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Há décadas, o modo de planejar a cidade está sendo debatido e, no Recife, esse 

debate dá-se considerando uma histórica desigualdade, evidenciada nos mais diversos 

aspectos da constituição da cidade: acesso ao solo, características físicas das moradias, 

provisão de serviços e redes urbanas, experiências acumuladas frente às carências de infra-

estruturas e convivências com os riscos provocados pela desorganização da rede de 

drenagem. É, esse quadro de desigualdades acentuadas que precisa primeiro ser posto 

para que, se possa entender a força que os movimentos populares cedo demonstraram, 

aliando-se a setores médios influenciados por correntes de pensamento promotores de 

reformas sociais urbanas, conseguindo instrumentos de intervenção nos processos 

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

(PREZEIS), Conselhos Setoriais e Programa Parceria nos Morros, implantados durante a 

década de oitenta do século passado. 

O Orçamento Participativo é implantado na sua forma atual em 2001 quando o PT 

assume o poder municipal e adota o modelo já consolidado de Porto Alegre, sendo 

apresentado como a mais clara manifestação do modo petista de governar. Propõe-se 

operacionalizar uma inversão de prioridades, em favor dos bairros populares, e promover 

um novo modo de decisão, através de plenárias e de votações abertas a todos que se 

dispõem a participar. Como esse novo instrumento consegue se diferenciar da participação 

já estabelecida desde a segunda metade dos anos oitenta no âmbito do Programa Prefeitura 

nos Bairros que em 1995 já deu lugar a uma primeira versão de Orçamento Participativo? 

Como, também, vem se relacionando com os demais instrumentos participativos, já 

instituídos com suas representações e seus apoios técnicos, os fortalecendo ou gerando 

mais um elemento fragmentado de gestão? No tratamento temporal e espacial que 

caracteriza a sua relação com os processos decisórios, o Orçamento Participativo faculta 

uma efetiva mudança dos padrões tradicionais da gestão pública que levaria o planejamento 

urbano a atribuir à cidade popular prioridade e qualidade nas intervenções? Abre 

efetivamente espaço para uma renovação dos quadros políticos da participação, garantindo 

a inserção de novas representações? Essas questões norteiam uma análise que procura 

identificar se está em curso a construção de um modo de planejar que, associando diversos 

instrumentos participativos e os revitalizando, representaria uma alternativa consistente à 
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visão da cidade empresa que, desde os anos noventa, orienta a maior parte dos setores 

profissionais envolvidos no Urbanismo. 

A Desigualdade na formação da cidade 

Com mais de 3.300.000 habitantes em 2000 (FIBGE- Censo Demográfico, 2000) 

distribuídos em 14 municípios, a Região Metropolitana do Recife estende-se sobre 2.766 

Km2, ocupando uma porção do litoral norte-oriental do Nordeste e constituindo ao lado das 

aglomerações de Salvador e de Fortaleza, situadas respectivamente a cerca de 800km a sul 

e a norte, uma das três grandes aglomerações urbanas da Região. A atual aglomeração do 

Recife localiza-se no centro de uma faixa litorânea que, do Rio Grande do Norte a Sergipe, 

concentra cerca de 1/3 da população do Nordeste num ambiente caracterizado pela 

formação histórica de um espaço dominado desde os tempos coloniais pela atividade 

canavieira. Modos de apropriação do solo, entre os quais a permanência do latifúndio 

açucareiro, traços das relações de trabalho, entre os quais a herança da escravidão e as 

baixas remunerações salariais apesar de amplos e históricos movimentos reivindicatórios, 

dependência econômica dos mercados do açúcar e do álcool, no âmbito dos quais alternam 

fases de depressão e de alta, permanecendo a concentração da renda entre poucos, 

caracterizam esse espaço e marcam decisivamente os processos de formação e o 

crescimento da aglomeração do Recife. 

No tempo longo da formação da cidade, justapõem-se desde o século XVI infra-

estruturas urbanas constituídas pelo binômio Olinda-Recife e uma hinterlândia rural, 

dominada pelas plantações de cana-de-açúcar, lentamente incorporada pelo movimento de 

urbanização. Olinda, onde se assentou a sede política da Capitania de Pernambuco, ocupa 

uma posição estratégica sobre colinas de onde se vislumbra, do lado do mar a barra natural 

formada pela interrupção dos arrecifes permitindo o acesso dos navios ao porto situado a 

sul, no atual Recife Antigo na extremidade de uma flecha arenosa de cerca de 6 km de 

extensão, entre o mar e o rio Beberibe. Ampliado no século XVII durante a intervenção 

