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RESUMO 

O objetivo deste trabalho 6 analisar a rela頭o estabelecida entre a 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre e os moradores da Vila Jardima luz dos 

conceitos de cidadania e democracia, identificando os resultados obtidas atrav6s das 

representa96es dos agentes, de suas prticas, e a forma como essas a96es vao se 

modificando no curso dessas rela96es. Os dados obtidos atrav6s de documentos, 

entrevistas e observa頭o participante possibilitaram analisar o estudo de caso 

considerando o conceito de democracia de Alain Touraine e indicam limites 

concretos identificados no processo participativo desenvolvida pela Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre, na experi6ncia de Regulariza9ao Fundiaria junto a Vila 

Jardim, apontando, ainda, obstaculos a serem superados para que os movimentos 

sociais atuem enquanto representa頭o poltica nos espa9os de disputa da chamada 

"esfera p白blica". Conclui-se confrontando os avan9os e os limites da experi6ncia de 

participa頭o implementada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, indicando a 

necessidade de qualifica9ao do processo participativo, ampliando o controle social do 

Estado e impulsionando a rela頭o aut6noma entre os sujeitos sociais envolvidos, isto 

6, sociedade politica, Estado e sociedade civil. 



ABSTRACT 

The main purpose of this work is to analyze the relationship established 

between the City Hall of Porto Alegre and the dwellers from Vila  Jardim  under the 

light of citizenship and democracy concepts, identifying the results obtained by the 

representatives of the agents, their practices, and the manner in which these actions 

are being modified in these on going relationships. Data obtained by documents, 

interviews and participant observations made the analyses possible under Alain 

Touraine's democracy concept, which highlights the concrete limits of the 

participatory process developed by the Municipality of Porto Alegre on behalf of the 

Land Regularization Programme designed to Villa Jardim. The study points out the 

obstacles that must still be overcome to make feasible a broader participation of the 

social movements in the spaces where public disputes occur. The conclusions 

indicate the limits and the advancements of the democratic experience implemented 

by the City Hall of Porto Alegre, pointing out the necessary qualification of the 

participatory process, extending the social control of the State, spring-boarding the 

autonomous relationship among the involved social subjects, which are the State, the 

civil and the political societies. 
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~ 
INTRODU9AO 

A hist6ria da constru頭o da cidadania brasileira 6 marcada por processos 

de avan9os e recuos de direitos individuais, de livre expressao e de decisao poltica. 

Houve periodos em que se caracterizaram intensas mobiliza96es sociais na 

conquista de direitos, mesmo que, posteriormente, esses direitos tenham sido 

promulgados como dadivas governamentais. 

Com organiza9ao, os movimentos sociais conquistaram poder de pressao 

poltica. Como exemplos, podem-se citar os movimentos grevistas, o movimento 

estudantil, as ligas camponesas no Nordeste, o Movimento dos Agricultores Sem 

Terra no Rio Grande do Sul, o Movimento pela Educa9ao de Base, os movimentos 

religiosos cat6licos, como JEC, JOC e JUC, dentre outros. 

A resist6ncia e o enfrentamento ao regime militar mobilizaram a sociedade 

em um cenario fortemente marcado por torturas, persegui96es e supressao de 

direitos. 

A luta pelas Diretas J, exigindo a saida dos militares com a volta das 

elei96es presidenciais, mobilizou o Pais inteiro. Movimentos como o da Constituinte, 

a organiza9ao das Centrais Sindicais e outros marcaram o cenario poltico com 

mobiliza96es polticas sem precedentes na hist6ria brasileira. 
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Segundo Gonh (1985, p. 111), "(...) havia um clima de esperan9a, de 

cren9a na necessidade da retomada da democracia, na necessidade da participa9o 

dos indivduos na sociedade e na politica". 

Com o Movimento da Constituinte, instituiram-se instrumentos de 

participa9ao popular, quais sejam: o referendum popular, a lei de iniciativa popular e o 

plebiscito, associando-se a vrias conquistas sociais, que foram bandeiras de luta dos 

movimentos sociais at白  entao. 

Em decorr6ncia do processo poltico em curso, p6s-regime militar, diferentes 

esferas do poder p白blico redefiniram sua forma de atua9ao, onde, do nao- 

-reconhecimento da exist白ncia dos movimentos, o Estado passou a enfatizar a 

participa頭o da popula9ao atrav6s de suas entidades representativas, em parceria 

com o Governo, na distribui9ao e no controle de algumas politicas p白blicas. Como 

exemplos, o programa Ticket do Leite e o Fala Favela, implantados durante o 

Governo Sarney, ilustram essa nova forma de rela9ao. 

As associa96es de moradores, clubes de maes e entidades vinculadasa 

luta pela moradia, dentre outros, passaram a ser reconhecidos enquanto 

representantes dos interesses da popula9ao urbana, sendo, entao, convidados a se 

tornarem "parceiros" do poder p白blico na implementa9ao de suas polticas. Essa 

modalidade de "participa頭o", ainda que tenha se dado com base em parametros 

estabelecidos pelo Estado, apontou um redimensionamento da inser9白o dos 

movimentos sociais no espa9o p白blico. 

Os resultados dessa nova rela頭o entre Estado e sociedade civil so 

variveis. Em alguns casos, os movimentos submeteram-se a s polticas 

implementadas pelo poder publico, comprometendo sua autonomia, visando manter 

boas rela96es, para que suas reivindica96es fossem atendidas. Em outros casos, os 
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movimentos sociais conseguiram interferir para alterar as prioridades definidas pelo 

poder poblico, incidindo na defini9ao e na implementa9ao de programas especficos. 

Nesse sentido, parece que sao significativas, para anlise, algumas 

experi合ncias de gestao participativa desenvolvidas pelas chamadas Administra96es 

Populares, como as das Prefeituras de Lages e Florian6polis (SC), Diadema e So 

Paulo (SP), Fortaleza (CE), Pelotas (RS) e, especialmente, Porto Alegre (RS), ja em 

sua quarta gestao administrativa. Em especfico, essas prefeituras t6m como 

caracteristicas comuns a busca e a implementa9ao de algumas prticas de gesto 

participativa, instituindo canais de participa頭o popular, com o objetivo de 

democratizar decis6es relativas a s prioridades de investimentos p白blicos, aplica9ao 

or9amentaria e planejamento urbano. 

Do ponto de vista da anlise sociol6gica, 白  possivel verificar, nessa 

trajet6ria, uma altera9ao no que diz respeito aos referenciais a partir dos quais foram 

analisadas as a96es protagonizadas pelos movimentos sociais. lnicialmente, tais 

movimentos eram vistos como portadores de uma nova cultura poltica, marcada pela 

autonomia em rela9ao a s organiza96es polticas tradicionais, como partidos politicos, 

prefeituras, e, estando no limite, "de costas para o Estado" (Evers, 1984, p. 11). 

Posteriormente, esses referenclais foram questionados, dando lugar a novas 

abordagens, que passaram a problematizar a questao da autonomia, trazendo para o 

debate o papel dos movimentos "na defini9ao das regras do jogo politico e na 

determina頭o do conceito de cidadania" (Costa, 1994, p. 38) 

E dentro dessa problemtica que se situa o objeto de estudo da presente 

disserta9ao, tendo como refer6ncia empirica a rela9ao estabelecida entre a Prefeitura 

de Porto Alegre e os moradores da Vila Jardim (Regio Leste de Porto Alegre) no 
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processo de Regulariza9ao Fundi白ria.1 A quest白o central, que serve como ponto de 

partida para este trabalho, pode ser apresentada nas seguintes perguntas: 

ー  que mudan9as a participa9ao dos moradores da Vila Jardim v6m produ-

zindo na gestao da poltica habitacional? Qual6 o efeito dessa 

participa9ao na rela9ao entre a Prefeitura Municipal e os moradores? 

- que impactos produz a experi6ncia de organiza9ao e mobiliza9ao dos 

moradores da Vila Jardim em sua visao de mundo e em seu processo de 

organiza9ao? 

Para que a situa9ao vivenciada por essa popula9ao se transforme em 

a9ao, fazem-se necessarias diversas media96es culturais e politicas, sem as quais 

se torna impossivel um posicionamento, enquanto vontade coletiva dos moradores, 

frente a Prefeitura Municipal. 

Para esta disserta9ao, torna-se fundamental, portanto, a anlise das 

representa96es e prticas que orientam os ja referidos moradores da Vila Jardim em 

sua rela9ao com a Prefeitura Municipal. Sua visao de mundo s& pode ser 

compreendida nos marcos de um sistema instituido de regras e normas que mediam 

as rela96es de poder entre a popula9ao e o poder pロblico. 

Nesse cenario, as experi6ncias de gestao participativa implementadas 

pelas prefeituras municipais com carter democrtico2 sugerem uma perspectiva 

pouco usual na gestao publica, ou seja, o envolvimento da popula頭o na defini9ao 

1 A Regulariza9ao Fundiria 白  aqui concebida como o processo de interven9ao publica sob os 
aspectos juridico, fisico e social, que objetiva legalizar a perman6ncia de popula96es moradoras de 
a reas urbanas ocupadas em desconformidade com a lei para fins de habita9ao, implicando, 
acessoriamente, melhorias no ambiente urbano do assentamento (Alfonsin, 1997, p. 17). 

2 Denominado por seu projeto de democratiza9ao da gestao p白blica, explicitado no programa de 
governo dos partidos que comp6em a Frente Popular, assumindo como compromisso a institui9ao e 
a amplia9ao de canais de participa9ao. 
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das diretrizes polticas e administrativas da cidade, na constru9ao e no exercicio da 

cidadania. 

Para apreender os elementos centrais que se colocam na rela9ao entre a 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a popula9含o, toma-se como anlise a 

experi6ncia empirica das a96es coletivas desenvolvidas por 600 familias moradoras 

em 19 espa9os p白blicos, reconhecidos como "becos", localizados na Vila Jardim 

(Zona Leste de Porto Alegre). Essas familias convivem ha mais de 30 anos com a 

possibilidade de despejo, e, at6 o presente momento, sua situa9ao nao foi 

regularizada juridicamente. Desde 1989, os moradores realizam um processo de 

Regulariza9ao Fundiaria atrav6s de um instrumento instituido pela legisla9ao da 

poltica urbana local, como a Concessao do Direito Real de Uso (CDRU) - a c6pia 

da lei encontra-se no Anexo B -, em um projeto de urbaniza頭o (melhor detalhado 

no subitem 2.2 desta disserta9ao), atrav6s de mutirao, em experincia de co-gestao3 

com a Prefeitura Municipal. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida atrav6s do trabalho de assessoria 

junto a uma organiza9ao nao governamental (ONG) chamada Centro de Assessoria 

Multiprofissional (Camp), que tem realizado projetos de Educa9ao Popular juntoa 

temtica Moradia e Participa9ao Popular. Essa pesquisa de campo identificou a 

participa9ao dos moradores na defini9ao da poltica municipal de habita頭o e nas 

regras instituidas pela Prefeitura Municipal atrav6s do Departamento Municipal de 

Habita頭o (Demhab), viabilizando a regulariza9ao fundiria em seu local de moradia. 

3 Co-gestao 6 entendida aqui como parceria envolvendo os moradores e a Prefeitura, com divisao de 
responsabilidades e com poder de decisao a respeito da gestao do Projeto de Regulariza9ao 
Fundiria em todas as suas fases. Sobre as fases, veja-se o subitem 2.2 - A Regulariza9白o 
Fundi白ria em Porto Alegre. 
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Analisou-se o processamento da demanda de Regulariza9ao Fundiria na 

Vila Jardim dentro dos espa9os de interven9ao dos moradores e da Prefeitura 

Municipal, seja no processo de organiza9ao local, nos mutir6es de limpeza e de 

urbaniza頭o dos becos, nas Plen白rias do Or9amento Participativo da Regiao Leste, 

seja junto a s decis6es do Conselho Municipal de Acesso さ  Terra e Habita9o 

(Comathab), buscando atingir os seguintes objetivos: 

a) identificar, na rela9ao estabelecida entre a Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre e os moradores da Vila Jardim, os resultados que se produzem 

nas representa96es dos agentes, as prticas que estes estabelecem no 

curso de suas a96es, bem como a forma como essas a96es vao se 

transformando; 

b) analisar a experi6ncia de regulariza9ao fundiria desenvolvida pela Pre-

feitura Municipal e os moradores da Vila Jardim a luz dos conceitos de 

cidadania e democracia, para constatar se as conquistas locais se 

legitimam segundo esse referencial te6rico. 

Para efeitos dessa anlise, utilizam-se as reflex6es sobre o que 6 

democracia elaboradas por Touraine (1989, p. 176), quando sintetiza: 

"A democracia nao se reduz a liberdade negativa, ou prote9ao contra o poder 
arbitr白rio, nem tampouco a uma cidadania integradora e mobilizadora, mas6 
definida pela combina9ao do universal com o particular, do universo t白cnico 
com os universos simb6licos, dos signos com o sentido. Essa democracia 
nao 6 um simples conjunto de procedimentos ou um regime popular; mas um 
trabalho, um esfor9o para manter a unidade sempre limitada de elementos 
complementares que nunca poderao se fundir em um principio de orienta9o 
anica". 

A compreensao dessa dimensao ampla do conceito de democracia serve, 

nessa abordagem, como ponto de partida para a an自lise proposta, uma vez que 

possibilita estabelecer-se a complexidade do estudo das rela96es entre o Estado e a 

sociedade civil. No caso desta pesquisa, apresenta-se a rela9ao estabelecida entre a 
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Prefeitura Municipal e os moradores da Vila Jardim, pressupondo que a democracia 

nao se esgota na forma de tomada de decis6es, pois ela perpassa o processo de 

elabora9ao, negocia9ao, implementa9ao e avalia9o entre os diferentes atores 

sociais envolvidos. 

Mais adiante Touraine (1989, p. 176) continua: 

"Um regime democrtico baseia-se na exist6ncia de personalidades 
democr白ticas, e seu principal objetivo deve ser a cria9ao de individuos - 
sujeitos capazes de resistir 白  dissocia9ao entre o mundo da a9ao e o mundo 
do ser, entre o futuro e o passado". 

Assim, uma sociedade nao 6 naturalmente democrtica, mas torna-se 

democrtica se a lei e os costumes vierem a corrigir a desigualdade na distribui9ao 

dos recursos, permitindo a comunica9ao e, conseqoentemente, a possibilidade 

concreta de que todos possam se constituir como sujeitos. 

Segundo Mellucci (1986, p. 217), 

"(...) os movimentos sociais surgem exatamente no ponto de jun9ao entre as 
v自rias constru96es de significados e a l6gica de domina9白o, em que o 
esfor9o aut6nomo de constru9ao dos indivduos e grupos 6 efetivamente 
barrado ou contido por politicas que interv6m nos processos cotidianos". 

Nessa abordagem, a a9ao coletiva nao come9a em organiza96es, mas em 

grupos e redes, correntes informais de pessoas inter-relacionadas, buscando na 

rela9ao a amplia9ao de seu conhecimento e do poder em espa9os poblicos. 

A constru9ao da cidadania 6 analisada, aqui, dentro de um conceito 

dinamico, que articula prtica politica, desenvolvimento econ6mico e sistema politico, 

utiliza-se a abordagem de Marshall, de 1967. Ao identificar os s白culos XVIII, XIX e 

)(X com as cidadanias civil, poltica e social respectivamente, Marshall permite que 

se pense em uma cidadania do s6culo XXI. Sem fixar-se nos s6culos, essa 

abordagem registra o carter hist6rico da constru9ao da cidadania, nao existindo um 

conceito acabado, mas uma disputa em torno da fixa9ao de seu significado 
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No entanto, mesmo Marshall nao foge a regra. Define cidadania como 

status, pertencente a algo externo ao sujeito. Para efeitos desta anlise, situa-se 

esse conceito em termos de estrat6gia politica, ao analisar a experi6ncia 

desenvolvida em Porto Alegre. Trata-se de estabelecer as dimens6es civil, poltica e 

social do conceito identificado por Marshall, na medida em que os movimentos 

sociais procuram alterar as condi96es de funcionamento da sociedade, buscando a 

co-gestao dos servi9os p白blicos, com estruturas de representa9ao primadas pela 

democracia e pela transpar6ncia nas a96es da gestao p白blica municipal. 

Neste estudo, tem-se presente o desafio permanente em rela頭o a 

elabora9ao te6rico-metodol6gica, buscando identificar os limites e as potencialidades 

que os novos padr6es institucionais de gestao publica v6m colocando, tanto para o 

chamado "movimento social" como para as ONGs, para as universidades e para os 

que exercem o poder institucional junto a Prefeitura Municipal. 

Sobre essa problemtica, Touraine (1996, p. 153) chama aten9ao de que 

"Uma reflexao sobre a democracia nao pode se limitar a uma anlise do 
Direito Constitucional, por mais importante que seja; nem pode se contentar 
em procurar novas comunica96es entre o Estado, sociedade politica e 
sociedade civil, mas deve, antes de tudo, se interrogar sobre a natureza dos 
grandes problemas sociais e culturais que devem constituir o pretexto do 
debate e decisao poltica". 

Ao analisar as rela96es entre a Prefeitura Municipal e os moradores da Vila 

Jardim, observam-se mudan9as no contexto poltico local que possibilitaram a 

constru9ao de novas rela96es sociais, onde o discurso e as prticas de 

enfrentamento entre a chamada "sociedade civil" e o Estado, progressivamente, 

encontraram seus limites. A id6ia de Estado, visto como um bloco fechado e 

homog6neo, nao se sustenta mais. Isso pode ser identificado pelos diversos 

processos de abertura de espa9os de participa頭o, exigindo que os moradores em 

questo repensassem sua estrat6gia, baseada centralmente no conflito 
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Faz-se necessario buscar a intera頭o entre a identifica9ao dos limites e o 

novo campo de rela96es que se constitui no processo de democratiza9ao, 

possibilitando, assim, a produ9ao de novas prticas sociais, que devem ser 

articuladas em torno de uma estrat白gia centrada na participa9ao dos movimentos 

sociais e nos espa9os institucionais de gestao p白blica, bem como na formula9ao da 

legisla9ao em suas diferentes esferas. 

