
ao Projeto.

Encontra-se em fase de estudos a implantação de um curso de ter-
ceiro grau para a formação de professores indígenas na Universidade
Federal de Roraima. Atualmente, estão sendo analisadas experiências
similares, como a da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

O Projeto Anike conta também com o apoio da Funai e do Mi-
nistério da Educação, mas de forma apenas eventual. Tais parcerias
funcionaram melhor no primeiro ano de implantação do Anike, mas
se resumiram ao apoio financeiro (compra de material de consumo
e contratação de recursos humanos) para a realização de trabalhos
de campo.

A metodologia de trabalho do Projeto Anike promove a capacita-
ção de professores indígenas para fazer o registro oral da história de
seus povos. Posteriormente, a partir dos depoimentos gravados e es-
critos, eles participam de oficinas para a produção de material didáti-
co para o ensino médio e fundamental. O fortalecimento da Organi-
zação dos Professores Indígenas de Roraima (OPIR), entidade res-
ponsável pelo Projeto, é importante para o êxito dessa atividade.

Do ponto de vista operacional, o Projeto Anike possui quatro
momentos marcantes, sendo o primeiro deles o de início das ativi-
dades, em julho de 2000, quando o Ministério da Educação finan-
ciou um curso para quarenta professores indígenas (cinco de cada
uma das oito regiões que hoje possuem coordenações regionais des-
te Projeto). O curso preparou esses professores para a realização de
uma pesquisa de campo que privilegiava o registro da história oral,
por meio de entrevistas.

Tais entrevistas foram feitas em uma segunda fase, com depoi-
mentos colhidos em diversos aldeamentos de etnias diferentes. Bus-



10 cava-se ouvir os índios mais velhos, ou os que tivessem conhecimen-
to das lendas e histórias de seu povo, praticamente desaparecidas. O
principal problema enfrentado nessa fase do Projeto Anike decorria
da falta de equipamentos audiovisuais para o registro dos depoimen-
tos, além das dificuldades financeiras para viabilizar o custoso tra-
balho de campo.

Em novembro do mesmo ano, com o apoio financeiro da Funai,
foi realizada uma oficina para avaliar os resultados do trabalho de cam-
po. Apesar das dificuldades causadas pela falta de equipamentos ade-
quados para a gravação dos depoimentos, o material reunido a partir
das entrevistas foi considerado satisfatório, sendo classificado nas se-
guintes categorias: “histórias antigas”, “vida familiar”, “produção”,
“chegada dos brancos”, “danças”, “tradições” e “alimentação”.

Em 2001, a OPIR, com recursos próprios, trabalhou na sistemati-
zação do conhecimento registrado, realizando oficinas com alunos e
professores para a produção de textos históricos e ilustrações. Nessas
oficinas, os índios mais velhos contavam histórias aprendidas com seus
pais e avós. Os professores posteriormente estimulavam as crianças a
produzir desenhos sobre a lenda ou a história contada.

Os melhores desenhos foram passados para o nanquim e coloridos
com técnicas especiais, com o intuito de se utilizá-los na produção do
material didático diferenciado. Ao mesmo tempo, os responsáveis pelo
Projeto discutiram com as diversas comunidades indígenas o planeja-
mento das atividades escolares, que passaram por uma reformulação.

Em primeiro lugar, as atividades nas escolas começaram a incluir
uma participação maior da comunidade. Esta, por sua vez, desenvol-
veu um sentimento de pertencimento em relação às escolas. Além
disso, destaca-se o ensino bilíngüe: segundo um estudo do Instituto
Socioambiental (ISA), 85% das línguas indígenas do Brasil foram ex-
tintas, e a média de falantes das línguas que sobreviveram é inferior a
200 pessoas. A presença, na escola, da língua materna e dos costumes
tradicionais, tem funcionado como um atrativo para as crianças. Por
outro lado, o ensino do português também é importante: “a língua
dos brancos é um importante instrumento de luta para os índios”,
disse uma liderança indígena entrevistada pelo autor.



11A proposta de construção de um modelo de educação diferenciada
também tem sido contemplada, conforme se pode notar, por exem-
plo, na própria organização das atividades: as crianças acompanham
os homens que vão trabalhar no roçado, onde elas aprendem sobre
aspectos importantes da vida produtiva e das diversas culturas típicas
da região, como a mandioca. Trata-se de uma verdadeira aula de bio-
logia ao ar livre, que favorece o resgate de conhecimentos tradicionais
e produz impacto direto na alimentação das comunidades. Além de
aprenderem a manipular sementes e de redescobrirem técnicas pro-
dutivas, as crianças tomam conhecimento da biodiversidade presente
em suas comunidades, observando animais e plantas e preservando
um conhecimento secular que até então estava em desuso.

No retorno à escola as atividades continuam: os alunos são leva-
dos a produzir vários textos e trabalhos sobre a experiência no roçado,
recebendo uma orientação específica conforme a disciplina estudada.
Se a aula é de matemática, por exemplo, as crianças elaboram um
relatório com o número de mudas plantadas, obtido por meio de cál-
culos simples. Nas aulas de português, o que vale é elaborar uma reda-
ção sobre as atividades no roçado. Dessa forma, as crianças desenvol-
vem sua auto-estima e uma nova consciência acerca do que significa
ser índio. O cotidiano escolar torna-se atrativo porque passa a traba-
lhar com a realidade diária dos alunos e alunas, e não mais com refe-
rências exógenas.

Todas as atividades comunitárias são entendidas como parte inte-
grante da escola. Com isso, o processo de aprendizado deixa de se
restringir às quatro paredes da sala de aula. “Vivemos a nossa realida-
de, e assim levamos as pessoas a entender o que é ser Makuxi, o que é
ser indígena”, explica o diretor de uma das escolas, Telmo Ribeiro.

A principal dificuldade enfrentada pelo Projeto decorre da falta de
recursos para o desenvolvimento de suas atividades. No ano 2000, os
recursos somaram R$ 65 mil e o dinheiro veio principalmente da Funai
e do Ministério da Educação. Em 2001, o Projeto recebeu apenas R$ 13
mil, financiados pela OPIR e pelo governo do Estado. Além da falta de
verbas, a burocracia envolvida na liberação do dinheiro também é apon-
tada pela coordenação do Projeto como um grande obstáculo, tendo



12 causado, inclusive, o cancelamento de diversas atividades.
Mesmo com essas dificuldades, os resultados já começam a apare-

cer. No Aldeamento Camará11 , por exemplo, o processo iniciado pelo
Projeto Anike promoveu o ressurgimento de manifestações culturais
tradicionais. O resgate das lendas e da história dos povos indígenas
revitalizou a identidade cultural da comunidade e estimulou a valori-
zação de práticas que estavam em desuso, como as músicas e danças
típicas (Parishara, Tucui, Aleluia, etc.).

Os índios reconhecem a importância da iniciativa. “Com o Proje-
to, cresceu o interesse pela busca de nossas raízes” constata o diretor
Telmo Ribeiro. “Ao contrário do que se pensa, nossa cultura não aca-
bou! Estamos rastejando atrás dela, assim nossos costumes estão cada
vez mais vivos!”.

Para o coordenador regional do Conselho Indígena de Roraima,
Marinaldo Justino, o aprendizado das danças, da língua materna e das
músicas, “fortalece, nas crianças, a cultura e as crenças indígenas”. De
fato, é possível perceber nos alunos uma nova postura, fruto do resgate
da auto-estima e do orgulho de sua condição de índios. “Eu adoro
cantar porque canto sobre as coisas de minha vida, na minha língua”,
ressalta Gerlys Medeiros, 18 anos, aluna da sétima série de uma escola
no Aldeamento Camará. Ela descreve as mudanças que o Projeto trou-
xe para sua vida e a de sua comunidade:

“Quando vou para outros lugares, as pessoas falam sua língua ma-
terna; eu também quero falar a minha. Os cantos e danças surgiram
com o Projeto Anike; agora nós já fazemos apresentações em outras
aldeias e cidades. Antes a escola não trabalhava com a cultura indígena
e agora nós estamos de mãos dadas com todos aqueles que querem
nos conhecer melhor. Parece que o branco tirou nossa inteligência, nossa
cultura, mas isso nós vamos trazer de volta” (entrevista ao autor).

O caráter inovador do Projeto Anike evidencia-se a partir da cons-
tatação de que não existem muitos projetos de resgate e produção de
material didático para indígenas, em especial para o ensino médio.
Além disso, a experiência se destaca pela autonomia conquistada por
professores e comunidades indígenas. É possível afirmar que a educa-
ção indígena em Roraima está sendo gerenciada efetivamente pelos

11 Esta aldeia,
situada na Terra

Indígena Raposa
Serra do Sol, é

formada por 187
pessoas oriundas de
37 famílias. No local

funciona a Escola
Indígena Índio

Gabriel, na qual
trabalham cinco

professores
indígenas, e também
o Centro Camará de

Formação Makuxi
para o

desenvolvimento da
língua materna desta

etnia.



13índios, o que configura uma grande mudança num Estado como
Roraima, marcado pelos conflitos entre brancos e índios.

O Projeto Anike focaliza o registro e a valorização da história e da
sabedoria dos índios ao mesmo tempo em que busca articular ações
para promover a disseminação desse tipo de conhecimento. Assim, o
Projeto estimula a sociodiversidade e o respeito às diferenças étnicas,
o que acaba estimulando indiretamente a biodiversidade. Exemplo
disso é o resgate da língua makuxi, que possibilitou a sistematização
de conhecimentos herdados ancestralmente, como as rezas dos pajés.
Tal sistematização, por sua vez, desencadeou o registro de algumas
plantas e de alguns animais.

Segundo REPETTO (2002, pg. 279), as escolas que existiam an-
tes do Projeto Anike acabavam “por motivar a migração dos indígenas
em direção às cidades, sem oferecer, contudo, uma compreensão pro-
funda dos códigos em jogo na atual situação de relações interétnicas”,
o que resultava em violência, alcoolismo, pobreza e drogadição para
diversos jovens indígenas de Roraima. Com o Projeto, os jovens pas-
sam a ter orgulho de sua identidade cultural. “Queremos liberdade,
para que nossos jovens tenham inteligência e sabedoria”, diz Marinaldo
Justino, explicitando um novo sentimento de esperança: “Só se cons-
trói o futuro olhando para o passado”, afirma.

Deste passado faz parte uma lenda sobre o surgimento do povo
Makuxi. Diz a lenda que em um buraco do Monte Roraima, nasceu
uma índia. O guerreiro Makunaima achou essa índia e a desposou,
tendo com ela dois filhos: Anike e Insikiram, os dois primeiros índios
da etnia Makuxi. Anike era o mais jovem e se caracterizava pela saga-
cidade e pelo espírito curioso. No princípio dos tempos foi ele quem
enriqueceu a cultura makuxi com diversas lendas e mitos.

Parece que a história se repete: novamente o bravo guerreiro Anike
se arrasta pela floresta, “rastejando” a cultura de seu povo. Trata-se de
uma iniciativa que vai além de oferecer ensino bilíngüe diferenciado e
de resgatar a cultura de povos indígenas. O Projeto Anike constitui, na
verdade, um poderoso instrumento de consolidação dos direitos indí-
genas, tão pouco respeitados nos dias de hoje.
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Introdução

“A participação popular será o eixo do novo governo municipal..
Esse novo jeito de governar será implantado através do Programa Administração
Participativa, que criará canais para uma efetiva participação da população nas

ações do governo municipal”.

Nessa declaração contida no Programa de Governo, divulgado e
discutido durante a campanha eleitoral (2000), pode ser identificada
a origem do Programa Braços Abertos, implementado pela atual ad-
ministração eleita no município de Boa Vista, capital de Roraima, con-
siderado um dos lugares mais remotos do País.

Gerenciado pela Secretaria Municipal de Gestão Participativa e
Cidadania, núcleo estratégico de coordenação do governo, o Progra-
ma é, segundo seus gestores, o grande guarda-chuva da administração.
Ele constitui o referencial para ações desenvolvidas pelo município e o
estruturador e consolidador dos princípios do Programa de Governo.

Programa
Braços Abertos
BOA VISTA (RR)

Silvia Regina da Costa Salgado1

1 Jornalista,
documentalista,
mestre em Ciências
de Comunicação,
doutoranda pela
Escola de
Comunicação e Artes
da USP.
Coordenadora da
Unidade de Produção
de Documentação e
Informação e da Rede
de Comunicação de
Experiências
Municipais (RECEM)
da Fundação Prefeito
Faria Lima – Centro
de Estudos e
Pesquisas em
Administração
Municipal (CEPAM).



4 O principal instrumento do Programa, confundindo-se com ele, é
o Censo realizado no início da gestão, com a consultoria da empresa
Diagonal Urbana de São Paulo.2  O Censo foi feito a partir da divisão
da cidade em três áreas, considerando-se as características de
homogeneidade em relação às variáveis demográficas, socioeconômicas
e físico-espaciais. Foram pesquisados 74.310 imóveis, 4.490 estabele-
cimentos econômicos, 40.265 casas e 41.906 famílias, significando 70%
da população integralmente “mapeada”.

Realizado em 39 dos 50 bairros3 , o Censo propiciou o conheci-
mento da realidade de cada habitante e o conseqüente
dimensionamento dos problemas, facilitando a implementação de
uma proposta de gestão compartilhada. A equipe gestora é unâni-
me em mencionar como primeiro resultado do Censo o fato de sua
realização ter permitido que a cidade recuperasse mais de R$ 1
milhão por mês na transferência do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) por ter apontado falhas na contagem do Censo
oficial do IBGE.

Mobilizando, de janeiro de 2001 a agosto de 2002, 420 reuniões
com a presença de 244.971 participantes, o Programa implementa-se
em três etapas que, na prática, se interpõem e se integram. Na
estruturação inicial, o trabalho social nos bairros teve como objetivos
garantir o entendimento do Programa pelas organizações sociais, lide-
ranças informais e moradores (apresentação e discussão); aplicar os
selos (selagem e aplicação do questionário da pesquisa
socioeconômica); realizar pesquisa qualitativa; produzir o diagnósti-
co; e devolver, em reuniões por bairro, os resultados da pesquisa para
discussão e apresentação de sugestões. O diagnóstico socioeconômico
da cidade tornou possível a elaboração de uma proposta de interven-
ção para a minimização dos problemas sociais apontados. Foram tam-
bém estimulados e formados grupos representativos dos interesses
coletivos das comunidades por meio das organizações sociais existen-
tes nos bairros e da representatividade dos moradores.

O desenvolvimento de um plano emergencial por seis meses, in-
clusive promovendo a continuidade e melhoria de programas já exis-
tentes – integrando-os no escopo do trabalho –, possibilitou que o

2 Selecionada a
partir de uma

concorrência pública
realizada em nível

nacional, conforme
documentação

analisada.

3 A pesquisa
censitária  foi

aplicada nos bairros
das áreas 1 e 2. Na

área 3, constituída de
bairros considerados

de boa qualidade,
habitados

predominantemente
por população de

classe média e
classe média alta,

com acesso a bens e
serviços, não foi

aplicada pesquisa
censitária. Foram

utilizados dados do
IBGE e de outras

fontes.



5município fosse administrado de maneira concomitante às ações de
planejamento.

O Programa atingiu, em 18 meses, as metas físicas propostas, ten-
do também aberto outras frentes como resultado das demandas
identificadas no cotidiano pela comunicação entre a gestão e as co-
munidades.  A pesquisa socioeconômica e o georreferenciamento do
selo cadastral, a construção do banco de dados e, a partir deste, a gera-
ção de produtos por bairro, têm sido utilizados em todas as ações. A
cidade mapeada de forma regionalizada e focalizada, pelo levanta-
mento de 25 variáveis, e a utilização cotidiana dessas informações exi-
gem o desenvolvimento, o gerenciamento e a execução de ações que
respondam às questões e aos problemas identificados.

O Programa envolve diretamente os 1.322 representantes eleitos
pelos bairros (192 oriundos de organizações sociais e 1.130 da popula-
ção em geral), que, num processo de capacitação contínua, discutem
com a equipe gestora os Planos Locais de Ação Integrada. Os Planos
têm, como linhas de ação estratégica, o atendimento a grupos sociais
vulneráveis (risco e insalubridade e degradação e isolamento)4 ; o aten-
dimento aos grupos sociais por segmento (jovens de 15 a 18 anos,
terceira idade, portadores de deficiência especial, comunidades indí-
genas); as ações de massa (violência e drogadição); e o desenvolvi-
mento do potencial turístico da região.

São 14.715 crianças e adolescentes participando de projetos que
oferecem bolsas-incentivo; 75% da cidade atendida pelo Programa
Saúde da Família; mais de 12 mil postos de trabalho gerados com a
contratação de mão-de-obra local para os serviços de infra-estrutura
realizados nos bairros; o atendimento de 840 pessoas em programa de
combate à desnutrição moderada e grave na forma de semi-internato;
participação de 550 adolescentes e jovens (15 a 21 anos) em situação
de risco pessoal e social em oficinas terapêuticas que, por meio de um
conjunto de ações, buscam resgatar a cidadania e prepará-los para um
ofício; 2.503 jovens, adultos e idosos em processo de alfabetização;
melhoria de 460 casas e início do processo de regularização fundiária;
construção de 2.573 banheiros; implantação de três casas denomina-
das Casa-Mãe, beneficiando 75 crianças de dois a três anos, e de inici-

4 Risco e
insalubridade:
famílias em situação
de indigência (com
renda mensal de até
meio salário mínimo);
adolescentes de 15 a
21 anos fora da
escola e do mercado
de trabalho; famílias
que utilizam práticas
inadequadas de
destinação final do
lixo; famílias
residentes em imóveis
insalubres; famílias
residentes em imóveis
sem instalação
sanitária; violência.
Degradação e
isolamento: chefes de
famílias
desempregados;
famílias que utilizam
ligações clandestinas
ou não têm
fornecimento de água
e energia regulares;
adultos e jovens
analfabetos; famílias
na linha da pobreza
(renda mensal até um
salário mínimo);
crianças e jovens fora
da escola.



6 ativas para geração de trabalho e renda voltados para o incentivo à
agricultura e os pequenos negócios, como o Projeto Estufa, a Agência
de Crédito Popular, os Tanques de Piscicultura, entre outros.

Enfrentando as dificuldades inerentes à implantação do Progra-
ma, a cidade bonita e planejada que cresceu desordenadamente nos
anos 80 e, sobretudo, durante os 90, concentra hoje 62% da população
total do Estado, que foi território até 1988. O “Programa da Participa-
ção”, como é chamado pela população, pode ser considerado uma
exitosa combinação de uma base informativa como instrumento de
planejamento municipal e da estratégia de ação focada no preparo das
comunidades para participarem da construção de um programa de
desenvolvimento local.

O Censo: focalização e
dimensionamento dos problemas

A opção por uma divisão da cidade diferente da oficial, definida
pelo IBGE, é o primeiro diferencial que surge da busca por um instru-
mento mais efetivo, inclusive por causa em função da experiência da
equipe, que já havia participado da primeira gestão da prefeita Teresa
Jucá (1993/96). Trabalhar de forma censitária com as denominadas
áreas 1 e 2 foi outra escolha. Trinta e nove bairros tiveram todos os
domicílios visitados, enquanto oito bairros (os mais antigos), com-
postos pelas classes média e média alta, foram trabalhados a partir dos
dados do Censo do IBGE 2000. Era preciso identificar  as carências
das áreas 1 e 2 com o maior detalhamento possível. Os bairros consi-
derados em processo de consolidação, média qualidade de vida – com
oportunidades de acesso à cultura, lazer, saúde e asfalto – compuse-
ram a Área 2 e tiveram uma abordagem diferenciada no questionário
e na sua aplicação.

Com licença?... Inicia-se o Programa
Uma equipe qualificada, composta e treinada pela Secretaria

gestora, vai a campo identificando os moradores mais antigos, os re-
presentantes das organizações sociais existentes e outros moradores



7que exercem influência na comunidade. Todos são cadastrados. O
Programa é, então, apresentado e discutido.

Consideradas como pedido de licença para que o Programa entre
nos bairros, as denominadas “Reuniões de Partida”, por meio de ações
de mobilização, convocam a população para atuar na busca de um
propósito comum e compartilhado pelos moradores e pela adminis-
tração. São as primeiras reuniões de rua (78 nos 39 bairros) que prepa-
ram as comunidades para o Censo e popularizam a concepção e as
etapas do Braços Abertos.

Realiza-se, então, a selagem de 74.310 imóveis, em parceria com o
Curso de Edificações da Escola Técnica Federal. São selecionados 70
formandos, que puderam cumprir seus estágios obrigatórios e que, su-
pervisionados pela equipe gestora, identificam imóvel por imóvel com
um selo e aplicam o questionário. Esses questionários recebem uma
leitura crítica de outra equipe, para garantia total do preenchimento
realizado, incluindo o retorno para checagem de lacunas ou falhas.

A pesquisa qualitativa...
Uma proposta de intervenção

Como resultado da pesquisa5  com os moradores mais antigos e
lideranças, realizada paralelamente ao Censo, são obtidas informa-
ções sobre a ocupação; os primeiros problemas; as formas de organiza-
ção para resolvê-los; as dificuldades que permanecem; o levantamen-
to das principais necessidades e, finalmente, as sugestões para um tra-
balho parceiro com a Prefeitura para administrar a cidade. Tais infor-
mações passam também a fazer parte da base informativa que, junta-
mente com outras fontes, como o IBGE, permitiram a etapa de elabo-
ração do diagnóstico.

Um seminário (junho de 2001), envolvendo as secretarias muni-
cipais, busca a integração das linhas de ação entre o secretariado, a
partir do nivelamento conceitual, e a construção do planejamento es-
tratégico. Grupos de discussão desenvolvem, então, os Planos Locais
de Ação Integrada, focalizando os problemas e definindo alternativas
de solução. Esboçadas as linhas de ação de cada secretaria e definidas

5 O Programa
permitiu que Boa
Vista reconstitua e
registre a história de
bairros que surgiram
numa velocidade
muito grande. Até a
década de 80 eram
apenas 8 bairros bem
estruturados. Hoje
tudo é bem diferente
do tempo (antes de
1890) em que a
Freguesia do Carmo
passou à categoria de
vila, com o nome de
Boa Vista do Rio
Branco, e sua
população era de
1.000 habitantes.
Bem diferente
também do período
de 1964 a 1985, no
qual Roraima,
administrado pela
ditadura militar, inicia
seu processo de
crescimento e
conseqüente
evolução da
ocupação do solo.
Ou ainda da Boa
Vista que se torna
Capital com a
transformação do
território federal de
Roraima (Constituição
de 1988) e a posse
do primeiro
governador eleito
(1991).



8 as responsabilidades e os recursos necessários, o processo segue envol-
vendo sempre a vertente institucional, que se refere aos agentes do
governo municipal, e a comunitária, voltada à estruturação e
capacitação das organizações representativas, para ampliação das ba-
ses de representação e implantação da gestão compartilhada

O Plano Global e Emergencial é elaborado para seis meses e, ten-
do como base as reivindicações levantadas bairro a bairro, contempla
ações de grande impacto e baixo custo, como a Operação Faxina (fe-
vereiro a junho de 2001), que gera 800 empregos e retira 206.000 to-
neladas de lixo; a Campanha “Boa Vista Cidade Limpa”, lançada em
maio de 2001 para a limpeza da cidade, empregado 346 cidadãos; a
Operação Asfalto6 , cuja primeira etapa (fevereiro a julho de 2001),
contando com recursos exclusivos da Prefeitura, alcança 210 ruas, ge-
rando 120 postos de trabalho, além de aproveitar a custosa
terraplenagem feita pelo ex-prefeito que, candidato à reeleição, a uti-
lizara como ação de campanha.