holandesa, o estreito aglomerado urbano do porto expande-se também numa ilha onde 

começa a ser edificada a Cidade Maurícia (atuais bairros de Santo Antônio e São José), 

cercada por braços do Capibaribe. Do lado da terra, descortina-se uma ampla planície 

drenada pelos rios Capibaribe, Beberibe, Tejipió e Jordão, todos submetidos aos efeitos da 

maré, e constituída por alagados, ilhotas e cordões litorâneos arenosos na sua parte 

oriental, conquanto, mais para oeste, predominam os solos argilosos que propiciaram o 

plantio da cana-de-açúcar em engenhos implantados nas várzeas circundadas por colinas, 

onde até o século XX se manteve a cobertura de mata. 

Na hinterlândia rural próxima que, durante os séculos XIX e XX, se constitui em área 

de expansão urbana à medida que os canaviais vão sendo desativados, cinco elementos 
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principais justapunham-se: o engenho constituído pelo conjunto formado pela fábrica de 

açúcar, a casa grande, a capela, a senzala, os canaviais, outros cultivos e matas; os sítios, 

pequenas unidades familiares produtoras de culturas de subsistência e de fruteiras; os 

passos, na confluência dos rios, principais vias de escoamento do açúcar até a segunda 

metade do século XIX, eram pequenos aglomerados de armazéns; o quarto elemento 

presente na paisagem rural era o povoado, onde moravam os homens livres que 

trabalhavam nos engenhos da vizinhança; e o quinto é constituído por mocambos em 

palafitas construídas em terrenos alagados por famílias pobres vivendo parcial ou totalmente 

da pesca nos ambientes estuarinos situados entre Olinda e Recife e a sul deste. 

A atual configuração urbana herda desses elementos, quando, desde a segunda 

metade do século XIX, essa hinterlândia se transforma em subúrbio, incorporando 

arrabaldes (freqüentemente formados a partir dos engenhos, povoados e passos), vilas 

(construídas geralmente em sítios), mantendo-se e adensando-se os aglomerados de 

mocambos nos alagados. Constitui-se, então, a partir desses elementos pretéritos uma 

paisagem urbana caracterizada pela heterogeneidade e pela complexidade em pouca 

distância, o que justifica a observação de Josué de Castro: “Pelo seu arranjo arquitetônico, 

pela tonalidade própria de cada uma de suas ruas, o Recife é desconcertante como unidade 

urbana, impossível mesmo de se caracterizar. Casas de todos os estilos. Contrastes 

violentos nas cores gritantes das fachadas. Cidade feita de manchas locais diferentes, não 

há por onde se possa apanhar na fisionomia das casas o tom predominante da alma da 

cidade”.(Josué de Castro, Documentário do Nordeste, São Paulo, Brasiliense, 1957). 

Esse traço não é decisivamente rompido pela urbanização mais recente dos últimos 

cinqüenta anos. A cidade se expande na Zona Sul, com a formação do bairro balneário de 

Boa Viagem, onde as casas são substituídas a partir dos anos 80 pelos edifícios de 

apartamentos e onde se implantam grandes equipamentos comerciais e de serviços, 

conquanto loteamentos e vilas ocupam áreas mais afastadas do mar, havendo ainda 

ocupações de alagados por mocambos. Sobretudo, a expansão urbana ocorre a redor da 

planície nas colinas onde se constitui um cinturão denso de bairros pobres, habitados por 

famílias expulsas de mocambos, por iniciativa do poder público nas décadas de 30 e 40, e 

oriundas do êxodo rural bastante vigoroso nas décadas de 40 a 70. Concomitante com 

esses dois movimentos de expansão, observa-se o decréscimo populacional nas áreas 

centrais, onde muitas edificações passam a ser subutilizadas, e a substituição das casas 

residenciais em bairros nobres por edifícios de apartamentos e equipamentos comerciais e 

de prestação de serviços, num processo de rápida e seletiva valorização do solo pelo 

mercado imobiliário. 
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Nessa história da formação do núcleo central da aglomeração do Recife, hoje com 

cerca de 1.500.000 habitantes, vale destacar alguns traços que ilustram o peso das 

desigualdades: 

• Presença constante na cidade de importante contingente de famílias pobres 

na cidade, representando cerca da metade da população, conforme tabela seguinte: 

 