Nesse contexto, a temtica da participa9ao tem sido alvo de debate junto 

aos pesquisadores (Alves, 1982; Jacobi, 1990; Prefeitura Municipal de Santo Andr6, 

1992; Baierle, 1994; Fedozzi, 1994; Silva, 1996) que, tendo estudado as diversas 

experi白ncias desenvolvidas na sociedade brasileira, a percebem de forma 

diferenciada. 

Para alguns, o discurso sobre a participa9ao constitui-se em um processo 

de controle dos movimentos sociais pelo Estado (Fausto Neto, 1993; Andrade, 1993). 

Assim, o Estado passaria a normatizar a a9ao dos movimentos, dividindo com eles o 

6nus poltico dos limites quanto 良  implementa9ao das politicas sociais, mantendo, no 

entanto, o poder de decisao e de gestao dessas polticas. 

Na abordagem de Touraine (1996, p. 153), "(...) essa democracia de 

participa頭o podia levar tanto a um controle totalitrio dos individuos pelo Estado 

como a uma soberania popular ideal (...)". 

Assim, a anlise dos limites e avan9os das diferentes experi6ncias 

participativas pode contribuir para a comprova9ao do tipo de rela9ao estabelecida 

entre o Estado e seus cidadaos, deslegitimando o discurso participativo ou 

referendando o que poderia ser considerado a constru9ao da cidadania nos espa9os 

de participa9ao e de gestao das politicas. 
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Nesse sentido, h台  ainda os que afirmam a exist6ncia de experi6ncias nas 

quais se identifica a efetiva descentraliza9ao do poder de decisao e de gestao, 

passando este a ser compartilhado entre a Prefeitura e os movimentos sociais, que 

interv6m nos diversos f6runs constitu idos, visualizando uma efetiva participa9含o. 

Azevedo e Prates (1991, p. 136-138) chamam aten9ao para a distin9ao entre o que 

pode ser chamado de participa9ao restrita e de participa頭o ampliada. So 

reconhecidos os aspectos positivos contidos nos processos de participa9ao ampliada 

(onde os atores participam de defini96es das macroprioridades, diretrizes e 

implanta9ao de polticas sociais), na perspectiva de democratiza9ao das rela96es 

entre Estado e sociedade civil na forma9ao de novas prticas de gestao que 
ノ  

constituam elementos importantes no processo de constru9ao da cidadania e de 

democratiza9ao do Estado. 

Isso se evidencia tanto para a compreensao das experi6ncias 

participativas como na an白lise da trajet6ria desses processos. Salienta-se que, por 

um lado,6 preciso existir um comprometimento das for9as polticas governantes e 

das institui96es que comp6em o aparelho estatal com os processos participativos e 

seus resultados. Por outro, nao se imp6e a participa9ao a sociedade, ou seja:6 

preciso que estejam presentes movimentos sociais interessados em participar e que 

se apresentem qualificados para tanto, sem o que a participa9ao 6 apenas uma id6ia 

incapaz de se desdobrar em prtica social. 

Assim, a participa9ao ocorre quando se constr6i um relativo consenso 

entre atores sociais e governantes sobre a necessidade da institui9ao de novos 

mecanismos de gestao, onde estes dividam o poder de governar e possibilitem o 

processamento poblico das demandas e propostas que advenham tanto da 

sociedade como do Estado. 
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Em outras palavras, Jacobi (1990, p. 41) afirma que: 

"A participa9ao baseia-se em cidadania ativa e em ruptura com as 
resistencias tecnoburocr白ticas, mas principalmente em vontade politica dos 
que governam as cidades para abrir espa9os que nao s6 questionem a 
ordem estabelecida, mas que garantam a incorpora9ao de grupos e 
interesses locais e de valores culturais diferentes, potencializando a 
concretiza9ao de mudan9as. Isso dever白  ocorrer tanto no plano da 
organiza9ao interna da administra9ao como na defini9ao de prioridades nos 
objetivos, a partir da conviv6ncia de uma dial6tica de pluralismo e consenso, 
de confronto e negocia9ao". 

Ainda nesse sentido, afirma Touraine (1996, p. 92): 

"A democracia tera possibilidades de se desenvolver plenamente quando os 
atores sociais e os atores polticos estiverem ligados uns aos outros e, 
portanto, quando a representatividade social dos governantes estiver 
garantida, com a condi9ao de que essa representatividade esteja associada 
alimita9ao de poderes e a consci6ncia de cidadania. A democracia nunca 
est白  reduzida a vitria de um campo social ou politico e, ainda menos, ao 
triunfo de uma classe". 

Para que se possa aprofundar essa anlise, identificando, em uma 

experi6ncia concreta, a confirma9ao e os limites que se colocam no estudo acerca da 

democracia e da cidadania nas experi6ncias de gestao p白blica, buscar-se-, neste 

estudo, apreender a rela頭o que se estabeleceu entre alguns moradores da Vila 

Jardim e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, procurando analis-la de dois 

angulos: no primeiro, a visao de mundo desses agentes em rela9o ao Poder 

P白blico, a cidadania e a democracia; no segundo, o modo como essas prticas 

incidem sobre a Prefeitura Municipal, for9ando-a, ou nao, a assumir novos conceitos 

e demandas, redefinindo sua forma de atua頭o em um contexto especfico, isto 6 , o 

de implementa9ao da politica de Regulariza9ao Fundi自ria na Vila Jardim. 

A anlise dessa problemtica tera como orienta頭o as seguintes 

hipteses 

a) as mudan9as que estao sendo produzidas pela chamada "gesto 

democrtica" da Prefeitura de Porto Alegre, no a mbito da Regulariza9o 

Fundiria como politica habitacional, pouco contribuiram na amplia9ao da 
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participa9ao dos moradores da Vila Jardim na elabora9ao e na gestao da 

poltica de Regulariza9ao Fundiria; 

b) os moradores da Vila Jardim tiveram sucesso apenas parcial, 

constituindo-se partIcipes na gestao da politica de Regulariza9o 

Fundiaria. Eles repassam parte de suas responsabilidades para a 

Prefeitura Municipal, desconstituindo suas pr6prias instancias de 

decisao, deslegitimando e limitando, assim, seu papel de 

representa9ao poltica nos espa9os de disputa na chamada "esfera 

publica". 

Para a aferi9ao dessas hipteses,6 necess自rio apoiar-se em uma 

abordagem que possibilite a apreensao das complexas rela96es que constituem o 

objeto deste estudo, dimensionando bem seus limites, buscando a supera頭o de 

dicotomias simplificadoras do tipo prtica versus discurso, bem como o conhecimento 

imediato e simplificado da realidade social. 

Para a anlise dessas quest6es, prop6e-se, como recorte empirico, um 

estudo da rela9ao estabelecida entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e os 

moradores da Vila Jardim no desenvolvimento de uma experi6ncia de co-gestao, 

envolvendo a luta de cerca de 600 familias que, apoiadas por diferentes lideran9as 

comunitrias, v6m reivindicando a Regulariza9白o Fundi白ria de 19 becos na Vila 

Jardim, no Municipio de Porto Alegre. 

A rela9ao dos moradores com a Prefeitura Municipal passa por diferentes 

niveis, que incluem a disputa pela prioridade das demandas no Or9amento 

Participativo e a parceria com o Demhab na elabora9ao do projeto de urbaniza9ao e 

na aplica頭o de recursos. 



25 

A escolha dessa experi6ncia para anlise deve-se a rela9ao previamente 

estabelecida entre a pesquisadora e as lideran9as locais atrav6s do trabalho de 

assessoria, o que possibilitou maior compreensao a partir das observa96es e 

apontamentos de campo realizados ao longo de tr6s anos de acompanhamento, e 

tamb6m por ser esta uma vila onde a luta pela Regulariza頭o Fundiria j自  vinha 

sendo alvo de enfrentamentos entre a Prefeitura e a popula9ao local desde a d6cada 

de 7O.4 

Neste caso, analisam-se, pelo acompanhamento direto atrav白s da 

observa9ao participante - contendo anota96es de campo que registraram os 

principais momentos vividos entre 1992 e 1995 -, os canais instituIdos de 

participa9ao popular na defini9ao do Or9amento Municipal em nivel local e o 

acompanhando do debate para a organiza9ao dos mutir6es, seja nas reuni6es dos 

lideres moradores dos becos junto a coordena9ao do Projeto de Regulariza9o 

Fundiria, seja em reuni6es com os moradores dos becos, seja junto ao Conselho 

Municipal de Acesso a Terra e Habita頭o, no que diz respeito a formula9ao ea 

execu9ao da proposta especfica de Regulariza9ao Fundiria 

Assim, foi possivel captar as rela96es complexas estabelecidas entre os 

moradores dos becos da Vila Jardim e a Prefeitura Municipal na implementa9ao da 

Regulariza頭o Fundiria. Esse acompanhamento contribuiu para contextualizar os 

documentos e identificar elementos qualitativos para anlise. Al6m da observa頭o 

participante, foram utilizadas as seguintes t白cnicas: 

4 Veja-se a disserta9白o de Marcelo Kunrath Silva (1996), que aborda o Movimento Social Urbano, 
resgatando a trajet6ria de organiza9ao na Vila Jardim e sua rela9ao com a gestao municipal. 
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entrevistas - selecionaram-se 16 entrevistados, sendo cinco de 

lideran9as da Vila, seis moradores residentes nos chamados becos, 

tr6s t6cnicos da Prefeitura envolvidos no processo e dois assessores 

ligados a ONGs que atuam junto a Regulariza9ao Fundiria em Porto 

Alegre. Com  essa amostra, buscou-se captar a compreensao da 

Prefeitura, dos moradores dos becos e das lideran9as de entidades da 

Vila. Para isso, elaborou-se um roteiro de quest6es que propiciam a 

identifica9ao de sua avalia9ao sobre a participa頭o popular na 

elabora頭o das regras e a participa9ao junto ao Projeto de 

Regulariza9ao Fundi自ria na Vila, identificando os avan9os e os limites 

dessa experi6ncia; 

- analise de documentos - ao longo do acompanhamento de campo, 

foram-se arquivando documentos, como planejamentos, relat6rios de 

reuni6es, presta9ao de contas da Prefeitura, do Or9amento 

Participativo, projetos de lei, mapas e projetos urbanisticos que 

contribuiram para fundamentar a an白lise. 

Tendo como fio condutor as entrevistas feitas com lideran9as moradoras 

dos becos, lideran9as da Vila e t6cnicos da Prefeitura e como elemento 

complementar as anota96es de observa96es de campo, fundamentou-se a anlise 

com dados estatisticas, refor9ando ou contrapando-se a s informa96es colhidas nas 

entrevistas. 

O presente estudo esta dividido em quatro capitulos, os quais, em linhas 

gerais, estao assim conformados: no primeiro, mostra-se como se deram a forma頭o 

e a trajet6ria do loteamento Vila Jardim, recompondo a origem do loteamento, as 

caracteristicas da Vila e de seus moradores, os principais problemas levantados 
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pelos moradores naquele espa9o e a forma com que foram se alterando ao longo dos 

anos. 

No segundo capitulo, intitulado A Organiza9白o dos Moradores para a 

Melhoria em seu Local de Moradia, apresenta-se o processo de organiza頭o dos 

moradores na elabora9o e no encaminhamento de suas demandas junto a 

Prefeitura Municipal, desde a d6cada de 80 e a partir da institui9ao do Or9amento 

Participativo. 

No terceiro captulo, intitulado As Potencialidades e os Limites da 

Regulariza9白o Fundi自ria, analisa-se o processamento da Regulariza9ao Fundiria 

nos becos, retomando detaihadamente como foi o desenvolvimento da experi6ncia 

de co-gestao proposta pela Prefeitura Municipal ao longo do periodo de 1990 a 1995, 

estabelecendo um dilogo com a reflexao de alguns autores acerca da democracia, 

da cidadania e da chamada "esfera poblica" 

No quarto capitulo, intitulado Refletindo a Democracia e a Constru9白o 

da Cidadania, examina-se teoricamente a experi白ncia empirica apresentada nos 

capitulos anteriores, tendo presentes autores que tratam da temtica 

Na Conclusao, reflete-se sobre a experi6ncia, relacionando-a com as 

hipteses que serviram de base para o desenvolvimento desta pesquisa 



1 TRAJET6RIA E FORMAAO 

DO LOTEAMENTO VILA JARDIM 

A Cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, possui 

uma popula9ao estimada em 1,359 milhao de habitantes - dado fornecido pelo 

Gabinete de Planejamento da Prefeitura de Porto Alegre, segundo o Censo da 

Funda9ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) - em uma regio 

metropolitana que aglutina mais de tr白s milh6es de pessoas. Porto Alegre possuia, 

segundo dados da Unidade de Pesquisa do Demhab, at6 outubro de 1998, 390 

nocleos e vilas irregulares, com 73.057 domiclios. 

A Vila Jardim 6 um desses nocleos, com 856 domiclios situados em a reas 

irregulares, localizada na Regi白o Leste da Cidade, que pode ser visualizada na 

Figural. 
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A constitui9ao do loteamento que deu origem ao bairro teve inicio no final 

da d6cada de 20, quando foi elaborado o projeto de loteamento. Originalmente, esse 

projeto previa a distribui9ao das a reas verdes pelo loteamento, em jardins internos, 

localizados no interior de cada quadra. O proprietrio e loteador da a rea, Abraao 

Knijnik, assinou um termo de compromisso com a Administra9ao Municipal em 1930, 

comprometendo-se a realizar o arruamento e o cal9amento das ruas, cujos custos 

seriam repassados aos futuros compradores dos lotes. Os lotes nao poderiam ser 

comercializados enquanto tais obras nao fossem realizadas. O Termo de 

Compromisso, no entanto, nao foi cumprido, sendo reformulado e reafirmado em 

mais tr6s ocasi6es: duas vezes no ano de 1931 e outra em 1942. Com  a morte de 

Abraao Knijnik, seus herdeiros passaram a comercializar os lotes mesmo em 白  reas 

onde ainda nao haviam sido abertas as ruas. 

Devido a falta de interesse dos herdeiros em realizar o arruamento do 

conjunto do loteamento, foi estabelecido novo acordo entre eles e a Prefeitura, para 

que esta realizasse tais obras em troca de 100 lotes, entregues no inicio dos anos 

50. 

Segundo o Mapa da Irregularidade Fundi台ria de Porto Alegre, 

elaborado pelo Demhab em 1998, o primeiro Censo realizado em Porto Alegre data 

de 23 de julho a 30 de dezembro de 1950 e aponta que a Vila Jardim tinha 49 

malocas.5 

O segundo Censo indicando o levantamento s6cio-econ6mico nas vilas e 

agrupamentos marginais de Porto Alegre foi realizado entre novembro e fim de 

5 Atualmente em desuso, esse termo era de uso comum da popula9ao,6 rgos governamentais e 
entidades de pesquisa para se referirem ao universo das 白  reas de ocupa9ao irregular. Na 6 poca, a 
causa do problema malocas 6 atribuIda basicamente a falta de moradias de baixo pre9o para 
compra ou loca9ao. 
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dezembro de 1964 e aponta que, na Vila Jardim, o nomero de malocas cresceu, 

distribuindo-se o processo de ocupa9o irregular nas regi6es discriminadas na Tabela 1. 

Tabela 1 

Levantamento dos becos e casas existentes na Vila Jardim - 1964 

NOMES NUMERO DE CASAS 

Mirim 	  203 
Beco do Forte 	  108 
Aquiles de Porto Alegre 	  75 
Barao de Bag6 	  74 
Conde da Figueira 	  50 
Salvador Pinheiro 	  20 
S白o Leopoldo 	  46 

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Alegre/Departamento Municipal de Habita頭o/Superintend6ncia de 
Aao Comunitria e Regulariza頭o Fundi白ria/Unidade de Pesquisa/Levantamento S6cio- 
-Econ6mico nas Vilas e Agrupamentos Marginais de Porto Alegre. 

O terceiro Censo foi mal realizado entre janeiro e mar9o de 1973 e 

publicado como Malocas - diagn6stico evolutivo das subabita96es no Municipio 

de Porto Alegre, RS. Seus resultados, que devem ser recebidos com cautela 

segundo o Demhab, apontam os dados contidos na Tabela 2.6 

Tabela 2 

Levantamento dos becos e malocas da Vila Jardim - 1973 

NOMES DOS BECOS MALOCAS 

Mirim 	  444 

Caracol 	  76 

Jardim lI 	  61 

Jardim I 	  208 

Saturnino de Brito 	  89 

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Alegre/Departamento Municipal de Habita9o! 
/Superintend6ncia de Aao Comunitria e Regulariza頭o Fundiaria/Unidade 
de Pesquisa/Malocas - diagn6stico evolutivo das subabita96es no 
Municipio de Porto Alegre, RS. 

6 Em algumas listagens de vilas irregulares aparecem Jardim 1, Jardim li, ... Jardim X, e podem 
constar tamb6m Caracol I, Caracol II... Consultando um mapa de 白  reas irregulares elaborado 
naquela d6cada, verifica-se que esto assinaladas 15 白  reas, excutando-se a ocupa9ao Rua Ernesto 
Pelanda e a Vila Mirim. 
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Segundo dados do Cadastro S6cio-Econ6mico do Departamento Municipal 

de Habita9ao da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, realizado em 1992, existiam, 

nesse ano, 505 familias morando nas a reas verdes da Vila Jardim, apresentadas 

quanto ao tempo de chegada na Vila da seguinte forma: 27 familias (5,3%) 

estabeleceram-se nos becos at6 a d6cada de 50; 83 familias (16,3%) na d6cada de 

60; 129 familias (25,4%) na d6cada de 70; 207 familias (40,8%) na d白cada de 80; e 

59 familias (11,6%) entre 1990 e 1992, no periodo de realiza9ao do cadastramento. 