Paralelamente, são implementadas as ações de planejamento e a
busca de financiamento do Habitar Brasil – BID para a melhoria dos
460 imóveis insalubres no Bairro Centenário.

Enquanto isso... Compartilhando
Com o diagnóstico pronto, reuniões de rua em cada bairro7  apre-

sentam os dados socioeconômicos identificados na Pesquisa e a popu-
lação é chamada para participar de uma forma mais direta do planeja-
mento das ações. Entretanto, a mesma base informativa que viabiliza
o conhecimento da realidade, indispensável para a proposta, revela
uma questão que a prefeita Teresa Jucá traduz: “Como implantar um
sistema de gestão compartilhada, quando 44% da população informa
não saber reivindicar melhoria para a coletividade; 42% afirma nunca
ter reivindicado nada; e 70% declara não ter relação com nenhum tipo
de associação?”

Diante dessa realidade, somada ao fato de que 95% dos presiden-
tes de associações de bairro ou clubes de mães são remunerados pelo
governo do Estado, o que descaracteriza esses representantes, o Pro-

6 Trata-se da
primeira

reivindicação da
população na

pesquisa. A segunda
etapa contou com

recursos também da
Caixa Econômica

Federal e atinge sete
bairros. Entre junho

e dezembro de 2002,
seria concluída a

terceira etapa, que
atinge 24 bairros

(recursos ampliados
pela parceria com o

Ministério da
Integração).

7 As reuniões de rua
contam

normalmente com
700 cadeiras sempre

ocupadas e
constituem um

momento de levantar
a auto-estima,

segundo os
gestores. As ruas

ficam repletas, corais
de crianças e

adolescentes fazem
a abertura com o

Hino Nacional. Há
apresentação de

teatro (oficinas do
Projeto Crescer), da
Orquestra Sinfônica

formada por
crianças, jovens e

outros. Mas o evento
principal é o debate

entre a
administração e as

pessoas, como
pudemos verificar

durante a visita, em
reunião que contou
com cerca de 1.000

pessoas.



9grama decide trabalhar  com 10% de representantes das organizações
já estruturadas e com 1%  dos representantes da população de cada
bairro. Tratava-se de buscar uma representação mais realista. A popu-
lação escolhe, por voto direto, 192 representantes de organizações e
1.130 representantes entre os moradores. São eles que compõem, con-
juntamente com a Prefeitura, o Conselho de Gestão Compartilhada
que, inclusive, trabalhará o orçamento participativo.

Com 208.514 habitantes, o município tem um orçamento anual
de R$ 98 milhões (65% provenientes do repasse do FPM; 15% do Es-
tado e o restante de arrecadação própria). Nesse cenário, busca-se a
inserção das comunidades como atores na política local, discutindo
de forma coletiva e transparente os problemas, as demandas aponta-
das e as alternativas.

Os resultados da Pesquisa mostram um quadro desalentador da
situação socioeconômica do município: 58% da população vive na li-
nha de indigência e da pobreza.  São localizados, com nome e endere-
ço, os grupos sociais vulneráveis, como aqueles que se encontram em
risco e insalubridade: as 10.189 famílias residentes em imóveis insalu-
bres; as 9.504 residentes em imóveis sem instalação sanitária; as 4.406
que utilizam gambiarra/gato para abastecimento de energia elétrica e
aquelas que vivem sem energia. Ou, ainda, as famílias consideradas
em degradação e isolamento: 11.716 na linha de pobreza, 13.193 em
situação de indigência; 550 crianças entre 7 e 14 anos fora da escola;
4.924 chefes de família desempregados (1.404 fazendo “bicos”) e 6.011
adultos e jovens analfabetos.

São identificados, também, o que o Programa denomina “grupos
sociais por segmento”, como o formado por pessoas da terceira idade
(2.620 vivendo na linha de pobreza e 2.855 na indigência); os porta-
dores de deficiência especial (1.324); as 15 comunidades indígenas.

Além desses grupos, há 26.539 jovens, dos quais 17.393 vivem na
linha de pobreza ou indigência. Destes, 5.891 não estudam, 1.911 não
trabalham e 1.490 não trabalham nem estudam. A pesquisa
socioeconômica traz surpresas para a administração e para  a popula-
ção. Descobre-se, por exemplo, que aí estaria perfeitamente mapeada
a origem das “galeras”, que provocavam brigas (e até mortes), quando



10 se encontravam nos espaços públicos, como os do carnaval, e incenti-
vavam outros adolescentes a integrar as “galeras” de seus bairros para
poderem sair de casa sem serem agredidos.

Focalizando políticas...
alcançando resultados

“O Centro de Boa Vista não é a Praça do Garimpeiro, são as crian-
ças e os adolescentes”, declara a prefeita Teresa Jucá, referindo-se às
14.715 crianças e adolescentes atendidos com bolsa-incentivo. São vinte
e três iniciativas dirigidas a esse grupo de cidadãos, desde as resultan-
tes de parcerias com o governo federal, como Bolsa-Escola, Bolsa-Ali-
mentação, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e
Agente Jovem até o inovador Projeto Crescer.

Projeto Crescer
O Censo traz indicadores de que jovens entre 15 e 21 anos que

não trabalhavam e não estudavam constituiriam potencialmente os
formadores das “galeras” em bairros, provocando violência e incenti-
vando o consumo de drogas. A implementação do Projeto Esporte
Noite Adentro agrega, então, aos seus objetivos, o de facilitar a identi-
ficação e a aproximação desse público. Se, das 19 às 22 horas, o Espor-
te Noite Adentro transforma-se , em importante espaço de lazer para
jovens e famílias inteiras, após esse horário uma habilidosa equipe do
Programa  - monitores preparados - consegue “mapear” os formadores
de “galeras” e usuários de drogas.

O Projeto Crescer, que foi concebido no Programa de Governo
como capacitação do jovem para o trabalho, assume uma nova con-
cepção a partir do Censo. Para os gestores, esses adolescentes e jovens
precisam de mais do que profissionalização. Surge o novo Crescer,
primeira ação do Programa: oficinas terapêuticas (marcenaria, serra-
lheria, fabricação de pães, moda, costura e oficina de teatro, localiza-
da  no Beiral, bairro central, tradicional ponto de prostituição e venda
de drogas) que buscam a reintegração desses jovens à família e à co-
munidade, aumentando sua auto-estima.



11Assistência médica, odontológica e psicológica, vale-transporte,
lanche e uma bolsa-incentivo no valor de R$ 100,00 têm significado
mudança na qualidade de vida dos participantes, de suas famílias e da
comunidade. Enquanto a estratégia em relação aos jovens é atraí-los
para o Projeto e, então, despertá-los para outros interesses, há uma
preocupação para que a comunidade compreenda a opção da gestão
por essa proposta e não por medidas convencionais aplicadas a grupos
com esse perfil. Além de estarem fora da escola e do mercado de tra-
balho, muitos desses adolescentes e jovens utilizam  drogas, sobretu-
do o álcool.

Com um custo de R$ 480,00 por adolescente, o Crescer recebeu o
Prêmio Petrobrás Geração da Paz (R$ 400 mil) e tem atraído a atenção
daqueles que dele tomam conhecimento, como o governo do Japão,
que doou microcomputadores, o Ministério da Ação Social (R$ 70
mil) e, mais recentemente, a Fundação Abrinq e a Infraero.

Em 2002, o Projeto contava com 11 oficinas, freqüentadas por
550 jovens, e buscava-se a ampliação por meio de novas parcerias,
como o Unicef, que discutia a metodologia e acompanhava sua im-
plantação.

Estava sendo estruturada a comercialização dos produtos das ofi-
cinas. Além disso, a inserção do Projeto na cidade pode ser verificada
nos serviços prestados, como a fabricação de pães destinados a outros
projetos sociais; as apresentações de teatro nas reuniões de rua; a pro-
dução de embalagens; a recuperação de postes de iluminação; a fabri-
cação de placas de rua e sinalização de trânsito e a organização de
eventos, antes perturbados por eles.

Além do Crescer...
Para os Projetos cujos recursos são basicamente do governo fede-

ral, o Programa busca ampliação e melhoria de gestão. No Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil, (PETI) o atendimento passou de
725 crianças para 3.560. Das mil bolsas-escola iniciais, passou-se a mais
de 7 mil. O Agente Jovem tem o grupo ampliado de 75 para 725 ado-
lescentes que atuam junto à comunidade (bolsa mensal de R$ 65,00),



12 e que, além de participarem de diversas ações, tiveram papel decisivo
nos ótimos resultados obtidos no ano passado, no combate à dengue e
à malária8 , o que credenciou Boa Vista a obter recursos do governo
federal para a área de saúde.

Com recursos da Prefeitura, o Programa desenvolve outros proje-
tos, como o “Menino do Dedo Verde”, no qual 308 adolescentes entre
12 e 17 anos recebem atendimento educacional e complementar na
área de técnicas agrícolas, além de uma bolsa-incentivo mensal de R$
108,00. Na Guarda Mirim são 120 adolescentes entre 15 e 17 anos,
com bolsa de R$ 120,00; no Estagiário Júnior, o grupo é formado por
40 jovens (18 e 19 anos) com bolsa de R$ 108,00; e no Artcanto, coral
que já tem dois CDs gravados, são 100 crianças e adolescentes entre 8
e 16 anos, com bolsa de R$ 65,00.

A parceria com a Associação Civil Amigos da Orquestra Sinfônica
da Venezuela. (Ciudad Bolívar) propiciou a formação da Orquestra
Infanto-juvenil Bi-nacional, da qual fazem parte 202 crianças, adoles-
centes e jovens entre 7 e 21 anos. Despertar a criatividade artística
pela música é também o objetivo dos Corais nas Escolas, que envol-
vem 665 crianças de 7 a 12 anos. Desenvolvido com o Senai, o Apren-
dendo uma Profissão oferece bolsa mensal de R$ 65,00 a 105 jovens de
16 a 18 anos.

Entre 7 e 14 anos, todas as 550 crianças localizadas fora da escola
já ingressaram ou reingressaram na rede escolar. Há também 302 ado-
lescentes (15 a 18 anos) sendo alfabetizados. Muitos são encaminha-
dos pelo Projeto Crescer, que origina salas de alfabetização e salas de
reforço escolar para propiciar a reintegração à escola.

Gerar trabalho e renda...
Uma difícil tarefa

“Toda ação da Prefeitura tem que gerar empregos e, mesmo reco-
nhecendo que são empregos temporários, a população está tendo onde
trabalhar e tendo oportunidade de participar diretamente da propos-
ta”, comenta a secretária de Gestão Participativa e Cidadania, Mira
Cunha. No início do Programa, constatou-se a existência de 4.924 chefes

8 As ações de
prevenção foram
iniciadas ainda à

época da seca. Além
disso, a Prefeitura

articulou o trabalho
de várias secretarias

e a sociedade civil.
Grandes reuniões

nos bairros, com a
participação das

autoridades,
lideranças

comunitárias e
religiosas, resultaram

numa mobilização
sem precedentes da

população. De 208
casos em agosto de

2001, a cidade
registrou sete até dia

20 de agosto de
2002.



13de famílias desempregados e, destes, 1.404 vivendo do popular “bico”.
As dificuldades inerentes à criação de emprego em quaisquer lu-

gares agravam-se onde a indústria praticamente não existe e o comér-
cio é frágil a ponto de não existir um shopping center. O garimpo, que
na década de 80 atraía muita gente, está proibido em terras indígenas.
A agricultura, uma opção com potencial, enfrenta o obstáculo das dis-
tâncias para o escoamento da produção. Ainda assim, o Programa bus-
ca alternativas e a primeira relaciona-se com as obras demandadas pelo
próprio Programa.

A parceria com a iniciativa privada para aproveitamento de mão-
de-obra local gera um compromisso com as empresas que vencem as
licitações para realização das obras e estas passam a contar com traba-
lhadores dedicados a empreendimentos que beneficiam seu próprio
bairro ou vizinhança. As construções e obras e serviços de infra-estru-
tura básica9  ocupam mão-de-obra local, gerando renda.

O Projeto Estufa surge da necessidade de investir nos moradores
do cinturão verde que têm vocação agrícola, bem como de superar a
dependência da importação de hortaliças de outros Estados. “A idéia
não é fabricar agricultor e sim localizá-lo“, diz a prefeita.

O Censo mostrou que as dificuldades surgidas pela falta de assis-
tência, pelas pragas e pela comercialização precária não fizeram com
que tais pessoas abandonassem suas roças, estando dispostas a conti-
nuar vivendo como produtores urbanos. Constata-se a necessidade de
assistência técnica e infra-estrutura. Como, na região, numa metade
do ano chove e na outra o sol é implacável, a proteção plástica, redu-
zindo a luminosidade e a umidade nos canteiros, é apontada como
uma tecnologia fundamental. A equipe10  também estuda cada varie-
dade das espécies cultivadas pelos produtores, orientando-os a partir
da análise das condições certas para um ciclo de produção rentável.

São implantadas quatro unidades-pilotos, com recursos próprios
da Prefeitura. Comprovada a produtividade nas estufas instaladas e a
viabilidade da plasticultura como método agrícola, são elaborados pro-
jetos para obter recursos do governo federal. Com os resultados positi-
vos, a Prefeitura obtém financiamento da Superintendência da Zona
Franca de Manaus (Suframa) para implantar 84 estufas, e do Ministé-

9 Boa Vista constrói
obras como: uma vila
olímpica; um
complexo turístico;
um parque esportivo;
centro turístico; praça
da alimentação;
terminal de
integração; Projeto
Orla. Há também a
Operação Asfalto e a
Operação Calçada;
drenagens;
esgotamentos
sanitários; duplicação
de avenidas; aterro
sanitário. São ainda
oito praças em
reforma e três em
construção. O Projeto
Reluz, terceira
reivindicação
identificada pela
pesquisa, que une
recursos da Prefeitura
e do governo federal,
quando concluído,
beneficiará 26 bairros
e 26 mil famílias.

10 São dois
engenheiros
agrônomos e quatro
técnicos que visitam
periodicamente as
estufas para
acompanhar o ciclo
de produção. No
Departamento de
Agricultura e
Pecuária, visitado por
nós, os técnicos
continuam
pesquisando
maneiras de
aumentar a produção
e aprimorar a
qualidade das
hortaliças.



14 rio da Previdência e Assistência Social para outras 120 unidades.
As 88 estufas que já estão em pleno funcionamento mudaram a

vida dos agricultores e de suas famílias e empregam até três pessoas
como ajudantes. Com um custo de R$ 5 mil cada uma, elas têm sua
produção escoada para supermercados e feiras populares. As outras 120
estavam sendo construídas no cinturão verde da cidade.

Criada em julho de 2001 por meio de um convênio entre a Prefei-
tura e o Banco do Brasil, a Agência de Crédito Popular destina-se ao
fortalecimento do setor terciário, com a facilitação do acesso ao
microcrédito e a regularização dos empreendimentos.

A Prefeitura buscou, desde o início, uma parceria com o Sebrae,
que fornece subsídios para discussão conjunta com os empreendedo-
res como forma de demonstrar os empreendimentos viáveis e também
garantir uma diversidade de negócios. Além da abertura de um canal
de financiamento, a Prefeitura investe também no treinamento
gerencial e administrativo das pessoas atendidas.

A agência, que já beneficiou 460 pequenos empresários com R$
1,7 milhão em financiamentos de até R$ 5 mil, tem atraído atenção
pela inadimplência mínima, graças sobretudo ao monitoramento feito
pelo Programa, que “sempre chega perto da família que não conseguiu
pagar uma parcela, verificando se ela precisa de um empurrão, como a
localização de uma encomenda para uma oficina de costura”,
exemplifica a secretária de Gestão Participativa e Cidadania.

Outros problemas. mais surpresas do
censo: o banheiro e o lixo

“Como falar em cidadania, quando 9.504 famílias não possuem
banheiros?” A interrogação é da própria prefeita. Diante da situação, é
incansável a busca por recursos – para prover essas famílias de um
módulo básico/padrão contendo privada, descarga, lavatório de mão.
O Programa obtém recursos, inicialmente, da Fundação Nacional de
Saúde (Funasa) e, depois, da Caixa Econômica Federal.

De junho de 2001 a agosto de 2002 são construídos 2.573 banhei-
ros-padrão, atendendo 30% das famílias. Muitas famílias conseguiram



15construir banheiros com recursos próprios, como resultado do traba-
lho educativo realizado em conjunto pelas secretarias municipais de
Saúde e Desenvolvimento Social e a Funasa.

Os resultados do Censo também demonstraram a necessidade de
ações para a coleta de lixo e a Pesquisa relacionou a intensa presença
de lixo em locais públicos com a falta de hábito das famílias – a maio-
ria vinda do interior – de utilizar recipientes e lugares adequados.. O
Programa implementou um projeto de humanização da coleta e pas-
sou a atender 100% da cidade (dez caminhões novos e 173 garis equi-
pados e treinados).

O Projeto Boa Vista Limpa envolve várias secretarias municipais, as
famílias e as escolas, inclui ações e campanhas educativas, conscientizando
a população de sua co-responsabilidade nessa questão.

Aspectos inovadores do gerenciamento
Exceto o próprio Censo, todos os projetos desencadeados por ele tive-

ram uma experiência-piloto. Para a prefeita, a ação-piloto faz parte da
proposta de gestão compartilhada, trazendo maior credibilidade e pro-
movendo a participação ativa da comunidade em todo o processo. Além
disso, na busca constante por parcerias, mostra-se mais que um projeto
no papel. Esse investimento inicial tem significado uma estratégia bem-
sucedida, e o Projeto Casa Mãe é o seu exemplo mais recente.

Implantado em 2002 para atender crianças de dois e três anos, o Pro-
jeto conta com três casas localizadas em bairros onde a população reivin-
dica creches. Cada casa atende 25 crianças, no máximo, e não tem a es-
trutura de uma creche convencional. Há três mães crecheiras selecionadas
no próprio bairro e acompanhadas por um grupo de profissionais da Se-
cretaria Municipal de Educação e do próprio Programa.

O custo de construção da Casa Mãe é de R$ 40 mil, enquanto
uma creche do Ministério da Educação para 80 crianças custa em tor-
no de R$ 282 mil. O funcionamento e,  sobretudo, a proposta dessa
iniciativa já atraíram recursos do governo do Japão para mais três ca-
sas e também a fizeram ser adotada pelo  Unicef,  com o qual os gestores
discutem a transformação dessas unidades em espaço para os pais nos



16 fins de semana e referência para as mulheres, principalmente na ques-
tão da violência doméstica.

O Projeto Casa Mãe foi encaminhado ao Ministério da Previdên-
cia Social, para a obtenção de recursos destinados à construção de mais
10 casas. Essa postura proativa na captação de recursos é outro dife-
rencial do Programa. Maria Helena Vercilho, secretária de Planejamento,
explica que “a busca por qualquer brecha, sempre de acordo com as
reivindicações apontadas pela Pesquisa, é uma constante e as informa-
ções apresentadas pelo Censo são uma verdadeira carta de apresenta-
ção de Boa Vista”. Isso ocorreu, por exemplo, com a implantação de 48
equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), ampliando o grupo
das cinco que funcionavam. O PSF atende 75% do município e gera
432 empregos entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e
agentes de saúde.

Flexibilidade no lugar de “receitas” prontas é outro aspecto ino-
vador do Programa. O cronograma estabelece, por exemplo, o mês de
dezembro de 2002 como o início do orçamento participativo a ser
implementado pelo Conselho de Gestão Compartilhada, composto
pela Prefeitura e por representantes. Mas a proposta é dinâmica, a
ponto de comportar avanços e recuos e a reprogramação de processos
e atividades.

Com relação aos custos do Programa, os gestores explicam que a
opção pela contratação de uma empresa de consultoria foi fundamen-
tal para o conhecimento real e profundo da realidade e a implementação
do Plano de Governo. O Censo e o monitoramento das informações
permitem a realização das ações e, sobretudo, a efetivação de uma pro-
posta metodológica de implantação de gestão compartilhada. A atuali-
zação do Censo, em janeiro de 2003, seria de responsabilidade das
equipes que foram capacitadas em todas as etapas. O orçamento anual
da Secretaria Municipal de Gestão Participativa e Cidadania é de R$
1.680.000,00 e a despesa anual do Programa Braços Abertos resulta do
contrato com a Diagonal Urbana Consultoria S/C Ltda (R$
1.523.000,00).

Cada indivíduo, cada comunidade, incluindo as 15 indígenas,11

são componentes da transformação de Boa Vista. O Programa está per-

11 Apesar de estar
sendo estimulado o
desenvolvimento de
projetos agrícolas e
de artesanato com
ponto de venda na

cidade, além da
prestação de

atendimento médico
e odontológico, a

Prefeitura busca
parceiros para o

estudo e avaliação
da situação desses

índios, a fim de
elaborar propostas

mais efetivas.



17mitindo a construção de uma comunidade na qual a violência entre os
jovens não é vista como problema exclusivo da Prefeitura, mas de to-
dos, e isso pode ser verificado na gradativa aceitação do Projeto Cres-
cer, pela presença de seus participantes nas mais diversas atividades e
mobilizações da cidade, como as relacionados à Campanha da Paz e
do Projeto Humanização do Trânsito12 .

Presencia-se o surgimento de espaços de discussão e decisão que
fortalecem a co-responsabilidade nas ações. Um exemplo disso foi a
solução do problema dos camelôs, hoje presente em grande parte das
cidades brasileiras. Tendo o Programa como articulador e mediador,
esse segmento de trabalhadores está organizado e, partir de decisões
conjuntas, é parceiro da Prefeitura no Projeto de Humanização da Área
Destinada ao Comércio Informal – “Calçadão do Camelôs”, que dis-
ciplinou esse tipo de comércio, atendendo também a reivindicação
dos comerciantes formalmente estabelecidos.

Outras dimensões da inovação
Ainda que o Braços Abertos apresente ações comuns a outras

iniciativas, é preciso distingui-lo pela proposta de administração in-
tegrada, focalizada e regionalizada, que envolve as esferas de deci-
são e prestação de serviços da administração municipal e as diferen-
tes comunidades.

Boa Vista inova na complexa tarefa de implementar um planeja-
mento municipal na perspectiva de um sistema racional e democráti-
co de decisão sobre o processo de desenvolvimento local. Destaca-se,
ainda, a rapidez (18 meses) com que a administração municipal reali-
zou grandes mudanças, indicadas tanto pelas ações implementadas e
seus resultados quanto pela credibilidade que o Programa alcançou.
Diferentemente da usual falta  de informações em nível local, o muni-
cípio implementa políticas públicas tendo uma base informativa que
instrumentaliza atividades de planejamento, controle e avaliação.

A forma como as comunidades estão sendo preparadas faz parte
de uma estratégia de ação também inovadora. Considerando a im-
portância do processo de implantação de gestão participativa, os

12 Pelas estatísticas
do Detran, em 2001,
no auge das
campanhas
desenvolvidas pelo
município, Boa Vista
registrou uma queda
de 39% no número
de acidentes, que por
sua vez ocasionou
uma redução de 33%
no número de mortes
no trânsito.