TABELA 1 

 RECIFE, POPULAÇÃO TOTAL E POBRE 1913-1991  

POPULAÇÃO  

ANO TOTAL POBRES % 

1913 183.383 80.308 43,3 

1923 313.150 158.909 50,7 

1940 343.740 164.837 48,1 

1960 788.336 450.000 57,1 

1978 1.174.000 518.600 44,2 

1990 1.314.300 817.966 62,0 

1991 1.298.229 668.507 51,49 

 

Fontes: apud PROMETRÓPÓLE (Produto 8) 

Cadastro Assentamentos Sub-Normais 1990 

Cálculos de Probabilidade efetuados no Documento 

Assentamentos Populares do Recife – cadastro e Mapeamento, 

SEDUR/DIPLN, 1990  

Censo IBGE 1991 

 

Em 2000, indicadores extraídos do Censo Demográfico (FIBGE) sugerem a 

manutenção desse quadro estrutural: a metade (191.088) dos responsáveis pelos domicílios 

particulares permanentes (376.022) não completaram o primeiro grau e 42,11% auferem 

rendas até 2 salários mínimos na data do Censo (salário mínimo: R$ 151,00). Na metade 

dos bairros da cidade (47 sobre um total de 94), representando 51,8% dos domicílios, o 

rendimento mediano mensal dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes é 

inferior a R$ 350. 
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• A apropriação desigual do solo que levou ao paradoxo que os terrenos de 

fácil construção (enxutos e planos) foram aproveitados pelos segmentos sociais mais 

capazes de investir em infra-estruturas, conquanto os terrenos que, para serem construídos, 

exigiam mais investimentos (alagados da planície e vertentes de colinas) foram edificadas 

por famílias carentes de recursos materiais e de conhecimento de engenharia. 

Desde os tempos coloniais e com a explosão urbana da segunda metade do século 

XX, de modo mais veloz e maciço, reproduz-se a cada geração uma apropriação do solo 

que configura um "círculo vicioso", fundamentado numa escassez socialmente criada a partir 

da apropriação jurídica (das sesmarias, à Lei de Terras e ao Código Civil) e do 

funcionamento do mercado de terras: a apropriação dos melhores terrenos por parte de 

setores sociais mais poderosos e o preço da terra, tornado inacessível pelos mecanismos 

formalizados do mercado, levam os setores menos poderosos e mais pobres a ocupar 

ambientes físicos que, para serem corretamente construídos, exigem custos maiores de 

engenharia e saberes mais complexos. As famílias construtoras, em situação de pobreza e 

com pouco acesso à informação, não podem lançar mão de soluções de engenharia 

adequadas à edificação em sítios físicos tais como as planícies de inundação e as vertentes 

íngremes, tanto pelos custos quanto pela visão sistêmica que exigem. 

• O descaso para com a manutenção da rede natural de drenagem formada, 

nas colinas, pelas cabeceiras de drenagem e pelos córregos drenando as vertentes e, na 

planície, pelos canais fluviais e suas áreas naturais de inundação, ocupadas pelas águas da 

maré e das cheias, durante a estação chuvosa, levou ao desaparecimento ou à redução 

dessas estruturas naturais que não foram suficientemente compensadas por infra-estruturas 

construídas sob forma de canais e galerias de escoamento das águas pluviais. Cabeceiras 

de drenagem foram ocupadas, córregos e canais fluviais estreitados, planícies de inundação 

cederam lugar a edificações sobre aterros, que constituem, por exemplo, dois terços do 

atual centro urbano e a maior parte do atual bairro de Boa Viagem que, a partir da restinga, 

se expandiu para oeste em áreas alagadas. 

A qualidade da rede de drenagem, formada pela combinação de componentes 

naturais e construídos, merece especial atenção, pois a ela se vinculam as dinâmicas de 

erosão / acumulação que caracterizam respectivamente as regiões altas e as planícies 

reunidas numa bacia hidrográfica. Nas regiões altas, a aceleração da erosão, devida a 

práticas agressivas de ocupação, pode gerar instabilidade do solo e acidentes com perdas 

materiais e humanas. Nas planícies, o assoreamento e estreitamento dos cursos d’água 

provocam enchentes ou alagamentos, atingindo os ocupantes das cotas mais baixas no 

momento das chuvas ou das grandes marés. 
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A ocupação urbana, expandida a partir da década de 40 do século passado com a 

ênfase dada aos investimentos viários, manteve essas duas constantes históricas e foi 

acompanhada pela degradação do ambiente físico-natural de um modo tão intenso que se 

gerou um ambiente construído em não poucos trechos submetidos a perigos e, de forma 

generalizada, com baixa qualidade do habitat, especialmente nos bairros resultando da 

autoconstrução por famílias pobres distribuídos nas colinas e na planície. 