A caracterstica central no processo de ocupa9ao da Vila Jardim 6 a 

irregularidade, por v自rias causas. Encontram-se nessa situa9ao os moradores que 

compraram um lote, mas nao regularizaram sua situa9ao junto ao Registro de 

Im 6veis, pois, na fase inicial do loteamento, nao houve reconhecimento da validade 

legal das transa96es efetuadas entre os herdeiros de Abraao Knijnik e os 

compradores, devido a nao-realiza頭o das obras constantes no Termo de 

Compromisso para a cria9白o do loteamento. Assim, foram comercializados terrenos 

sem o devido processo de parcelamento - o que produziu grande quantidade de 

lotes em situa9ao irregular, que se mant6m at6 os dias de hoje 

Grande n白mero de pessoas ocuparam os jardins internos do loteamen- 

to - chamados de becos7 pelos moradores -, em um processo que se iniciou 

praticamente junto com a forma9ao da Vila Jardim e se consolidou no final dos 

anos 70 e no inicio dos 80. A localiza9ao dos becos no mapa da Vila Jardim, bem 

como o projeto de loteamento em forma de circulos, elaborado por Abraao Knijnik, pode 

ser melhor visualizado na Figura 2. 

7 Espa9os geogrficos localizados entre as a reas regulares, estreitos, com intensa aglomera9ao, 
normalmente a reas publicas que estavam sendo alvo do processo de regulariza9白o acompanhada 
de urbaniza9ao. Para melhor visualiza9ao, sua localiza9ao pode ser detectada na Figura 2 
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O levantamento realizado em 1997 pela Unidade de Pesquisa do Demhab 

na Vila Jardim localizou 30 a reas irregulares. Com  algumas exce96es, adotaram 

denomina96es e determina96es espaciais das 19 a reas inscritas no Programa de 

Regulariza9ao Fundiria. Foram constatados, ainda, muitos becos que, ao longo do 

tempo, se dividiram em dois, pois moradores trancavam a passagem interna 

Diversas passagens j白  foram fechadas nos u ltimos anos e, segundo o Demhab, a 

tend6ncia 白  que o mesmo continue a ocorrer. Assim, considerando o ロ  ltimo 

levantamento realizado em setembro e outubro de 1997, a Tabela 3 expressa a 

composi9ao da Vila Jardim. 

Tabela 3 

Levantamento dos becos e casas existentes na Vila Jardim - 1997 

NOMES DOM ICILIOS 

  

Alberto Barbosa, n白cleo Rua Doutor,1 20 	  

Aldrovando Leao Il, Beco 	  

Aldrovando Leao I, Beco 	  

Alegria, Viela da 	  

Aquiles A, Beco da 	  

Aquiles B, Beco da 	  

Bag6, n白cleo Rua Bar白o de n. 125 	  

Bag6, n6cleo Rua Barao de n. 75 	  

Baltazar de Bem, nucleo Pra9a Doutor, n. 240 	  

Bica, Beco da 	  

Canan6ia, Beco da 	  

Galil6ia, Beco da 	  

Gioconda, n自cleo da Rua n. 253 	  

Paz A, Beco da 	  

Paz, Beco da 	  

Paz, Vila da 	  

Quarenta, Beco Barao 	  

Salvador Pinheiro, n6cleo Rua General, n. 479 	  

25 

14 

14 

60 

82 

40 

17 

7 

16 

36 

60 

10 

9 

13 

78 

116 

7 

23 

(continua) 
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Tabela 3 

Levantamento dos becos e casas existentes na Vila Jardim - 1997 

NOMES DOM ICILIOS 

S白o Gabriel, ocupa9ao Rua n. 120 	  

Sao Leopoldo, Beco 	  

Sao Leopoldo, Rua n. 214 	  

Saturnino de Brito, nacleo Avenida n. 350 	  

Seival, Beco da 	  

Seival, nロcleo Rua n. 94 (Beco) 

Seival, n6cleo Rua n. 124 	  

Souza Lobo li, Beco 	  

Souza Lobo, nロcleo Rua n. 940 (beco tr6s) 

Souza Lobo, n白cleo Rua n. 489 (beco quatro) 

Souza Lobo 695, Beco 	  

Veiga Cabral, Beco 	  

TOTAL 	  

11 

78 
14 

7 

16 

6 

5 

15 

15 

21 

20 

21 

856 

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Alegre/Departamento Municipal de Habita9ao/Superintend6ncia de 
Aao Comunitria e Regulariza頭o Fundi白ria/Unidade de Pesquisa/Mapa da Irregularidade 
Fundi台ria de Porto Alegre. 

Ao longo dos anos, a situa頭o das familias moradoras nessas 白  reas 

irregulares foi marcada pela amea9a constante de despejo feita pelos propriet白rios 

particulares de lotes regulares e pela Prefeitura Municipal. Os relatos dos moradores 

dessas a reas verdes manifestam a ang白stia e a inseguran9a, como se pode 

comprovar pelos depoimentos a seguir transcritos. 

"A gente v6 tanto exemplo, tanta coisa ruim. Nao existe essa de dizer que eu 
estou aqui ha 30 anos e que sou dona. De repente chega um prefeito, que 
nao quer saber da gente aqui, algu6m que nem ta ai se tu tens ou nao 
direito. (....) O que vale hoje 6 o dinheiro, assim, pode chegar um cara e 
dizer que nao quer a gente enfeiando a sua casa, e assim manda tirar todo 
mundo" (Lady, do Beco da Canan6ia). 

Outra situa9ao irregular existente sao as familias que ocuparam a reas 

particulares, principalmente atrav6s da expansao da ocupa9ao das a reas verdes 

sobre terrenos desocupados. Esse processo constituiu uma situa9ao fundiria 

complexa dentro dos becos, marcada pelo desconhecimento da situa9ao juridica 
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das a reas ocupadas junto a Prefeitura Municipal, ou seja, dos reais limites fisicos 

que separam as a reas p6blicas das particulares. 

"Os moradores que estao em 白  rea particular sao os que mais sofrem, isso 
porque, na 白  rea pロblica, a gente pode pressionar o prefeito, ja na a rea 
particular quem manda 白  o dinheiro. Aqui, por exemplo, o Dado Bier 
comprou uma 白  rea enorme e expulsou todo mundo de la, essas pessoas vao 
ocupar outras 白  reas" (Lady, do Beco da Canan6ia). 

Por fim, em situa9ao irregular na Vila Jardim, estao os ocupantes de leitos 

de rua, ocupa9ao ocorrida principalmente no final dos anos 60 e no inicio dos 70, 

frente a gradativa satura9ao das a reas verdes, criando-se n白cleos irregulares 

bastante precrios. Al6m disso, a Vila Jardim localiza-se em uma regio com 

caracteristicas fisicas marcadas por algumas a reas altas e outras baixas, o que 

dificulta o contato entre os moradores das diferentes a reas. Nas 白  reas mais baixas, 

tendem a se localizar as ocupa96es irregulares, nas quais se concentra a popula9o 

mais pobre da Vila. 

Todas essas caracteristicas da organiza9ao s6cio-espacial da Vila, 

somadas a diversidade de seu processo de ocupa9ao, configuram um quadro de 

segmenta9ao espacial e social. 

Como grande parte das vilas e bairros populares de Porto Alegre, a Vila 

Jardim tem precaria infra-estrutura urbana, que come9ou a ser revertida de maneira 

significativa apenas nos anos 90. 0 processo de ocupa頭o, feito de forma irregular, 

produz uma situa9ao onde a qualidade de vida 6 extremamente prec白ria para os 

moradores. Tais precariedades se manifestam pela contamina9ao das fontes e dos 

po9os de 白  gua, pela impossibilidade do transito de veiculos nos corredores estreitos, 

pelo esgoto correndo nas ruas ou sendo despejado diretamente nos arroios 

existentes, pelo acumulo de lixo, pelo isolamento e pelo alagamento das partes 
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baixas da Vila com as 白  guas da chuva, que carregam os dejetos onundos das partes 

mais altas. 

A essa situa"o, compartilhada por todos os moradores, somam-se os 

problemas especificos dos moradores ocupantes dos becos e dos leitos de rua. No 

caso dos becos, al6m da indisponibilidade do acesso a infra-estrutura - como 

esgoto, recolhimento de fixo e precariedade das instala96es de a gua e luz, devido 台  

sua situa9きo irregular -, coloca-se o problema do progressivo fechamento dos 

terrenos baldios e da ocupa9ao dos acessos, dificultando a entrada e a saida de 

moradores, objetos, como m6veis, e carros. Em caso de remo9白o de doentes, as 

pessoas tm que ser carregadas pelos vizinhos at白  a saida do beco; em caso de 

incndio, n白o existe acesso para prestar socorro 

FONTE: Dembab. 

Figura 3: Fotografia do acesso a um dos becos da Vila Jardim 
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Para os moradores de leito de rua, o principal problema que se coloca6 

sua necessaria remo9ao, por interesse tanto da Prefeitura Municipal quanto de 

parcela dos moradores, especialmente dos proprietarios das casas e terrenos 

localizados nessas ruas, que querem sua abertura. 

A ocupa9ao da Vila consolidou-se no final dos anos 70, quando 

praticamente acabaram as a reas disponiveis para ocupa頭o e os terrenos baldios se 

tornaram escassos. Nesse quadro, e com a crescente demanda por investimentos 

publicos nas a reas de maior car6ncia, faz-se urgente que seja regularizada sua 

situa頭o fundiria, quer levando infra-estrutura para melhorar a qualidade de vida, 

quer fortalecendo a96es de carter individual ou coletivo junto ao Poder Publico, com 

a finalidade de resolver os problemas daqueles moradores. 

No Capitulo 2, analisa-se o processo de organiza9ao desses moradores 

na busca de melhorias em seu local de moradia. 



2 A ORGANIZAAO DOS MORADORES 

PARA A MELHORIA EM SEU LOCAL DE MORADIA 

O problema da exist6ncia de territ6rios irregulares nos espa9os urbanos 

nao 6 novo. Coincide com o processo de expansao das cidades, que reproduzem na 

ocupa頭o do territ6rio as desigualdades sociais existentes, com a geodistribui9ao da 

riqueza que concentra infra-estrutura e equipamentos urbanos em bairros de classes 

m6dia e alta, condenando as a reas onde reside a popula9ao de baixa rendaa 

car6ncia de investimentos p白blicos. 

As formas de inser9ao irregular nas cidades e a utiliza9ao de seu territ6rio 

para moradia expressam a dificuldade que a popula9ao de menor poder aquisitivo 

tem na busca de um local para morar. Assim, ha o dficit habitacional crescente e as 

car6ncias estruturais na qualidade de servi9os urbanos de infra-estrutura, transporte 

urbano, conflitos fundirios e sociais de dificil solu9ao. Esses conflitos fazem com 

que os assentamentos irregulares se tornem alvo de a96es governamentais que 

envolvem negocia96es entre os moradores, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e 

o Poder Judicirio, que, muitas vezes, se utiliza do aparato policial para a execu9o 

de reintegra96es de posse. 

As negocia96es existentes entre as diferentes esferas do poder p白blico 

buscam garantir a perman6ncia dos assentamentos irregulares nas cidades, 
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ocorrendo, muitas vezes, acertos entre os governantes e os ocupantes das a reas 

irregulares. 

Negociados, os acordos feitos podem constituir-se em regras que funcionam como 

leis inscritas nas rela96es econ6micas, sociais e polticas, estabelecendo pactos territoriais 

paralelos ao oficial. Durante mais de um s6culo de legisla9含o urban istica, esses pactos pouco 

foram integrados a ordem legal, porm permaneceram paralelos a ela, n白o possuindo os 

investimentos em infra-estrutura que caracterizam a cidade formal, isto6 , aquela que 白  

regularmente reconhecida pelo poder publico. 

Verifica-se, no entanto, que muitos dos instrumentos utilizados para viabilizar as 

negocia96es se constituiram, junto a s Associa中es de Moradores, aos Movimentos de Luta pela 

Moradia, a s Cooperativas Habitacionais, em bandeiras de luta pela Reforma Urbana8, por 

permitirem a incorpora9ao da popula9白o pobre no espa9o urbano, sendo alguns deles inscritos 

em diversas leis municipais. 

Segundo pesquisa realizada, em 1997, pela Federa9ao de O rg白os para a Assist色ncia 

Social e Educacional (Fase) sobre os instrumentos e experiencias de Regulariza頭o Fundiria nas 

cidades brasileiras, o conceito de Regulariza頭o Fundiria e assim definido: 

"Regulariza●o Fundi白ria 6 um processo de interven戸o pGblica, sob os aspectos jurdico, 
fisico e social, que objetiva legalizar a permanencia de popula96es moradoras em 白  reas 
urbanas ocupadas em desconforrnidade com a lei para fins de habita戸o, implicando 
acessoriamente melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania 
e da qualidade de vida para a popula弾o benefici白ria" (Alfonsin, 1997, p. 24). 

8 A Reforma Urbana - proposta pelas entidades e movimentos sociais ligados a luta por moradia para a 
popula9白o de baixa renda - incorporou como principios a defesa da fun9ao social da cidade e a 
democratiza9言o do espa9o urbano. 
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2.1 Principais instrumentos juridicos de Regulariza9白o Fundi自ria 

Na pesquisa da Fase de 1997, foram levantados os instrumentos juridicos 

que permitem que se regularize a situa9ao fundiaria em algumas importantes cidades 

brasileiras, como Sao Paulo, Diadema, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife e Belo 

Horizonte, os quais sao discriminado a seguir. 

2.1.1 Zonas Especiais de Interesse Social 

Trata-se da flexibiliza9ao dos parametros urbanisticos quanto ao uso,a 

ocupa9ao e ao parcelamento do solo, a partir do reconhecimento das tipicidades 

locais, para a facilita9ao da Regulariza頭o Fundiria do assentamento. 

Esse instrumento 6 utilizado para regularizar assentamentos habitacionais 

surgidos espontaneamente e caracterizados por irregularidade juridica ou urbanistica 

na ocupa9白o do solo urbano. 

2.1.2 Concessao do Direito Real de Uso 

Trata-se de um contrato feito pelo municipio com os moradores para a 

utiliza9ao do local como moradia por determinado tempo. 

E utilizado para regulariza9ao em terras publicas. 
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2.1.3 Usucapio 

Trata-se da aquisi9ao de direito real (propriedade ou aforamento) em rela頭o 

a area privada sobre a qual se tem a posse durante cinco anos continuos para fins 

de moradia, em lote nao superior a 250 metros, cujo proprietario nao tenha acionado 

a reintegra9ao nesse periodo. 

E utilizado para conseguir a posse em ocupa96es de 白  reas privadas 

2.1.4 Lei Federal no 6.766, de 1979, e leis municipais de regulariza9o 

de loteamentos 

As referidas leis visam 色  regulariza9ao de loteamentos e a posterior 

titula9ao dos lotes assumidos pelo municipio, sem prejuizo de a9ao regressiva contra 

o loteador. Sao utilizadas para regularizar loteamentos irregulares ou clandestinos. 

A implementa頭o dessa legisla9ao em todas as cidades brasileiras tem 

sido amplamente defendida pelas ONGs e pelas lideran9as politicas e populares que 

defendem uma Reforma Urbana com base no princrpio da fun9ao social da terra e da 

propriedade,9 bem como a democratiza9ao do espa9o urbano 

Alguns desses instrumentos inscreveram-se na Constitui9白o Federal de 

1988 e difundiram-se nas diversas leis organicas municipais. Assim, al6m de Porto 

9 A fun9ao social da terra e da propriedade, embora a Constitui9ao Federal nao tenha avan9ado em 
sua conceitua9ao, para os movimentos, cumpre sua fun9ao social quando seu uso est白  integrado 
aos interesses e necessidades publicas e coletivas da cidade. O artigo 182 da Constitui9ao Federal 
atribui ao Poder Publico Municipal a politica de desenvolvimento urbano, cujas diretrizes gerais 
devem ser fixadas em lei, submetendo-se essa poltica a necessidade de ordenar o conjunto das 
normas que comp6em a fun9白o social da propriedade e o bem-estar dos habitantes do municrpio. A 
garantia do bem-estar s6 pode existir, na prtica, atrav6s de um conjunto de instrumentos que 
visam a democratiza9ao do acesso a terra, aos servi9os e a gestao da cidade, como, por exemplo, 
a regulariza9ao e urbaniza9白o das vilas, a extensao de infra-estrutura para as 白  reas carentes e a 
participa9ao dos cidados nas decis6es publicas. 
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Alegre, estao nas Leis Organicas de Vit6ria, Bel6m, Fortaleza, Recife, Sao Paulo e 

Rio de Janeiro, para falar em grandes cidades, estabelecendo destina9ao prioritria 

dos bens poblicos municipais, ocupados ou vazios, para manuten9ao ou 

assentamento de popula9ao de baixa renda atrav6s, por exemplo, da Concessao do 

Direito Real de Uso. 

2.2 A Regulariza9ao Fundiria em Porto Alegre 

O processo de ocupa9ao do espa9o urbano em Porto Alegre tem sido 

marcado por investimentos do mercado imobilirio, combinados com a atua9ao do 

poder poblico. Como resultado, o padrao de ocupa9ao 6 descontinuo e desordenado. 

Segundo dados da Secretaria de Planejamento Municipal (SPM), em 1989 

foram identificados 18,6% de vazios urbanos existentes, cerca de 3.766 hectares. 

Esse padrao de ocupa9ao, associado a gradativa extensao de servi9os poblicos para 

a periferia, valorizou significativamente esses vazios. A diferencia頭o do pre9o da 

terra, decorrente dos investimentos publicos, tem-se constituido em um elemento 

segregador para o acesso da popula9ao de baixa renda. Somado a isso, a legisla9o 

urbana preconiza um modelo de cidade com regras que nao podem ser cumpridas 

por todos os segmentos sociais. 

E importante, ainda, contextualizar o processo de ocupa頭o do espa9o 

urbano no modelo econ6mico brasileiro, que, ao longo dos anos, tem empobrecido 

as camadas m6dias e pauperizado as de baixa renda. Isso pode ser confirmado pelo 

crescente nmero de moradores fixos de rua nas cidades brasileiras. 

O modelo vigente pode ser refletido na politica habitacional implementada 

ao longo dos anos. O Sistema Financeiro da Habita9ao reduziu seus investimentos 

// 
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habitacionais e extinguiu o Banco Nacional de Habita9ao (BNH), sem substitui-lo por 

outro, terminando um ciclo de produ9ao habitacional centralizado. Os 22 anos de 

exist6ncia do BNH tiveram, como marca, a constru9ao de grandes conjuntos 

habitacionais em regi6es perif6ricas das cidades, valorizando vazios urbanos, 

financiando a incorpora9ao privada e as obras de infra-estrutura urbana. 