18 gestores informam que o descrédito e a desconfiança iniciais estão
sendo vencidos.

A qualidade e a coesão dos secretários municipais e das equipes
técnicas envolvidas constitui um aspecto central dos êxitos obtidos e
resulta do compromisso com a proposta, mas também das ações contí-
nuas de capacitação e de reflexão, inclusive sobre as relações
interpessoais. A concepção do Programa e a existência da Secretaria
gestora que acompanha as demandas e seu atendimento apontam para
uma intersetorialidade das ações, facilitada pela comunicação cotidia-
na entre os componentes da equipe e destes com as comunidades.

Além da complexidade inerente à proposta de gestão compartilha-
da, a sustentabilidade do Programa é um grande desafio. Suas fraque-
zas envolvem fatores como a presença ainda marcante da cultura
clientelista arraigada na população e a dependência de recursos da União
e do Estado. Tradições políticas como as que perpetuam conflitos polí-
tico-partidários e que deveriam ser encerrados com o processo eleito-
ral, comprometem a construção de uma relação de parceria com o go-
verno do Estado. Apesar de concentrar 62% da população total de
Roraima, Boa Vista e o Programa padecem da falta de recursos estadu-
ais para implementar ações e, principalmente, ampliar o atendimento
das que estão em funcionamento, preocupação central dos gestores.
Por mais complexa que seja a questão da sustentabilidade, além de
ampliar as possibilidade de obtenção de recursos por meio das parceri-
as, o Programa deve focar na busca de alternativas para a ampliação da
base econômica do município.

Um dos pontos fortes do Programa é que seus resultados e o nível
de organização já alcançados fazem com que sua continuidade não
seja tão improvável quanto costumam ser tantas iniciativas. É difícil
imaginar que as próximas gestões consigam administrar o município
de outra forma, principalmente após sua total implantação. Alterações
como as verificadas no comportamento dos vereadores, que deixam de
buscar a administração para solicitar favores pessoais e passam a fre-
qüentar as reuniões para acompanhar e participar das discussões da
comunidade, ou dos indivíduos que não vão mais ao microfone para
reivindicações que não sejam coletivas, são indicadores de que a pro-



19posta de gestão compartilhada poderá ser plenamente implementada.
O Censo e o banco de dados construído a partir dele permitem o

dimensionamento dos problemas, a focalização das políticas sociais e
o acompanhamento dos resultados. A constituição de uma base infor-
mativa para o planejamento poderia e deveria ser reproduzida em ou-
tros municípios. É preciso lembrar, entretanto, que o Programa Braços
Abertos insere tal iniciativa numa concepção de gestão compartilha-
da, priorizando a inclusão social como objetivo e a provisão e melhoria
dos serviços como obrigações básicas do poder público.
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O Programa Cidadania em Cadeia para o Direito do Futuro, sob a
responsabilidade da administração do Presídio Masculino de Floria-
nópolis em parceria com pequenos empresários, teve início em 1997,
com o objetivo de melhorar o ambiente entre os detentos, oferecendo-
lhes novas perspectivas de ressocialização por meio da criação de opor-
tunidades de trabalho no interior da prisão. Outras iniciativas, como:
os cursos de alfabetização, cursos profissionalizantes e os eventos co-
memorativos envolvendo os familiares dos reeducandos, também fa-
zem parte do Programa.

Contextualização socioeconômica
do Estado de Santa Catarina

Localizado na região Sul do Brasil, o Estado de Santa Catarina
conta com 5,3 milhões de habitantes – o equivalente a cerca de 50%
da população da capital de São Paulo –, e possui indicadores sociais
bem melhores que a média nacional. Seu Índice de Desenvolvimento

Programa Cidadania
em Cadeia para
o Direito do Futuro
PRESÍDIO MASCULINO DE FLORIANÓPOLIS (SC)

Marco Antonio Teixeira1

1 Cientista Político,
doutorando em
Ciências Sociais na
PUC-SP e, membro
da equipe do
Programa Gestão
Pública e Cidadania.



4 Humano (IDH) é de 0,816 – o quarto melhor entre os 27 estados
brasileiros –, enquanto o nacional é 0,753. A taxa de mortalidade in-
fantil é de 16,3 por mil nascidos vivos, ao passo que a média brasileira
é 29,6. Também chama a atenção o fato de 83% dos catarinenses te-
rem concluído o 1º ciclo do ensino fundamental, dados bem melhores
que os 69,6% relativos à média verificada no país.2

No que se refere aos índices de violência, a taxa de mortalidade
por homicídio para cada 100 mil habitantes no ano de 1996, de acor-
do com dados do Ministério da Saúde, foi 8.31, o que representou o
terceiro menor índice do país. A taxa nacional nesse mesmo período
foi de 24,763 .

Governado por Esperidião Amin, do Partido Progressista (PPB), a
principal atividade econômica do Estado é o setor de serviços, que
representa 52,4% do seu Produto Interno Bruto (PIB). O PIB per capita
estadual foi o quinto maior do país em 1998, ficando atrás do Distrito
Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

O sistema prisional
Quanto ao sistema prisional, Santa Catarina acaba não repetindo

o bom desempenho dos indicadores sociais e reproduz um problema
crônico do país: a superlotação das prisões. Os dados fornecidos pela
Diretoria de Administração Penal revelam que há em todo o Estado
4651 detentos, enquanto a capacidade legal do sistema é de 3021 va-
gas, o que representa um déficit de cerca de 50%.4

Diante desse quadro, não seria imprudente afirmar que a superlo-
tação gera uma péssima qualidade de vida no sistema prisional e tam-
bém funciona como um estímulo para rebeliões, brigas entre os pró-
prios presos e tentativas de fuga.

Foi com o objetivo de propiciar uma melhoria na qualidade de
vida do detento e prepará-lo para o retorno à sociedade que a direção
do Presídio Masculino de Florianópolis, em parceria com uma empre-
sária da cidade, criou o Programa Cidadania em Cadeia para o Direi-
to do Futuro, em 1997.

Com isso, buscou-se fazer o que na maioria dos Estados brasilei-

2 Os dados sobre o
IDH foram

divulgados pelo
PNUD em 2002 e

foram localizados no
endereço eletrônico

www.uol.com.br/
folha/especial/2002/

eleicoes/estados-
santa_catarina.shtml.

As demais
informações são do

Censo 2000 do
IBGE.

3 IBGE, 1998.

4 Os dados relativos
ao número de

detentos em todo o
sistema prisional

referem-se ao ano
de 2001.



5ros não vem sendo realizado: o cumprimento dos direitos dos presos,
previstos na Lei de Execução Penal (7210/84), principalmente em re-
lação a temas como o trabalho e a assistência.

A Lei de Execução Penal e os
direitos dos detentos

Em vigor desde 1984, a Lei de Execução Penal traz uma série de
questões relativas aos direitos do detento e ao tratamento que ele deve
receber enquanto estiver sob a guarda do Estado. No Capítulo II, es-
tão previstos, como obrigação do Estado, seis tipos de assistência: 1)
material; 2) saúde; 3) jurídica; 4) educacional; 5) social; 6) religiosa.

A assistência material refere-se a disponibilização de alimentação,
vestuário e instalações higiênicas adequadas. Em relação à saúde, o
detento tem o direito de receber atendimento médico, farmacêutico e
odontológico de caráter preventivo e curativo. O preso sem recursos
financeiros possui o direito de recorrer à assistência jurídica sob a res-
ponsabilidade das unidades da federação. Quanto ao acesso à educa-
ção, o Estado é obrigado a oferecer para o detento o ensino funda-
mental integrado ao sistema escolar. A assistência social tem um cará-
ter mais amplo e compreende desde o acompanhamento da rotina do
reeducando, até a sua preparação para o retorno à vida em sociedade.
A assistência religiosa é garantida com liberdade de culto e o preso
não está obrigado a participar das atividades desenvolvidas pelas di-
versas entidades religiosas que atuam no sistema prisional.

No Capitulo III, estão regulamentadas as questões relativas ao tra-
balho. O trabalho do preso é considerado um dever social e condição
de dignidade humana, tendo as finalidades educativa e produtiva. A
Lei ainda determina que se ofereçam as condições adequadas de higi-
ene e segurança. Essas atividades profissionais não estão sujeitas ao
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a remuneração
não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. A remuneração deve se
destinar para a assistência à família e para as despesas pessoais do
preso. A pena do detento é reduzida em um dia para cada três dias
trabalhados.



6 Um breve perfil dos detentos do
Presídio Masculino de Florianópolis

Localizado nas proximidades da região central de Florianópolis, o
Presídio Masculino abriga uma população carcerária formada majori-
tariamente por jovens sem formação profissional. No quadro I, apre-
sentamos um perfil etário dos detentos.

QUADRO I

Perfil do detento por faixa etária
Faixa etária (%)

De 18 a 25 anos 39.9
De 26 a 30 anos 43.9
De 31 a 40 anos 9.6

+ de 41 anos 6.6
FONTE: PRESÍDIO MASCULINO DE FLORIANÓPOLIS/2002

Chama a atenção o fato de cerca de 84% dos detentos terem entre
18 e 30 anos de idade. Isso reforça ainda mais a necessidade de se
estabelecer iniciativas que possam de fato ressocializá-los para o retor-
no à liberdade. No quadro seguinte destacaremos qual era profissão
exercida antes de chegarem ao Presídio.

QUADRO II

Atividades profissionais que o detento exercia
Profissão Em (%)

Desempregado 27.5
Pedreiro 19.1

Pintor 13.9
Comerciante 10.2

Cozinheiro 6.9
Outras 22.4

FONTE: PRESÍDIO MASCULINO DE FLORIANÓPOLIS/2002

No quadro II podemos verificar que, no momento em que come-
teram o delito pelo qual cumprem pena, estavam desempregados quase
um terço dos presos. Também notamos que a maior parte exercia ati-
vidades profissionais de baixa escolarização. No quadro III destacare-
mos quais são os tipos de delitos mais comuns entre os detentos.



7QUADRO III

Tipos de delitos cometidos pelos detentos
Delitos por artigo Em (%)

Artigo 157 (assalto) 31.1
Artigo 12 (tráfico) 29.7
Artigo 155 (furto) 18.4

Artigo 121 (homicídio) 8.4
Outros 12.4

FONTE: PRESÍDIO MASCULINO DE FLORIANÓPOLIS/2002

Conforme podemos verificar no quadro acima, a maior parte dos
detentos chegou ao Presídio por delitos como tráfico de drogas, furto
e assalto, o que indica a necessidade de se oferecerem perspectivas
profissionais para que essas pessoas não voltem a cometer novamente
os mesmos delitos quando retornarem à convivência social.

O Presídio sempre teve problemas comuns aos dos demais presí-
dios do país: tentativas de fugas, brigas, desacatos e rebeliões, além de
também abrigar um número de detentos (311) muito acima de sua
capacidade legal (160), caso fossem respeitados os requisitos quanto à
ocupação das celas, fixados na Lei de Execução Penal.

Com um quadro dessa natureza, logo se imaginaria que o Presídio
Masculino de Florianópolis permaneceria como um lugar marcado
pela tensão e pela possibilidade permanente de fugas e rebeliões. Essa
situação começo a se inverter em 1997, quando se iniciou o Programa
Cidadania em Cadeia, com a instalação da primeira empresa que ofe-
receu ocupação profissional para os detentos.

As experiências de trabalho com os
detentos do Presídio de Florianópolis

Papel da Terra: a primeira empresa a atuar no Presídio

A empresa de papel reciclado Papel da Terra foi pioneira na im-
plantação de oficinas de trabalho para os detentos do Presídio Mas-
culino de Florianópolis. Esse pioneirismo nasceu de uma experiên-
cia pessoal de sua proprietária, Zuleica de Medeiros, no Presídio da
Papuda no Distrito Federal. Professora do Departamento de Artes
da Universidade de Brasília (UnB), Zuleica havia iniciado um traba-



8 lho semelhante com os detentos da capital federal, mas teve que
abandoná-lo após uma grande rebelião inviabilizar a continuidade
de sua iniciativa. Com isso, mudou-se para Santa Catarina disposta
a continuar a experiência em condições diferentes das existentes na
capital federal, pois o Presídio de Florianópolis abriga um número
de presos bem menor.

Ao chegar, ela procurou o Presídio Masculino e propôs a instalação
de uma oficina de papel reciclado nas dependências daquela unidade
prisional. Inicialmente, ela conseguiu um pequeno espaço, onde se
instalou e passou a treinar os presos encaminhados para a atividade.
Até então, tudo ocorria de maneira informal, não havia nenhum con-
vênio oficializado, mas o sucesso da experiência despertou o interesse
do Presídio em formalizá-la, para atrair outros empresários.

Num evento público ocorrido em 1999, foi formalizado um con-
vênio entre a empresa Papel da Terra e a Secretaria de Justiça e Ci-
dadania, com duração de quatro anos.5  Esse convênio criou as se-
guintes obrigações: o compromisso do Presídio é oferecer o espaço
físico para a instalação das oficinas e o número de presos necessários
para o trabalho; enquanto a empresa se compromete a remunerar os
detentos em no mínimo 2/3 do salário mínimo, além de fornecer o
chamado “kit dignidade”.6  A jornada de trabalho foi fixada em 40
horas semanais de segunda à sexta-feira. Nessa mesma cerimônia, o
governador resolveu estimular iniciativas semelhantes para todo o
sistema prisional do Estado, elegendo a experiência desenvolvida da
Papel da Terra como modelo.

Atualmente, os trabalhos desenvolvidos pela Papel da Terra bene-
ficiam 15 detentos. As folhas de papel reciclado são produzidas no
Presídio e se transformam em agendas, blocos para recados, cartões,
caixinhas para embalagens, porta-retrato, cadernos e etc. Na produ-
ção das folhas de papel, os presos utilizam restos de cana-de-açúcar,
grama, eucalipto, bananeira e outros.

A empresária Zuleica de Medeiros se mostra orgulhosa pelo fato
de os presos que trabalham na oficina da Papel da Terra manipularem
diariamente estiletes, barras de ferro e outros instrumentos e nunca
terem tentado organizar uma rebelião, comportando-se como traba-

5 Convênio
semelhante foi

firmado com todas
as empresas que

passaram a atuar no
Presídio Masculino.

6 Trata-se de uma
cesta contendo

sabão em pó,
desodorante,

sabonete, aparelho
de barbear, xampu,

creme dental, etc.



9lhadores em situação de liberdade. Segundo ela, os detentos valori-
zam o que alcançaram e sabem que uma rebelião ou briga entre eles
pode colocar todo o Programa em risco. Zuleica afirma que a experi-
ência tem se mostrado muito eficaz na “reciclagem de vidas”.

 A empresária não considera apenas os aspectos econômicos como
os benefícios mais imediatos para quem emprega a mão-de-obra do
preso. Segundo ela, a baixa remuneração e a ausência de obrigação em
arcar com os direitos trabalhistas não são tão importantes quanto à
“excelente” qualidade da mão-de-obra do detento. A empresa não
possui nenhuma linha de produção de papel reciclado fora dos muros
do Presídio. Apenas a transformação do papel num produto final é
feita fora do ambiente da prisão. Portanto, não houve substituição de
mão de obra regular pela do detento em razão de a empresa ter inici-
ado suas atividades no sistema prisional de Florianópolis.

A Mensageiro dos Ventos

Antes de instalar uma unidade de produção nas dependências do
Presídio Masculino de Florianópolis, Selma Santos Fernandes, propri-
etária da Mensageiro dos Ventos, já havia trabalhado em campanhas
de prevenção ao HIV/AIDS em organismos internacionais e em ONGs.
Sua experiência com os detentos ocorreu após receber um convite de
Zuleica de Medeiros no ano de 1998.

Selma foi convencida a se instalar no Presídio após Zuleica ter
relatado a sua experiência de um ano com a oficina de reciclagem,
além de lhe dar ótimas referências acerca da qualidade do trabalho
desenvolvido pelos detentos.

Empregando cerca de 30 presos, a Mensageiro dos Ventos produz
móbiles, sino dos ventos e birutas, que são utilizados para decorar
apartamentos, casas, lojas e escritórios. A montagem de todo esse
material é feita dentro do Presídio. Selma relata que o detento produz
um material de alta qualidade e que isso é um dos principais motivos
que a faz manter a sua linha de produção dentro do sistema prisional.

Questionada sobre as vantagens financeiras obtidas por quem con-
trata a mão-de-obra no sistema prisional, Selma reconheceu também
ser esse um fator de estímulo, mas ponderou para o risco de o empre-



10 sário ter que assumir os prejuízos da perda de material e maquinário,
em decorrência de rebeliões ou brigas que podem ocorrer a qualquer
momento no interior do Presídio.

Ela se diz muito estimulada a ampliar a quantidade de detentos
envolvidos com os trabalhos, já que a demanda por seus produtos vem
aumentando. Porém, vê nas restrições físicas existentes no Presídio
um obstáculo para a expansão de sua linha de produção. A Mensagei-
ro dos Ventos emprega, atualmente, um egresso que havia trabalhado
na oficina do Presídio Masculino. Por ser desenhista, esse egresso exer-
ce uma função de coordenação de atividades e é considerado impor-
tantíssimo para o desenvolvimento de novos produtos. A montagem
da oficina no Presídio não provocou qualquer redução de postos de
trabalho na Mensageiro dos Vento.

Oficinas de extensões Fortaleza e
fábrica de grampos Monte e Brinque

São iniciativas que chegaram ao Presídio em razão da repercus-
são do trabalho já desenvolvido pelas empresas Papel da Terra e Men-
sageiro dos Ventos. Alceu Lisboa, proprietário da oficina de exten-
sões elétricas, soube das experiências de trabalho com detentos por
meio da Pastoral Carcerária. Como precisava expandir a empresa
que funcionava na sua residência, resolveu visitar o Presídio para
conhecer os trabalhos.

Alceu relata que a partir desse momento viveu um grande pro-
cesso de transformação na visão que tinha sobre o preso. “Antes eu
queria ver qualquer pessoa na minha frente, menos um preso”, afirma
Alceu. “Pensava que eles tinham que morrer, mas depois de conhecer a
realidade do Presídio vi que as coisas não eram da forma que eu imagi-
nava”, conta.

Empregando dois detentos, Alceu Lisboa espera melhorias no
mercado para oferecer mais trabalho para os presos. A empresa ainda
funciona em sua própria residência e com o mesmo número de funci-
onários que possuía antes utilizar a mão-de-obra de detentos. Ele diz
que, caso consiga ganhar mercado, priorizará o aumento de produção



11dentro do Presídio. Isso é possível porque as atividades realizadas pe-
los detentos podem ser desenvolvidas na própria cela.

O proprietário da empresa Monte e Brinque, Hélio da Silva, tam-
bém chegou ao Presídio após tomar conhecimento de que os presos
desenvolviam atividades profissionais para algumas empresas. Procu-
rou obter mais informações e visitou as experiências desenvolvidas
antes de decidir utilizar a mão-de-obra dos detentos.

Fabricante de grampos para roupas, lixas para os pés e brinquedos
educativos, ele destaca algumas vantagens na utilização da mão-de-
obra do detento: 1) a qualidade da mão-de-obra; 2) a criação de boas
perspectivas para o preso após o cumprimento da pena; e 3) o baixo
custo da mão-de-obra. Na opinião de Hélio da Silva, é necessário mai-
or sensibilização dos empresários no sentido de não só empregar os
presos que estão cumprindo pena, como também de oferecer oportu-
nidades para os que voltam à sociedade. Hélio afirma que a empresa
deve absorver alguns dos detentos que hoje trabalham no Presídio,
tão logo concluam o cumprimento de suas penas.

Empregando 120 detentos, a Monte e Brinque também conta com
a possibilidade de ampliar suas atividades pelo fato de os presos ape-
nas montarem as peças de seus produtos, uma tarefa que eles podem
executar nas próprias celas. Segundo Hélio da Silva, o trabalho com os
detentos não provocou demissão de funcionários na sua empresa.

Outras atividades profissionais realizadas no Presídio

Além das empresas já destacadas, existem outras iniciativas. Uma
delas é a marcenaria, que absorve a mão de obra de três detentos e
que foi montada por um preso que buscava ocupar o tempo ocioso.
Mesmo após ele ter sido transferido para uma unidade prisional do
interior, a marcenaria permaneceu funcionando e atualmente produz
berços, cadeiras, mesas, tábuas de churrasco e bancos de igrejas. Os
produtos são feitos sob encomenda e a renda vem sendo revertida
para as famílias dos detentos envolvidos com o trabalho.

Há outras atividades mais esparsas vinculadas à produção de arte-
sanato. Alguns familiares de presos trazem a matéria-prima para que
eles produzam tapetes, bonecas de pano e quadros com acabamento



12 de bordados. Segundo Luiz Francisco Darella Neto, administrador do
Presídio, essas atividades ocupam 90 presos simultaneamente.

Os impactos das atividades
internas para o Presídio

Esse conjunto de atividades vem provocando impactos que po-
dem ser mensurados por meio do decréscimo nos números de fugas,
brigas, desacatos, princípios de rebelião, tentativas de fuga, tentativas
de suicídio e homicídios no interior do Presídio. O quadro IV traz os
dados acerca do número de fugitivos desde o ano de 1997 até o ano de
2002. Os dados do último ano estão atualizados até 31/07.

QUADRO IV

Nº de fugitivos 1997-2002
1997 31
1998 10
1999 02
2000 02
2001 01
2002 01

FONTE: PRESÍDIO MASCULINO DE FLORIANÓPOLIS

No quadro IV, podemos verificar que a quantidade de fugas no
Presídio caiu significativamente desde o período em que os detentos
passaram a desenvolver atividades profissionais no interior do Presí-
dio. No próximo quadro verificaremos como se comportaram os nú-
meros referentes a brigas e desacatos.

QUADRO V

Nº de brigas e desacatos  1997-2002
1997 37
1998 26
1999 26
2000 16
2001 03
2002 00

FONTE: PRESÍDIO MASCULINO DE FLORIANÓPOLIS



13As informações contidas no quadro V, também revelam o impacto
positivo de se ocupar o tempo ocioso dos detentos. Desde 1998, o nú-
mero de brigas e desacatos declinou de 26 para três em 2001, e zero
até 31/07/2002. No quadro VI, traremos informações acerca da quan-
tidade de tentativas de rebelião.

QUADRO VI

Nº de tentativas de rebelião
1997 03
1998 02
1999 06
2000 01
2001 00
2002 00

FONTE: PRESÍDIO MASCULINO DE FLORIANÓPOLIS

Do quadro VI podemos visualizar uma concentração no número
de tentativas de rebelião em 1999, segundo ano de funcionamento do
Programa. Nos anos subseqüentes não se registrou nenhuma tentativa
de rebelião. Apenas em 1999 houve uma rebelião. No próximo quadro
apresentaremos o número de tentativas de fuga.

QUADRO VII

Nº de tentativas de fuga
1997 12
1998 16
1999 16
2000 11
2001 03
2002 00

FONTE: PRESÍDIO MASCULINO DE FLORIANÓPOLIS

A leitura do quadro VII também permite afirmar o impacto positi-
vo do Programa. Desde que esta experiência foi implementada, o nú-
mero de tentativas de fuga declinou de 16 em 1999 para três em 2001.
Até o mês de julho de 2002 não ocorreu nenhuma tentativa de fuga. O
número de homicídios no Presídio será destacado no próximo quadro.