•  O atraso da intervenção pública gerou déficit de infra-estruturas e precárias 

condições de habitabilidade. 

Nesse modo de construir a cidade, que marca fortemente quase todos os ambientes 

urbanos, de forma quase contínua nas colinas e descontínua nas planícies, a edificação das 

casas, inicialmente precárias e melhoradas ao ritmo dos orçamentos domésticos, antecedeu 

a das infra-estruturas públicas que pudessem garantir uma habitação de qualidade. 

Indicadores gerais de calçamento (cerca de 60% da malha viária não é calçada), 

saneamento (10% dos domicílios particulares permanentes não dispõem de canalização de 

abastecimento d'água em pelo menos um cômodo -14% no universo dos 47 bairros pobres; 

2,7% não têm banheiro ou sanitários -4,2% no universo dos 47 bairros pobres) e 

disponibilidade de áreas verdes públicas demonstram que no âmbito de carências gerais, 

como a do esgotamento sanitário, retratado na tabela 2, a situação dessas comunidades 

sempre está pior. 

 

TABELA 2 

DOMICÍLIOS COM BANHEIRO OU SANITÁRIO 

POR TIPO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 2000 

TIPO DE 

ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

TOTAL RECIFE UNIVERSO DOS 

47 BAIRROS POBRES

Rio, lago ou mar 16.738 9.903

Vala 9.002 5.534

Fossas 175.219 113.481

Rede geral de 

esgoto ou pluvial 161.163 56.305

Outro escoadouro 3.704 2.506

TOTAL 365.826 187.729

 Fonte: FIBGE Censo 2000 
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No Recife, as paisagens construídas marcadas pelas carências são elementos 

indissociáveis de uma história urbana, que reflete a permanência de desigualdades e de 

mobilizações sociais para reduzi-las. Inicialmente voltadas (nos anos 40 a 70) para a luta 

pela terra e para se manter na cidade contra políticas oficiais de expulsão, essas 

mobilizações voltaram-se nas décadas seguintes para consecução de infra-estruturas e 

serviços básicos visando melhorar as condições locais da habitação, mesmo em condições 

ambientais desfavoráveis, em alagados e morros. A força dessas mobilizações, o peso que 

tiveram na cultura política local e as mudanças da política nacional de habitação, 

consubstanciada no PROMORAR (1979), associaram-se para que na década de 80 fosse 

reconhecida a importância desse modo de constituir o urbano: na Lei de Uso e Ocupação do 

Solo de 1983, foram instituídas as Zonas Especiais de Interesse Social e, em 1987, uma 

legislação própria (Lei do Plano de Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social - 

PREZEIS) estabeleceu padrões de enquadramento, de definição da situação jurídica e 

direcionou as ações no sentido de urbanizar, regularizar e proceder à titulação das áreas 

ocupadas por população de baixa renda, passíveis de urbanização. No entanto, se, nos 

últimos quinze anos, este processo garantiu a manutenção no lugar dessas famílias pobres, 

ele não conseguiu modificar profundamente as condições de infra-estruturas na maioria dos 

locais de moradia de cerca da metade das famílias recifenses. 

As conquistas dos anos oitenta 

Com efeito, a conjuntura política dos anos oitenta permitiu inovações decorrentes da 

forte atuação de setores médios profissionais (advogados, engenheiros, sanitaristas, 

urbanistas, entre outros) assessorando, como no caso do Movimento Justiça e Paz, as 

organizações populares reivindicando o direito à moradia e à posse da terra (Movimento 

Terra de Ninguém). Nos meios técnicos do planejamento urbano, revisavam-se os 

paradigmas modernistas. Em 1987, J. L. Coraggio definia o Planejamento Urbano como 

uma “modalidade de socialização” e situava esta atividade no campo da Política (Corragio, 

J. L. Possibilidades de um planejamento territorial para a transição na América Latina in 

Espaço e Debates, Ano VII, Vol. 20, 1987, pp 63-94). A competência técnica se deslocava, 

então, da esfera da racionalidade abstrata para entender uma racionalidade social cuja 

concretização se dava no jogo de forças, entre diversos e conflitantes projetos, os mais 

explícitos possíveis num ambiente político democrático. Com efeito, na mesma década, a 

transição para a democracia levava ao poder municipal lideranças que haviam constituído a 

oposição ao regime militar. Assim, em 1985, Jarbas Vasconcelos, do PMDB “autêntico” 

vence as primeiras eleições para prefeitura da capital de Pernambuco, marcando a vitória de 

uma coligação de esquerda. É claro também que essa nova proposta de planejamento, 