Paralelamente, prolif eram-se os assentamentos autoproduzidos, os loteamentos 

clandestinos e irregulares para a popula9ao trabalhadora e de baixa renda nas 

cidades brasileiras. 

2.2.1 Modifica96es nas ロ  ltimas d6cadas 

Segundo dados do JBGE, na 白  ltima d6cada ocorreram algumas 

modifica96es quanto ao modelo de desenvolvimento urbano regional, se comparado 

com os das duas d6cadas anteriores, que, de alguma forma, interferiram no 

comportamento demogrfico da capital: decresceram demograficamente as cidades 

com 50 a 100 mii habitantes, e tiveram o crescimento demogrfico mais elevado as 

cidades com economia dinamica. Incluem-se, neste caso, as cidades da regio de 

Porto Alegre, Caxias do Sul, ljui, Santo Angelo e Passo Fundo (Prefeitura Municipal 

de Porto Alegre, 1997). 

Os dados indicam que houve um redirecionamento do fluxo migrat6rio 

regional, acarretando diminui9ao da pressao sobre Porto Alegre e a Regio 

Metropolitana. As informa96es acima baseiam-se nos indicadores mostrados nas 

Tabelas 4 e 5. 



Tabela 4 

Manuten9ao do processo de urbaniza9ao em Porto Alegre - 1970-2000 

ANOS POPULAGAO TOTAL POPULAGAO URBANA POPULAGAO RURAL 

1970 885 545 869 783 15227 

1980 1125477 1114867 10610 

1991 1 263 239 1 247 352 15 887 

2000 1 359 932 1 320 069 39 863 

FONTE: IBGE. Censo Demogr自fico 1970, 1980, 1991, 2000. 

Tabela 5 

Diminui9ao do crescimento populacional em Porto Alegre - 1960-2000 

(%) 

ANOS TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL 

1960-70 3,30 

1970-80 2,40 

1980-91 1,06 

1981-2000 1,35 

FONTE: IBGE. Censo Demogrfico 1970, 1980, 1991, 2000. 

Segundo outro estudo, realizado pelo Grupo de Estudos do Solo Criado, 

da Secretaria de Planejamento Municipal de Porto Alegre, em 1994, buscando 

investigar quais os setores envolvidos na constru9ao da Cidade, foi constatado o 

demonstrado no Quadro 1 (Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1997, p. 23). 

45 
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Quadro 1 Quadro 1 

Setores envolvidos na constru9ao de Porto Alegre - 1994 Setores envolvidos na construgão de Porto Alegre - 1994 

MERCADO IMOBILIÁRIO FORMAL (54%) 

Faixa de renda A (4%) 
(acima de US$ 3.000) 

Acima de US$ 10.000 - 6 vista 
Entre US$ 3.000 e US$ 10.000 - à vista 	 , 

Faixa de renda B (22%) De US$ 1.800 a US$ 3.000 • Financiamento via empresa 
(Plano 100, Fórmula Fácil, Plano 
Zero, etc.) 

• Prego de custo 
• SFH - 95% do mercado 

Faixa de renda C (28%) 
(de US$ 1.000 a US$ 1.800) 

De US$ 1.500 a US$ 1.800 
(6%) 
De US$ 1.000 a US$1.500 
(22%) 

• Sistemas alternativos 
• SFH - 95% 
• Lotes populares da iniciativa 

privada 
• Locação — investimentos das 

faixas de renda A e B 

SETORES PÚBLICO E PRIVADO (25%) 

Faixa de renda D 
(de US$ 300 a US$ 1.000) 

De US$ 500 a US$ 1.000 
(15%) 

De US$ 300 a US$ 500 
(10%) 

• Lotes populares da iniciativa 
privada 

• Locação — investimento das 
faixas de renda A e B 

• Cooperativas articuladas pelo 
setor público 

• Cooperativas apoiadas pelo 
setor público 

• Locação de cortiço 
• Agilização pelo setor público 

(lotes, casas, apartamentos) — 
financiamento 

• Loteamentos clandestinos e 
irregulares 

SETORES PÚBLICO E PRIVADO CLANDESTINO (21%) 

Faixa de renda E 
(até US$ 300) 

De US$ 100 a US$ 300 
(10%) 

Até US$ 100 (11%) 

• Locação de cortiço e/ou 
barraco 

• Loteamentos clandestinos 

• Assentamentos 
autoproduzidos 

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGE. Departamento Municipal de Habita9ao. 
Realidade e Poltica Habitacional. Porto Alegre, 1997. 

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGE. Departamento Municipal de Habitação. 
Realidade e Politica Habitacional. Porto Alegre, 1997. 

Pelo levantamento, observa-se que 31% da popula9ao, com renda de at 

U$ 500,00, esto excluidos do mercado formal de habita9ao, somando o quadro da 

irregularidade fundiria de Porto Alegre 

Pelo levantamento, observa-se que 31% da populagão, com renda de até 

U$ 500,00, estão excluidos do mercado formal de habitagão, somando o quadro da 

irregularidade fundiária de Porto Alegre. 
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2.3 A Regulariza9ao Fundi自ria na Vila Jardim 

De acordo com os depoimentos colhidos, foi encaminhada, desde os anos 

70 at6 a primeira metade da d6cada de 80, uma s6rie de a96es individualizadas 

voltadas para a busca da solu9ao do problema da situa9ao de moradia irregular. Os 

moradores buscaram a contrata9ao de advogados particulares ou de 6 rgaos 

pblicos, com incont自veis idas a Prefeitura e tentativas junto aos Registros de 

Im6veis para identificar a situa頭o legal~ p白blico ou privado一  do seu lote ocupado. 

Esses foram alguns dos meios utilizados pelos moradores preocupados em garantir 

sua moradia, mas sem obter nenhum resultado concreto. 

'Era um grupinho pequeno, o pessoal se reunia, meia dozia de gatos 

pingados que se reuniam e tentavam fazer alguma coisa, mas eram poucos, 

porque nao tinha o apoio de ningu6m (...)" (Ant6nio - lideran9a do Beco da 

Paz). 

Na segunda metade dos anos 80, p6de-se identificar o inicio de uma 

discussao coletiva sobre a regulariza頭o das situa96es de moradia irregular. Durante 

a gestao de Alceu Collares na Prefeitura Municipal (eleito em 1984), foi aberta pelo 

Executivo Municipal a discussao sobre a possibilidade de legalizar a situa9ao de 

areas de ocupa9ao irregular na Cidade. Nesse momento, foram realizadas reuni6es 

na Vila Jardim com moradores de becos, visando ao encaminhamento do processo 

de regulariza9ao, mas novamente nao houve resultado efetivo algum 

"Fomos l, mas tamb6m nao conseguimos, at白  nos correram da Prefeitura, 
nao nos deram a minima, nos isolaram l, nao deu mais neg6cio com o 
Prefeito. Ai, entao, desistimos, quer dizer varias tentativas que se teve com o 
Collares (...)" (Darciー  lideran9a da Vila Jardim). 

Com o inicio da primeira gestao da Administra9ao Popular, em 1989, a 

discussao e a a9ao para a regulariza9ao dos becos come9aram a se estruturar 

一一／ UFRGg 
ibioteca Setorial de dinCiS Sociais e Hurn3flid5de三  
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efetivamente. E a Regulariza9ao Fundiria passou a tornar-se prioridade entre as 

demandas da Vila Jardim no Or9amento Participativo. 

Por ocasio da elabora9ao da Lei Organica do Municipio, em 1990, 

reuniram-se ativistas ー  lideran9as populares, t6cnicos, assessores de ONGs e 

polticos - da luta pela Reforma Urbana no processo de elabora9ao da Lei Organica, 

constituindo um f6rum paralelo chamado F6rum Cidadao. Ficou f白cil para a Prefeitura 

Municipal intervir, pois j台  existia conhecimento pr6vio dos problemas, um cadastro 

feito pelas lideran9as juntamente com o pessoal dos Postos de Sa6de. Incidiram 

propositivamente para que se elaborasse uma Carta claramente identificada com as 

propostas de Reforma Urbana. Assim, foram incluidos instrumentos como: o Solo 

Criado, a Concess白o do Direito Real de Uso, o Banco de Terras, o apoio do poder 

pロblico ao Usucapio Urbano para Fins de Moradia e o Fundo Municipal de 

Desenvolvimento. 

A partir da inscri9ao desses instrumentos na Lei Organica, as lideran9as 

passaram a exigir seu cumprimento nos f6runs, como o do Or9amento Participativo, 

desencadeando a Regulariza9ao Fundiria como uma das prioridades mais votadas 

em algumas regi6es. 

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre nao dispunha at6 entao, como 

acontece at6 hoje, de estrutura para atender a essa demanda, pois o Demhab tinha 

como prioridade a poltica de produ9ao habitacional, e nao a de regulariza9ao dos 

assentamentos irregulares. 
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2.3.1 Programa de Regulariza頭o Fundiria 

Com base nesse quadro, a Administra9ao Popular criou o Programa de 

Regulariza9ao Fundiria (PRF), que, inicialmente, ficou junto a Secretaria de 

Planejamento Municipal. O Programa era composto por uma equipe que 

fundamentou seu trabalho considerando tr6s aspectos fundamentais: 

identifica頭o da demanda real por Regulariza9ao Fundiria em Porto 

Alegre. Para identificar essa demanda real, foram processadas as 

demandas trazidas atravs do Or9amento Participativo; tamb6m foi 

realizado um conv白nio com a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), atrav6s do Servi9o de Apoio Juridico (Saju), que 

contribuiu no levantamento da realidade; 

aplica9ao dos novos instrumentos de reforma e desenvolvimento urba- 

no, principalmente os que possibilitam a regulariza9ao fundi白ria; 

elabora頭o de planejamento estrat6gico, para a viabiliza9ao e a defini9ao 

do processo de Regulariza頭o Fundiria a ser implementado pela 

Prefeitura Municipal. Participaram do planejamento a equipe de 

Regulariza9ao Fundiria e um funcion白rio ou t6cnico de cada uma das 

Secretarias e estruturas administrativas vinculadas ao tema, tais como a 

Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras e Via9ao, Procuradoria 

Geral do Municipio, Secretaria da Fazenda e Demhab. 

Existe uma estrutura administrativa do Demhab, a Superintend6ncia de 

A9ao Comunit白ria e Regulariza9ao Fundiria, que tem a responsabilidade, atrav6s da 

Coordena9ao de Urbaniza頭o e Regulariza9ao (CUR), de administrar os compromissos 

assumidos pelo Programa de Regulariza頭o Fundiria ao longo de oito anos de 



50 

trabalho. O Programa atua em 自  reas pdblicas, onde residem titulares do direitoa 

CDRU, e em a reas privadas, onde residem titulares do direito ao Usucapio Urbano. 

Cada interven9ao 6 documentada atrav6s de um processo administrativo e de uma 

pasta document白ria. 

A popula9ao moradora dos assentamentos, beneficiada pelo Programa, 

tem os seguintes espa9os de participa頭o para a defini9ao das polticas a serem 

adotadas: 

a) o Or9amento Participativo, indicando as 白  reas prioritrias para Regu- 

lariza9ao Fundiria (o processo e os crit6rios de participa9ao sao 

apresentados no Captulo 3); 

b) as Assemblias nas Vilas, discutindo e aprovando o Estudo de Viabi-

lidade Urbanistica (EVU) proposto pela Prefeitura Municipal; 

c) o F6rum da Regulariza頭o Fundiria, que reune dois representantes de 

cada vila beneficiada pelo Programa, com encontros bimestrais. Nele, 

a Prefeitura presta contas do andamento da regulariza9ao em cada 

白  rea, discutindo os problemas comuns enfrentados ao longo do 

trabalho; 

d) encontros regionais, reunindo as vilas integrantes do Programa de Regu- 

lariza9ao Fundiria em uma mesma regio, a fim de discutir prioridades 

e trocar informa96es e experi6ncias 

No processo da Concessao do Direito Real de Uso, a Prefeitura 

desenvolve as seguintes etapas: 

a) a comunidade demanda a Regulariza9ao Fundiria via Or9amen- 

to Participativo; 

b) pesquisa de propriedade nos Cart6rios de Registro de Im6veis; 
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c) levantamento topogrfico cadastral; 

d) elabora9ao do Estudos de Viabilidade Urbanistica por arquitetos da 

Coordena9ao de Urbaniza9白o e Regulariza9ao; 

e) discussao e aprova9ao dos EVUs pela comunidade, em reunio, e pos- 

tenior encaminhamento a Secretaria de Planejamento Municipal, para 

an白lise e aprova9ao; 

f) recolhimento de provas do tempo da posse e da documenta頭o dos 

moradores, feito por plant6es do Servi9o Social; 

g) elabora9ao dos Contratos de Concessao do Direito Real de Uso Provi- 

s6rios e encaminhamento do projeto de lei de desafeta9ao a Camara de 

Vereadores; 

h) assinatura dos contratos de CDRU definitivos; 

i) encaminhamento dos contratos de CDRU para registro em Cart6rio de 

Registro de Im6veis. 

Toda a tramita9ao envolve um longo processo, que culmina na 

urbaniza9ao e na entrega dos contratos devidamente regularizados junto aos 

Cart6rios. Em razao disso, das 白  reas em processo de Regulariza9ao Fundiria, 19 

serao atrav6s da Concessao do Direito Real de Uso, envolvendo 2.886 familias 

beneficiadas. At6 1997, no entanto, somente 380 lotes ja tinham o contrato de 

concessao, e, em nenhum dos casos, o contrato estava registrado em Cart6rio 

Pode-se tomar como exemplo a Vila Planet自rio. Foi uma das primeiras 

areas de interven9ao do Programa de Regulariza頭o Fundiria. Localizada na a rea 

central de Porto Alegre, junto a Avenida Ipiranga, a favela nao possuia qualquer 

infra-estrutura e estava nos crit6rios para regularizar sua posse atrav6s da 

Concessao do Direito Real de Uso. 
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Pelo Or9amento Participativo, em 1990, a comunidade conquistou os 

recursos para a regulariza9ao juridica, acompanhada de urbaniza9ao. Quando a 

urbaniza9ao iniciou, o Vereador Joao Dib, que ja tinha sido Prefeito de Porto Alegre 

no periodo da ditadura militar, entrou com uma a9ao para paralisar as obras, com o 

argumento de que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre deveria vender o terreno e, 

com o dinheiro, viabilizar um assentamento para essa popula9ao na periferia da 

Cidade, onde economicamente seria mais viavel. 

Depois de um m6s de paralisa9白o da obra, a Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre ca9ou a liminar obtida e deu continuidade ao projeto. Em um ano, a obra 

estava concluida, e 90 familias assinaram o contrato administrativo de Concessao. A 

interven9ao administrativa, portanto, nao demorou muito. Contudo, devido a alguns 

problemas de matricula do im6vel, a Prefeitura nao conseguiu lavrar a Concesso 

junto ao Cart6rio de Registro de Im6veis. 

2.4 0 Or9amento Participativo de Porto Alegre 

O Or9amento Participativo implementado pela Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre baseia-se na participa頭o direta da popula9ao na defini9ao das diversas 

fases que comp6em a elabora9ao do Or9amento Poblico Municipal 

O processo de consulta a sociedade sobre o Or9amento P自blico tem sua 

importancia, por ser este um instrumento poltico central para a gestao estatal 

Assim, ao abrir a participa9ao direta, o Poder Executivo da acesso publicoa 

discussao dos direitos e deveres, das receitas e despesas e, consequentemente, 

abre um canal importante para a constru9ao da cidadania 
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Inicialmente, a discussao do Or9amento de Porto Alegre, encaminhada 

pela Prefeitura em agosto de 1989, e ainda de carter experimental, processou-se 

sob forma de consultas a popula9ao, atrav6s de reuni6es realizadas em cinco 

regi6es da Cidade, com uma regionaliza頭o diferente daquela proposta pelo Plano 

Diretor aprovado em 1979, cujos crit6rios t6cnicos dividiam a Cidade em quatro 

regi6es iguais. Nessas reuni6es, que eram abertas a todos os moradores, foram 

indicados representantes que formaram uma comissao que acompanharia a 

elabora9ao do Or9amento Publico junto a Secretaria de Planejamento Municipal 

A defini9ao das demandas por parte dos moradores nao tinha qualquer 

crit6rio preestabelecido. Isso dificultou a escolha das prioridades or9amentarias, em 

um contexto onde as demandas por servi9os urbanos eram represadas por d6cadas 

de descaso em investimentos em polticas p白blicas, em um cenario de crise 

financeira, por parte da Prefeitura, impossibilitando a realiza9ao de investimentos 

durante todo o ano de 1989. 

O resultado da primeira experi6ncia de discussao do Or9amento foi a 

elabora9ao do Plano de Obras, que nao foi cumprido pela Prefeitura e gerou fortes 

conflitos, protestos e descren9a da popula9ao quanto a eficacia da participa9ao e da 

elabora9ao do Or9amento proposto pela Prefeitura. J白  em 1990-91, come9ou a ser 

gestada uma forma diferenciada para a elabora9ao do Or9amento. 

Em razao da reforma tribut白ria local e da desconcentra9ao de recursos por 

ocasio da Constitui9ao Federal de 1988, foram criadas condi96es financeiras para 

que a Prefeitura Municipal recuperasse sua capacidade de investimento. Al6m disso, 

o processamento dos conflitos internos da Prefeitura, oriundos do tensionamento 

entre o setor t6cnico e o corpo poltico em virtude da implementa頭o do planejamento 
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estrat6gico, aponta altera96es de carter organizacional1o e, consequentemente, de 

concep9ao poltica. 

Nesse periodo, qualificou-se a rela9ao entre a Prefeitura Municipal e os 

representantes dos moradores, com o inicio da montagem de um m6todo para a 

participa9ao dos moradores na discussao do Or9amento, metodologia esta que vem 

sendo aperfei9oada a cada ano. Al6m disso, em 1991, foi introduzida uma nova 

metodologia para a distribui9ao dos recursos de investimentos entre as regi6es da 

Cidade e para a escolha das prioridades or9ament白rias. A op9ao para os crit6rios 

discutidos com os representantes comunitrios foi de destinar 70% dos recursos para 

investimentos, distribuidos em cinco regi6es consideradas prioritarias, e os 30% 

restantes para as demais regi6es. 