14 QUADRO VII

Nº de homicídios
1997 02
1998 02
1999 03
2000 00
2001 01
2002 00

FONTE: PRESÍDIO MASCULINO DE FLORIANÓPOLIS

Do quadro VIII, conclui-se que o número de homicídios no interi-
or do Presídio também é pequeno. Porém, também podemos afirmar a
existência de uma sensível redução nesses números quando compara-
mos os anos de 1999 e 2001. Destaca-se ainda a inexistência de homi-
cídios no ano 2000 e em 2002, até julho..

Um dado que comprovaria ainda mais a eficiência do Programa
Cidadania em Cadeia, refere-se ao número de egressos que voltaram a
cometer delitos. Porém, esses dados não estão disponíveis e são difí-
ceis de serem mensurados isoladamente para um único sistema
prisional. Uma pessoa que ficou detida num determinado lugar evita
cometer um outro crime no mesmo local quando volta à liberdade.

A avaliação do Programa na voz dos detentos

No relato dos detentos, nota-se que o desenvolvimento de ativida-
des profissionais dentro do Presídio traz dois tipos de benefícios dire-
tos: 1) o fato de estar ocupado evita que o preso busque alternativas de
fuga e também diminui a ocorrência de brigas com outros detentos; 2)
o salário resultante da atividade profissional, por menor que seja, serve
para ajudar na manutenção de suas famílias, o que provoca uma di-
minuição no sentimento de culpa que carregam e também funciona
como uma maneira de manter o vínculo familiar. Muitos depoimentos
vão nessa direção.

O detento Jorge Simões de Oliveira, condenado a 13 anos de pri-
são por homicídio e funcionário da oficina de reciclagem de papel, diz
que o fato de exercer uma atividade profissional no interior da prisão
faz o tempo passar mais rápido e além disso é uma forma e permite que
ele contribua com o sustento dos quatro filhos e da esposa. Ele tem espe-



15rança de que a atividade profissional aprendida no Presídio seja a sua
alternativa de sobrevivência quando voltar à liberdade.

Desenvolvendo atividades de montagem de extensões de fios para
a empresa Fortaleza, Antonio Carlos Rodrigues dos Santos, conde-
nado a 16 meses de prisão por assalto a mão armada afirma que o
fato de trabalhar no Presídio pode fazer com que ele tenha uma ima-
gem melhor lá fora e consiga um emprego rapidamente para continuar
ajudando no sustento dos seus quatro filhos. Para ele, o trabalho reli-
gioso também contribui para uma expectativa positiva em relação ao
momento da liberdade.

O outro montador de extensões de fios da Fortaleza, Denis Carlos
da Silva, condenado a 12 anos por homicídio, relata a mudança de seu
comportamento após o início de suas atividades profissionais no inte-
rior do Presídio. Segundo ele, não só o fato de trabalhar o tornou uma
pessoa mais calma, como também todos os detentos também estão bem
mais calmos.

Um outro relato importante é de Charles Martins, condenado a
quatro anos de prisão por tráfico de drogas. Ele conta que o trabalho o
faz esquecer a condição de preso e contribui para a recuperação da auto-
estima. Lembra que a sua realidade no Presídio antes de trabalhar era
a de uma pessoa que andava de cabeça baixa e que não via mais ne-
nhum sentido na vida.

Outros atores e o Programa Cidadania
em Cadeia para o Direito do Futuro

Diversas entidades desenvolvem atividades dentro do Presídio Mas-
culino de Florianópolis ou são encarregadas de acompanhar o dia-a-
dia dos presos, bem como o tratamento que eles recebem. São exem-
plos os diversos segmentos religiosos, a Pastoral Carcerária e a Comis-
são de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa
Catarina (OAB-SC).

Os representantes das igrejas Assembléia de Deus, Batista, Católi-
ca, Congregação Cristã e Universal do Reino de Deus, todas com efe-
tiva atuação na assistência espiritual ao detento, revelam que desde o



16 momento em que as atividades profissionais começaram a ser desen-
volvidas pelos presos, eles se tornaram mais calmos e mais motivados
pela espera do momento da liberdade. Segundo os religiosos, essas ati-
vidades têm provocado um processo de ressocialização, além de au-
mentar a presença dos familiares dos presos nos períodos de visitas e
nas datas comemorativas, que se transformam em momentos de con-
fraternização entre os detentos e as suas famílias.

O presidente da OAB-SC em visita surpresa ao Presídio no dia 20/
02/2002 reconheceu a existência de superlotação, mas afirmou que essa
prisão apresenta uma perspectiva melhor de ressocialização de presos.
Quando indagado acerca de realidade de outras unidades prisionais do
Estado ele disse que, na penitenciária o problema é mais grave, porque
há apenas dois projetos de trabalho que envolvem alguns presos. Desta
forma não há como o sistema penal funcionar como previsto por lei.

Quem também procura destacar a importância do Programa Ci-
dadania em Cadeia é Antônio Boaventura dos Santos, ex-presidente
da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil
de Santa Catarina, e atual coordenador do Centro de Atendimento
das Vítimas de Crime, vinculado à mesma entidade. Segundo ele, a
realidade do Presídio no período até o ano de 1996 era péssima e lá
ocorriam maus tratos aos presos. Antônio Boaventura considera que
houve uma sensível mudança no ambiente do Presídio após a
implementação das atividades profissionais e dos cursos de alfabetiza-
ção. Como evidência dessa transformação, o advogado aponta que hoje
há uma relação muito boa entre os presos e os funcionários do Presí-
dio. Ele observa também que atualmente os detentos almejam muito
mais a liberdade para o reinicio de uma nova vida do que em períodos
anteriores, quando o objetivo principal era fugir antes do cumprimen-
to da pena. Para Antônio Boaventura, o Presídio perdeu o estigma de
“depósito de gente” e hoje reeduca o detento.

Duas mães de ex-detentos que hoje estão em liberdade, Cristina
Moraes e Roselene Sodré, concordam que o Presídio não é a escória
do mundo nem um depósito de seres irrecuperáveis, como antes pensa-
vam. Essa convicção surgiu depois que seus filhos cumprirem penas
de um ano no Presídio. Hoje, elas procuram, junto com os filhos,



17visitar os “amigos” que ainda estão por lá. Fazem parte de uma equi-
pe de voluntários formada para visitar os presos que não são visita-
dos pela família.

Outras atividades que fazem parte do
Programa Cidadania em Cadeia

Além das atividades profissionais dirigidas aos presos, também são
oferecidos cursos que vão desde a alfabetização até a profissionalização.
Todos são realizados no Presídio e estão articulados em parcerias com
órgãos do governo estadual e com uma universidade, por meio de re-
cursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Os cursos de alfabetização e o supletivo do 1º grau são oferecidos
pela Secretaria Estadual da Educação e ocorrem no interior da própria
prisão. A administração do Presídio organiza o espaço físico e a Secre-
taria de Educação fornece os professores e o material pedagógico. O
supletivo do 1º grau é oferecido e organizado da mesma maneira. To-
dos os presos considerados analfabetos e os que não completaram o 1º
grau têm direito a freqüentar esses cursos.

Os cursos profissionalizantes resultam de uma parceria da Secre-
taria de Justiça e Cidadania com a Universidade do Vale do Itajaí (Uni-
vali), e conta com recursos do FAT. A população do Presídio Masculi-
no se beneficia de cursos profissionais em cozinha industrial, manu-
tenção de prédios, artesanato, garçom com noções de espanhol, cabe-
leireiro e técnico na área de conservas.

Conclusão
Tudo o que vem sendo desenvolvido contribui para que uma pes-

soa entre no Presídio e em momento nenhum se sinta tomada pelo
medo de uma rebelião ou de alguma violência. Em todos os locais de
trabalho os presos manipulam uma série de ferramentas que poderi-
am ser utilizadas para desencadear uma briga ou até mesmo uma re-
belião. Porém, fica claro que o preso se comporta como um profissio-
nal em liberdade e que busca cumprir sua jornada de trabalho não só
para receber o salário, mas também para se beneficiar da redução da



18 pena em um dia para cada três dias trabalhados. A perspectiva é a de
“pagar” pelo delito que cometeu e buscar uma nova oportunidade
quando a liberdade for reencontrada.

Destaca-se também o perfil dos empresários que atuam no Presí-
dio. Três deles já tinham algum histórico de envolvimento com traba-
lhos sociais. O empresário que ainda não havia vivenciado nenhum
tipo de trabalho social relata ter havido uma mudança significativa na
sua vida após o início de sua convivência com os presos.

Não se deve escamotear os benefícios que são destinados aos em-
presários que empregam mão-de-obra do sistema prisional. Porém,
mesmo que se considere muito baixo o valor de 3/4 do salário mínimo,
acrescentado de um “kit cidadania”, o significado que essas atividades
têm para o detento é incalculável. Mais que o valor financeiro recebi-
do, a experiência profissional do preso tem contribuído para a manu-
tenção do laço familiar e para que suas perspectivas de retorno à soci-
edade sejam bem melhores.

Todos os detentos estão envolvidos com algum tipo de atividade.
Os que não estão nas oficinas de trabalho acabam sendo direcionados
para os cursos de formação profissional ou de alfabetização.

Experiências como esta inovam não por trazer algo que é inédito
na sociedade, mas por fazer o que nesse país tem sido muito difícil,
principalmente em se tratando de sistema prisional: cumprir o que
está previsto na lei.
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Apresentação
O Programa Formação de Parcerias e Geração de Renda nas Co-

munidades Rurais do Município de Lontras é uma iniciativa conjunta
da equipe técnica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural,
Agricultura e Meio Ambiente, e da equipe local da Empresa de Pes-
quisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. (Epagri),
ligada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricul-
tura de Santa Catarina. O Programa criou um espaço democrático de
diálogo entre o poder público e as associações comunitárias e de pro-
dutores do município, efetivado no Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Rural (CMDR).

O CMDR é o órgão responsável pela formulação das políticas de
desenvolvimento rural e pela decisão sobre o uso dos recursos públi-
cos, dos equipamentos da Prefeitura e pelo investimento na área rural.
A atribuição de decidir sobre o uso dos recursos do Programa Nacional
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4 de Fortalecimento da Agricultura Familiar, na linha Infra-estrutura e
serviços nos municípios (Pronaf/Infra-estrutura), do governo federal,
efetivou o CMDR como um fórum ativo e participativo. Meios de
produção, que antes eram precariamente utilizados, passaram a ser
gerenciados pelas associações e, nesse processo, a ser efetivamente
utilizados, propiciando a infra-estrutura necessária para o incremento
da renda dos pequenos agricultores e para a melhora na qualidade de
vida das famílias dos produtores.

O Lugar
O município de Lontras está localizado no Alto Vale do Itajaí, Santa

Catarina, e é assim chamado porque, no passado, esse mamífero habi-
tava a região. A maior parte da população – 7.936 habitantes (IBGE,
1996) – descende da colonização alemã (iniciada em 1890) e italiana.
Lontras desmembrou-se do município de Rio do Sul, emancipando-
se em 31/12/1961.

Apesar de atualmente existirem alguns empreendimentos indus-
triais (principalmente têxteis) e comerciais, a história, e o presente,
indicam a atividade agropecuária de subsistência, diversificada, como
formadora da identidade do município. Há controvérsias em relação
aos dados: o IBGE (1996) contabiliza 38,7% das pessoas como popu-
lação rural, a partir da localização da residência fora do perímetro ur-
bano. Os técnicos da Prefeitura contestam esse valor, indicando que
pelo menos 60% da população vive da atividade rural, argumentando
que grande parte das propriedades do perímetro urbano tem perfil
rural – o que pôde ser observado durante a visita de campo.

A topografia não favorece as atividades agropecuárias rentáveis:
apenas 20% da terra é plana, 40% é ondulada e 40% montanhosa. Além
disso, apesar da presença abundante de água, o solo é considerado
pobre. A maior parte dos agricultores possui uma pequena proprieda-
de (o censo agropecuário do IBGE, 1985, indicou que 68% das propri-
edades têm até 20 hectares), na qual praticam a agropecuária
diversificada: quase todos cultivam hortaliças, plantam cebola, milho,
fumo, mandioca, batata inglesa, feijão e arroz, dentre outros cultivos;



5possuem rebanhos (bovino, suíno e ovino principalmente); praticam a
apicultura e a piscicultura. Nessa diversidade, as famílias produzem
quase tudo de que necessitam. Algumas dessas atividades geram ren-
da, mas de forma instável e limitada.

Fontes de renda
De modo geral, nenhuma dessas atividades predomina nas pro-

priedades, e os agricultores trabalham um pouco com cada produto.
Como fonte de renda, além da agropecuária de subsistência, destaca-
se a venda de fumo, de cebolas e do mel. A atividade que produz
entrada de dinheiro para o agricultor varia dependendo do mercado e,
como todos praticam a agricultura familiar em pequenos lotes, essa
dependência ocorre numa situação de extrema vulnerabilidade, com
exíguo poder de barganha em relação aos compradores.

Vários depoimentos de agricultores e de técnicos indicaram que
até a década de 80 o leite era a atividade que gerava renda, mas nin-
guém soube indicar as razões para que ela tivesse sido abandonada
durante a década de 90. O fumo parece ser, atualmente, o cultivo que
propicia geração de renda mais “estável” nos últimos anos. Uma falsa
estabilidade, que gera muitos desconfortos e precauções: no depoi-
mento dos técnicos percebe-se o incomodo com os efeitos nocivos do
produto final, enquanto os agricultores mais antigos se mostram rece-
osos quanto às artimanhas da indústria fumageira.

Para que o agricultor possa vender seu fumo a essa indústria, ele
deve comprar todos os insumos (semente, adubos, venenos, etc.) in-
dicados pela indústria que, normalmente, financia “sem juros” a aqui-
sição desses. É possível obter financiamento de outras fontes para a
aquisição desses insumos, mas aí o desafio passa a ser operacional (de
quem comprar, onde, etc.), tarefa que ninguém se aventura a empre-
ender. O fumo cultivado em estufas é vendido por um preço melhor,
mas aí o agricultor precisa construir estufas de acordo com as
especificações técnicas da indústria, que, normalmente, presta asses-
soria e concede financiamento para a construção. Nesses casos, o pa-
gamento do valor financiado se dá no prazo de seis anos.



6 A desigualdade no poder de barganha entre as partes é tamanha
que resta ao agricultor aceitar as condições impostas ou não traba-
lhar nesse cultivo. José, um agricultor experiente, comentou que em
2001 a indústria “soltou o laço” e, e em 2002, “prendeu” uma série
de agricultores que aumentaram a área destinada a esse plantio. Com
a sabedoria de quem ganhou muito dinheiro na última safra de fumo
(o suficiente para comprar um caminhão, alvo de admiração), José
comenta que no ano passado o preço do fumo subiu, ficando “quase
irreal”, e com isso alguns agricultores que tinham pequenas áreas
destinadas a esse cultivo foram seduzidos, abandonando outros cul-
tivos para destinar tempo, trabalho e terreno para o plantio do fumo.
José, pelo contrário, reduziu a sua área de plantio, prevendo preços
menores – o preço oferecido só é definido pela indústria após a co-
lheita da safra.

Como o fumo, todos os cultivos dependem de atividades que agre-
guem valor ao trabalho do agricultor para que se possa obter uma
remuneração melhor. As atividades que agregam valor ao trabalho do
agricultor, por sua vez, dependem da disponibilidade de meios de pro-
dução (máquinas, equipamentos, instalações, etc.). Na maior parte
das vezes, a escala de produção do agricultor familiar não compensa a
posse desses equipamentos. Assim, normalmente tais atividades são
desempenhadas por intermediários, os quais conseguem trabalhar
numa escala que os produtores, isolados, não conseguem alcançar.
Diferentemente do fumo, os outros cultivos podem ser beneficiados
sem a intervenção das indústrias.

A possibilidade de o pequeno agricultor também executar algu-
mas atividades da cadeia produtiva, a fim de agregar valor ao fruto do
seu trabalho, é pré-requisito para a criação das condições que lhe per-
mitam permanecer na terra e melhorar sua qualidade de vida. Para
que o agricultor possa internalizar essas atividades, ele precisa dispor
dos meios de produção. A escala de produção da agricultura familiar,
quase sempre, torna economicamente inviável a posse individual des-
ses equipamentos.



7Alguns dos meios de produção que melhorariam as condições do
trabalho do agricultor já estavam disponíveis para o uso dos agriculto-
res de Lontras no galpão da Prefeitura, mas eram precariamente utili-
zados e poderiam servir a práticas clientelistas que favoreceriam al-
guns em detrimento de outros. Diversos fatores contribuem para ex-
plicar a má aplicação dos recursos, dentre eles a distância entre a Pre-
feitura e as terras dos agricultores e a diferença entre o tipo de traba-
lho do agricultor e o dos servidores municipais.

Como em muitas regiões em que prevalece a agricultura famili-
ar, as terras dos agricultores se encontram espalhadas, dispersas ao
redor de um centro municipal, alguns lotes mais próximos e outros
muito distantes. No caso de Lontras, soma-se a isso a ondulação do
terreno. Para alguns agricultores, ir até a Prefeitura significa abrir
mão de um precioso tempo de trabalho. Fazer a reserva para o uso
do trator, por exemplo, pode implicar algumas horas não trabalhadas
em outras atividades.

O tipo de trabalho do agricultor e do servidor municipal é dife-
rente em diversos aspectos, dentre eles a temporalidade. A natureza
do trabalho de um agricultor familiar implica sujeição as intempéri-
es climáticas: se chover, algumas atividades se inviabilizam. Os ser-
vidores municipais (como os tratoristas) estão sujeitos a outra lógica
de trabalho, com tempo previamente determinado, independente-
mente de São Pedro.

Para ilustrar o tipo de empecilho que essa diferença representa,
vamos imaginar que um agricultor tenha feito a reserva de um trator
para uma quarta-feira e que nesse dia tenha chovido intensamente.
Esse agricultor estará impedido de fazer um uso útil do equipamento.
Se na quinta-feira continuar a chover, mesmo que na sexta o sol volte
a raiar, o solo ainda não estará em condições de “receber” os serviços
do trator. Nesse caso, o trator só poderia ser utilizado no sábado, dia
em que o tratorista não trabalha. Resultado: o equipamento e o servi-
dor municipal não trabalharam, o agricultor não conseguiu utilizar o
equipamento quando previsto e necessário, e é provável que na segun-
da-feira já exista outra reserva para o uso do trator.



8 O Semear do Programa
O Programa de Formação de Parcerias e Geração de Renda teve

início oficial em julho de 1997. O processo que gerou condições favo-
ráveis à sua implantação remetem à passagem da década de 1980 para
a de 90, com a formação da equipe responsável pelo Programa e pela
criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR),
em 92. Inicialmente formalizado como um fórum consultivo, o CMDR
passou por uma série de alterações substanciais no decorrer do tempo.

No mesmo ano, a legislação municipal foi alterada, passando a
atribuir poder deliberativo ao Conselho. A alteração, contudo, não
garantiu a efetivação desse poder nem sequer do funcionamento do
CMDR. Nos  primeiros anos, portanto, o Conselho foi inoperante,
para não dizer inexistente. De acordo com os depoimentos dos técni-
cos da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural, Agricultura e
Meio Ambiente, nesse momento faltava vontade política para viabilizar
o funcionamento do Conselho. Também faltava, segundo esses técni-
cos, legitimidade para que os representantes de cada comunidade re-
presentassem os agricultores – todos os “representantes” eram, nessa
fase, escolhidos pelo Poder Executivo.

Apesar do desconforto dos técnicos com essa situação, eles alegam
que não havia condições de alterá-la naquele momento. A oportuni-
dade surgiu em 1996, ano em que o município foi incluído no Pronaf/
Infra-estrutura. “No início de 1997, um grupo-tarefa percorreu o mu-
nicípio, em reuniões com agricultores, arrecadando subsídios para a
elaboração do Plano Municipal [de Desenvolvimento Rural. Em julho
de 1997, numa assembléia que contou com a presença de aproxima-
damente 150 agricultores, quase 20% do total do município, o plano
foi retificado e aprovado”1 .

O Conselho Municipal do Pronaf (CMP) foi criado em novembro
de 1997, como órgão deliberativo responsável pelo gerenciamento dos
recursos do Pronaf/Infra-estrutura no município. O processo de for-
mulação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR), que
culminou com a criação do CMP, propiciou as condições necessárias
para que o perfil dos componentes do Conselho fosse diferente dos
“representantes” do CMDR. Os integrantes do CMP de fato repre-

1 Conforme texto
que consta no

questionário de
informações

complementares
enviado ao

Programa Gestão
Pública e Cidadania.



9sentavam suas comunidades, sendo por elas escolhidos sem a necessi-
dade de ter seus nomes sancionados pelo prefeito. O CMP passou a
ser composto pelo Prefeito, pelo presidente da Câmara dos Vereado-
res, pelo Secretário da Agricultura, por um assessor técnico (indicado
pelo prefeito) e por mais quatro conselheiros – os presidentes do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais, da Associação dos Apicultores, da
Associação dos Piscicultores, e o presidente do CMDR. Além disso,
garantia-se assento para o presidente de qualquer Associação que re-
presentasse os agricultores e se constituísse legalmente. Essa garantia,
e o bom trabalho do CMP, representaram um estímulo adicional para
a formação das associações comunitárias, e são a precondição para
que o Programa exista tal qual hoje em dia.

A ocupação do CMP, o surgimento de novas associações, a
efetividade das decisões do CMP e os frutos colhidos pelos próprios
agricultores em seus lotes – juntamente com o completo esvaziamen-
to do antigo CMDR – culminaram com a reestruturação deste ulti-
mo. Em 2002, uma lei municipal atribuiu ao novo CMDR o
gerenciamento de todos os planos municipais ligados à atividade ru-
ral. A lei preservou as conquistas do CMP e extinguiu a divisão entre
os dois conselhos.

O Programa de Formação de Parcerias e Geração de Renda é fruto
da iniciativa conjunta da equipe (seis pessoas) da Secretaria de Agri-
cultura com a equipe local (três pessoas) da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. (Epagri), liga-
da à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura.
A sintonia e a sinergia das duas equipes é tamanha que qualquer pes-
soa que não tenha sido formalmente apresentada aos técnicos tem
dificuldade para identificar a instituição de origem de cada um. Mes-
mo os agricultores freqüentemente confundem quem é da Prefeitura
e quem é da Epagri.

O Programa e as Parcerias
A própria união entre os técnicos da Prefeitura e da Epagri pode ser

considerada a parceria pioneira que plantou as condições para os bons



10 frutos colhidos pelo Programa e que, antes disso, garantiu as condições
democráticas de funcionamento do CMDR. A sinergia entre as duas
equipes foi construída ao longo de aproximadamente 10 anos: a primei-
ra das nove pessoas dessa equipe começou a trabalhar em 1987, e a
partir daí os outros foram se agregando ao grupo. O último a se juntar
foi o veterinário, em 1996. Eles nunca foram ameaçados pela alternân-
cia dos grupos políticos que assumiram a prefeitura nesse período,2

embora tais grupos estivessem aparentemente descomprometidos com
o que o Programa se tornou. Todos os integrantes da equipe são funcio-
nários de carreira e buscam a democratização do espaço público e o
aprofundamento da parceria com a rede associativista.