associada à assunção dessas forças políticas, corresponde a uma nova conjuntura da 

atuação pública desejada por agências internacionais e nacionais. Em 1978, o Banco 
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Mundial havia promovido no Recife um grande Congresso sobre Pobreza Urbana, atribuindo 

aos responsáveis locais a responsabilidade de enfrentar a questão por meio de políticas 

específicas que, ainda, não compunham a chamada “governança”. Em 1979, o Banco 

Nacional de Habitação, havia implantado o programa PROMORAR, promovendo a 

urbanização de favelas rompendo com as anteriores práticas de erradicação. Assim, nas 

práticas sociais locais, nas idéias acerca do planejamento, na política e nas injunções 

externas, desenhava-se um ambiente propício às reformas. 

A mais importante ocorrida no Recife é a implantação do Plano de Regularização das 

Zonas Especiais de Interesse Social por lei municipal de 1987, elaborada conjuntamente 

pelo Executivo e pelo Movimento Justiça e Paz, com forte mobilização dos movimentos 

populares. Institui um sistema de gestão participativo na base das localidades por meio de 

Comissões de Urbanização e Legalização, compostas de lideranças eleitas, renovadas a 

cada dois anos, de técnicos da Empresa de Obras municipal (URB Recife), e de assessores 

designados por organizações não governamentais. Essas localidades são representadas 

num Fórum do PREZEIS que reúne as representações populares, técnicos e assessorias e 

a qual se vinculam câmaras técnicas de urbanização e de legalização. O objetivo do novo 

instrumento é a elaboração de planos urbanísticos a ser implantados, o desencadeamento 

do processo de regularização fundiária e a captação de recursos para esses fins. A Lei do 

PREZEIS, estipula modalidades técnicas e institucionais para inclusão no sistema de 

localidades, resultando da autoconstrução e cuja população se manifestar a favor da 

inclusão em Zona Especial de Interesse Social, compartilhando dos procedimentos 

previstos. Desde 1987, o Plano de Regularização de Zonas Especiais de Interesse Social 

ampliou sua abrangência, alcançando 66 localidades, correspondendo a cerca da metade 

da população pobre da cidade, conquanto a outra metade reside em Zonas Especiais de 

Interesse Social não participantes do Fórum (sobretudo em localidades de colinas, cerca de 

30%) e em outros assentamentos não considerados pela Lei de Uso e Ocupação do Solo 

(cerca de 20%). A importância do instrumento reside no seu caráter pioneiro, evolutivo, e na 

sua permanência desde 1987, atravessando diversas gestões de tendências políticas 

diferentes. Consolidaram-se lideranças populares e corpo técnico especializado em 

assuntos de urbanização em áreas de autoconstrução, mesmo se em nenhum momento o 

PREZEIS ganhou o status de uma grande política de urbanização popular. Essa limitação 

pode ter sua origem no caráter instrumental que o plano assumiu frente às agências de 

financiamento, desde o início, e que foi se aprofundando à medida que a captação de 

recursos à conta gota se tornava rotineiramente complicada e competitiva entre localidades 

de mesma natureza. Mobilizadas em inúmeras tarefas de ordem técnicas, bastante 

reguladas pela Empresa de Obras, as lideranças populares do PREZEIS, legitimadas por 

eleições, constituíram - se em um aparelho representativo ao qual pouco interessava uma 

expansão que diluiria os recursos disponíveis. 
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A segunda reforma do modelo de gestão promovida em meados da década de 

oitenta tratou dos procedimentos adotados em localidades pobres situadas em colinas, 

havendo a cada estação chuvosa ocorrências de desabamentos, perdas materiais e de vida, 

configurando – se a ampliação das situações de risco à medida que prosseguia o 

adensamento residencial dessas localidades. Entre os agentes públicos e os moradores 

dessas localidades havia encontros esporádicos, num ritual sazonal que envolvia no 

essencial de um lado a Defesa Civil e as Obras de emergência e, de outro, as redes de 

solidariedade entre moradores ativadas na ocorrência de acidentes ou, de um modo mais 

geral, durante as chuvas que os anunciam. Sendo essa a interação mais comum, ela 

assumia necessariamente um caráter localizado, segmentado em inúmeros pontos de risco, 

que precisavam ser corrigidos ou controlados. Fragmentava - se a intervenção por parte do 

agente público, bem como moradores procuravam individualmente, ou através da ação de 

um vereador capturar a atenção para amenizar a sua situação específica. Que oportunidade 

haveria, então, para que o conhecimento técnico dos agentes públicos seja efetivamente 

aplicado no tratamento integral de uma micro - bacia? Desperdiçava - se também entre os 

moradores a possibilidade de transformar as espontâneas redes de solidariedade em 

alavancas de ações coletivas, além da luta contra os acidentes. Moradores e gestores não 

ignoravam o problema. Mas estavam parcialmente paralisados por um ciclo que os 

encaminhava, na prática, do esporádico ao pontual e do coletivo ao individual, perdendo - se 

qualidade técnica à medida que se intervinha e desestruturando a ação coletiva à medida 

que se buscava a participação. Esse ciclo começou a ser rompido quando em 1986 e em 