Os crit6rios que definiam a destina9o de recursos para as cinco regi6es 

priorit自rias foram assim estabelecidos: 

- mobiliza9ao popular na regio; 

ー  importancia da regio para o desenvolvimento urbano da Cidade; 

- car6ncia da regio em infra-estrutura urbana e servi9os; 

ー  popula9ao em 白  reas de car6ncia mxima. 

Al6m disso, a Comissao de Representantes Comunitrios mudou para 

uma estrutura com duas instancias decis6rias: Conselho do Oramento Participativo e 

do Plano do Governo, composto por representantes eleitos nas Assemblias 

Regionais, e o F6rum de Delegados, que reunia os delegados eleitos em todas as 

lo倉熊熊鰐O灘鰯toPM繊熱熊「鰭鴛rdenagerenadas然RelaesPlano debinete do 
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regi6es, escolhidos de acordo com crit6rios de indica9ao a partir da proporcionali-

dade dos nmeros de participantes nas Assembl6ias. 

Nos anos de 1992 e 1993, incorporou-se a dinamica de participa9白o junto 

apopulaG白o envolvida, aumentando o n白mero de participantes, cuja credibilidade foi 

retomada em fun9ao da aplica9ao concreta de investimentos ocorrida nos anos de 

1990 e 1991. 

Atrav6s de uma avalia頭o, apontou-se uma mudan9a na metodologia de 

distribui9ao dos recursos. Assim, ao inv6s da concentra頭o de investimentos em 

regi6es consideradas prioritarias, foi adotada a escolha de prioridades por setor de 

investimentos distribuidos em todas as regi6es. Isso se deve ao descontentamento 

gerado pela metodologia anterior, onde 11 regi6es receberam somente 30% dos 

recursos de investimentos em 1991. 

Ainda mais, os crit6rios de mobiliza9ao popular e de importancia para o 

desenvolvimento urbano da Cidade, pelo subjetivismo implicito para a defini9ao, 

foram substituidos por crit6rios com maior objetividade. Sao eles: 

a) prioridade de investimento escolhido pela regio - incorporando a 

vontade explicita dos moradores atrav6s das assemblias nas regi6es; 

b) popula9ao total da regio - pelo carter universalizante na distribui9ao 

de recursos. 

Foram tamb6m agregados os crit6rios de car6ncia do servi9o ou infra-

-estrutura urbana e popula9ao em 白  reas de car6ncia maxima. Essa metodologia 

constitui-se na melhor f6rmula definida para a distribui9ao dos recursos e 

concretizou-se como regra 

A partir de entao, o processo consolidou-se publicamente junto a 

comunidade envolvida, que parece concordar com as normas instituidas. No entanto, 
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6importante salientar que, a cada ano, crescem os conflitos na rela9ao entre o 

Or9amento Participativo e a Camara de Vereadores, pois, com o desenvolvimento do 

Or9amento Participativo, o papel do Poder Legislativo passa a ser redefinido e tem 

sido pauta de debates dos quais faz parte a pr6pria institucionaliza9ao, ou nao, do 

Or9amento Participativo. 

Assim, o Or9amento Participativo desenvolvido em Porto Alegre sustenta-

-se por tr6s principios b白sicos. Sao eles: 

a) regras universais de participa9ao em instancias institucionais e regu-

lares de funcionamento; 

b) uma metodologia objetiva de defini9ao dos recursos para investi- 

mentos; 

c) um processo decis6rio descentralizado, tendo como base a divisao da 

Cidade em 16 regi6es or9amentarias, conforme a Figura 4. 
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p. 119. 

Figura 4: Mapa da Divisao Regional do Orcamento Participativo de Porto Alegre 
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Essa experi6ncia tem sido o carro-chefe da campanha eleitoral da Frente 

Popular11, que elegeu o Prefeito Tarso Genro - Vice-Prefeito na gestao anterior -, 

dando continuidade ao processo desencadeado pela Administra9ao Municipal 

Em 1993, por iniciativa da Prefeitura Municipal e com a concordancia dos 

conselheiros, foram instituIdas as Plenarias Temticas, com base em polticas setoriais 

que, seguindo o exemplo de Plenarias Regionais, elegem representantes ao Conselho 

de Representantes, cuja composi9ao foi ampliada para estes a partir de 1994 

O novo formato foi resultado da necessidade de incorporar as discuss6es 

tem白ticas - nao s6 regionais - do Or9amento P白blico, possibilitando a amplia9o 

do espa9o de discussao para um carter mais global ou setorial, criando condi96es 

para a discussao de temas e propostas de interesse geral, ou ainda inter-regional, 

que extrapolam as demandas localizadas, defendidas nas plenarias regionais 

Novos setores sociais foram envolvidos, como sindicatos, cooperativas e 

setores empresariais, embora ainda com participa9ao minoritria, al6m de 

institui96es civis e grupos de interesse. Foi ampliada ainda, a participa9ao da dire頭o 

do Or9amento Participativo, onde nao s6 a coordena9ao do Conselho do Or9amento 

passou a contar com membros indicados pelos representantes comunit自rios, bem 

como foi criada uma comissao paritria formada por integrantes populares do 

Conselho, funcionarios publicos do municipio e membros da Prefeitura Municipal, 

que participam de decis6es relativas a poltica de seu pessoal 

A Figura 5 demonstra como se d白  o ciclo anual do Or9amento Participativo 

de Porto Alegre 

1l A Frente Popular 6 uma coliga頭o de partidos polticos de esquerda, que vem governando o Municipio 
de Porto Alegre desde 1989, indo para o quarto mandato. Na primeira gestao, a Frente Popular era 
composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo ex-Partido Comunista Brasileiro - atual 
Partido Popular Socialista (PPS). Em 1993-96, essa coliga9ao foi ampliada com ades6es do Partido 
Verde (PV) e do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Em 1996, foi constituida pelo PT, PPS e Partido 
Comunista (PC). 
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Todas essas altera96es, no entanto, nao foram acompanhadas de um 

m6todo de planejamento que possibilitasse a compatibiliza9ao e o cruzamento das 

dinmicas, o que gera conflitos entre os pr6prios representantes quanto a escolha de 

prioridades, isto 6 , a compatibiliza頭o entre as prioridades de investimentos definidas 

pelas Plen白rias Temticas e as prioridades definidas pelas Plenrias Regionais. 

E importante ainda situar o debate em torno da regulamenta9ao, ou nao, 

do Or9amento Participativo em lei. O Conselho do Or9amento encaminhou um 

processo de coleta de assinaturas para um projeto de iniciativa popular que exige 5% 

dos eleitores do Municipio, ainda em 1993. Em 1994, j白  contava com 12 mil 

assinaturas das 42 mil necessarias, gerando oposi9ao dentro de setores da 

Prefeitura que temem por sua regulamenta9ao, com a alega9ao de que isso 

engessaria um processo que deve ser determinado pela permanente qualifica9白o 

metodol6gica, e sua institucionaliza9ao poderia burocratizar uma estrutura que deve 

ser dinmica. 

Ainda nesse impasse, existem dois projetos de lei no Legislativo que 

apontam a regulamenta9ao do processo, colocando na pauta a questao. De qualquer 

forma, o Conselho aprova anualmente o Regimento Interno, cuja c6pia se encontra 

no Anexo A, incorporando quase todos os dispositivos apresentados pelo projeto de 

iniciativa popular e, assim, normatizando internamente suas regras de 

funcionamento. 

Os partidos de oposi9ao12, que, inicialmente, se colocaram contr白rios ao 

Or9amento Participativo, hoje t6m criticas ao processo, indicam a necessidade de 

sua regulamenta9ao e qualifica9ao. Segundo publica頭o de responsabilidade da 

12 Partidos que sao, sistematicamente, oposi9ao a coliga9ao da Frente Popular, como Partido do Movi-
mento Democrtico Brasileiro (PMDB), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido 
Democrtico Trabalhista (PDT), Partido da Frente Liberal (PFL) e Partido Liberal (PL). 
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bancada do PMDB na Assemblia Legislativa,13 que faz um levantamento das obras 

aprovadas pelo Or9amento Participativo e que nao foram executadas, as principais 

criticas apresentadas sao as seguintes: 

a) a restrita participa9ao no Or9amento, alegando que menos de 15% da 

popula9ao de Porto Alegre tem poder de decisao; 

b) a falta de institui9ao do processo, na forma de lei, definindo com clareza 

suas regras de participa9ao; 

C) critica a partidariza頭o desse instrumento, bem como ao processo de 

escolha das prioridades, onde o limitado nomero de participantes define 

a demanda; 

d) crtica e descrdito em fun9ao da disparidade entre as demandas defini-

das a cada ano e sua conseqoente execu9ao no tempo; 

e) crtica ao volume insignificante de recursos para investimentos que 

estao sendo discutidos, avan9ando pouco para o conjunto do 

Or9amento (custeio, etc.). 

Frente a essas crticas, analisou-se o resultado da terceira edi9ao da 

pesquisa promovida em 1998 sobre o perfil e opini6es dos participantes nas 

Plen白rias Regionais e Temticas,14 realizada pela Coordena頭o de Rela96es com a 

Comunidade (CRC), da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com a colabora9ao da 

ONG Cidade - Centro de Assessoria e Estudos Urbanos. No estudo, foram 

identificadas, dentre outras quest6es, a motiva9ao dos participantes do Or9amento 

Par-ticipativo e seu grau de apropria頭o do processo - regras de funcionamento, 

diferen9a entre as Regionais e as Temticas, forma de informa9o 

13 Revista Oramento Participativo 98: a manipula9言o da vontade popular (BANCADA DO PMDB 
IA NA/ASsヒMbLEIA LEGISLATIVA, 1999). 
'Nessa pesquisa, foram entrevistadas 1.039 pessoas 
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Nesse aspecto, constatou-se que houve um aumento da participa9ao em 

fun9ao do atendimento da demanda, se comparado com o da pesquisa realizada em 

1995 (53,9% dos entrevistados em 1998 contra 33,91% em 1995). Entre aqueles 

com renda de at6 quatro salarios minimos e escolaridade de at6 o Ensino 

Fundamental, localiza-se a maior participa9ao em fun9ao do atendimento das 

demandas (56,38% e 58,87% respectivamente). Nao obstante, verificou-se um ligeiro 

aumento da participa9ao por raz6es de cidadania e democracia (12,51% em 1998 

contra 8,97% em 1995) por pessoas com renda acima de quatro salrios minimos e 

escolaridade a partir do Ensino M6dio incompleto (19,27% e 23,10% 

respectivamente). 

Em rela9ao ao funcionamento do Or9amento Participativo, observa-se 

uma tend6ncia maior dos entrevistados das Plenarias Temticas de se definirem 

como conhecedores do Or9amento Participativo do que os participantes da Plenarias 

Regionais (61,88% das Temticas contra 47,55% das Regionais). Al6m disso, foi 

identificada significativa credibilidade entre os participantes e os conselheiros e 

delegados escolhidos nas Plen白rias, onde 69,5% dos entrevistados consideram que 

sempre ou quase sempre os representantes do Or9amento Participativo respeitam 

e encaminham as reivindica96es comunit白rias ou tem白ticas, e que 59,6% do universo 

pesquisado considera satisfat6rios as informa96es e os esclarecimentos prestados 

pela Prefeitura Municipal 

Ressalta-se, tamb6m, o resultado da pesquisa sobre o grau de satisfa頭o 

em torno das demandas encaminhadas, onde a imensa maioria dos eleitos (81,8%) 

reconhece que suas comunidades foram beneficiadas com obras e servi9os 

(percentual que diminui para 54% entre os nao-eleitos). Ainda, 69,4% dos 
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entrevistados eleitos consideram que a popula弾o que participa do Oramento decide 

realmente sobre as politicas, obras e servi9os (sempre ou quase sempre) 

Essas informaゆes permitem afirmar que o grau de credibilidade do 

processo do Oramento Participativo vem crescendo a cada ano. A maior expectativa 

verificada junto a popula,o de baixa renda 6 a de encaminhar sua demanda. 

Nesse cenario, n言o procedem as criticas da oposi9ao em rela弾oa falta de 

legitimidade do processo, segundo resultado apresentado pela pesquisa, uma vez que 

os participantes legitimam os conselheiros e delegados eleitos. No entanto, a critica em 

rela頭o a morosidade do processo de execu,o das demandas definidas poder ser 

melhor analisada a partir do processamento da Regulariza頭o Fundiria (tratada no 

Capitulo 3, onde se identificam os impasses e os limites na operacionaliza9ao do 

atendimento dessas demandas). 

2.5 A mobiliza9ao dos moradores da Vila Jardim junto ao 

Oramento Participativo 

A partir de 1989, com o inicio do Oramento Participativo implementado 

durante a gesto de Olivio Dutra, segundo relato dos moradores, ainda n白o estavam 

bem definidos os criterios de sua participa頭o e o processo de defini戸o das demandas 

priorit白rias, pois, at 1990, a Vila Jardim se reunia com a Vilas Sabar, Cristo Redentor 

e Ipiranga, cujas realidades eram bastante distintas. Estas vilas j白  possuiam razo白vel 

urbaniza頭o, enquanto as demandas da Vila Jardim giravam em tomo de 

pavimenta頭o, canaliza●o do valo e Regulariza,o Fundi白ria. A partir de 1990, a Vila 

passou a se reunir com a Vila Bom Jesus (ver, no anexo C, o quadro atual da Regio 

Leste do Oramento Participativo) 
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Nos primeiros anos, a pavimenta9ao foi a demanda prioritaria para a Vila 

Jardim, demanda esta que vinha em processo de discussao desde a gestao de Alceu 

Collares, onde ja havia conquistado, atrav6s da organiza9ao dos moradores, o 

asfaltamento em quatro ou cinco ruas. 

Em avalia9ao crtica do processo desenvolvido pela Gestao Collares, na 

qual a pavimenta9ao e a defini9ao de quais as ruas seriam contempladas 

aleatoriamente, os moradores definiram crit6rios de prioridade das ruas para 

pavimenta9ao, atrav6s das chamadas Comiss6es de Rua, que, mobilizadas, 

conquistaram recursos no Or9amento Participativo. 

Esses crit6rios esto em vigor at6 hoje. A satisfa9ao e a participa頭o dos 

moradores podem ser verificadas no depoimento transcrito a seguir. 

"Ai come9ou a organiza9白o de 'Comiss6es de Rua' para discutir prioridades, 
quais as ruas que necessitavam em um primeiro plano. Tinhamos 18 ruas 
sem pavimenta9ao dentro da Vila. Ai come9aram os primeiros passos para 
essa organiza9ao. A comunidade, muito interessada em resolver isso, se 
mobilizou e participou at白  hoje participa. Depois o que aconteceu? A gente ja 
estava com o processo todo encaminhado das pavimenta96es, j tinham 
acontecido umas tr6s ruas pavimentadas. Ai, com o Or9amento Participativo, 
come9ou a despertar na gente. At6 os que mais questionavam a coisa 
diziam que a Vila estava tomando outro aspecto externo, ela estava ficando 
bonita, as ruas estavam pavimentadas, estava se conservando melhor, o 
pr6prio trabalho de recolhimento do lixo ja deu outro visual externo" (C6lia - 
lideran9a da Vila Jardim). 

A luta pela Regulariza9ao Fundiria enquanto demanda surgiu de forma 

mais organizada atrav6s da participa9ao de algumas lideran9as em semin白rios 

promovidos pela Uniao das Associa96es de Moradores de Porto Alegre (UAMPA) 

para debater o problema, que, at6 entao, esbarrava no aspecto juridico, pois nao 

existia instrumento juridico que permitisse a Regulariza頭o Fundiria em 自  reas 

pblicas. 

Com a aprova9ao do instrumento da Concessao do Direito Real de Uso, 

de acordo com a Lei Complementar n。  242, de 1991, os requisitos exigidos para a 

outorga da concessao sao: 
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a) utiliza9白o da 白  rea, desde o inicio da posse, para moradia pr6pria ou da 

familia; 

b) utiliza9ao do espa9o ocupado nao superior a 150 metros por unidade 

familiar ou indivduo; 

c) declara9ao comprovando nao ser o ocupante proprietrio de outro 

im6vel urbano ou rural. 

Preferencialmente, a Concessao do Direito Real de Uso seria concedida 

aos nocleos de subabita9ao e de baixa renda com mais de 25 habita96es, como 

forma de priorizar a regulariza9白o de aglomerados construidos por habita96es 

prec白rias, com ocupa頭o desordenada do solo e com car6ncia de infra-estrutura 

(artigo 4。  da Lei Complementar n。  251, de 1991). A isso a Prefeitura prop6s a 

inclusao de outro requisito: que a concessao seja aplicada exciusivamentea 

popula9ao de baixa renda, compreendida como aquela que aufere renda familiar 

mensal de at6 cinco salrios minimos. Tamb6m que as 白  reas de preserva9o 

permanente, as de caracteristicas geol6gicas e topogrficas que sejam inaptas para 

uso residencial, ou mesmo a reas cuja utiliza頭o para moradia impe9a o uso de locais 

pblicos que j白  receberam recursos poblicos em equipamentos urbanos e as 自  reas 

comprometidas em processo de permuta nao seriam passiveis de concesso 

De acordo com a lei, cuja c6pia se encontra no Anexo B, o Direito Real de 

Uso 6 individualizado, preservando formas coletivas de titula9ao e organiza9ao do 

espa9o territorial, e concedido pelo prazo de 30 anos, prorrogvel sempre que 

necessario. 

A partir dessas considera96es e da aprova9ao da lei, foi possivel 

encaminhar a demanda para o Or9amento Participativo, cujo processo de elabora9o 

e defini 白o dos crit6rios de participa9ao e de sele9ao das prioridades ja foram 
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mencionados. Inicialmente, os moradores conquistaram recursos destinados ao 

saneamento basico. Foi proposto que se trabalhasse nos lotes localizados nos 

becos da Barao de Bag6 e Divina Provid6ncia. 