Do lado da Prefeitura, os técnicos foram se alternando no cargo de
secretário municipal de Agricultura, o que acabou servindo para au-
mentar a cumplicidade entre eles. Do lado da Epagri3 , os técnicos
comentam que, nos últimos anos, a empresa de extensão rural assu-
miu, além da preocupação técnica, uma preocupação social (relativa à
organização social dos produtores) na prestação dos serviços.

A união das duas equipes está por trás do crescimento da rede
associativista em Lontras, que em agosto de 2002 já conta com 10
associações, além de outros grupos que estavam se organizando. Inici-
almente se formaram as associações de produtores (Apilo e Alapi),
abertas a todas as pessoas do município, sendo que a Alapi conta, tam-
bém, com produtores de outros municípios da região. Aos poucos, os
produtores foram percebendo o potencial da união, alimentando a
vontade de formar associações comunitárias que representassem os
seus interesses em todas as atividades. A falta de legitimidade dos
“representantes” que ocupavam o CMDR, em sua fase inicial, e a
efetividade do CMP, foram insumos para que os próprios produtores
se unissem aos técnicos na formação das associações comunitárias,
que em agosto de 2002 eram oito e agregavam 460 sócios (aproxima-
damente 60% das famílias rurais, segundo os dados do IBGE, ou cerca
de 40%, segundo as estimativas da Prefeitura):

Associação dos Piscicultores de Lontras (Apilo)
Associação Lontrense de Apicultores (Alapi)
Associação Comunitária de Dona Paula (ACDP)

2 PFL, PMDB e o
antigo PPB haviam
assumido o poder

municipal ao longo
dos últimas anos.

3 A Epagri resultou
da união, em 1991,

da Associação de
Crédito Rural de SC

(Caresc), com a
Empresa de

Pesquisa
Agropecuária de SC

(Empasc) e com a
Associação de

Crédito e Assistência
Pesqueira do Estado

de SC (Carpesc).



11Associação Comunitária de Ribeirão Pinheiro (ACORP)
Associação Comunitária de Cotias e Pomerana (ACCOP)
Associação Comunitária de Concórdia (ACCO)
Associação Comunitária de Lontrinhas (ACOL)
Associação Comunitária de Margem Esquerda (ACOM)
Associação Comunitária de Alto Subida e Atafona (ACOAS)
Associação Comunitária Ribeirão do Salto (ACORS)

Cada associação possui seu próprio regimento e define seu modus
operandi, elegendo seus representantes e criando seus próprios meca-
nismos de fiscalização. Sempre que necessitam, as associações con-
tam com o apoio sociotécnico dos profissionais da Prefeitura e da
Epagri, preservando sua autonomia. No Conselho Municipal de De-
senvolvimento Rural, efetiva-se a parceria entre as associações e, de-
las, com o Poder Público.

Os recursos do Pronaf/Infra-estrutura são considerados um insumo
essencial para a consolidação do Programa e, principalmente, do pro-
cesso democrático que o sustenta. Nesse sentido, todos indicam a Caixa
Econômica Federal, responsável pelo repasse e pela fiscalização dos
recursos, como uma parceira do Programa.

O atual CMDR é composto pelo: prefeito, pelo presidente da Câ-
mara de Vereadores, pelo secretário de Agricultura, por um assessor
técnico (nomeado pelo prefeito), por um representante da Epagri, pelo
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pelos presidentes
de cada uma das dez associações, por um Representante da CRAVIL
(sindicato regional) e por dois representantes dos jovens rurais (elei-
tos pelas associações). O CMDR realiza reuniões mensais, nas quais
os representantes trocam informações, apresentam suas demandas,
discutem e definem o que fazer com os recursos destinados ao inves-
timento na área rural.

O Programa
O Programa pode ser dividido em duas partes: o financiamento

das metas do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural com os re-



12 cursos, principalmente, do Pronaf/Infra-estrutura; e a organização co-
munitária, por meio da participação das associações no CMDR. O fi-
nanciamento do Programa foi dividido entre os recursos do Pronaf/
Infra-estrutura, a Prefeitura e as associações. Entre 1997 e 2001, o In-
vestimento realizado foi de R$ 681.526,50, assim distribuídos (valores
em R$):

Ano Investim. Pronaf (%) Prefeitura (%) Associaçoes (%)
1997/98 242.733,72 186.371,78 (76,8) 46.361,94 (19,1) 10.000,00 (4,1)

1998/99 114.388,74 91.881,54 (80,3) 17.507,20 (15,3) 5.000,00 (4,4)

1999/00 161.904,04 146.904,04 (90,7) 10.000,00 (6,2) 5.000,00 (3,1)

2000/01 162.500,00 150.000,00 (92,3) 7.500,00 (4,6) 5.000,00 (3,1)

Total 681.526,50 575.157,36 (84,4) 81.369,14 (11,9) 25.000,00 (3,7)

Por meio da participação das Associações, foram definidas algu-
mas áreas prioritárias para o Investimento, todas visando melhorar as
condições de trabalho: equipamentos para o preparo do solo, facilida-
des na aquisição de insumos, adição de valor ao trabalho do agricultor
e meios de escoamento do excedente produzido. Além do Investimen-
to realizado na profissionalização e no treinamento dos agricultores,
algumas frentes de ação se destacam:

 Incentivo a Produção: promove o melhor uso dos equipamen-
tos da Prefeitura. Dos tratores que existiam na Prefeitura, somente
dois puderam ser aproveitados. Com os recursos do Pronaf/Infra-es-
trutura, foram adquiridos três novos tratores, além de outros vinte equi-
pamentos para o manejo do solo. Por meio do CMDR, a Prefeitura
transferiu o serviço para as associações: todos os equipamentos ficam à
disposição delas. Em muitos casos, associações próximas dividem en-
tre si a responsabilidade por um equipamento – foram construídos
galpões abertos, em mutirão, para abrigar as máquinas e os implementos
agrícolas. Cada Associação é responsável por alocar o uso dos equipa-
mentos para os agricultores, que assumem as despesas de funciona-
mento e manutenção. Antes disso, a Prefeitura registrava uma média
de 2,11 horas diárias para o uso desses equipamentos. No novo forma-
to organizacional, o tempo de uso aumentou em mais de 100%, pas-



13sando para uma média de 4,78 horas diárias. A Secretaria de Finanças
apontava, em 1998 e 99, um déficit de R$ 13 mil. No novo formato, o
CMDR já registrou um acúmulo de sobras (a diferença entre o que
cada associação gasta e o que arrecada pelo uso dos equipamentos) de
R$ 16 mil, recursos que são reinvestidos na própria comunidade. To-
dos os agricultores, membros ou não de alguma associação, têm acesso
ao uso dos equipamentos.

 Viabilização da Apicultura: possibilita o beneficiamento do mel.
A Prefeitura, em parceria com a Alapi, construiu a Casa do Mel, onde
é produzida a cera alveolada, fornecida aos apicultores. O espaço tam-
bém serve ao beneficiamento do mel bruto e ao armazenamento das
embalagens para a comercialização. A Casa do Mel possui o certifica-
do estadual de comercialização e faz parte da Federação das Associa-
ções de Apicultores de SC (FAASC), bem como da Confederação Bra-
sileira de Apicultura (CBA). O mel é comercializado em embalagens
com rótulos padronizados da Alapi e a identificação do produtor, que
é responsável pela comercialização do que produz. A Casa do Mel é da
Prefeitura, sendo administrada pela Alapi, que beneficia aproximada-
mente 30 toneladas de mel por ano (com capacidade de dobrar esse
volume). Além disso, apesar de não operar com produtos derivados do
mel, a Alapi estimula e assessora os produtores para essas atividades.

 Incremento da Piscicultura: promove a piscicultura e garante a
produção de alevinos em Lontras. A Prefeitura, em parceria com a
Apilo, construiu a Estação de Produção de Alevinos II, barateando o
custo para os produtores, garantindo qualidade genética e sanitária e
proporcionando ao município a auto-suficiência no abastecimento dos
alevinos (que antes eram importados, com alto índice de mortalida-
de). Em terreno da Prefeitura, gerenciado pela Alapi, foram construídos
7 mil m2 de tanques escavados para a criação dos alevinos. Além disso,
a Apilo passou a promover e difundir a piscicultura e o hábito de con-
sumo do peixe (como em diversos lugares do Brasil, o peixe não faz
parte dos hábitos alimentares), criando a Feira do Peixe Vivo. Trata-se
de um espaço, na cidade, em que se realizam feiras para a



14 comercialização dos peixes dos produtores lontrenses, além de diver-
sos eventos para a disseminação da piscicultura. Um desses eventos é o
Peixe na Mesa, ciclo de reuniões nas quais para a difusão de novas
receitas e formas de preparo do peixe. O aumento da comercialização
de alevinos indica a repercussão dessas ações: antes da construção da
Estação, os produtores compravam de 100 mil a 130 mil alevinos por
ano, volume que hoje supera 200 mil. Em 2002, até agosto, já haviam
sido comercializados 247 mil.

 Revitalização da Bovinocultura de Leite: complementa a renda
dos produtores, por meio de resfriadores de leite colocados à disposi-
ção das associações. Inicialmente projetava-se o funcionamento de dois
grandes tanques na cidade, mas o projeto logo foi alterado para a aqui-
sição de 13 pequenos resfriadores (de 1.500 litros) nas próprias associ-
ações, já que a maior parte dos criadores não produz uma quantidade
de leite que compense o transporte até a cidade. Cada associação co-
munitária definiu suas próprias regras, mas de modo geral identificou-
se um produtor disposto a construir uma casinha para o resfriador e a
se responsabilizar pela manutenção do equipamento, rateando as des-
pesas entre os usuários do resfriador. Diariamente, um produtor (re-
munerado pela associação) passa nas propriedades e recolhe o leite
para abastecer o resfriador, numa operação que não leva mais do que
duas horas. A cada dois dias, com o resfriador praticamente cheio, um
comprador passa para retirar o leite. Com o aumento da quantidade e
a melhoria da qualidade, o leite, que muitas vezes não chegava nem a
ser comercializado (pelo desinteresse do comprador em pequenas quan-
tidades), passou a ser vendido por um preço 30% maior do que o obti-
do anteriormente, chegando a R$ 0,38. O mais importante é que todos
os produtores passaram a obter o mesmo preço, qualquer que seja o
excedente vendido. A comercialização do leite aumentou devido à renda
proporcionada por essa atividade.

 Programa de Beneficiamento da Produção: promove condi-
ções de agregar valor aos produtos, por meio de instalações adequadas
para a separação de cebolas e a secagem de grãos, principalmente do



15milho. O vale do Itajaí é um grande produtor nacional de cebolas e em
Lontras isso não é diferente. Sem a separação por tipos e por tamanho,
a cebola é comercializada pelo menor preço. A Prefeitura construiu,
em terreno próprio, um galpão com equipamentos para a separação
das cebolas, que é administrado por um representante de todas as as-
sociações. Em sua primeira safra, foram separadas 500 toneladas de
cebola (aproximadamente 15% da produção do município), quase toda
vendida para outros municípios: com a agregação de valor, melhorou a
remuneração dos produtores. Para o uso efetivo e constante desse es-
paço, contudo, ainda não foi encontrado um modelo ideal de funcio-
namento: para que a separação seja feita de forma adequada e eficien-
te, estima-se que sejam necessárias 10 pessoas trabalhando em tempo
integral de outubro a março, mas nesse período há outros trabalhos a
se executar nas propriedades. Técnicos e agricultores se mostram in-
comodados com essa situação e estão, constantemente, em busca de
uma alternativa para o uso efetivo desses equipamentos. Ao lado des-
se galpão, encontra-se o galpão de secagem de grãos, que também é
propriedade da Prefeitura, gerenciado por um representante das asso-
ciações. Como a umidade é muito alta, sem esse beneficiamento os
grãos perdem muito do seu valor. Em 2001, passaram pelo galpão 252
toneladas de grãos e, em 2002, 390 toneladas.

 Incentivo à Comercialização: apóia a divulgação e
comercialização dos produtos das famílias agricultoras. A Prefeitura
construiu a Casa de Venda de Produtos Coloniais, às margens da BR
470, estrada que margeia Lontras e liga o litoral (a 170 km) à serra
catarinense (a 150 km). Na Casa, pode-se encontrar uma variedade de
produtos, como os mais diferentes tipos de geléias, pães, licores, aguar-
dentes, mel, enchidos, doces e salgados variados, além de produtos
artesanais como bordados, crochês, etc. Em agosto de 2002, a Casa
ainda era administrada pela Prefeitura, mas já existia um grupo, com-
posto principalmente por mulheres, organizando-se para formar uma
associação e assumir o gerenciamento da Casa.



16 Comentários
O Programa de Formação de Parcerias e Geração de Renda nas

Comunidades Rurais, da Prefeitura de Lontras, criou condições para o
aprofundamento das relações democráticas entre o poder público mu-
nicipal e a sociedade civil organizada (representada pelas associações).
Por meio da consolidação do CMDR, viabilizou o uso efetivo dos re-
cursos públicos, garantindo condições para que as famílias agricultoras
incrementassem sua renda e melhorassem sua qualidade de vida. É
simples e é inovador, ao viabilizar o diálogo, ao compartilhar o diag-
nóstico e dividir responsabilidades, atendendo as reais necessidades
dos produtores rurais – sem que o poder público pretendesse assumir
atribuições nas quais teria dificuldade de ser efetivo (gerenciar os re-
cursos que estão nas associações, por exemplo). Por meio da transpa-
rência e da participação no processo decisório, o Programa conseguiu
também criar predisposições que coíbem não só o desperdício dos re-
cursos públicos, como também as práticas nefastas no uso desses re-
cursos, como o seu uso em favor de interesses particulares e privados.

Há pontos a serem melhorados, dentre eles, como o funcionamen-
to do galpão de separação de cebolas – mas esse é um aspecto pontual,
para o qual há mobilização em busca de uma solução. Além disso, deve-
se destacar uma aparente falta de ações que procurem fortalecer a
equidade nas relações de gênero – aspecto que reproduz as práticas
tradicionais e que ainda não foram objeto de uma ação mais consis-
tente. Na equipe de técnicos da Prefeitura e da Epagri, das nove pesso-
as, três são mulheres e, pelo que foi observado, as condições de traba-
lho são iguais. A falta de equidade é mais forte, como parece ser gene-
ralizado no Brasil, no trabalho rural. Existe o Clube de Mães, com sede
própria, local em que as mulheres se reúnem para desenvolver várias
atividades (há aulas de pintura, crochê, etc.). Porém, apesar de propi-
ciar diversão às mulheres e promover a troca de informações essenciais
para uma mudança de atitude, não é possível apontar isso como uma
mudança significativa. Por outro lado, há sinais que indicam um movi-
mento, espontâneo, que pode no futuro reverter essa situação: a arti-
culação para a formação da associação que provavelmente assumirá a
administração da Casa de Venda de Produtos Coloniais; e o fato de



17haver uma entre os representantes dos Jovens Agricultores no CMDR.
Apesar de ser a única mulher do Conselho, é interessante notar que há
equilíbrio na representação dos jovens (um rapaz e uma moça), o que
alimenta esperanças de, no futuro, a equidade de gênero se efetivar.

Em relação à capacidade de financiamento do Programa, com o
término do repasse dos recursos do Pronaf/Infra-estrutura, pode-se dizer
que, aparentemente foram criadas condições para que a manutenção
do que foi investido seja coberta com recursos locais. É praticamente
impossível afirmar se isso vai ou não acontecer, mas as sobras das asso-
ciações e a formação do Fundo de Desenvolvimento Rural apontam
nessa direção.

Isso parece ser um desafio para todos os projetos que visam o for-
talecimento da agricultura familiar, diversificada e de subsistência –
que resistem a concentrar os investimentos em práticas de monocultura
que, mesmo diante de todos os riscos socioeconômicos e ambientais,
são capazes de gerar poupança no curto prazo. O fortalecimento da
agricultura familiar propicia incremento de renda para os agricultores,
ativa a economia local e cria condições para melhorar a qualidade de
vida de todos, já que ninguém é excluído por não ter certa quantidade
de terra ou algum outro recurso para investir em determinada cultura.
Um aspecto fundamental, nesse sentido, é o respeito à realidade local
que o Programa promove, fomentando a melhora da qualidade de vida
com os recursos disponíveis na própria região.

De forma geral, a experiência do Programa de Lontras pode ser
disseminada por vários outros municípios similares, nos quais esse tipo
de agricultura é praticado. Para isso, o mais importante é o compro-
metimento dos servidores municipais, o fortalecimento das associa-
ções e do protagonismo social, a prática do diálogo entre a sociedade
civil e o poder público estatal e a efetivação da decisão conjunta sobre
o destino dos recursos públicos.

Essa disseminação já está em curso: Prefeitura, CMDR e associa-
ções são freqüentemente visitadas por organizações comunitárias e
representantes do poder público de municípios da região, com desta-
que para os que fazem parte da Associação dos Municípios do Alto
Vale do Itajaí (Amavi). O prêmio recebido da Caixa Econômica Fede-



18 ral, de Melhores Práticas em Gestão Local, em 2001, contribuiu para o
aumento da visibilidade do Programa e, conseqüentemente, do núme-
ro de visitas.

Os técnicos também organizam visitas a outros municípios e pro-
jetos para que os associados possam trocar experiências com iniciati-
vas similares, com isso fomenta-se um desenvolvimento regional inte-
grado. Outros grupos que ainda não formaram associações estão se
mobilizando para isso: além do grupo que pretende gerenciar a Casa
de Produtos Coloniais, encontra-se em fase adiantada a formação da
Associação dos Pequenos Produtores Agroartesanais, e em algumas
comunidades começam a se formar associações de jovens – provavel-
mente reflexo dos resultados do trabalho das associações e da partici-
pação dos jovens no CMDR.

No cerne de tudo isso, destaca-se a seriedade, comprometimento e
o prazer de trabalhar de cada uma das pessoas da Secretaria de Agri-
cultura e da Epagri, e a competência com que criaram e mantêm a
sinergia entre todos. A construção dessa equipe, o comprometimento
com a população local e com um ideal de justiça, aliados ao bom traba-
lho de negociação política, permitiram a construção de uma gestão
pública que aos poucos criou, e vai aprofundando, um espaço público
arejado, aberto e democrático.
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Ter acesso a informações ou serviços públicos ainda é, para muita
gente, sinônimo de peregrinação por diversas repartições, enfrentando
filas e funcionários mal humorados, esperas intermináveis em ambi-
entes quase abandonados. A essa imagem ainda se junta a de mesas
entulhadas de papéis a serem morosamente carimbados.

Para mudar essa imagem, que em muitos casos era reflexo da
realidade, e garantir aos cidadãos o acesso a informações e docu-
mentos, de maneira simplificada e ágil, inclusive para que deixem
de depender dos serviços de intermediários, foi implementado pelo
Governo do Estado de São Paulo o Programa PoupaTempo. O Pro-
grama caracteriza-se pela reunião de diversos serviços públicos em
um só local de fácil acesso, com horário de atendimento ampliado.
Os funcionários são especialmente treinados para o atendimento e
os procedimentos são simplificados, garantindo qualidade, rapidez e
difusão das informações.

PoupaTempo
Central de Atendimento ao Cidadão
ESTADO DE SÃO PAULO

Veronika Paulics1

1 Veronika Paulics é
jornalista, mestre em
Administração
Pública pela FGV-
EAESP e diretora do
Instituto Pólis



4 Do ponto de vista do Estado, há um aumento da eficiência na
prestação de serviços, significando redução de custos. Tal redução de-
corre do aumento da produtividade do pessoal e dos ganhos em escala
obtidos com a concentração de serviços em um único espaço, tornan-
do mais eficiente a aplicação dos recursos.

A população é beneficiada pela melhoria de sua qualidade de vida,
resultante de economia de tempo em deslocamentos e filas de espera;
economia de dinheiro nos gastos com locomoção e no pagamento a
intermediários; reconhecimento de sua cidadania, refletido na quali-
dade do atendimento, no relacionamento com funcionários capazes
de solucionar seus problemas, no conforto do ambiente e, finalmente,
na oportunidade de participar da avaliação dos serviços oferecidos.

Histórico
A idéia do PoupaTempo surgiu em 1994, quando o então candidato a

governador, Mário Covas, propôs a implementação de uma espécie de
shopping de serviços públicos. A principal inspiração vinha das discussões
em torno das propostas de reforma do Estado, especialmente dos textos
de Hélio Beltrão sobre processos de desburocratização. A idéia central
era, em vez de alterar internamente o Estado para então mudar o atendi-
mento ao cidadão, buscar uma nova forma de atender as demandas do
cidadão e, a partir disto, pressionar por mudanças internas ao Estado.

Nessa mesmo época também começaram a despontar as experi-
ências do Serviço de Atendimento ao Cidadão, do Governo do Estado
da Bahia; da Rua da Cidadania, de Curitiba; e a Ação Global promo-
vida pela Rede Globo, que consistia em organizar caravanas que leva-
vam até a população a possibilidade de ter acesso a documentos.

Em 1995, Covas assumiu o governo e em 1996 montou uma equi-
pe constituída por especialistas em informática, recursos humanos e
arquitetura, que garantiriam as mudanças essenciais: treinamento do
funcionalismo, simplificação de procedimentos e ambiente agradável
para receber o cidadão. Essa equipe estava ligada à Secretaria de Go-
verno e Gestão Estratégica, que coordena e gerencia o projeto, e à
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo



5(Prodesp), que implanta e administra os Postos de Serviços.
Para garantir a mudança na forma de se atender a população, a

primeira preocupação foi capacitar os recursos humanos. Seria neces-
sário valorizar o funcionalismo público, resgatar sua auto-estima, ofe-
recer-lhe condições adequadas de trabalho.

A segunda preocupação foi buscar a racionalização e a simplifica-
ção de procedimentos, incluindo aí a informatização. Um exemplo
era a emissão de carteira de identidade, que levava de 30 a 60 dias
para ficar pronta.

O terceiro aspecto referia-se à infra-estrutura e arquitetura, que
deveriam estar de acordo com os princípios da qualidade, do respei-
to e da rapidez na prestação dos serviços e em relação ao cidadão
que os demanda.

A primeira unidade foi inaugurada em 1997, na Praça da Sé, no
centro de São Paulo, por representar uma confluência de linhas de
metrô, ônibus e outros serviços públicos e privados. Estava dado o
primeiro passo. Mas, apesar do sucesso da unidade da Sé, o desafio
para a equipe era avançar na proposta, ir além da reunião física de
alguns órgãos, estabelecer um novo padrão de qualidade.

Atualmente há oito unidades implantadas, sendo quatro na capi-
tal (Sé, Alfredo Issa, Santo Amaro, Itaquera), duas no interior (Cam-
pinas e São José dos Campos) e duas na região metropolitana (São
Bernardo do Campo e Guarulhos). Ao todo, atendem cerca de 55 mil
pessoas por dia.

Os serviços mais procurados são o de emissão de carteira de iden-
tidade, no Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt; emis-
são de carteira de trabalho, intermediação de mão-de-obra e seguro-
desemprego, na Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho; e li-
cenciamento de veículos, renovação e segunda via da carteira nacio-
nal de habilitação, no Detran.