1993, a Empresa de Obras procurou desenhar uma nova forma de atuação desdobrada em 

dois tipos de intervenções: as obras coletivas e as obras de Parceria nos Morros. Com base 

num diagnóstico técnico, envolvendo geólogos da UFPE, operava-se em duas escalas: as 

obras coletivas de maior porte, que dependiam de recursos externos ao município, e as 

obras pontuais de eliminação de pontos de risco, que envolviam participação em trabalho ou 

mesmo financiamento de moradores. Constituíram-se assim comissões de barreiras em 

organizações populares em localidades de colinas. Em ambos os casos, estabeleciam-se 

diálogos entre agentes públicos e segmentos populares, mesmo se não raro marcados por 

práticas clientelísticas. A sistematização desses procedimentos, que, novamente, 

acostumavam os técnicos a atuar de uma forma mais planejada e promoviam lideranças 

populares envolvidas na questão das encostas, serviu de base à nova atuação do governo 

municipal, iniciado em 2001, quando implantou o Programa Guarda Chuva, em bases 

técnicas modernizadas (Geoinformação), e incrementado pela multiplicação de agentes 

públicos nas localidades de modo a monitorar efetivamente os riscos. 

A terceira reforma do modelo de gestão está mais vinculada à agenda nacional 

implementada após a Constituição de 1988. Como em outras cidades, a Lei Orgânica 

Municipal e o Plano Diretor de Desenvolvimento da Cidade do Recife (1991) estipulam a 
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implantação de Conselhos deliberativos ou consultivos, compostos por metade por 

representantes da sociedade civil. Muitos desses Conselhos são paulatinamente 

implantados durante a segunda gestão de Jarbas Vasconcelos (1993 – 1996). No âmbito 

local, a força que as lideranças populares haviam conquistado permite que, ao lado dos 

segmentos corporativos especializados em políticas setoriais, na composição da metade 

outorgada à sociedade civil, haja a presença de tais lideranças. Estas se sintam 

freqüentemente deslocadas, ou até menosprezadas; mas, ganham espaços, participam dos 

debates, identificam as diversas forças que participam desses embates fortemente 

regulados pelo poder público que, institucionalmente, ocupa a metade das cadeiras desses 

conselhos (excetuando-se o Conselho de Saúde). 

A implantação do Orçamento Participativo 

O orçamento participativo, iniciado em 2001, foi objeto de uma grande divulgação 

durante a campanha eleitoral de 2000 que permitiu ao PT conquistar a Prefeitura do Recife 

por uma pequena margem de votos (cerca de 5000 sobre 900.000). Esse instrumento 

simbolizava o modo petista de governar, apoiado sobre o sucesso das sucessivas gestões 

do mesmo partido em Porto Alegre. Tratava-se, abertamente, de importar um modelo a ser 

implantado por uma nova Secretaria de Orçamento Participativo. 

Para a população, em especial para as lideranças populares e para os técnicos 

municipais, a prática do orçamento participativo não era desconhecida. Vinculava-se a uma 

experiência anterior e local: Durante o primeiro Governo Jarbas Vasconcelos (1986 – 1989), 

a Secretaria de Ação Social havia capitaneado o Programa Prefeitura nos Bairros, no âmbito 

do qual as organizações populares dialogavam em fóruns regionalizados com o executivo 

municipal, estabelecendo prioridades no quadro de 12 regiões político-administrativas 

implantadas em 1988. Durante o segundo Governo Jarbas Vasconcelos (1992 – 1995), a 

Secretaria de Políticas Sociais, comandada por um técnico oriundo do Movimento Justiça e 