O problema era que cada beco era assumido individualmente como uma 

vila. Assim, na Vila Jardim existiam 19 vilas, e, em fun9ao disso, o peso politico na 

hora da disputa de recursos ficava dividido e perdia for9a de interven9ao no conjunto 

dos crit6rios para a escolha das prioridades. As lideran9as avaliaram que, dessa 

forma, dificilmente suas demandas seriam priorizadas. Resolveram, entao, adotar 

outra estrat6gia, disputando que a Vila deveria ser analisada como um todo. Com  

isso, aumentaram os pontos quanto ao crit6rio de car6ncia15, que, deo ltimo lugar, 

passou para primeiro. A partir dai, as demais vilas (Bom Jesus, Morro Santana) 

adotaram a mesma estrat6gia. 

Para efeitos de organiza9ao, as lideran9as dividiram as regi6es em 

microrregi 6es, o que possibilitou a forma9ao de novas lideran9as por regi6es. 

Inicialmente, come9aram convidando representantes da Prefeitura Municipal - 

Demhab, Departamento Municipal de A gua e Esgoto (DMAE), Departamento 

Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), etc. - para debater os problemas nos becos. 

Buscaram tamb6m envolver os Postos de Sa白de na luta pela urbaniza9ao dos 

becos, estimulando para que os agentes comunit白rios de sa自de participassem, 

discutindo nos becos os problemas de saロde, a necessidade de manter a limpeza 

urbana e, com isso, estimular mais a popula頭o para sua participa9ao no projeto de 

urbaniza9ao. 

"A sa白de foi um movimento inicial, foi a conquista do Posto de Medicina 
Comunitria do Grupo Hospitalar Concei9ao. Depois desse Posto, partimos 
junto com a comunidade da Barao de Bag6 para a conquista do Posto da 
Barao de Baq6, e durante esse tempo da implantacao do Posto veio ao 
encontro essa parflcipa9ao tambem, a saude. A saude o que 6 ? E ter 

15 A pontua9ao de crit6rios pode ser vista na obra de Luciano Fedozzi (1997, p. 126-130) 
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qualidade de vida melhor, 白  ter rua sem valo,6 ter pavimenta9ao, 
ilumina9ao, seguran9a, tranqilidade. D白  chance de ter boa sa自de. Entao, 
nessa metodologia conseguimos come9ar a trazer a consciencia das 
pessoas que lutar por uma situa9ao melhor tamb6m gera um resultado, uma 
boa sa白de. Por ai 6 que foi a questao" (C6lia - lideran9a da Vila Jardim). 

Assim, atrav6s da mobiliza9ao, os moradores dos becos da Vila Jardim, 

areas verdes para as Assemblias do Or9amento Participativo, conquistaram a 

demanda para a Regulariza9ao Fundiria em 1991 e 1992, recursos para a 

realiza9ao de a96es que precedem ao processo de Regulariza9ao, como o 

levantamento topogrfico e a pesquisa cartorial sobre a situa頭o juridica das 白  reas. A 

partir dai, iniciou-se o processo de luta mais intensa e organizada pela Regulariza9o 

Fundiria e pela urbaniza9ao dos becos 

Em 1992, foram conquistados os primeiros recursos para a urbaniza9o 

dos becos. A partir daquele ano, constitui-se na Vila uma proposta de co-gesto 

entre a Prefeitura a os seus moradores para melhor aplicaG白o dos recursos 

conquistados atrav6s do Or9amento Participativo, bem como do envolvimento da 

comunidade no processo de urbaniza頭o de seu espa9o de moradia, buscando 

ampliar a participa9ao de todos os envolvidos. Esse processo organizativo de 

implementa9ao da Regulariza9ao Fundi白ria atrav6s da Concessao do Direito Real de 

Uso, cujas etapas j白  foram descritas no subcapitulo 2.3.1,6 objeto de an白lise no 

Captulo 3, onde sao avaliados os limites e as potencialidades da experi6ncia 

vivenciada pelos moradores de 19 becos da Vila Jardim. 



3 AS POTENCIALIDADES E OS LIMITES 

DA REGULARIZAAO FUNDIARIA 

Ap6s a conquista, nos Or9amentos de 1991 e 1992, de recursos para a 

realiza頭o das a96es preliminares a Regulariza9ao - topografia e pesquisa da 

situa9ao juridica das a reas -, foram conseguidos, no Or9amento Participativo ainda 

de 1992, os primeiros recursos para a realiza頭o de obras de urbaniza9ao nos 

becos. 

O indicativo inicial era de realiza9ao da urbaniza頭o completa de tr6s 

becos, atrav6s do trabalho de empreiteiras. No entanto, a proposi9ao da Prefeitura 

foi alterado por decisao dos moradores dos becos e de lideran9as do movimento16 

envolvidas com a Regulariza9ao, os quais, ap6s um processo de discussao, 

definiram como prioridade a abertura dos acessos de todos os becos, com a 

reconstru9ao das casas que tivessem que ser removidas para a realiza9ao da 

abertura e a utiliza頭o do sistema de mutirao. 

A defini9ao passou por um processo de negocia9言o com o Demhab, que, 

inicialmente, resistiu a id6ia, por receio de nao ter estrutura para a viabiliza9ao dessa 

proposta trazida pelos moradores. Por6m acabou concordando e cedeu ao 

argumento de racionaliza9ao de recursos e da import含ncia da co-gestao dos 

16 0 movimento comp6e, junto com outros atores com os quais se articula nas suas a96es s6cio- 
-politicas em busca do acesso 色  cidade e a cidadania, um movimento social urbano. A discussao e 
a defini9ao mais te6rica podem ser conhecidas na disserta9ao de Marcelo Kunrath Silva (1-996, 
Cap. I, se96es 2 e 3). 
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moradores nesse projeto. Dessa forma, ficou qualificada a participa9ao da 

comunidade no projeto. 

"O BNH e a Caixa Econ6mica vao fazer mil casas para pessoas de baixa 
renda, s6 que, quando se chega l para comprar a tal casa, para se 
associar, eles exigem o qu白? Sete salrios minimos, pelo minimo. Entao 
isso nao 6 para pessoas de baixa renda, nao6 ? As pessoas de baixa renda 
vao continuar morando em um barraco, porque, se depender de Cohab... 
entao eu acho que foi valida a id6ia do mutirao e do Demhab participar na 
organiza9ao do mutirao. (...) Com a associa9ao de vilas, de moradores, 
chegou onde esta hoje, porque a vila Jardim 6 um dos privil6gios, vamos 
dizer, de todas as vilas" (Luis - lideran9a do Beco Souza Lobo 695). 

O ano de 1993 foi um periodo de constitui9ao de uma estrutura 

organizativa pr6pria do processo de Regulariza頭o Fundiria. Ela tomou a forma de 

uma Executiva17 composta por representantes escolhidos pelos moradores de cada 

um dos becos, lideran9as do movimento, t6cnicos do Demhab, assessoria do Camp 

e de Comiss6es de Beco18, formadas pelas pessoas do beco escolhidas pelos 

moradores. 

A Executiva foi definido o papel de ser o instrumento de representa9ao dos 

moradores no processo de co-gestao da Regulariza9ao junto com o Demhab, 

participando das discuss6es e defini96es do conjunto do projeto, pois "(...) a for9a 

principal da democracia reside na vontade dos cidadaos de agirem, de maneira 

responsvel, na vida p6blica" (Touraine, 1996, p. 103) 

As Comiss6es de Beco caberia o papel de fazer a media9ao entre a 

Executiva e os moradores dos becos, organizar os moradores, discutir o projeto de 

obras do beco e participar da coordena頭o das atividades do mutirao. 

17 Grupo de lideran9as com a tarefa de implementar a execu9ao das defini96es tomadas pela Plen自ria 
com os representantes dos becos. 

18 Representantes escolhidos para representar os becos nas Plenarias do projeto de urbaniza9o da 
Vila Jardim. Esse grupo tem o papel de discutir com o conjunto dos moradores dos becos e trazer 
as propostas para as Plen白rias, al白m de manter todos os moradores dos becos informados das 
decis6es tomadas em Plen白ria. 
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A Figura 6 traduz o esquema organizativo. 

ASSEMBLIA GERAL (todos os moradores dos becos participam) 

丁  

COORDENAAO GERAL (dois representantes por beco e Executiva) 

1 
EXECUTIVA (um representante de cada beco, Demhab, tr6s representantes da 

Associa9ao de Moradores) 

Figura 6: Estrutura organizativa do processo de Regulariza9ao Fundi自ria 

Al6m do trabalho de organiza9ao, foi tamb6m um periodo de defini9ao dos 

projetos de urbaniza9ao dos becos. Atrav6s de diversas reuni6es e discuss6es entre 

os moradores e a arquiteta responsvel pelo Projeto de Regulariza頭o no Demhab, 

foram elaborados projetos para praticamente todos os becos 
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FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Alegre/Dembab 

Figura 7: Esbo9o do Projeto de Urbanizacao do Beco Veiga Cabral 
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FONTE: Prefeitura Municipai de Porto Aregre/Demhab 

Figura 8: Esbo9o do Projeto de Urbaniza頭o do Beco da Paz 
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Por fim, durante o ano de 1993 ainda, foi definido um plano de trabalho 

para a operacionaliza9ao dos projetos de urbaniza9ao e realiza9ao das obras. Foram 

escolhidos quatro becos para iniciarem as obras, segundo crit6rios definidos pela 

arquiteta, que eram o tamanho do beco e a complexidade da situa9ao. Deixou-se em 

aberto, para defini9ao posterior, quais os becos seguintes a iniciarem as obrasー  

que, nas previs6es iniciais do projeto, deveriam ser totalmente concluidas at6 1996. 

Definiram-se tamb6m o regime e o cronograma de trabalho dos mutir6es 

Depois de todas as defini96es, em janeiro de 1994, tiveram inicio as obras 

nos becos da Paz, Veiga Cabral, Souza Lobo li e Souza Lobo 695. Mas a resolu9ao 

adotada em iniciar com esses becos nao agradou a muitos, que foram desistindo ao 

longo do processo de trabalho: 

"Eles vao se cansando pelo fato de trabalharem a semana toda fora, e dai 
chegarem no fim de semana e terem que trabalhar. (...) A nossa id6ia aqui6 
de aplicar um sistema diferente de trabalho" (Lady - lideran9a do Beco da 
Canan6ia). 

Durante o ano de 1994, visando superar alguns descontentamentos e 

discordancias existentes na Executiva e entre os moradores em rela頭o a defini9ao 

inicial de terminar as obras nos becos escolhidos para iniciar nos seguintes, foi 

estabelecido como crit6rio b白sico para o inicio de obras o "grau de organiza9o 

dos moradores do beco". Aqueles que estivessem melhor organizados iriam iniciar 

imediatamente as atividades (em particular, a derrubada das cercas e a abertura dos 

acessos). No entanto, por problemas de saode, a arquiteta precisou afastar-se, e, em 

seguida, ocorreu a desarticula9ao da equipe do Demhab. 

O Demhab demorou para indicar uma nova e efetiva equipe. Isso fez com 

que as obras ficassem praticamente paralisadas no periodo de outubro de 1994 a 

mar9o de 1995, quando assumiu umanova arquiteta - mas nao uma equipe- e 

teve inicio a retomada das atividades do projeto. Em abril de 1995, foram 
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estabelecidas diversas a戸es em um seminario de planejamento cujas defini96es se encontram 

em relatrio no anexo E. 

A paralisa'o, no entanto, fragilizou a credibilidade da Regulariza頭o Fundiria em 

ampla parcela de moradores dos becos, o que e bastante problemtico em um pocesso que 

depende basicamente da confian9a e da adesao voluntria das pessoas. A avalia,o do 

processo pode ser verificada no documento elaborado pela Executiva e entregue aos 

Vereadores na Camara, solicitando sua interven,o para a agiliza戸o do Projeto de 

Regulariza弾o Fundiaria da Vila Jardim (anexo F). 

O processo de Regulariza頭o Fundiria vivenciado pelos moradores de 白  reas 

pablicas da Vila Jardim pode ser somado aos demais processos encaminhados por outras 

regi6es do Oramento Participativo. De 1991 at6 1995, havia 65 vilas que demandaram a 

Regulariza頭o Fundiria via Conselho do Oramento Participativo. Dentre elas, a Prefeitura 

selecionou 63 vilas para a Regulariza頭o Fundi白ria - excluindo os reassentamentos em 白  reas 

de risco e os processos de despejo -, o que representa o atendimento de 23% das 

reivindica96es colocadas pelo Conselho do Oramento Participativo de 1992 a 1995 

O Quadro 2 situa, em linhas gerais, o levantamento realizado pelo Programa de 

Regulariza弾o Fundi白ria das vilas que a demandaram no perodo 1992--96 
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Quadro 2 Quadro 2 

Levantamento da situa9ao das vilas que encaminharam como prioridade 
a Regularizaao Fundiaria - 1992-96 

Levantamento da situação das vilas que encaminharam como prioridade 
a Regularização Fundiária- 1992-96 

RE-
GIÕES VILAS 

• FAMI- 
LIAS 
(1) 

LEVANTA- 
MENTO TO- 
POGRAFICO 

(2) 

PESQUISA 
DE PRO- 

PRIEDADE(4) 

(3) 

EVU DESCRIÇÃO 
DE LOTES 

JUNTA DE 
PRO VAS 

(5) 

16 Renascença I 34 Concluído Concluída Concluído Concluída Em 
andamento 

2 Cosme Galva° 63 Concluído Concluída Concluído Não iniciada Não iniciada 

7 Campo da Tuca 570 Concluído Concluída Concluído Não iniciada - Não iniciada 

7 Manada 
Conceição 

40 Concluído Concluída Em 
andamento 

Não iniciada Não iniciada 

1 Dona Teodora 150 Concluído Concluída Concluído Não iniciada Não iniciada 

3 Brasilia 574 Concluído Concluída Concluído Não iniciada Não iniciada 

3 Nova Tijuca 400 Concluído Não iniciada Em 
andamento 

Não iniciada Não iniciada 

16 Renascença I 22 Concluído Concluída Em 
andamento 

Não iniciada Não iniciada 

16 Zero Hora 128 Concluído Em 
andamento 

Não 
iniciado 

Não iniciada Não iniciada 

16 Placas 51 Concluído Em 
andamento 

Em 
andamento 

Não iniciada Não iniciada 

16 Terminal 
Azenha 

25 Não iniciado Concluída Não 
iniciado 

Não iniciada Não iniciada 

16 Lupicinio 
	 Rodrigues 

85 Não iniciado Em 
andamento 

Em 
andamento 

Não iniciada Não iniciada 

11 Cai 84 Concluído Concluída Concluído Em 
andamento 

Em 
andamento 

3 Jardim 600 Concluído Em 
andamento 

Em 
andamento 

Não iniciada Não iniciada 

5 Dois Toques 100 Concluído Concluída Concluído Não iniciada Não iniciada 

3 Mato Sampaio 2.500 Em 
andamento 

Concluída Em 
andamento 

Não iniciada Não iniciada 

10 Tronco Neves 2.250 Em 
andamento 

Concluída Em 
andamento 

Não iniciada Não iniciada 

10 Jardim Europa II 85 Concluído Concluída Não 
iniciado 

Não iniciada Não iniciada 

6 

	Fumaça 

Quadra 162- 
Chácara da 

250 Em 
andamento 

Concluída Não 
iniciado 

Não iniciada Não iniciada 

6 Quadra 166- 
Chácara da 
Fumaça 

60 Em 
andamento 

Concluída Não 
iniciado 

Não iniciada Não iniciada 

(continua) (continua) 
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Quadro 2 Quadro 2 

Levantamento da situa9ao das vilas que encaminharam como prioridade 
a Regularizaao Fundiria - 1992-96 

Levantamento da situação das vilas que encaminharam como prioridade 
a Regularização Fundiária - 1992-96 

RE- 
GIÕES VILAS 

FAMi- 
LIAS 
(1) 

LEVANTA- 
MENTO TO- 
POGRÁFICO 

(2) 

PESQUISA 
DE PRO- 

PRIEDADE 
(3) 

EVU 
(4) 

- 
DESCRIgAo 
DE LOTES 

JUNTA DE 
PROVAS 

(5) 

6 Quadra 151 - 
Chácara da 
Fumaça 

130 Em 
andamento 

Concluída Não 
iniciado 

Não iniciada Não iniciada 

6 Vista Alegre 100 Em 
andamento 

Concluída Não 
iniciado 

Não iniciada Não iniciada 

6 Sebastião 
Barreto 

60 Não iniciado Concluída Não 
iniciado 

Não iniciada Não iniciada 

7 Geraldo 
Santana 

12 Não Iniciado Não iniciada Não 
iniciado 

Não iniciada Não iniciada 

7 Vargas 421 Concluído Concluída Em 
andamento 

Não iniciada Não iniciada 

6 Valneri Antunes 20 Concluído Concluída Não 
iniciado 

Não iniciada Não iniciada 

16 Planetário 90 Concluído Concluída Concluído Concluída Conduida 

4 Mapa II 489 Concluído Concluída Não 
iniciado 

Não iniciada Não iniciada 

TOTAL 	9.393 

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto AlegrefDemhab. 

(1) Nロmero de familias. (2) Situa頭o do levantamento topogrfico. (3) Situa9ao da pesquuisa de propriedade. 
(4) Estudos de Probabilidade Urbanistica. (5) Junta de provas para encaminhar a regulariza頭o. 

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Alegre/Demhab. 

(1) Número de familias. (2) Situação do levantamento topográfico. (3) Situação da pesquuisa de propriedade. 
(4) Estudos de Probabilidade Urbanistica. (5) Junta de provas para encaminhar a regularização. 