Processo de implementação
Um dos pontos mais difíceis do processo de implantação do Pou-

paTempo foi estabelecer o diálogo com os órgãos públicos considera-



6 dos fundamentais ao Programa. Para garantir o processo, foram esco-
lhidos representantes de cada órgão, que tivessem tanto a capacidade
técnica para lidar com as questões que surgem no cotidiano de aten-
dimento à população, como para responder por questões políticas re-
ferentes ao órgão. Além disso, também havia questões políticas que
dificultavam o diálogo entre órgãos de diferentes níveis de governo.

Foi feito inicialmente um diagnóstico de atendimento nos princi-
pais serviços (fluxos de atendimento, tempo de atendimento, tempo
de espera) e nas filas das “repartições públicas”, mapeando as dificul-
dades e demandas da população. Em seguida foram realizados vários
debates com os participantes, sobre posturas, desburocratização e aten-
dimento com isonomia, para garantir a adesão efetiva de todos. O
passo seguinte foi a realização do levantamento e análise das informa-
ções sobre os procedimentos exigidos dos cidadãos em todos os servi-
ços a serem disponibilizados, com identificação dos nós críticos e es-
tabelecimento de metas. E, por último, a identificação, em cada servi-
ço a ser oferecido, de aspectos relevantes para a inovação no atendi-
mento (seleção de funcionários, treinamento, informatização, racio-
nalização, barateamento de custos para o cidadão, entrega do docu-
mento, etc.)

Estando os órgãos convencidos da importância de se implementar
o PoupaTempo, surgiu uma outra dificuldade: eles não se sentiam ca-
pazes de prestar os serviços, ou por falta de equipamento ou por falta
de recursos humanos. E se sentiam ainda mais incapazes de alterar os
procedimentos.

A função do coordenador do processo de implementação do Pou-
paTempo era motivar os diversos órgãos a refletir sobre o modo como
faziam a emissão de documentos ou forneciam informações. Mais
do que discutir os procedimentos burocráticos, a proposta era aten-
der da melhor forma o cidadão, e para garantir esta “melhor forma”,
propunha-se alterações na lógica interna de funcionamento daquele
órgão. A preocupação presente era que os serviços não fossem execu-
tados da mesma maneira como eram executados nos órgãos de ori-
gem, mas que se buscasse um processo mais simples que permitisse
reduzir a burocracia e os procedimentos. Para isso, foram esquadri-



7nhados os serviços para entender como funcionam e como seria pos-
sível simplificá-los.

Por exemplo, um dos desafios de quando se iniciou o Programa
era saber por que a carteira de identidade demorava de 30 a 60 dias
para ficar pronta. O que seria necessário para que o cidadão pudesse
ter acesso ao seu documento em 15 minutos? Tais perguntas levaram
à informatização do banco de dados, da captação das digitais e da
imagem, à interligação entre cartórios, etc. Levaram também a cria-
ção de uma unidade do PoupaTempo que só emite carteira de identi-
dade. Nem todas as carteiras de identidade são entregues em 15 mi-
nutos, mas o prazo máximo de entrega é de cinco dias.2

Para garantir a adesão dos órgãos à proposta inovadora, o Poupa-
Tempo ofereceu mobiliário, equipamento e capacitação, a partir das
especificações apresentadas por cada órgão, para a prestação de deter-
minados serviços e o atendimento de uma determinada demanda. Fir-
maram-se convênios com cada um dos órgãos explicitando os direitos
e deveres de cada uma das partes, inclusive a possibilidade futura de
rateio dos custos.

Uma outra preocupação da equipe do PoupaTempo foi garantir
que o cidadão pudesse resolver seus problemas em uma única ida ao
posto. Para isso, incluiu no projeto áreas para serviços de apoio, como
fotografia, fotocópia, plastificação, além de serviços que garantissem
o bem-estar de quem utiliza a unidade: lanchonete, telefone, sanitári-
os, fraldários.

Tanto no caso de autarquias, como a Sabesp, ou de empresas pri-
vatizadas que prestam serviço de concessão pública, ou ainda que for-
necem serviço de apoio, a coordenação do Poupatempo assume o trei-
namento dos recursos humanos e define conjuntamente o layout, mas
não fornece equipamentos, mobiliário nem uniforme.

Atualmente, são oferecidos mais de 500 serviços e informações de
órgãos públicos, da iniciativa privada, de concessionárias de serviços
públicos, de associações e entidades da sociedade civil. São órgãos par-
ceiros do PoupaTempo3 : Banco Nossa Caixa S/A, Caixa Econômica
Federal, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU), Comissão de Serviços Públicos de

2 Há muita diferença
no processo de
emissão de uma
primeira via de
carteira de identidade
para uma pessoa de
12 anos e a emissão
de segunda via de
um adulto, porque os
procedimentos para
verificar veracidade
das informações são
muito distintos. Os
documentos que
levam cinco dias para
serem entregues são
os de adultos cujos
dados ainda não
estavam no banco de
dados informatizado
do Instituto de
Identificação.

3 Embora nem todos
estejam presentes em
todas as unidades e a
parceria com uma
prefeitura somente
ocorreu na unidade
de São Bernardo do
Campo.



8 Energia, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Departamento
Estadual de Trânsito (Detran), Departamento de Investigações sobre
o Crime Organizado/Divisão de Investigações sobre Furtos e Roubos
de Veículos e de Cargas, Departamento de Homicídios e de Proteção
à Pessoa, Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São
Paulo (Emplasa), Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Instituto
Nacional do Seguro Social, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de
São Paulo, Junta Comercial do Estado de São Paulo, Polícia Civil –
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Secretaria de
Estado da Cultura, Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho,
Programa Jovem Cidadão/Meu Primeiro Trabalho/Secretaria do Em-
prego e Relações do Trabalho, Secretaria da Fazenda, Secretaria do
Meio Ambiente, Seade – Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados, SOS Criança/Febem, Tribunal de Justiça – Juizado Especial
Cível e Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo (todas as
Secretarias).

Além disso, há parceria com o Shopping Center Colinas de São
José dos Campos, associações e entidades de bairro, Associação dos
Registradores de Imóveis de São Paulo, Associação dos Registradores
de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, Banco Itaú, Banco 24
Horas, Banco do Brasil, Bradesco, Banespa, Eletropaulo Metropolita-
na Eletricidade de São Paulo, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) , Serviço Social da Indústria (Sesi), Telefônica –
Telecomunicações de São Paulo e Associação das Empresas de Trans-
porte Coletivo e Urbano de Campinas (Transurc).

Recursos Humanos
Depois que o cidadão consegue descobrir aonde ir para ter aces-

so a algum serviço público, reclama-se, em geral, do próprio atendi-
mento. A visão que se tem dos funcionários públicos que atendem a
população é que, em sua maioria, são descorteses, mal humorados,
desinformados e desinteressados. Não raro privilegiam amigos ou
quem os suborna.



9A equipe do PoupaTempo, ao olhar para essa realidade, ao invés
de concluir que seria preciso começar do zero, contratando pessoas
que nunca tivessem sido funcionários públicos, decidiu apostar num
processo de valorização do funcionalismo, oferecendo treinamento es-
pecífico, mobiliário e equipamentos adequados, além de um ambien-
te agradável de se trabalhar.

E como havia uma constatação difusa de que estava “sobrando
gente” no Estado, a proposta foi organizar processo seletivo interno
que identificasse as pessoas com perfil para atender a população, rea-
locando as pessoas que aparentemente estavam “sobrando”. Não pu-
deram participar desta seleção interna os funcionários de atividades-
fim, como professores, médicos e policiais.

Todos passaram por um processo seletivo, buscando-se identificar
as pessoas que sabiam atender bem o público; que tinham capacidade
de raciocínio; que estivessem abertas à mudança; que tivessem inicia-
tiva e soubessem trabalhar em equipe.

Para identificar estas qualidades, houve uma prova escrita de co-
nhecimentos gerais e raciocínio lógico. Na segunda fase, foram aplica-
das dinâmicas grupais, acompanhadas por um psicólogo. Na terceira
fase foram realizadas entrevistas pela equipe do PoupaTempo, para
detectar se a pessoa realmente era adequada para o trabalho de aten-
der a população. Essa lógica de seleção se mantém, embora atualmen-
te já não haja mais funcionários públicos disponíveis.

Além do processo de seleção, identificou-se que muitos funcioná-
rios públicos foram se desmotivando ao longo de suas carreiras. Espe-
cialmente o trato cotidiano com o público é um trabalho muito des-
gastante. E para evitar a desmotivação e criar espaços de resgate da
importância de se atender bem o cidadão, a equipe do PoupaTempo
constatou que seria fundamental oferecer, alem de um processo de
capacitação e treinamento no momento da seleção, momentos de
capacitação continuados.

O primeiro grande treinamento tem apoio do Senac, no que se refe-
re a atendimento, e da Prodesp, no que se refere à parte de informática.
E há uma grande participação da própria equipe do PoupaTempo, para



10 apresentar o que é o Programa, quais são suas premissas no que se refere
à missão do serviço público, cidadania, garantia de direitos, a superação
das práticas clientelistas, dos preconceitos, dos privilégios, etc. Por fim,
todos passam por um treinamento de um mês que se refere à capacitação
específica no órgão onde estará trabalhando.

A “reciclagem” ocorre uma vez por ano, envolvendo todos os fun-
cionários, em grupos de 30 pessoas. O principal material para essa
reciclagem é a discussão de “causos”. A partir dos acontecimentos ocor-
ridos no cotidiano, pode-se gerar discussões quanto à melhor forma
de encaminhamento dos problemas, gerando uma aprendizagem que
também é uma avaliação do próprio funcionamento da unidade de
atendimento do PoupaTempo. Há reuniões internas a cada unidade e
a cada posto para resolver problemas que surgem no cotidiano.

Com o tempo e a inauguração de diversas unidades do Poupa-
Tempo, já não havia de onde tirar pessoas de dentro do próprio qua-
dro de funcionários do Estado. Passou-se, então, para a contratação de
terceirizados, especialmente para recepção e orientação do cidadão
que procura informações nos postos.

Além disso, há os funcionários que os próprios órgãos integran-
tes do Programa deslocam para trabalhar nas unidades do Poupa-
Tempo e os contratados por autarquias ou empresas privadas que
integram o sistema.

Todos passam pelo mesmo processo de seleção. Caso um funcio-
nário de algum órgão não se encaixe no perfil desejado pela Poupa-
Tempo, solicita-se sua substituição.

Todas as pessoas que trabalham no PoupaTempo ficam subordi-
nadas administrativamente à coordenação da Unidade, embora sigam
subordinadas tecnicamente aos supervisores dos órgãos e empresas
nos quais trabalham.

Instalações
A primeira unidade do PoupaTempo foi instalada num prédio que

pertencia ao Governo do Estado de São Paulo. Os critérios para esco-
lha eram que fosse num local de fácil acesso, que permitisse acolher



11diversos serviços e que fosse um ambiente agradável.
Para seguir esses critérios, nem todas as unidades do PoupaTempo

puderam ser instaladas em prédios públicos. Em alguns lugares paga-se
aluguel, como no Shopping Center de São José dos Campos; em outros,
como São Bernardo, estabeleceu-se uma parceria com a Prefeitura.

A vantagem de se instalar a unidade dentro de um shopping center,
mesmo não sendo a localização ideal, é o fato de o próprio shopping
fazer as reformas necessárias para a instalação da unidade, poupando
recursos ao poder público. E como a unidade do PoupaTempo atrai
milhares de pessoas a cada dia, dinamiza economicamente o shopping,
permitindo negociar a redução do valor do aluguel.

A  maioria das unidades ocupam prédios que são grandes galpões,
permitindo uso de divisórias que ampliam ou reduzem os espaços de
cada um dos serviços prestados de acordo com as demandas. Também
os móveis, a sinalização, os pontos de telefonia e eletricidade permi-
tem o rearranjo da unidade sempre que necessário.

As instalações prevêem espaços de espera próximos ao posto onde o
serviço é oferecido. Quando o cidadão chega à unidade do PoupaTem-
po é abordado por uma recepcionista que procura orientá-lo da melhor
maneira possível. Para facilitar o acesso aos postos, há sinalização com
cores e números. Ao longo dos corredores também há orientadores que
ajudam a localizar os serviços demandados. Todos os funcionários são
facilmente identificáveis pois estão de uniforme e crachá.

Chegando no posto onde é prestado o serviço que procura, o cida-
dão recebe uma senha, que explicita a previsão do tempo de espera.
Caso necessite de serviços de apoio, estes também estão bastante si-
nalizados. E se houver algum problema, como queda de sistema, por
exemplo, todos são informados do que está ocorrendo e do tempo
previsto para que o atendimento volte ao normal. Caso alguém opte
por voltar no dia seguinte, recebe uma senha que garante sua priori-
dade no atendimento.

Não são atendidos despachantes. No caso de alguém estar com
solicitação de mais de um serviço, recebe tantas senhas quantos servi-
ços está solicitando, para evitar distorção do tempo previsto de espera
dos que virão em seguida.



12 Em algumas unidades, como a de São Bernardo, por exemplo, se a
pessoa está com uma criança de 3 a 12 anos, pode deixá-la numa área
reservada por uma hora, onde terá atendimento especializado com brin-
cadeiras educativas e alternativas de leitura. A criança se diverte e o
adulto tem mais tranqüilidade para resolver seus problemas.

As instalações do PoupaTempo não são utilizadas apenas pelas pes-
soas que procuram os  serviços ou informações. As salas de leitura (com
livros, jornais, revistas e gibis), lanchonetes, sanitários, correios, acesso
à Internet, totens bancários e as áreas de espera são utilizados por toda
a população do entorno, que encontra ali um espaço público seguro
para substituir ruas e praças consideradas perigosas nos grandes cen-
tros urbanos. A título de exemplo, a unidade de Santo Amaro, próxima
ao Largo Treze, atende 14 mil pessoas por dia, em média, sendo que
17 mil pessoas passam na unidade a cada dia.

O tamanho das unidades varia de 1600 m² (Alfredo Issa, onde so-
mente se emite carteira de identidade) a 10 mil m² (Itaquera). Indepen-
dentemente da localização, todas as unidades seguem um mesmo pa-
drão de instalação: mobiliário, equipamentos, uniformes, sinalização.

Além da localização, também o horário de funcionamento interfe-
re na acessibilidade. Diferentemente das repartições públicas, as uni-
dades do PoupaTempo funcionam das 7 às 19 horas, de segunda a
sexta-feira, não fechando na hora do almoço; e das 7 às 13 horas aos
sábados. Os funcionários se organizam por turnos intermediários para
garantir o padrão de atendimento em horários de maior procura.

Pela manhã, normalmente as pessoas chegam por volta das 6 ho-
ras para serem atendidas. Meia hora antes de abrir a unidade, já são
distribuídas senhas de acordo com o serviço procurado, agilizando o
atendimento. E à noite, a unidade fecha às 19 horas e todos que
tiverem entrado até a hora de fechamento da unidade são atendidos
no mesmo dia.

Para garantir o atendimento foi necessário negociar com agênci-
as bancárias do PoupaTempo horários de funcionamento diferencia-
dos do restante da rede bancária. Em compensação, somente aten-
dem pagamentos diretamente relacionados aos serviços oferecidos
no PoupaTempo.



13Gerenciamento
Todos os serviços são acompanhados pela coordenação da unida-

de. Os serviços de maior demanda estão interligados em rede, e os
supervisores e a gerência podem acompanhar remotamente o atendi-
mento. O programa de senhas também gerencia filas e faz o registro
das estatísticas.

Com essa forma de gerenciar a unidade, é possível acompanhar a
produtividade de cada um dos funcionários e o tempo de espera e de
atendimento de cada um dos serviços prestados. Além disso, o sistema
permite ampliar ou reduzir o número de postos de atendimento, de
acordo com a demanda, ou ainda, alterar o tipo de serviço prestado
pelo posto.

Por meio do gerenciamento, pode-se constatar as falhas no atendi-
mento, procurando-se resolvê-las na própria unidade. Caso a origem
do problema não esteja na unidade, contata-se o órgão prestador de
serviço. Desta forma, em nome de um atendimento  de qualidade ao
cidadão, aciona-se o órgão prestador do serviço, para que altere seus
procedimentos, ou pelo menos melhore a sua capacidade de comuni-
cação e explicação dos problemas.

Um exemplo disso é o Detran. Quando o sistema caía, o Detran
era contatado e o relatório que explicava o problema era tão cifrado
que nem o supervisor do posto conseguia explicar o que estava se pas-
sando, muito menos apresentar as perspectivas de retorno à normali-
dade. Esse tipo de situação fugia às regras do PoupaTempo. Depois de
muitas negociações, passou-se a ter relatórios claros, que apontavam
as causas do problema e o prazo previsto para solução.

Custos
A gerência também é responsável por acompanhar todos os custos

da unidade. É realizado um rateio dos custos de água, luz, telefonia,
manutenção, copa e limpeza, levando em conta a metragem ocupada
pelos os postos prestadores de serviço. Os órgãos federais, as autarqui-
as e empresas privadas repassam esse valor para o Tesouro do Estado.

Os custos não incluem ainda a remuneração do funcionalismo.
Avalia-se que, em média, cada serviço prestado custa R$ 3,00 para os



14 cofres públicos. Considerando-se que são realizados cerca de 55 mil
atendimentos diários e que as unidades ficam abertas 300 dias no
ano, isto significa cerca de 16,5 milhões de pessoas atendidas no ano.
O gasto orçamentário com custeio, operação e investimentos para as
unidades do PoupaTempo está previsto em, aproximadamente, R$
47,5 milhões.

Por outro lado, nem todos os serviços são gratuitos, como a segun-
da via da carteira de identidade, que custa R$ 15,00 para o cidadão, e
que é um dos serviços mais demandados. Os gastos da unidade de
Santo Amaro, por exemplo, são da ordem de R$ 400 mil por mês. Ali,
são emitidas em média mil segundas vias de carteira de identidade por
dia, o que significa uma entrada de recursos da ordem de R$ 300 mil
por mês, sem considerar os outros serviços pagos e a parte do rateio
que é pago pelas empresas privadas e autarquias.

Segundo a Superintendência do PoupaTempo, as fontes de recur-
sos são advindas em sua maioria do governo estadual (97,3%); uma
parte do governo federal, referente ao ressarcimento de despesas de
condomínio do INSS, CEF e ECT (1,3%); e outra pequena fatia da
iniciativa privada (1,4%).

Teleatendimento
O importante não é só a emissão de documentos, mas a garantia

do acesso à informação.
Para que o acesso seja garantido e que a informação tenha unifor-

midade, há um guia – uma base de dados sobre todos os serviços, uti-
lizada tanto para o teleatendimento, quanto nos totens e na internet.
Nem sempre o acesso ao serviço é o mais difícil para o cidadão, muitas
vezes o mais difícil é saber onde ir para obter o serviço desejado.

O 0800 tem uma equipe de cerca de 80 pessoas, garantindo o aten-
dimento presencial no horário comercial, e atendimento por máquina
das 22 às 6 horas. O teleatendimento não só contata a empresa e apre-
senta a lista de serviços oferecidos: os atendentes telefônicos do Pou-
paTempo passam vários dias dentro de uma unidade para conhecer os
serviços que são oferecidos e como eles são prestados, para que a infor-



15mação prestada o cidadão via telefone faça sentido. Dessa forma, o
atendimento deixa de ser frio ou irreal, como costumam ser outros
sistemas de atendimento telefônico.

Integração com a comunidade
A prestação de serviços pelo PoupaTempo não se restringe às ativi-

dades dentro dos postos. Procura-se realizar um forte trabalho de inte-
gração com a comunidade local, por meio de reuniões, eventos comu-
nitários e levando, sempre que possível, alguns serviços públicos para
as regiões e comunidades mais carentes. Devido a esse trabalho inte-
grado e participativo, ocorrem várias campanhas comunitárias, bus-
cando atender as principais necessidades da comunidade local.

Um desses trabalhos é o realizado pelo PoupaTempo de Santo
Amaro, que presquisa cursos de qualificação profissional gratuitos nas
comunidades locais, para atender os cidadãos mais carentes, utilizan-
do o banco de dados disponível. O cadastramento de candidatos para
qualificação e requalificação profissional é coordenado pela Secretaria
do Emprego e Relações do Trabalho, também realizado pelos Postos
PoupaTempo.

Além disso, há uma equipe de voluntários que se oferece para
escrever cartas, a exemplo do que acontece no filme Central do Bra-
sil. As cartas são escritas a mão, em uma folha simples, garantindo
assim o envio sob a forma de “carta social”, que pode ser enviada por
R$ 0,01.

Em alguns lugares, como no PoupaTempo de Itaquera, foi instala-
do o Sistema Fácil, que dispõe lado a lado os órgãos de que se necessi-
ta para abrir e manter um pequeno ou médio empreendimento, como
Secretaria da Fazenda, INSS, Sebrae.

O importante é não padronizar o PoupaTempo, para garantir
que em cada lugar seja respeitada a demanda local: se na cidade de
São Paulo não há demanda para serviços da Secretaria de Agricul-
tura, por exemplo, o mesmo talvez não ocorra na região do Pontal
do Paranapanema.



16 Uma outra forma de se aproximar das comunidades e alcançar
todos os bairros é constituir uma unidade móvel, mas o custo eleva-
do de manutenção do equipamento e da equipe ainda não permitiu
sua efetivação. A proposta é que a chegada da unidade do
PoupaTempo móvel seja algo similar à chegada de um circo numa
cidade do interior, levando não só serviços de emissão de documen-
tos, mas também o acesso às mais variadas informações, atendimen-
to na área de saúde, eventos culturais, palestras sobre diversos assun-
tos, acesso à internet, etc.

Avaliação
O PoupaTempo facilita o feedback dos usuários, que podem livre-

mente se manifestar.
Por meio do teleatendimento, das fichas de manifestações e da

Internet chegam algumas reclamações, manifestações, sugestões. As
avaliações do público são em geral de elogio e sugestão. Chegam mais
ou menos 2 mil manifestações por mês, sendo todas respondidas. No
começo, foram instalados totens de avaliação, mas constatou-se que,
além de muito caros, não funcionavam.

Com mais de 37 milhões de atendimentos realizados in loco e mais
de 5 milhões de teleatendimentos, desde a implementação da primei-
ra unidade (Posto Sé), em 1997, os principais resultados obtidos pelo
Programa PoupaTempo  vão muito além  da quantidade de pessoas
atendidas. Em pesquisa do Ibope (realizada periodicamente), para ava-
liar os principais projetos implantados pelo Governo, o PoupaTempo
obteve 98% de aprovação pela  população, sendo o paradigma do servi-
ço público.

A emissão da carteira de identidade, que levava de 60 a 90 dias,
hoje pode ser conseguida nos postos PoupaTempo no mesmo dia ou
em até cinco dias: o formulário é preenchido eletronicamente e o do-
cumento é feito por meio de capturas digitais (da imagem fotográfica,
das impressões digitais e da assinatura).

Um outro indicador do sucesso do Programa PoupaTempo é o in-
teresse manifestado pelos shopping centers e hipermercados em busca



17de parcerias para a viabilização de novas unidades na capital e no inte-
rior do Estado.

Dificuldades
Dentre as dificuldades encontradas pelo PoupaTempo estão a re-

lação entre os diversos órgãos que prestam serviços à população e a
necessidade de se garantir que sejam feitas as alterações para a simpli-
ficação dos procedimentos.