Paz, foi encarregada de dar continuidade ao Programa Prefeitura nos Bairros que tinha se 

tornado o marco da ligação entre o líder político e as organizações populares. O território 

municipal foi divido inicialmente em 6 regiões político-administrativas que a maioria das 

administrações setoriais adotaram como quadros para prestação de informações ou mesmo 

para planejar suas ações, como foi o caso da distritalização da Saúde municipal. No 

decorrer do ano de 1994, o Programa Prefeitura nos Bairros evoluiu para uma primeira 

versão do Orçamento Participativo: Cada uma das seis regiões foi dividida em três 

microrregiões, cujas dimensões foram determinadas pela densidade das associações 

populares existentes; foi elaborada uma grade de carências com base em estatísticas 

disponíveis principalmente no Censo do IBGE; durante as plenárias às quais participavam 

as lideranças das organizações populares escolhiam-se prioridades e posteriormente obras 

e intervenções que passaram a constar da peça orçamentária de 1995, sob a rubrica PPB 
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(Programa Prefeitura nos Bairros). Diferente, do procedimento anterior deste programa, 

obras e intervenções resultavam, então, do peso da mobilização associado a um diagnóstico 

de carências, e configuravam uma parte explícita dos investimentos municipais com 

recursos próprios, cerca de 10%. Mas, esse processo decisório um tanto complexo e 

mediado por números não foi do agrado de muitas lideranças, acostumadas a uma relação 

mais direta e finalística no âmbito da qual se discutia diretamente as realizações sem passar 

por considerações orçamentárias que, afinal, se apresentavam bastante restritivas. A gestão 

seguinte, de Roberto Magalhães (PFL) manteve sob a denominação de orçamento 

participativo um procedimento mais tradicional “tête à tête”, sem plenárias, para manter 

explicito no orçamento que uma parcela restrita dos investimentos realizados em localidades 

pobres decorria de uma negociação direta com as lideranças populares. 

Em relação a esses antecedentes, a proposta de 2001 representava uma ruptura. 

Primeiro, porque colocava a discussão orçamentária no centro da gestão, 

compelindo todas as Secretarias e Empresas a interagir com o novo instrumento. No modelo 

anterior, somente aquelas que se relacionavam especificamente com os segmentos 

populares integravam o Programa Prefeitura nos Bairros. Nesse particular, a cidade pobre 

deixava de ser uma parte da cidade para se tornar a prioridade de todos, o que 

representava uma incontestável alavanca para a chamada inversão de prioridades. Essa 

ruptura foi especialmente sentida em ambientes técnicos do planejamento urbano 

dominados pelos preceitos do planejamento estratégico que havia se tornado dominante 

durante os anos noventa. A visão da cidade empresa, competitiva e na qual cabia ao 

planejamento público, em parceria com a iniciativa privada, promover pólos de integração à 

economia globalizada em áreas seletas havia se imposto a partir do exemplo de Barcelona, 

sem muitas reflexões sobre as reais potencialidades do contexto local. Assim, esse 

“pensamento único” havia revitalizado posturas técnicas e culturais de ignorância quanto à 

cidade popular, a qual continuavam se dedicando técnicos isolados e, quiçá antiquados, 

ligados ao PREZEIS e à Parceria nos Morros. O primeiro efeito do Orçamento Participativo 

foi, então, de fazer ressurgir no primeiro plano a complexidade da cidade e a imensidão das 

suas carências. 

Segundo, porque, além das lideranças populares presentes no cenário político já 

instituído, as plenárias do Orçamento Participativo estavam abertas a todas as associações 

e aos cidadãos comuns. Na disputa política, o PT procurou incentivar novas formas 

associativas, em especial em segmentos jovens atraídos por agrupamentos culturais e 

relativamente alheios aos movimentos tradicionais de bairros, dominados por lideranças 

parcialmente envelhecidas e vinculadas a forças políticas dos partidos da aliança que com 

Jarbas Vasconcelos governava o estado (PMDB, PFL, PSDB). Nos procedimentos 

adotados, nas diversas plenárias realizadas nas microrregiões e nas localidades, sempre se 
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dava importância não só à presença da liderança mas também a sua capacidade de 

demonstrar que podia mobilizar um grande número de cidadãos. Exigia-se, então, uma 

revitalização da relação entre o líder e sua base que anos de intermediação haviam 

arrefecido. Até que ponto esse legítimo fervor democrático gerou efetivamente um 

reaquecimento da prática participativa ou uma manipulação instrumental e temporária de 

massas de manobra reunidos por chefes locais, é uma questão difícil de ser respondida, a 

depender da variedade das situações locais. Mas, é incontestável que nas suas plenárias 

regionais e temáticas o Orçamento Participativo do Recife reuniu muita gente: cerca de 

43.000 em 2001, 67.000 em 2002 e 70.000 em 2003. E, também, que conseguiu equilibrar 

as entidades do movimento popular (48%) com outras entidades expressando diversas 

sensibilidades (45%) e mesmo cidadãos não vinculados a entidades (7%). 