Tabela 6 Tabela 6 

Situa頭o final do quadro de andamento da Regularizaao Fundiria em Porto Alegre - 1992-96 Situação final do quadro de andamento da Regularização Fundiária em Porto Alegre - 1992-96 

EVUEVU 
(1) (1) SITUA9A〇  覧認識駆胃 P繊農E 

LEVANTAMENTO PESQUISA SITUAÇÃO 	 DE TOPOGRAFICO 
PROPRIEDADE 

DESCRIマAO 
DE 

LOTES 

DESCRIÇÃO 
DE 

LOTES 

JUNTA 
DE 

PROVAS 

JUNTA 
DE 

PROVAS 
Nao iniciado 

Nロmero 	 

Percentual 	 

Em andamento 

Nmero 	 

Percentual 	 

Concluido 

Nmero 	 

Percentual 	 

Não iniciado 

Número 

Percentual 

Em andarnento 

Número 

Percentual 

Concluido 

Número 

Percentual 

182  182 

1,94 1,94 

5.290 

56,32 

5.290 

56,32 

3.921 

41,74 
3.921 

41,74 

10,71 10,71 

14,29 14,29 

75,00 75,00 

39,29 39,29 

32,14 32,14 

28,57 28,57 

89,29 89,29 

3,57 3,57 

7,14 7,14 

89,29 89,29 

7,14 7,14 

3,57 3,57 

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto AlegrefDemhab. 

(1) Estudos de Viabilidade Urbanistica. 

FONTE: Prefeitura Municipal de Porto Alegre/Demhab. 

(1) Estudos de Viabilidade Urbanistica. 
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O Demhab justificou a demora na execu9ao dos programas de 

Regulariza9ao Fundiria nas diferentes vilas acima relacionadas alegando 

esgotamento de sua capacidade t白cnica para o processamento de novas demandas, 

principalmente de novos levantamentos topograficos. O encaminhamento dado pela 

Prefeitura Municipal e enviado ao Conselho do Or9amento Participativo seria de que 

as demandas por urbaniza9ao somente deveriam ser priorizadas para as vilas que ja 

se encontram em processo de Regulariza9ao, limitando o encaminhamento de novas 

demandas ao Or9amento Participativo 

O esgotamento da capacidade tecnica do Demhab e um aspecto que deve 

ser melhor analisado. Sabe-se que o processo de Regulariza9ao Fundiria envolve 

outros segmentos como os cart6rios, o Poder Judici白rio, para as a96es onde existem 

conflitos, o Poder Legislativo e a integra9ao entre as Secretarias que tem interface 

com o projeto de urbaniza9ao. Essa inter-rela9ao muito tem contribuido para que os 

processos se arrastem por anos 

Como exemplo da complexidade dos processos, situam-se, no aspecto 

juridico, as a96es de Usucapio - que nao podem ser coletivas, mas individuais -, 

muitas vezes distribuidas em varias Varas. Ocorre que, dependendo do parecer do 

Juiz, determinado morador pode ganhar e outro nao, ficando o desfecho 

frequentemente a cargo do destino, e nao resultado de um processo coletivo 

encaminhado pelos moradores ocupantes de a reas privadas. Al6m disso, a pesquisa 

cartorial 白  demorada e, por vezes, apresenta resultados cujos desdobramentos 

mostram caminhos diferentes atrav白s dos instrumentos juridicos disponiveis - 

Usucapio, quando a a rea em questo 6 privada, Concess白o do Direito Real de Uso, 

quando for publicaー, tornando bastante complexo todo o processo 
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Segundo avalia9ao de um t6cnico do Demhab, Porto Alegre disp6e hoje 

de uma s6rie de instrumentos juridicos para a implementa9ao da Regulariza9o 

Fundiria - Usucapio, Concessao do Direito Real de Uso,A reas Especiais de 

Interesse Social, dentre outros -, por白m nao os tem utilizado em sua potencialidade. 

Isso se deve a problemas de ordem poltico-administrativa, onde, muitas vezes, o 

principal entrave esta na falta de maior articula9ao entre os pr6prios 6 rgaos da 

Prefeitura, que revelam diferentes concep96es de gestao urbana, principalmente 

entre a Secretaria de Planejamento Municipal, o Demhab e a Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente (Smam). Al6m disso, as lideran9as levantam, dentre os problemas, a 

falta de melhor articula頭o entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judici白rio do 

Estado. 

Essa dificuldade pode ser comprovada no evento realizado em 1993, que 

reuniu, no Tribunal de Al9ada, lideran9as comunitrias que debatiam os processos de 

a96es de despejo. Desse encontro resultou um seminario reunindo Prefeitura, 

representantes dos Legislativos Municipal e Estadual, dos Tribunais de Justi9a e de 

Alada, do Minist6rio Poblico, da UFRGS e moradores de vilas irregulares. O 

seminario contribuiu muito para a identifica9ao dos problemas ja apontados; no 

entanto, houve poucos encaminhamentos para solucion台-los. 

Essa experi6ncia coloca uma s6rie de elementos para discussao sobre as 

potencialidades e os obstaculos da participa9ao dos atores sociais na gestao poblica 

em Porto Alegre. A perspectiva de uma rela9ao de co-gestao da Regulariza9o 

Fundiria entre os moradores da Vila Jardim e a Prefeitura Municipal, atrav6s do 

Demhab, representava, na ocasio, um aprofundamento do processo participativo, 

que se ampliava para al6m do momento de defini9ao dos investimentos - atrav6s do 

Or9amento Participativo -, para os momentos de defini9ao dos projetos 
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4 REFLETINDO A DEMOCRACIA E A CONSTRU9AO 

DA CIDADANIA 

Este captulo analisa as principais quest6es da pesquisa realizada, 

apresentadas de forma mais descritiva ao longo dos captulos anteriores, 

aprofundando-as do ponto de vista te6rico e buscando responder a quelas quest6es 

que serviram como ponto de partida para este trabalho, quais sejam: que mudan9as 

a experi6ncia de participa9ao dos moradores da Vila Jardim produziu na rela9o 

estabelecida entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e os moradores? Quais os 

efeitos desta para a gesto municipal? Que impactos produziu essa experi6ncia na 

visao de mundo dos moradores da Vila Jardim e em seu processo de orgahiza9ao? 

Assim, recuperam-se inicialmente alguns elementos que foram 

determinantes para a constru9ao do processo de Regulariza頭o Fundiria na Vila 

Jardim. 

4.1 A constru9白o dos atores coletivos 

A constru9ao dos atores coletivos na experi6ncia analisada pode ser 

identificada a partir das inumeras a96es descritas nos captulos anteriores, que 

viabilizaram suas conquistas. Segundo Castels, citado por Gonh (1982, p. 13-14), a 

poltica urbana 白  um elemento fundamental para a anlise das contradi96es sociais 



80 

que, ao gerarem e fazerem emergir determinados movimentos reivindicat6rios dentro 

da sociedade, criam espa9o politico de atua9ao e organiza9ao local. Atrav6s de auto-

-ajuda e entre-ajuda, os moradores construiram sua organiza9o e promoveram um 

processo de negocia9白o permeado de conflitos junto a Prefeitura Municipal. Algumas 

dessas a96es referem-se a luta dos moradores de 白  reas verdes (areas publicas, 

destinadas a pra9as ou a outro fim de uso comum ou dominial), que, pela car6ncia de 

infra-estrutura, se mobilizaram para resolver seus problemas, como a canaliza9ao do 

esgoto, pavimenta9ao das ruas, abastecimento de a gua, dentre outros. Muitos 

desses moradores vivenciaram experi6ncias anteriores onde a uniao foi determinante 

para o alcance das melhorias pretendidas. 

Entre os moradores dos chamados becos na Vila Jardim, os que tinham 

maior participa9ao nas atividades e detinham mais informa96es eram reconhecidos 

como lideran9as, e neles eram depositadas expectativas por serem, aparentemente, 

capazes de conquistar melhorias para seu local de moradia. 

Os efeitos polticos e urbanos resultantes dos problemas sociais far-se-ao 

sentir na configura頭o espacial da Cidade e, principalmente, no espa9o politico que 

esses moradores possam abrir, refletindo-se no grau de associativismo desses, na 

forma9ao de uma consci6ncia de solidariedade em problemas comuns. Seria o grau 

mais elementar, segundo Gramsci (1971, p. 111-112), para a forma9ao de uma 

consci6ncia social e, consequentemente, para a for9a poltica de um dado grupo 

Os movimentos sociais sao vistos no contexto de rela96es entre a 

sociedade civil e o Estado e envolvem a conquista de direitos b白sicos, sendo isto 

colocado como fator social de mobiliza9ao para a a9ao (Paoli, 1981)19. Por6m existe 

19 A autora afirma que a cidadania 6 usada para apontar um fato inequivoco: a reprodu9白o da desi- 
gualdade, no que concerne ao exercicio do direito de participa9ao. 
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uma diferen9a fundamental entre a prtica concreta de coloca9ao das demandas 

populares, atrav6s de suas reivindica96es, e, portanto, de seus direitos de cidadaos, 

e a forma como o Estado responde a essas demandas. 

Se, por um lado, existe a coloca9ao dos movimentos sociais enquanto 

express6es de lutas pelos direitos de cidadania,20 por outro, na anlise da atua9ao do 

Estado em rela9ao aos movimentos sociais, h白  o declinio de um Estado visto como 

"oponente", bem como a diversidade de interesses presentes nesse cenario, onde 

quest6es relativas a ra9a, g6nero, meio ambiente e orienta9ao sexual resultam na 

amplia9ao de uma matriz discursiva. Embora os movimentos vejam o Estado como o 

responsvel para a solu9ao de suas demandas, seu conhecimento continua limitado 

Isso resulta que, segundo Caldeira (1984, p. 243), "(...) membros do movimento, 

embora capazes de articular demandas, nao conseguem compreender o 

funcionamento do sistema democrtico como um todo". 

Dessa forma, fatos ocorridos no bairro, como lutas legais, polticas, 

econ6micas, ou outros que requerem conhecimento do aparato institucional, 

alimentam a depend6ncia dos participantes em rela9ao a seus lideres, assessores ou 

outros interlocutores. Isso sujeita os participantes a um desequilibrio de poder e abre 

portas para procedimentos pouco democrticos e para o abuso de conhecimento. A 

aus6ncia do conhecimento sist6mico por parte dos envolvidos no processo capacita 

algum lider, t6cnico ou assessor na articula9白o de sua posi9ao dentro dos espa9os 

de disputa constituidos, produzindo as pr6-condi96es para uma cultura paternalista 

ou populista. Pela falta de conhecimento, os atores sociais sao relegados a uma 

fraca posi9ao, sujeita a vontade de quem det6m maior conhecimento, seja da 

20 Ver a anlise de Marilena Chaui (1981), onde afirma que os movimentos sociais t6m se tornado 
cada vez mais reivindicat6rios de direitos e da busca de participa9ao, devido a explora9ao econ6- 
mica,a domina9ao politica e a exclusao cultural das classes subordinadas. 
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coordena9ao do movimento, seja dos 6 rgaos estatais. Assim, com a participa9o 

crescente dos movimentos no aparato estatal e com essa limita9ao de 

conhecimento, as lideran9as v6em-se for9adas a confiar no conselho de 

"especialistas", que det6m um poder significativo sobre os demais membros. 

Segundo G6tz (1985, p. 203), a depend白ncia em rela9ao ao conheci- 

mento 

"(...) denota a fragilidade dos processos na sua base. Em vez de lamentar o 
retorno do Brasil a sua heran9a cultural pol itica - o clientelismo e o 
populismo 1 os analistas acad6micos deveriam focalizar os m6todos que 
possibilitariam uma ponte para a supera9ao desta lacuna, (...) ao inv6s de 
criticarem a aus6ncia de participa9ao poltica deste movimentos". 

Para analisar essas quest6es, retomam-se como refer6ncia alguns 

aspectos da experi6ncia analisada, que envolve os moradores em sua rela9ao com a 

Prefeitura Municipal. 

4.1.1 Universo beneficiado com o Projeto de Regulariza頭o Fundiria 

da Vila Jardim 

No estudo realizado, na Regulariza9ao Fundiria das a reas irregulares da 

Vila Jardim, cuja descri9ao ja foi detalhada nos capitulos anteriores e serviu como 

base para esta pesquisa, o processo atingiu nao somente as mais de 600 familias 

moradoras dos becos, mas tamb6m os proprietarios privados da Vila, bem como 

envolveu o Demhab e outros setores da Prefeitura Municipal, como o DMLU, e os 

Poderes Legislativo e Judiciario. 

Para que o processo de organiza9ao coletiva acontecesse, 白  importante 

destacar o papel que a comunidade cat6lica cumpriu, durante um periodo, na Vila, 

estimulando a atua9ao concreta de todos na solu9ao dos problemas locais, 

principalmente entre os mais necessitados. A compreensao da fun9ao social do 
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cristao na transforma9ao da sociedade e na luta contra as injusti9as estimulou a 

participa9ao de diversas lideran9as para a inser9ao social e poltica, contribuindo no 

processo organizativo local. Isso pode ser identificado pela participa頭o de algumas 

lideran9as em lutas, seja junto ao movimento sindical, seja na participa頭o em 

grupos partidarios (n6cleo do PT, militantes comunistas, base de apoio do PDT, etc.). 

Essa participa9ao foi fundamental para a constru9ao de uma rede de rela96es que 

contribuiu para o processo de estrutura9ao das organiza96es locais. 

A medida que a Igreja se posiciona a favor dos fracos e oprimidos - de 

forma gen6rica - e se coloca a favor de um sistema mais justo, ela retoma antigas 

bandeiras liberais, preconizando justi9a social sob a forma de redistribui9ao de renda, 

localizando o conflito no 会  mbito da distribui9ao. Essa visao tem como efeito o fato de 

gerar, nos individuos que se sentem excluidos e marginalizados, a vontade de lutar 

por seus direitos de cidadania. 

Chaui, citada por Gonh (1985, p. 37), afirma: 

"Os movimentos sociais t6m se tornado cada vez mais reivindicat6rios de 
direitos e busca de participa9ao para al6m (ou aqu6m) dos canais 
institucionais conhecidos, porque a explora9ao econ6mica, a domina9o 
poltica e a exclusao cultural, no Brasil, t6m feito da igualdade e da 
liberdade, isto 6 , da cidadania, uma questao aberta e a ser definida". 

A constru9ao dessa rede de rela96es fez com que as lideranGas 

envolvidas nos processos tivessem um intercambio maior de informa96es, com base 

em experi6ncias pessoais e modelos de organiza9ao social. Assim, sua visao de 

mundo foi ampliada, e essas lideran9as contribuiram para a formula9ao de a96es que 

viriam a ser desenvolvidas diante de cada necessidade levantada pelos moradores 

em seus encontros comunitarios. O engajamento das Iideran9as contribuiu para 

alimentar, junto aos moradores, perspectivas para melhorar sua qualidade de vida, 

possibilitando o surgimento e o engajamento de novas lideran9as locais, seja no 
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processo de anima9ao dos moradores para sua mobiliza9ao, seja na representa9o 

poblica daqueles moradores. 

O caminho at6 entao percorrido pela mobiliza9ao dos moradores e a 

interven9ao em sua realidade proporcionaram um resultado que pode ser identificado 

no conjunto de melhorias conquistadas:a gua encanada, canaliza9ao do esgoto, 

pavimenta9ao das ruas, sa白de comunitaria, abertura de alguns acessos e o processo 

de Regulariza9ao Fundiria em seus locais de moradia (ainda em andamento). 

4.1.2 A negocia9ao (tensao) com a Prefeitura Municipal (estrat6gias) 

Pode-se observar que as tens6es existentes entre a Prefeitura Municipal e 

os moradores se pautaram basicamente, de um lado, pela necessidade dos 

moradores de terem garantias de que suas demandas seriam atendidas. Isto ja foi 

afirmado por Castels, citado por Gonh, ao analisar os movimentos sociais na Am6rica 

Latina. Para ele, a import合ncia dos movimentos sociais 6 vista em fun9ao da 

incapacidade estrutural do Estado de atender a s demandas coletivas no urbano 

Assim, os movimentos sociais seriam a resposta dos grupos e organiza96esa 

situa9ao de car6ncia e de necessidade nao atendida. Desse modo, devido ao 

tensionamento no caso da Regulariza頭o Fundiria da Vila Jardim, por exemplo, 

foram necessarias diversas negocia96es, desde sua aprova頭o como prioridade no 

Or9amento Participativo at6 a concretiza頭o das obras de urbaniza9ao, ainda em 

curso. 

Ao retomar um dos objetivos propostos neste estudo - que seria o de 

identificar, na rela9ao estabelecida entre os moradores da Vila Jardim e a Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre, os resultados produzidos nas representa96es dos agentes 
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e as prticas estabelecidas no curso de suas a96es, bem como a forma com que as 

mesmas vao se transformando -, relembram-se, para efeito desta analise, as 

estrat6gias mais significativas adotadas pelos moradores, ou seja: a de apropria9o 

com vantagem dos crit6rios de car6ncia e a da pressao pelos argumentos, 

mostrando forte e articulada organiza頭o local e, assim, gera9ao de tensao para a 

Prefeitura Municipal. 