Embora haja demanda por parte da população, alguns serviços ain-
da não são prestados pelo PoupaTempo. Dentre eles, o alistamento
militar, a emissão e transferência de título de eleitor, a emissão de
passaporte e a defesa dos direitos do consumidor.

Há dificuldade de modernizar a retaguarda das organizações que
participam do Programa, especialmente no que se refere a horários de
funcionamento (de nada adianta atender a população na unidade do
PoupaTempo em horário ampliado, se não há mais ninguém para re-
solver questões nas sedes das organizações), técnicos especializados,
monitoramento da qualidade do atendimento, adequados às necessi-
dades do PoupaTempo.

Também a falta de funcionários públicos estaduais é uma grande
dificuldade. Para os primeiros postos foi possível realizar processos se-
letivos internos para garantir a recepção e a orientação ao atendimen-
to. Para as unidades seguintes foi preciso contratar estagiários e servi-
ços terceirizados, que são mais rotativos. Algumas vezes, a alta
rotatividade é boa porque traz pessoas sempre motivadas. Por outro
lado, demanda constantemente novos processos de capacitação.

Sob certos aspectos, a própria imagem positiva do PoupaTempo
gera dificuldades para o atendimento. A notícia que se propaga boca-
a-boca é que no PoupaTempo tudo se resolve. Como isso não é
verdade, inclusive porque há dificuldade de englobar muitos dos
serviços públicos municipais e federais, muitas vezes ocorre de o
cidadão estar à procura de um serviço que foge completamente da
alçada do Programa.



18 Perspectivas
A grande perspectiva da coordenação do Programa PoupaTempo é

avançar no sentido de garantir uma tal integração informatizada entre
todos os serviços oferecidos nas Unidades que todos os postos de traba-
lho possam atender todo cidadão independentemente de sua demanda.
Para isso é preciso avançar também na qualificação dos funcionários,
para que sejam multitarefeiros, ou seja, que todo funcionário entenda
os processos referentes a todos os serviços e documentos oferecidos na
unidade (atualmente são oferecidos mais de 500 serviços). Essa propos-
ta é denominada e-PoupaTempo, porque prevê atendimentos por meio
da Internet, nem sempre necessitando de um atendente.

Com uma configuração dessas, será possível criar pequenos postos
de e-Poupatempo, permitindo acesso a todas as informações e a emis-
são de todos os documentos. Os pequenos postos poderão ser distribu-
ídos de maneira mais pulverizada, em escolas, postos de saúde, termi-
nais rodoviários, sedes de associações comunitárias, etc.

Inovação
O direito a informações e esclarecimentos, uma das premissas básicas

do Programa PoupaTempo, é um dos aspectos que o diferencia de outras
práticas públicas e privadas: no caso de qualquer interrupção ou alteração
no atendimento (queda de sistemas, mudança de procedimentos, etc.) a
população é avisada pelos funcionários e pelo Disque PoupaTempo.

O Programa PoupaTempo é uma revolução cultural: por um lado,
o rigoroso treinamento (inicial e periódico) dos funcionários e o forne-
cimento das condições de trabalho capacita-os como agentes forma-
dores para a cidadania. A qualidade do atendimento à população e a
abertura de canais para ela se manifestar fazem com que assuma a
consciência do seu direito de ser bem servida.

A prestação de serviços pelos Postos PoupaTempo não se restringe
às atividades intramuros, nas 12 horas diárias, de segunda à sexta-feira
e nas seis horas, aos sábados. Os funcionários deslocam-se até as co-
munidades de bairros, creches, escolas e hospitais em programações
que permitem democratizar o acesso aos segmentos sociais mais ca-
rentes. Participam também nas parcerias com a sociedade civil em ati-



19vidades socioculturais: Campanhas de Vacinação, de Agasalho, Con-
tra a Violência, Anti-Drogas, Festas Populares, etc.

O PoupaTempo consegue superar práticas muito arraigadas na re-
lação entre o Estado e a população, como a criação de dificuldades
para vender facilidades e o atendimento diferenciado para conheci-
dos, parentes ou para quem pode pagar.

O PoupaTempo também inova ao promover a integração entre ór-
gãos e serviços (popularmente conhecidos como “repartições públicas”)
que passam a se complementar, não apenas porque estão localizados num
mesmo endereço ou porque oferecem um mesmo padrão de atendimen-
to. O Programa desencadeia um processo que permite o diálogo entre
esses órgãos e serviços, desburocratizando os procedimentos para simpli-
ficar os fluxos, tendo em vista a melhoria do atendimento ao cidadão.

O funcionário público sente-se valorizado não só dentro da organi-
zação, mas também fora, na medida em que é um Programa visto posi-
tivamente pela opinião pública. Os funcionários chegam a trabalhar mais
do que no órgão de origem, porque se reconhece e se sente valorizado
como um elemento fundamental para concretização da cidadania.

Quando da instalação de uma unidade do Poupatempo, há cursos
para todos, mostrando que a questão não é só fazer documentos, mas
também mudar a cultura da administração pública, que em geral cria
dificuldades para vender facilidades. No PoupaTempo o objetivo é que
nunca haja filas, que todos sejam atendimentos igualmente em todo o
Estado, independentemente de se estar numa unidade da capital ou do
interior do Estado, num bairro central ou num bairro periférico.

O padrão Poupatempo vai se interiorizando pelos órgãos públicos,
que vão procurando fazer igual, não só na emissão de documentos,
mas em todos os atendimentos ao cidadão.

A presença dos serviços de apoio – fotocópia, fotografia, lanchonete,
telefones, agências bancárias – permite ao cidadão economizar tempo e
dinheiro que seriam gastos em locomoção na busca desses serviços.

Finalmente, do ponto de vista da reforma administrativa, o Pro-
grama oferece uma nova estratégia, partindo da atividade-fim (aten-
dimento à população) para alterar a atividade-meio (procedimento,
informatização, etc.).
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Origens do Projeto e contextualização
O Projeto Jejy surgiu da iniciativa de Vando dos Santos Karai, um

índio guarani da aldeia do Ribeirão Silveira, localizada no município
de São Sebastião, no litoral do Estado de São Paulo. Percebendo que
estava cada vez mais difícil encontrar palmito (Euterpe edulis) na mata,
Vando resolveu buscar novas formas de exploração da planta. “Era ne-
cessário andar até oito quilômetros para encontrar palmitos no tama-
nho adequado para o corte”, diz ele. A escassez dessa espécie vegetal
na Mata Atlântica não afeta apenas a aldeia indígena do Ribeirão
Silveira. Um estudo realizado nas comunidades quilombolas da região
do Vale do Ribeira apontou uma situação muito parecida: o valor co-
mercial do palmito, cada vez mais raro e distante, estimula os
palmiteiros clandestinos a entrarem na floresta com freqüência, usan-
do até a violência para se manter em atividade. Com o palmito desa-
parecem também os animais silvestres que dele se alimentam, como a
capivara, a paca e o porco-do-mato. As pessoas que dependem da ex-

Projeto Jejy
ALDEIA INDÍGENA DO RIBEIRÃO SILVEIRA - SÃO SEBASTIÃO (SP)

Luiz Carlos Beduschi Filho1

1 Engenheiro
agrônomo, mestre e
doutorando em
Ciência Ambiental no
Programa de Pós-
Graduação em
Ciências Ambientais
da Universidade de
São Paulo (Procam/
USP).



4 ploração da palmeira passam a enfrentar dificuldades cada vez maio-
res (WONGTSCHOWSKI, 2002).

Para superar tais dificuldades, Vando Karai teve de trilhar um ca-
minho que se iniciou há 10 anos, de forma muito simples, com a cole-
ta de sementes do palmito-juçara na mata e o plantio em um viveiro
improvisado próximo à sua casa. Essa iniciativa solitária logo ganhou
a adesão da comunidade, que passou a compartilhar as preocupações
de Vando. O apoio da Casa da Agricultura de São Sebastião, num
segundo momento, foi fundamental para a ampliação da experiência.
Um engenheiro agrônomo da Casa da Agricultura ofereceu 300 mu-
das de palmito-pupunha (Bactris gasipaes), que tem um ciclo de de-
senvolvimento mais rápido, para serem plantadas na aldeia e servirem
como matrizes de sementes. Posteriormente, foram introduzidas mu-
das de palmito-açaí (Euterpe oleracea) e de palmito-híbrido (Euterpe
edulis x Euterpe oleracea).

Hoje, a aldeia do Ribeirão Silveira possui mudas de palmito em
vários estágios de desenvolvimento, em locais próximos às casas das
famílias. Existe uma concentração tão significativa de plantas que é
possível observar, segundo Vando Karai, “a volta de espécies animais,
como pequenos mamíferos e pássaros, o que torna a vida na aldeia
melhor”. O quadro forma um nítido contraste com a situação do pal-
mito no restante da Mata Atlântica, o que torna o Projeto Jejy um
exemplo de sucesso na busca de novas formas de convivência entre
Homem e Natureza.

A dinâmica do viveiro segue uma lógica bem simples. As semen-
tes são coletadas na mata e plantadas em sementeiras no viveiro. Após
seis meses, ao atingirem 20 cm, são doadas, vendidas ou transferidas
para os canteiros. A simplicidade da iniciativa demonstra como pe-
quenas ações podem resultar em transformações sociais e ambientais
significativas, como será apresentado adiante.

O trabalho é feito pela família de Vando Karai e, em alguns mo-
mentos, entra em funcionamento um sistema de mutirão, prática bas-
tante comum na aldeia2 . Nesses mutirões, cabe ao líder organizar o
trabalho e garantir a alimentação dos participantes. Chama a atenção
o fato de que não existe, neste sistema, uma relação que possa ser

2 Durante a visita de
campo, foi possível

observar um
trabalho realizado

em regime de
mutirão. Um grupo

de índios estava
trocando o telhado

de palha da Casa de
Reza.



5caracterizada como mercantil: as pessoas não trabalham em troca de
dinheiro ou de outras compensações econômicas, mas são agraciadas,
eventualmente, com mudas de palmito ou com pequenos presentes,
como roupas e calçados.

Esse caráter não-mercantilista com que o Projeto se desenvolveu
talvez seja a chave para sua grande aceitação pela comunidade, ao
mesmo tempo em que pode causar uma certa estranheza a quem vem
de um mundo marcado pelas relações capitalistas de produção. Per-
guntas do tipo “como é feita a divisão do trabalho e dos ganhos?” são
recebidas pelos índios com um olhar profundo e um sorriso que mis-
tura ingenuidade e compaixão pela ignorância do investigador. “As
pessoas são convidadas a ajudar, e elas vêm”, afirmam. “Aqui a gente
se ajuda bastante, se um precisa de alguma coisa, o outro empresta”.

As mudas são doadas para as pessoas que moram na aldeia planta-
rem próximo a suas casas. “Agora está ficando bom; quando isso aqui
tiver crescido, vai ficar uma maravilha”, disse um jovem que estava
cuidando das mudas plantadas ao redor de sua nova casa. De fato, ele
havia plantado um grande número de mudas de palmito e de espécies
frutíferas, o que demonstra, de imediato, um dos resultados do Proje-
to, que é incentivar as pessoas a plantarem hoje os frutos que preten-
dem consumir amanhã.3

Parte da produção é vendida, principalmente para a Funai, que se
entusiasmou com o Projeto e tem adquirido mudas de palmito com o
objetivo de estimular o plantio em outras aldeias. As prefeituras de
São Sebastião e de Bertioga também são compradoras e suas enco-
mendas aumentaram graças à diversificação da produção nos viveiros,
que agora incluem mudas de plantas ornamentais, como helicônia
(Heliconia brasiliensis) e bastão-do-imperador (Phaeomeria magnifica).
Como essas plantas são muito usadas em projetos paisagísticos no
litoral, a demanda das duas prefeituras cresceu, trazendo um aporte
maior de recursos para o Projeto.

Um acordo com o juiz de Bertioga também tem contribuído para
a ampliação das atividades. O acordo determina que os cortadores
ilegais que são autuados reponham 400 mudas para cada palmito-juçara
cortado. As mudas devem ser compradas dos viveiros da aldeia, a um

3 Isso também nos
leva a perceber que a
noção de tempo para
os índios é muito
diferente da nossa.
Não existe o
imediatismo, a busca
do retorno rápido do
investimento em
trabalho, tão comum
ao branco. Além
disso, o sentimento
de pertencer ao
território estimula
ações de longo
prazo.



6 custo de R$ 1,50 por muda. O transgressor vai até a aldeia, acompa-
nhado pelo juiz, compra as mudas e conhece o trabalho dos índios,
sendo estimulado a colaborar com o esforço de evitar a extinção da
espécie. Segundo Márcio Alvim, técnico da Funai, alguns dos infrato-
res, após a visita ao viveiro da aldeia, demonstraram vontade de inici-
ar o plantio de palmito e abandonar a extração ilegal.

Parte das mudas produzidas é doada para outras aldeias guaranis.
Nos últimos dois anos, foram doadas mudas para as aldeias de Barra-
gem e Krucutu, na Grande São Paulo. A intenção é ampliar as doações
para outras aldeias guaranis do litoral de São Paulo.

Um dos aspectos que mais chama a atenção no Projeto Jejy é a
forma como ele se iniciou e se desenvolveu. Não foram utilizadas
“modernas técnicas de planejamento”, não foram feitas reuniões para
decidir como seria resolvido o problema da escassez do palmito e se-
quer foram utilizadas “técnicas de diagnóstico ambiental” para iden-
tificar o problema. Ao contrário, foi a percepção direta da existência
de uma realidade indesejada que colocou em movimento os atores
sociais. Estes passaram a buscar e a implantar formas simples de en-
frentar a situação.

O caminho trilhado pelo Projeto Jejy encerra uma importante li-
ção para as comunidades que lidam com problemas semelhantes, pois
demonstra a força da iniciativa local. Por outro lado, o desenvolvi-
mento do Projeto aponta para a necessidade de serem incorporadas
novas formas de gestão, pois a ampliação da experiência demanda novos
conhecimentos da comunidade, que passa a se relacionar cada vez
mais com o mundo exterior4 . Esse aspecto foi evidenciado pelo Presi-
dente da Associação Comunitária, Marcos Guarai, que relatou as difi-
culdades relacionadas à prestação de contas para o governo federal –  a
iniciativa da aldeia do Ribeirão Silveira faz parte dos Projetos De-
monstrativos tipo A, do Ministério do Meio Ambiente (PD-A). A lógi-
ca que preside a ação dos índios é muito diferente da lógica institucional
do Ministério, o que torna necessário o apoio da Funai na gestão ad-
ministrativa e financeira do Projeto.

4 Esse ponto será
mais explorado na

conclusão. Por
enquanto, basta

observar que a
comunidade, em

especial as pessoas
diretamente ligadas

ao Projeto,
dependem muito da

mediação dos
técnicos da Funai

para o
relacionamento com

o mundo exterior.



7Da construção da problemática
ambiental à ação coletiva

O Projeto Jejy ilustra de forma muito clara as proposições dos au-
tores da sociologia ambiental, para quem os problemas ambientais
têm de ser construídos socialmente (HANNINGAN, 1995; BERGER
E LUCKMAN, 1985; BECK, 1992). Segundo tais autores, é a partir
dessa construção social que as ações são articuladas. No caso da aldeia
indígena do Ribeirão Silveira, a diminuição do número de plantas de
palmito-juçara nas matas só se tornou um problema quando o líder
do Projeto, Vando Karai, e a própria comunidade identificaram a situ-
ação como indesejada. Podemos afirmar, portanto, que a construção
social da problemática da extinção do palmito-juçara se dá a partir da
iniciativa de Vando, que aos poucos envolveu toda a aldeia num pro-
cesso de transformação da realidade.

Porém, a simples construção social de uma questão ambiental não
significa que ela será objeto de algum tipo de ação para a sua transfor-
mação. Se voltarmos ao exemplo do Vale do Ribeira, observaremos
que naquela região a problemática também está sendo construída. No
entanto, embora as comunidades do Vale do Ribeira já identifiquem
na extinção do palmito-juçara um problema, elas não conseguem arti-
cular uma ação coletiva para enfrentá-lo, como fizeram os índios da
aldeia do Ribeirão Silveira.

O comportamento típico no Vale do Ribeira segue a lógica da ação
coletiva proposta por OLSON (1965), segundo a qual, em grupos gran-
des, o esforço individual é tão pequeno que não é notado pelos de-
mais integrantes. Assim, não existe qualquer estímulo para que o in-
divíduo se junte à ação coletiva, o que leva, como no Vale do Ribeira,
ao insucesso de qualquer iniciativa. A tendência predominante, nes-
ses casos, é o comportamento individual classificado por Olson como
sendo do tipo “carona” (free-rider), ou seja, o indivíduo espera obter
vantagens do esforço coletivo sem contribuir para tal esforço.

Seguindo esse mesmo raciocínio, o trabalho clássico de HARDIN
(1968) sobre a “tragédia dos comuns” leva a um verdadeiro desespe-
ro quando se pensa sobre o futuro dos recursos naturais. Para ele, a
utilização coletiva levaria fatalmente ao esgotamento dos recursos,



8 uma vez que os indivíduos agiriam de acordo com a lógica descrita
por Olson.

O aspecto mais inovador do Projeto Jejy é a capacidade de refutar
essas teorias, que ainda influenciam significativamente a formulação
de políticas públicas para o manejo dos recursos naturais. Esta aldeia
indígena demonstra que é possível, sim, articular esforços individuais
num projeto coletivo de construção de um ambiente mais saudável
para todos, graças a um tipo diferenciado de relação entre a comuni-
dade e a natureza e entre os integrantes da própria comunidade.

Como afirma OSTROM (1990), “a realidade mostra que é possí-
vel as comunidades se organizarem para manejar os seus recursos co-
muns de acordo com regras de convivência que são as mais adaptadas
para elas”. Segundo essa autora, “as comunidades criam instituições
que permitem o acúmulo de capital social, que será utilizado de for-
ma produtiva pelos atores”. A palavra-chave, portanto, é “cooperação”.

Pode parecer que a cooperação só é possível porque os índios são
fortemente unidos por laços de parentesco e por um sentimento de
pertencimento ao território, características  que os diferenciam de
outras comunidades.5  De fato, essas características contribuem deci-
sivamente para a articulação da ação coletiva, sendo fundamentais
para o seu sucesso. Contudo, isso não significa que outros grupos não
possam “aprender a cooperar”.

O Projeto Jejy, intuitivamente, está contribuindo para que a sua
prática se transforme em modelo de ação coletiva, principalmente ao
estimular outras aldeias e grupos de pessoas a partilharem do seu es-
forço. As escolas, indígenas e não indígenas, visitam o Projeto e plan-
tam a sua sementinha de palmito, levando para casa a semente do
respeito à natureza.

A participação de Vando Karai no Conselho Municipal de Desen-
volvimento Rural de São Sebastião também contribui para que outros
agricultores aprendam que a conservação da natureza pode ser benéfi-
ca para eles. As outras aldeias, já sensibilizadas pelo exemplo do Proje-
to Jejy, estão buscando replicar a iniciativa nos seus territórios, sendo
apoiadas pela Funai, que também passa a entender tal atividade como
vantajosa para todos.

5 Tal argumento
pode ser reforçado

pelo trabalho de
PUTNAM (1998)

sobre a democracia
italiana. Para o autor,

o surpreendente
desenvolvimento do

norte da Itália,
quando comparado
ao sul deste país, é

fruto de um
aprendizado

histórico que inclui
noções como

civismo,
solidariedade e

diversas formas de
instituições que
estimularam, ao

longo do tempo, o
acúmulo de capital
social. Resta saber

como o capital social
pode ser criado nas

comunidades que
não têm a tradição

de cooperação.  Em
outras palavras, tais

comunidades podem
aprender a cooperar
ou estão fadadas ao

fracasso?



9Para a aldeia, esse reconhecimento do seu esforço agrega novas
pessoas e contribui para o surgimento de outras iniciativas. Atualmente,
a comunidade conta com dois viveiros instalados e outro em fase de
implantação. É possível perceber o orgulho com que os índios falam
do Projeto que, ao mesmo tempo, induz uma alteração na forma como
a sociedade percebe a presença da aldeia na região: se antes os Guaranis
eram vistos como um povo sujo, preguiçoso, indolente, agora são um
exemplo, uma referência para a região. A mudança se traduz no apoio
crescente que a aldeia recebe das prefeituras de Bertioga e de São Se-
bastião. “Em alguns projetos a gente entra com os índios; todos que-
rem colaborar com a aldeia”, brinca o técnico da Funai, Márcio Alvim.

O próprio relacionamento entre a aldeia e a Funai pode se alterar
à medida que a comunidade assuma, gradativamente, as rédeas do
processo. Embora ainda seja grande a dependência em relação ao ór-
gão federal, é possível perceber que a comunidade ganha uma cres-
cente autonomia. Contribuiu bastante nesse sentido a criação, em
2000, de uma associação comunitária na aldeia. Além disso, o técnico
da Funai tem procurado estimular formas autônomas de gestão dos
projetos desenvolvidos pelos Guaranis do Ribeirão Silveira.6

À guisa de conclusão
Os principais pontos fortes do Projeto Jejy são:
a) a incorporação, nas práticas diárias dos índios, da preocupação

com a conservação de um importante recurso natural ameaça-
do de extinção na Mata Atlântica7 ;

b) a disseminação dessa preocupação para outras esferas da socie-
dade, mostrando que é possível atuar coletivamente para a con-
servação da natureza, por meio de iniciativas simples;

c) a geração de uma fonte de renda adicional por meio de ativida-
des de conservação ambiental;

d) a disseminação da iniciativa para outras aldeias guaranis que
vivem na Serra do Mar8 ;

e) a incorporação, mediante atividades práticas, da preocupação
ambiental nas escolas da região, em especial na escola da aldeia;

6 Um exemplo
significativo dessa
mudança foi a
intermediação da
Funai no projeto de
habitação indígena,
realizado com
recursos da
Companhia de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano
(CDHU), do governo
do Estado de São
Paulo. O projeto
arquitetônico das
moradias foi definido
após um processo de
negociação mediado
pela Funai e procura
respeitar as
características culturais
da comunidade. Ao
invés de telhas de
barro, o telhado das
casas é feito de palha;
algumas paredes são
de alvenaria e outras
são de eucalipto
tratado. As casas têm
um espaço de
socialização, onde é
feito o artesanato. O
processo de
negociação
demonstrou que é
possível adequar os
projetos às
necessidades dos
índios, transformando
alguns aspectos
práticos sem modificar
os aspectos culturais.

7 Durante uma
caminhada pela aldeia,
encontramos várias
pessoas cuidando das
mudas.

8 No início de nossa
visita, por exemplo, o
cacique Adolfo
recebeu um
telefonema do cacique
da aldeia de Peruíbe,
que queria conhecer o
projeto Jejy.



10 f) a capacidade de articular diversas instituições em torno do Proje-
to, como é o caso das prefeituras de Bertioga e de São Sebastião,
do Poder Judiciário de Bertioga, da organização não-governamen-
tal Cáritas e também do Ministério do Meio Ambiente, por meio
do Programa de Projetos Demonstrativos (PD-A).

O principal fator de inovação, como destacado anteriormente,
é a capacidade de articular uma ação coletiva que busca principal-
mente a convergência entre conservação da natureza e geração de
renda para a comunidade, conforme os princípios do desenvolvi-
mento sustentável.