Terceiro, porque, mesmo com limitações, o instrumento deu origem ao Conselho do 

Orçamento Participativo, no âmbito do qual se apresenta o conjunto do Orçamento, 

podendo, a princípio serem discutidas a totalidade da Receita e a totalidade da Despesa. Na 

prática, aumentou bastante a proporção dos investimentos com recursos próprios atribuídos 

através do processo decisório do Orçamento Participativo, alcançando cerca de R$ 

106.000.000 para o triênio 2001 / 2003, parcela a ser cotejada com a capacidade total de 

investimentos em recursos próprios de cerca de R$ 240.000.000 para o mesmo triênio. Em 

suma, o Orçamento Participativo tornou-se efetivamente o principal vetor decisório da 

distribuição dos investimentos municipais levando até localmente setores médios a vir 

disputar nessa arena a realização de obras e intervenções fora da cidade popular. 

Os dilemas do Orçamento Participativo 

Materializando a inversão de prioridade, o Orçamento Participativo enfrenta dois 

grandes desafios que não parecem ainda resolvidos: A relação da urgência , profundamente 

associada ao cotidiano popular, com a capacidade de lidar com o tempo mais longo de um 

planejamento que teria como objetivo estratégico a real requalificação da cidade popular 

marcada historicamente pela baixa qualidade dos serviços e das obras; e, a construção 

política de um instrumento capaz de integrar as tradições participativas anteriores ao seu 

advento, de modo a poder se enraizar além de uma proposta partidária no tempo médio da 

construção da cidade. Ambos merecem debate que se pretende aqui somente introduzir. 

O Orçamento Participativo segue o ritmo bianual da programação e execução do 

orçamento. Implantou recortes espaciais que podem ser discutidos e readaptados mas que 

constituem uma malha relativamente fina da cidade, permitindo elaborar diagnósticos e 

planejar intervenções. Mas no seu trato com o tempo está rigidamente vinculado ao ritmo de 

confecção e de execução da peça orçamentária. Isso significa que os seus 

encaminhamentos no que se referem à programação estão rigorosamente planejados, mas 
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que a materialização das decisões, ou seja a execução, varia em função das agendas 

técnicas: Quais projetos executivos existem e que permitem avaliar os custos reais? Quais 

são os prazos das licitações? Quais são os prazos de execução que podem depender no 

caso das obras da sazonalidade em função das chuvas e, evidentemente, do tamanho da 

obra? Além das agendas técnicas, existe a agenda administrativa da liberação de recursos 

por transferências que correspondem a uma grande parte da receita municipal. Assim, a 

questão desses diversos tempos, institucional e empírico precisa ser colocada com muita 

transparência no âmago do Orçamento Participativo, sobretudo quando se confronta ao 

sentimento de necessidade e de urgência decorrente das carências vivenciadas pela maior 

parte dos participantes das suas plenárias. Somente, com esse esforço para pensar seus 

tempos operacionais da programação à execução, deixando claro os passos que levam a 

essa última, o Orçamento Participativo poderá se aproximar das diversas temporalidades do 

Planejamento Urbano; inclusive os médio e longo prazos que envolvem o futuro da cidade e 

as suas orientações estratégicas. Nesse campo, há uma luta ainda indefinida entre aqueles 

que pensam que a modernização passa por grandes intervenções visando a competitividade 

e o agenciamento empresarial da cidade e aqueles que dão prioridade à redução da 

desigualdade como orientação estruturadora para alcançar a melhor qualidade da cidade. 

As circunstâncias eleitorais permitiram de fato a inversão de prioridades, mas o debate 

técnico e político de natureza estratégica sobre o futuro da cidade não ocorreu com clareza. 

Finalmente, a experiência do Orçamento Participativo ainda não conseguiu encontrar 

os caminhos da integração dos institutos participativos preexistentes. Às cristalizações 

burocráticas das organizações existentes e instituídas, respondeu por um ativismo político 

eficiente, multiplicando os novos atores sociais: os delegados do Orçamento Participativo. 

Mas, em muitos rincões da cidade, esses delegados pouco se relacionam com as lideranças 

amadurecidas e, às vezes, envelhecidas, nas lutas urbanas dos anos oitenta. Um esforço 

para recuperar essa historicidade mais profunda poderia ser tentado, para que os novos 

atores e o novo instrumento recuperem o tempo longo das lutas para o direito à cidade. 
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