Atualmente, contudo, o Projeto vive um momento de inflexão,
que representa um importante desafio para a comunidade. Enquanto
se destinava a produzir mudas apenas para a recuperação do palmito
em áreas da aldeia ou de outras comunidades indígenas, o Projeto
podia ter uma gestão relativamente simples. No entanto, surgirão no-
vas demandas conforme a comunidade se integrar ao mercado, quer
seja vendendo mudas de plantas ornamentais na região, quer seja ven-
dendo palmito para restaurantes. A primeira dessas demandas, de acor-
do com o relato das pessoas envolvidas no Projeto, está relacionada ao
transporte dos produtos (mudas e palmito cortado). Trata-se de uma
necessidade muito aparente para os índios: quando perguntados so-
bre quais as maiores dificuldades para o avanço do Projeto, eles logo
apontam a falta de um meio de transporte que esteja o tempo todo
disponível na aldeia.

No entanto, existem outras necessidades urgentes, como a
capacitação para atuar no mercado e para planejar o futuro do Projeto.
A operação concentra-se nos problemas imediatos, resolvendo-os à
medida que surgem, e essa falta de planejamento pode dificultar a
continuidade da iniciativa. Como está prevista a implantação de uma
máquina para produção de polpa de açaí, tal problema pode assumir
dimensões ainda mais sérias, uma vez que o equipamento deve am-
pliar a participação da comunidade no mercado regional.

Portanto, é importante manter o espaço permanente de discus-
são entre todos os envolvidos no Projeto para que os desafios do



11futuro sejam enfrentados com a serenidade de quem conhece e valo-
riza o seu passado e tem a coragem de assumir, no presente, as réde-
as do seu destino.
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“Antes eu fazia bico de pedreiro.
Trabalhava no lixão era muito difícil.
Muito sujo ficava doente. Agora não.

Estou trabalhando no amigo do lixo estou contente.
Ganho meu dinheiro onesto sou respeitado na sociedade.

E agradesso a todos que nós apoia. Muito obrigado.”

Depoimento de Carlos Alberto dos Santos
Agente ambiental

Contexto socioeconômico
O município de Guaratinguetá situa-se no Estado de São Paulo,

em uma importante artéria rodoviária, a via Dutra, entre as metrópo-
les de São Paulo e Rio de Janeiro. Várias indústrias se implantaram em
Guaratinguetá pela sua posição geográfica e devido às vias de acesso.
Existem cerca de 36 indústrias de pequeno porte, 15 de médio porte e
18 grandes industrias, perfazendo um total de 69. A BASF é a maior
empresa do município, com 1.300 funcionários, sendo responsável por
55% da receita municipal, estimada em R$ 45 milhões.2

Projeto “Amigos do Lixo”
GUARATINGUETÁ (SP)

Luis Antônio Lacerda Aímola1

1 Pós-graduando do
Programa de Pós-
graduação em
Ciências Ambientais
da Universidade de
São Paulo (Procam-
USP).

2 Dados fornecidos
pela Prefeitura de
Guaratinguetá.



4 De acordo com dados do IBGE, Guaratinguetá possui cerca de
105 mil habitantes, sendo 98 mil na área urbana e 7 mil na área rural,
dos quais 36 mil trabalham em algum setor da atividade econômica
local. Em relação a esse total, apenas 25% possui algum tipo de con-
trato formal de trabalho.

A origem e o
desenvolvimento do Projeto

O Projeto “Amigos do Lixo” nasceu da síntese de dois outros pro-
jetos. Um deles, elaborado pelo engenheiro André Luiz de Paula Mar-
ques, técnico da Secretaria de Serviços Urbanos de Guaratinguetá e
especialista em tratamento do lixo urbano, buscava realizar um pro-
grama integrado de gestão dos resíduos sólidos para Guaratinguetá.
Isso significava, entre outras coisas, a introdução da coleta seletiva
para a reciclagem em toda a cidade e a transformação do “lixão” em
um aterro sanitário. No longo prazo, previa-se a sua transferência para
uma área fora da cidade.3

O outro projeto, elaborado pela psicóloga e técnica social da Caixa
Econômica Federal, Ana Marina Lourenço Pereira de Almeida, coloca-
va em evidência a preocupação com a situação social dos catadores do
“lixão” e dos que trabalhavam na rua, sem contudo esquecer a dimen-
são ambiental do tratamento que o município vinha dando ao lixo.

Como se percebe, apesar de terem sido elaborados por pessoas
diferentes, os projetos se complementavam em seus objetivos. Por isso,
seus autores iniciaram uma série de reuniões com vários representan-
tes de setores importantes da sociedade civil buscando viabilizar um
projeto comum e legitimá-lo do ponto de vista social com a adesão de
setores externos a administração pública.

Dessa forma, elaborou-se um projeto para a coleta seletiva de lixo
com a finalidade de melhorar as condições de trabalho dos catadores e
iniciar um processo de participação de toda a comunidade na preser-
vação do meio ambiente. Nascia ali, em junho de 2000, a idéia origi-
nal do Projeto Amigos do Lixo. O engenheiro André e a psicóloga
Marina tem sido, desde então, os coordenadores desse Projeto.

3 MARQUES, André
Luis de Paula;

PEREIRA DE
ALMEIDA, Ana

Marina L. Agentes
Ambientais – Projeto
Amigos do Lixo (CD-

Rom).
Guaratinguetá, São

Paulo, julho de 2002.



5O antigo sistema de acondicionamento e coleta de lixo de resídu-
os sólidos domiciliares em Guaratinguetá não era muito diferente do
sistema de outros municípios brasileiros. Como a coleta não era feita
de forma seletiva, todo o lixo do município era despejado no “lixão”,
onde se podia presenciar diariamente a disputa pelo material reciclável,
mesmo sujo e contaminado, por homens, mulheres e até crianças.

O “lixão” tem uma área de aproximadamente quatro hectares, numa
área inclinada, e após o início do Projeto passou a contar com uma cerca
de proteção todo o lixo a ele destinado passou a ser coberto com terra.
Está localizado a cerca de oito quilômetros do centro da cidade e a
aproximadamente um quilômetro do rio Paraíba. Entre o “lixão” e o rio
encontra-se uma plantação de arroz que, pela sua localização, supõe-se
que receba diariamente o chorume4  produzido no lixão.

TABELA 1

Os resíduos sólidos em Guaratinguetá
Quantidade de lixo (orgânico e reciclável) coletado no município:

Coleta Diária: 50 ton / dia
Coleta Anual 12.500 ton/ano

Estimativa de material reciclável produzido no município:
Coleta Diária: Entre 10 e 12,5 ton / dia
Coleta Anual 3.125 ton/ano

A primeira fase: o projeto-piloto
O planejamento do projeto foi iniciado em julho de 2000 e con-

tou com o apoio de vários cidadãos voluntários, dentre eles estudan-
tes, professores e empresários locais. Primeiramente foi feito um le-
vantamento das pessoas que exerciam a atividade de coleta no lixão e
nas ruas centrais da cidade, suas condições socioeconômicas, seus há-
bitos e costumes. De posse dos resultados, organizaram-se reuniões
com os catadores para discutir as suas necessidades, suas expectativas,
a atividade em si e suas aplicações sociais e ambientais, bem como a
importância de se organizarem para o aperfeiçoamento de sua ativi-
dade. Nessas reuniões, pôde-se constatar o grande interesse das pesso-
as em melhorar suas condições de vida.

Em seguida foi feita uma avaliação do mercado para o material
reciclável e dos potenciais compradores da região, pois existem no

4 Trata-se do líquido
resultante do
acúmulo de resíduos
sólidos e que polui o
solo, subsolo e
lençóis freáticos.



6 município e cidades vizinhas vários depósitos de sucatas, que já esta-
vam sendo abastecidos pelos próprios catadores.

Para dar início à coleta seletiva, foram confeccionados dez carri-
nhos, financiados por um empresário local. Foram também confeccio-
nados 800 folhetos explicativos de como separar o material reciclável,
com ênfase na educação ambiental, e 3 mil adesivos para a divulgação
do Projeto, subvencionados pelo Serviço Autônomo de Águas de Gua-
ratinguetá (SAAEG) e por empresários.

Com o apoio do Senac, do Sebrae e de várias outras organizações,
foi realizado o primeiro curso de capacitação profissional para os cata-
dores. A metodologia e o material utilizado foram fornecidos pelo
Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cempre), firmando as-
sim o conceito de que os catadores formam uma categoria profissio-
nal e ressaltando o caráter de utilidade pública dos serviços por eles
prestados. A estrutura do curso foi dividida em sete módulos: relações
humanas, limpeza pública, saúde do catador, trânsito, reciclagem, prin-
cípios do cooperativismo e aspectos práticos da cooperativa.

 A partir de então, os catadores passaram a ser chamados de agen-
tes ambientais. Tal denominação teve dois propósitos: 1) enfatizar o
relevante papel dos catadores na preservação ambiental; e 2) ao tratá-
los como uma categoria profissional, buscava-se também eliminar o
estigma que é atribuído a pessoas que sobrevivem dos materiais
recicláveis retirados do lixo.

Em seguida foi realizado um trabalho porta-a-porta, envolvendo
alunos de escolas e cidadãos de vários segmentos da sociedade com o
objetivo de conscientizar e apresentar os agentes ambientais aos mo-
radores da região de implantação do projeto-piloto.

Considerando que o sucesso da implantação de um programa de
coleta seletiva está diretamente relacionado à participação da popu-
lação na separação dos materiais recicláveis, o Projeto buscou sensi-
bilizar a comunidade. Para isso, deu-se ênfase ao caráter social do
Projeto, apelando mais à solidariedade dos moradores com a situa-
ção dos “catadores” do que propriamente à preocupação com os as-
pectos ambientais.

 O projeto-piloto foi implantado na zona oeste de Guaratinguetá,



7nos bairros Pedregulho e Alto Pedregulho, com características tanto
comerciais como residenciais e com uma população de 8.878 habitan-
tes, em sua maioria de classe média. A região foi escolhida porque
nela já havia sido desenvolvido anteriormente um trabalho de coleta
seletiva: o Projeto ¨Luxo do Lixo¨, da Obra Social Nossa Senhora da
Glória, juntamente com a Cáritas Brasileira, regional de São Paulo.

Para a coleta seletiva domiciliar, os bairros foram divididos em
rotas, sendo cada agente ambiental responsável por uma rota, o que
possibilita um contato direto entre o agente e os moradores, criando
um vínculo entre ambos. Ao acompanhar as atividades de “Dona Vera”,
uma agente ambiental, o autor pôde constatar o forte vínculo entre ela
e os moradores. Cada morador se empenha em separar o material
reciclável para a “Dona. Vera” e não para um  “lixeiro da prefeitura”
ou algum outro “catador”. O espírito de solidariedade do morador
para com o agente ambiental é um dos pontos altos do Projeto.

No dia 7 de setembro de 2000, os agentes ambientais foram apre-
sentados à população de Guaratinguetá, durante as comemorações
cívicas deste dia. Os agentes participaram das festividades juntamen-
te com seus filhos, o que representou um importante momento para
as novas atividades que estavam assumindo, pois muitos tinham ver-
gonha do trabalho que faziam por considerá-la indigna. “Antes, nós
estávamos escondidos dos olhos dos outros lá no lixão”, lembra Dona
Vera. Nesse mesmo dia, a população foi informada a respeito dos ma-
teriais que podem ser reciclados, preparando-se para colaborar com o
trabalho dos catadores.

A Cooperativa Amigos do Lixo
O Projeto Amigos do Lixo já conquistou o apoio de empresas pri-

vadas, instituições e da Prefeitura. Para que se tenha uma idéia da
importância desse apoio, somente o papelão coletado da BASF tem
permitido aos Amigos do Lixo pagarem a parcela mensal relativa ao
financiamento da compra de um caminhão.

A Prefeitura emprestou um terreno para a construção da Central de
Triagem Amigos do Lixo e um caminhão com motorista para a realiza-



8 ção da coleta de material juntado pelos Agentes Ambientais em suas
rotas. Vários empresários têm doado material de construção, uniformes,
equipamentos de segurança e voluntários ministram um curso de alfa-
betização para adultos. Fundamental nesse processo também tem sido
a participação da Associação Comercial de Guaratinguetá, que mobili-
za vários empresários para dar suporte ao Projeto.

Com o propósito de divulgar o Projeto, promover a inserção social
dos Agentes Ambientais e recolher materiais recicláveis, os próprios
agentes participam freqüentemente de festas e eventos organizados
no município. Os coordenadores do Projeto também realizam pales-
tras em escolas e empresas na busca de novos parceiros. Desde de-
zembro de 2001 vem ocorrendo um curso de alfabetização de adultos
que contribui para que os agentes ambientais ampliem os seus hori-
zontes de atuação.

A implantação do Projeto de coleta seletiva vem proporcionando
aos agentes ambientais uma expressiva mudança comportamental e
de suas expectativas de melhoria da qualidade de vida. O valor recebi-
do pelo trabalho está vinculado à produção mas não é inferior ao salá-
rio mínimo (dados de 2002) . Além disso, percebe-se uma melhora no
aspecto de higiene pessoal e também uma preocupação com a aparên-
cia pessoal: eles se vestem de forma mais apresentável, as mulheres
estão mais vaidosas e uma grande parte conseguiu se desvencilhar do
alcoolismo. Alguns já estão conseguindo fazer melhorias em suas ca-
sas e até já sonham com a casa própria. Assim, não sentem mais vergo-
nha de sua atividade, pois surgiu a consciência da relevância da profis-
são e sobretudo porque a comunidade os trata como “amigos”.

 TABELA 2

Os ganhos dependem da produtividade
do agente ambiental

Remuneração mensal  do Agente Ambiental  em agosto/2002
Mínimo R$ 180,00 Máximo R$ 580,00

Também há uma constante preocupação por parte dos coordena-
dores com questões relativas a igualdade de gênero e raça. Dos 60
agentes ambientais, 35 são mulheres. O número maior de mulheres



9em relação aos homens reflete a situação anterior ao Projeto, quando
elas já predominavam no trabalho de separação de materiais recicláveis
nas ruas e no lixão da cidade.

TABELA 3

Quantidade de Agentes Ambientais
desde o início do Projeto

Quantidade de Agentes Ambientais
Até agosto de 2001 - 23 Homens – 18         Mulheres – 13
Até Setembro de 2001 - 40 Homens – 19         Mulheres – 21
A partir de março de 2002 - 60 Homens -  25         Mulheres – 35

A proporção entre negros e brancos é de aproximadamente três
negros para um branco, o que não indica qualquer tipo de discrimina-
ção racial, mas reflete também a situação previamente existente.

Com os apoios recebidos do poder público, do comércio e das in-
dústrias, os Amigos do Lixo ampliaram a sua atuação para além dos
bairros do projeto-piloto, atendendo quase 60% da população da cida-
de. Já foram coletadas até o momento 700 toneladas de materiais reci-
cláveis (Tabelas 4 e 5).

Cada agente tem rotas previamente definidas para coleta e em
um local próximo a cada uma delas há um Ponto de Entrega Voluntá-
ria (PEV), no qual o agente guarda o seu carrinho e junta o material
por ele coletado ou entregue voluntariamente pelos moradores da sua
região. Até o momento, esses PEV’s são áreas emprestadas por algum
morador ou instituição. Com uma certa freqüência, o caminhão passa
pelo PEV, retira todo o material e o leva para a Central de Triagem,
onde os resíduos são pesados, separados por tipo, prensados e
enfardados para a venda. Cada agente ganha por produção e há um
rigoroso controle sobre a identificação do seu material ao chegar à
Central. Os agentes que optaram por trabalhar na Central ganham
um salário fixo.



10 TABELA 4

 Total de Pessoas Atendidas

Total de Pessoas Atendidas:
Até agosto de 2001 15.000 pessoas
Até Setembro de 2001 25.000 pessoas
A partir de março de 2002 60.000 pessoas

Em fevereiro de 2002, com o auxílio do Banco do Povo do gover-
no estadual, a Cooperativa Amigos do Lixo de Guaratinguetá conse-
guiu adquirir, por meio de financiamento, um caminhão para o au-
mento da coleta seletiva no município. Em abril do mesmo ano, foi
realizado o 3o Curso de Capacitação Ambiental, do qual participa-
ram 41 novos agentes.

TABELA 5

Os resultados sobre a coleta de
material reciclável

Resultados Obtidos (período: setembro/2000 a março/2002)

Coleta Diária (em média) 1,5  ton / dia
Coleta 19 meses 700 ton
Qualidade de material coletado pelos Amigos do Lixo:
Papel 55 ton/período
Papelão 310 ton / período
Plástico 180 ton/período
Metal 90 ton/período
Vidro 65 ton / período
Percentual de materiais recicláveis coletados no município:
22,5 % do total arrecado no município / ano
Valor cumulativo arrecadado pela cooperativa até o presente:
R$ 96.550,00

Graças ao apoio de várias instituições públicas e privadas, os agen-
tes ambientais e os candidatos a agentes (catadores que ainda per-
maneciam no lixão) passaram também por um curso sobre coopera-
tivismo. O curso foi o ponto de partida para a formação da Coopera-
tiva Amigos do Lixo de Guaratinguetá. O atual presidente da Coo-
perativa, Adilson Januário dos Santos, 35 anos, vivia desde criança
com seus pais no lixão.



11O Futuro dos Amigos do Lixo
Os Amigos do Lixo querem crescer ainda mais e garantir autono-

mia e a permanência de seu empreendimento. Apesar de algumas bre-
ves resistências no início, sobretudo dos sucateiros que compravam
material dos catadores, o Projeto tem contado com o apoio crescente
da comunidade de Guaratinguetá.

Desde o início, a meta era que todos os bairros da cidade fossem
atendidos com serviços de coleta seletiva. Estima-se que para isso se-
rão necessários aproximadamente 100 agentes ambientais. Por outro
lado, comparando-se as Tabelas I e VI, vê-se que o potencial de mate-
rial reciclável ainda a ser coletado é enorme, o que serve para estimu-
lar ainda mais toda a equipe dos Amigos do Lixo.

Para que tal expansão seja possível, os coordenadores do Projeto
estão se articulando no sentido de: a) buscar novos recursos e parcei-
ros; b) construir mais dois Centros de Triagem, sendo que o terreno
para um deles também já foi cedido pela Prefeitura; c)  comprar mais
um caminhão para coletar todo o material resultante do aumento da
produção e buscando, assim, maior  independência em relação ao ca-
minhão emprestado pela Prefeitura.

Há também uma preocupação com a melhoria da qualidade do
processo de coleta  desde a origem até a venda dos produtos. Para
atender a essa preocupação, pretende-se contar com o apoio de algu-
mas empresas parceiras para a construção de várias casinhas com for-
ma e cores padronizadas, que funcionarão como PEV’s e serão insta-
ladas em praças ou jardins de cada região coberta por um agente
ambiental. Até o momento, os agentes têm usado garagens ou galpões
emprestados, além de ficar fora do alcance da maioria da população
da área, não têm uma infra-estrutura adequada para dar suporte ao
trabalho do agente.

Os Amigos do Lixo também querem obter autonomia em relação
ao poder público, e por isso querem obter a concessão, por meio de
um projeto de lei, das áreas emprestadas pela Prefeitura. A concessão,
pelo período de 20 anos, evitaria uma possível interrupção do projeto
por causa de eventuais mudanças de governo. O atual prefeito tem
sido um grande parceiro dos Amigos do Lixo e já se mostrou também



12 favorável à formulação desse projeto de lei. Por outro lado, os próprios
vereadores da cidade são simpáticos ao Projeto, e tudo indica que tam-
bém serão favoráveis ao pleito dos catadores.

A permanência do Projeto ao longo do tempo também pode ser
garantida pelos tipos de parcerias que os Amigos do Lixo desenvolvem
com empresas doadoras de material, bem como com os compradores
dos materiais recicláveis. Por exemplo: a BASF é o principal parceiro
até aqui e devido à sua política ambiental e de responsabilidade social,
tem interesse em cooperar com um projeto como este, o que indica
uma permanência dessa parceria por um longo tempo.

Além disso, um dos importantes objetivos dos Amigos do Lixo é
aumentar para 21 o número de produtos comprados por empresas que
atestem, via Declaração Oficial da CETESB, que o seu processo de
reciclagem e produção é ambientalmente sustentável. Atualmente são
sete produtos, e com essa expansão pretende-se garantir a sustentabili-
dade ambiental por todo o ciclo de vida de cada produto coletado,
vendido e reciclado.

Tal sistema permitirá também parcerias exclusivas com empresas
interessadas em doar material reciclável, mas que façam exigências
quanto ao destino final do material. Nesse sentido, os Amigos do Lixo
também inovam e criam um diferencial com relação a qualquer outro
sistema de coleta de material reciclável na cidade e na região.

Finalmente, é objetivo constante capacitar continuamente os coo-
perados, em especial os da diretoria e da administração, para que con-
tinuem gerenciando a Cooperativa independentemente dos fundado-
res e coordenadores do Projeto. Pretende-se que aos poucos a Coope-
rativa seja gerida pelos próprios cooperados.

Conclusão: urubus, gaviões e garças
O “lixão”, além de comprometer a preservação do meio ambiente

pela poluição do solo, do ar e da água, representa ainda um enorme
desperdício de matérias-primas. Além disso, a atividade do catador é
insalubre, desumana e prejudicial à qualidade de vida de quem a pra-
tica e vergonhosa para a sociedade que a permite.



13O Projeto Amigos do Lixo demonstra reunir as características de
uma iniciativa  voltada para a preservação do meio ambiente e à inclu-
são social. Ao coletar o material na fonte geradora, evita-se a contami-
nação com outros tipos de materiais presentes no lixo, proporcionan-
do uma boa qualidade aos materiais recuperados e um preço melhor
no momento da comercialização. O Projeto permite, ainda, que os
catadores de lixo passem a integrar uma nova categoria profissional: a
de agentes ambientais, prestando à sociedade um serviço de  extrema
utilidade pública.

A experiência promove a cidadania não apenas dos catadores, como
de toda a coletividade, ao envolvê-la em um processo social e ambien-
tal. Com isso, o Projeto se aproxima de outras importantes iniciativas
de reciclagem e de promoção da cidadania dos catadores, alinhando-
se ao Movimento Nacional dos Catadores.5

É muito comum vermos urubus sobrevoando os lixões em busca
de matéria orgânica em putrefação, mas quase nunca os gaviões, que
não se alimentam desse tipo de matéria. Com a retirada dos catadores
do lixão de Guaratinguetá, iniciou-se a formação do aterro sanitário,
que tem reduzido em muito a exposição daquela matéria orgânica a
céu aberto. Por isso, hoje podem ser vistos gaviões sobrevoando e ca-
minhando pelo aterro: “É  um sinal de que o lixo é ‘mais limpo’”, diz o
engenheiro André.

Guaratinguetá significa, em tupi-guarani, “terra das muitas gar-
ças”. Em uma pracinha próxima á Central de Triagem, cuja manuten-
ção é de responsabilidade do Projeto Amigos do Lixo, vemos uma pla-
ca fincada na grama, com a frase “Coletando Materiais, Reciclando
Vidas”. Hoje, os Amigos do Lixo podem sonhar e voar alto, como gar-
ças, pois estão libertos da obscuridade. Hoje eles são cidadãos.

5 Revista dos
Catadores de Vida,
Publicação do
Movimento Nacional
dos Catadores de
Materiais Recicláveis.
São Paulo, (2002).
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