4.1.2.1 	Estrat6gia para atingir o crit6rio de car6ncia 

Quando os moradores perceberam que, se cada beco (em torno de 19) 

fosse assumido individualmente, a prioridade, que seria a Regulariza9ao Fundiaria 

apresentada pela Vila Jardim, perderia pontos no somat6rio geral, segundo os 

crit白rios adotados pelo Or9amento Participativo (prioridade de investimentos 

escolhidos por regio, popula9ao total da regio, car6ncia do servi9o, popula9ao em 

areas de car白ncia maxima), as lideran9as locais decidiram pressionar a Prefeitura 

Municipal para que a Vila Jardim fosse analisada, somando-se, assim, a demanda 

individual de cada beco para a Vila Jardim como um todo. Com  isso, tiveram 

acrescidos pontos na anlise do crit6rio sobre car6ncia, passando do d ltimo para o 

primeiro lugar neste item. O movimento foi determinante para que os moradores 

conquistassem recursos or9amentrios para o atendimento de sua demanda dentro 

da Regiao Leste. Com  isso, a Vila Jardim conquistou recursos para o levantamento 

topogrfico, iniciando o processo de Regulariza9ao Fundiria.21 

21 Essa estrat6gia foi utilizada, tamb白m, por outras vilas, como a Bom Jesus e o Morro Santana, para 
a conquista de suas demandas especificas. 
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Nesse sentido, Avritzer (1998, p. 29-30) ー  ao situar o conceito 

habermasiano de esfera p白blica e a amplia9ao do debate democrtico - coloca que 

o conceito de esfera p白blica tem duas de suas caracteristicas centrais ligadas ao 

debate democrtico contempor含neo; sendo que a primeira seria a id6ia de um 

espa9o para intera9ao face-a-face, diferenciado do Estado. Nele, os indivduos 

interagem uns com os outros, debatem decis6es tomadas pela autoridade politica, 

discutem o conteodo moral das diferentes rela96es existentes no nivel da sociedade 

e apresentam demandas em rela9ao ao Estado. Os indivduos no interior da esfera 

poblica democrtica discutem e deliberam sobre quest6es polticas e adotam 

estrat白gias para tornar a autoridade poltica sensivel a s suas discuss6es e 

delibera96es. Isso pode ser verificado a partir do tensionamento dos moradores 

sobre a aplica9ao dos recursos p白blicos 

4.1.3 Defini9ao sobre a aplica頭o dos recursos publicos 

Quando, de um lado, a Prefeitura Municipal, atrav6s do Demhab, 

estabeleceu que faria as obras de urbaniza9ao necessrias em quatro becos, 

contratando empreiteiras com os recursos disponveis para a mao-de-obra, os 

moradores, de outro, definiram que esses recursos deveriam ser utilizados para a 

compra do material necessario para a urbaniza9ao de todos os becos e que a mao- 

-de-obra seria feita atravs de mutirao. Nesse impasse, os representantes dos becos 

participaram em uma audi6ncia com os representantes do Demhab e argumentaram 

as seguintes raz6es de sua proposta: 

a) o processo de urbaniza9ao e organiza9ao deveria ser deflagrado em 

todos os becos como estimulo e trato nao privilegiado entre os 
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moradores. O projeto atingiria simultaneamente as cerca de 600 

familias moradoras nos becos, e nao somente as familias de cada beco 

individualmente. Dessa forma, os problemas seriam discutidos 

coletivamente, e as solu96es atingiriam a todos, mantendo todos os 

moradores animados durante a realiza9ao do projeto; 

b) o trabalho em mutirao seria uma estrat6gia para que os moradores 

valorizassem seu local de moradia. Esse argumento fundamentou-se na 

concep9ao de que cada familia valorizaria mais seu espa9o de moradia, 

se ela pr6pria participasse da constru9ao de sua casa, ou mesmo das 

melhorias em seu beco. Isso reduziria a possibilidade da venda dos 

lotes, bem como aumentaria a probabilidade de que os moradores 

atuassem no sentido de conservar permanentemente seu beco; 

c) os recursos que seriam destinados a s empreiteiras seriam melhor 

racionalizados, e a contrata9ao ocorreria somente em casos onde o 

mutirao nao fosse possivel, possibilitando economia financeira e maior 

efic白cia na aplica9ao dos recursos p白blicos. Esse argumento baseava-

-se em avalia96es econ6micas, onde o custo da mao-de-obra - cobrado 

pelas empreiteiras para a realiza9ao do projeto de urbaniza9o - seria 

significativo frente ao montante de recursos destinados pelo Or9amento 

Participativo para o projeto de urbaniza9ao. Assim, a pr6pria 

comunidade entraria com a mao-de-obra, o que daria condi96es para 

que os recursos financeiros disponiveis fossem todos utilizados na 

compra de materiais, ampliando, desse modo, as obras para todos os 

becos, em menor espa9o de tempo; 
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d) nenhum beco queria ficar em o ltimo lugar no cronograma de obras e, 

conseqoentemente, no acesso aos recursos junto ao Or9amento 

Participativo. A mobiliza頭o permaneceria forte, na medida em que os 

recursos fossem sendo utilizados por todos. Esse argumento 6 sustentado 

pela dificuldade de definir - dentre os 19 becos existentes - quais seriam 

os becos priorit白rios, uma vez que os recursos foram conquistados 

atrav6s da participa9ao de moradores de todos os becos nas Plen自rias do 

Oramento Participativo. 

Frente a esses argumentos, os t6cnicos do Demhab posicionaram-se com 

as seguintes considera96es: 

a) questionavam a nao-contrata9ao de empreiteiras, pois receavam sobre 

a capacidade t6cnica e de organiza9ao dos moradores para o mutirao. 

Esse argumento era sustentado pela debilidade no acompanhamento 

tcnico do Demhab para assessorar os moradores em seu trabalho de 

mutirao; 

b) a realiza9ao das obras em quatro becos criaria a situa9ao de efeito 

demonstrativo, pois seria uma refer6ncia para os demais becos se 

organizarem e conquistarem recursos. Esse argumento baseava-se no 

receio dos t6cnicos de que os recursos disponiveis nao fossem 

suficientes para encaminhar as obras em todos os becos, e, se os 

recursos fossem canalizados somente para alguns becos, o resultado 

como efeito visual do projeto de urbaniza9ao concluido seria 

determinante para que as lideran9as dos demais becos se 

organizassem na busca de recursos. Por outro lado, era importante 



89 

politicamente que a Prefeitura Municipal pudesse apresentar suas obras 

a curto prazo. 

Na discussao, os t6cnicos mostraram-se sensiveis aos argumentos dos 

moradores, encaminhando suas propostas para discussao interna no Demhab. Al6m 

disso, ficou acordado que a decisao final seria tomada em Assemblia Geral, 

envolvendo todos os moradores dos becos. 

Na discussao interna, no Demhab, segundo entrevista, houve tensiona- 

mento, Pois O Programa de Mutirao Habitacional sofria resist6ncia de diversos 

tcnicos, enquanto alternativa para politica habitacional, pois duvidavam da 

qualidade t6cnica do trabalho. Alegavam ainda que a economia feita pela nao- 

-contrata9ao das empreiteiras seria perdida no desperdicio de material mal utilizado 

nas obras. Al6m disso, muitas lideran9as populares junto 白  s Associa96es de 

Moradores eram contrrias, pois entendiam que a mao-de-obra seria de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal, e atribuir aos moradores essa responsabili-

dade seria onerar mais a classe trabalhadora, com a dupla jornada de trabalho, 

penalizando ainda mais esses que j自  sao explorados pela rela頭o capital-trabalho. 

Ao longo desse debate, dentro e fora do Demhab, ficou encaminhado que, 

se os moradores assumissem em Assemblia Geral o trabalho em mutirao, seria 

realizada uma experi6ncia-piloto nessa comunidade, que j白  havia revelado 

capacidade de organiza頭o em muitas ocasi6es, ja mencionadas nos capitulos 

anteriores. 

Em Assembl6ia Geral, os moradores acataram a proposta do mutirao e 

das obras em todos os becos, condicionados aos seguintes crit6rios apresentados 

pela Prefeitura Municipal: 

菰扇扇謡鷲
gSoSet 	 a 酬uma。1邸弱各  
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a) o cronograma das obras seria definido mediante a capacidade de 

acompanhamento t6cnico da Prefeitura Municipal; 

b) valeria o crit白rio da emerg6ncia das obras, isto 6 , priorizar-se-iam 

becos onde a infra-estrutura fosse mais prec白ria; 

c) seria considerado o nivel de organiza9ao dos moradores, isto 6 , em 

becos onde a organiza9ao dos moradores fosse evidente, segundo 

avalia9ao do pr6prio Demhab, as obras iniciariam primeiro. 

Essa foi outra vit6ria, considerada importante pelos moradores, na rela9o 

de negocia9ao estabelecida com a Prefeitura Municipal. No entanto, na an白lise da 

implementa9ao do Projeto de Regulariza9ao Fundi白ria, identificaram-se os aspectos 

que seguem. 

Primeiro, a vontade coletiva dos moradores e sua organiza9ao pouco 

determinaram para agilizar a implementa9ao do ritmo de trabalho desenvolvido pela 

Prefeitura Municipal. Isso pode ser melhor analisado pelos relatos descritos no 

Captulo 3, onde, segundo depoimentos dos moradores, a Prefeitura Municipal nao 

correspondeu a s necessidades para a implementa9ao do projeto, seja pela falta de 

uma equipe t6cnica que o priorizasse de forma sistemtica, seja pelo processo que 

foi instituido de forma diferenciada pelos diferentes t6cnicos que atuaram no projeto 

(quatro at白  entao) 

Responsabilizar os t6cnicos do Demhab, no entanto, limitaria a presente 

anlise, pois eles traduzem as rela96es que estabelecem os limites na 

operacionatiza9ao da poltica habitacional posta em prtica pela Prefeitura Municipal 

atrav6s do Demhab, na qual o ritmo de trabalho implementado pela Prefeitura 

Municipal demonstrou pouca comunica9ao entre as Secretarias e Departamentos 

que tinham interface com o projeto de Regulariza9ao Fundiria. Quando isso 
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acontecia, cada Secretaria impunha seu ritmo e suas regras ao andamento interno. 

Isso pode ser verificado no documento, em anexo, entregue pelas lideran9as da Vila 

aos vereadores, que, em sintese, levantaram os seguintes problemas: 

ー  a dificuldade ou desinteresse de uma a頭o articulada entre os diversos 

6 rgaos p白blicos presentes na Regulariza9ao Fundiria, pois os 

Departamentos e as Secretarias t6m uma dinamica pr6pria de atua9ao; 

ー  a incapacidade da estrutura atual do Demhab em possibilitar o acorn- 

panhamento t6cnico necess白rio; 

- a desarticula頭o dos moradores e o desanimo, causados pela crescente 

perda do poder decis6rio, onde o poder de decisao, cada vez mais, se 

concentra no t6cnico respons白vel pelo projeto; 

- a morosidade do Demhab em remeter os projetos para a Secretaria de 

Planejamento, atrasando o processo; 

ー  a nao-satisfa9ao dos moradores pela contrata頭o da empreiteira para 

agilizar a finaliza9ao das obras. 

Assim, o processo arrastou-se por anos. Os problemas acabavam se 

acumulando. Al白m disso, os tcnicos que se envolveram estabeleciam metodologias 

e ritmos diferenciados para o andamento das obras, fazendo com que os moradores 

perdessem a capacidade de impulsion-lo, contentando-se com o fato de que a 

Prefeitura Municipal mantinha os t6cnicos atuando no projeto. 

Segundo, alguns moradores sentiram-se alijados das decis6es, pois o 

conhecimento t6cnico prevalecia sobre sua vontade. O problema identificado, e 

traduzido nos depoimentos colhidos, situa-se na ordem das rela96es de poder 

estabelecidas entre os t6cnicos da Prefeitura Municipal e a comunidade. Nesse 
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sentido, avalia96es sustentam essa leitura ao analisar a primeira gest白o de OlIvia 

Dutra na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

Liane Pessin e Simone Mainieri Paulon (1994, p. 107)22 afirmam 

"Os agentes da tecnocracia parecem levar ao extremo a m白xima 
foucaultiana de que 'o poder existe enquanto 6 saber'. Ter poder sobre 
alguma coisa significa delimitar algum dominio de saber e, a partir dele, por causa 
dele, dominar. Quando Foucault denunciava esta afinidade intrinseca entre ci6ncia 
e ideologia ja alertava que o objetivo de uma genealogia do poder seria o de 
neutralizar a id6ia de que existe um conhecimento - o cientfico - que 白  neutro, 
e um outro tipo de conhecimento - o ideolgico - que deturpa e obscurece a 
verdade. Cita-se Foucault quando afirma: 'E isso nao porque cai nas malhas do 
Estado, 6 apropriado por ele, que dele se serve como instrumento de domina9ao, 
descaractenzando seu n6cleo essencial, mas porque todo o saber tem sua 
g6nese em rela96es de poder' (1990, p. XXI)". 

Estabelecem-se, nessa l6gica, nos setores t白cnicos do servi9o p白blico, os 

"dominios dos peritos", intocveis trincheiras do imobilismo organizacional, 

respaldadas na autoridade burocrtica do "cargo" e na fachada cognitiva da 

"forma9ao". Assim, os moradores acabaram se sujeitando a dinamica de trabalho 

proposta pelos t白cnicos na elabora9ao dos projetos de urbaniza頭o e na dinamica 

dos mutir6es. 

Terceiro, a frustra9ao com a morosidade do processo, ao inv6s de produzir 

novas a96es que possibilitariam a mudan9a, agilizando o ritmo de trabalho imposto 

pela Prefeitura Municipal, gerou apatia e descren9a entre os moradores, desconsti- 

tuindo, assim, as pr6prias lideran9as, que, muitas vezes, atuaram mais no sentido de 

justificar os limites da Prefeitura Municipal para os moradores do que de estimul-los 

para o tensionamento necess自rio com a Prefeitura, buscando a supera頭o desses 

limites. 

Quarto, a Prefeitura Municipal pouco se qualificou para o atendimento da 

demanda da Regulariza9ao Fundiria. Apesar de dispor dos instrumentos juridicos 

22 Psic6logas Sociais, Consultoras em Recursos Humanos, Professoras da PUCRS, UFRGS e 
Unisinos, Assessoras da Secretaria de Administra9ao da Prefeitura Municipal de Porto Alegre no 
Governo Olivio Dutra (1 989-92). 
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para implementar a demanda que despontou, ao longo dos anos, no Or9amento 

Participativo como prioridade, dada a situa頭o de irregularidade das vilas em Porto 

Alegre, cujos dados ja foram apresentados na Introdu9合o desta pesquisa. 

A Prefeitura Municipal, ao inv6s de buscar as condi96es necessarias para 

responder satisfatoriamente 白  Regulariza9ao Fundiria, fez a op9ao de estabelecer 

crit6rios para aceit-la como demanda junto ao Conselho do Or9amento Participativo, 

nos u ltimos anos, respondendo de acordo com sua limitada capacidade de 

atendimento. Isso pode ser comprovado pelo Regimento Interno do Or9amento 

Participativo (1998, p. 17) no Anexo A. 

Isso, para alguns, traduz a contradi頭o existente entre a defini9ao de 

prioridades e o necess白rio ajuste estrutural para responder satisfatoriamente a s 

demandas e, para outros, a necessidade de qualificar as demandas frente a s 

estruturas de atendimento disponveis. Isto 6 : a demanda deve adaptar-sea s 

estruturas, e nao as estruturas devem se adequar ao atendimento das demandas 

Essa questao faz-se presente e tem sido alvo de questionamentos por parte das 

lideran9as. 

Nesse sentido, Pessin e Paulon (1994, p. 110-111) levantam algumas 

caracteristicas do universo burocrtico que podem representar possiveis locus de 

desinstitucionaliza9ao. Sao eles: 

a) o universo burocrtico 6 impessoal. Os pap6is funcionais s6 assumem 

um significado reconhecido em rela頭o a organiza9ao e a seu 

organograma. Os processos de trabalho sao despersonalizados e 

organizados dentro de uma racionalidade proveniente de uma s6 mo, 

a da l6gica do sistema. O retorno avaliativo do produto do trabalho6 
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muito pequeno, tanto para quem realiza o trabalho quanto para quem 

se utiliza dele; 

b) o "aparelho" ou a "m白quina burocrtica" anda por si,6 como se fosse 

independente das pessoas que o movimentam. O que ai se coloca, 

novamente, 6 a questao do poder. No sistema burocrtico, a tomada 

de poder 6 diluida e obscura. As pessoas t6m muita dificuldade de 

assumir algum tipo de decisao, procedendo-se um jogo de empurra e 

um esvaziamento continuo do poder nas chefias intermedirias. Assim, 

fica difcil identificar quem se responsabiliza por cada a頭o; 

c) organiza9ao da separa9ao e do isolamento - por que conversar com 

quem nao 6 do meu grupo de trabalho? por que entender o que meu 

trabalho tem a ver com o do outro? Nao existe necessidade de 

comunica9ao e de feedback entre as equipes de trabalho; s6 conversas 

informais, de prefer6ncia "fofocas', porque tudo est白  escrito nas leis 

que regem o funcionamento do trabalho e dos trabalhadores; 

d) a hierarquiza9ao vertical do poder e, portanto, do saber reprime a 

possibilidade do reconhecimento das alternativas que prov6m dos mais 

diferentes segmentos organizacionais, congelando as estruturas dentro 

de sua pr6pria l6gica; 

e) h白  a sensa9ao de conformidade - atitudes conformistas, desespe- 

ran9osas e rancorosas em rela9ao ao trabalho. Como consequ6ncia, 

t6m-se a falta de iniciativa e de autonomia e rela96es interpessoais 

carregadas de manifesta96es emotivas, geralmente agressivas ou 

reativas. 
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4.1.4 Redefini9ao do projeto de urbaniza9o 

Somando-se aos entraves j白  levantados, a96es juridicas desencadeadas 

pelos moradores de a reas privadas, que buscavam legitimar sua ocupa9ao nessas 

白reas p自blicas (becos), determinaram a suspensao das obras em todos os becos e 

amarraram o projeto de regulariza9ao junto aos becos da Vila Jardim, que somente 

foi retomado em 1999, porm com outra perspectiva, que considerava o grau de 

desgaste que esse projeto tinha acumulado junto aos moradores, que nao 

visualizavam mais a conclusao das obras de urbaniza9ao, tampouco a regulariza9o 

da situa9白o juridica das a reas irregulares. Isso fez com que a Prefeitura Municipal 

propusesse um novo acordo com os moradores: primando pela agiliza9ao das obras 

nos becos, encaminhou a contrata9ao de empreiteiras, ampliando o clima de 

insatisfa9ao entre os moradores. 

Nesse cen白rio, buscar-se-a retomar o objetivo da presente disserta9ao ao 

se analisarem as conquistas locais a luz dos conceitos de cidadania e democracia. 

4.2 A constru9ao da cidadania 

No universo estudado, observa-se que a capacidade de tensionamento 

dos moradores e limitada, seja pela precariedade de informa96es, seja pela falta de 

conhecimento t白cnico. Esses elementos determinam as rela96es de poder entre os 

atores que disputam as polticas na esfera pablica 

Soma-se ao cenario uma cultura paternalista, pela qual a popula9o 

delega ao Poder Publico a solu9ao de seus problemas. Por白m, se o conhecimento 

tcnico e um poder constituido na organiza9ao da sociedade - em que o campo das 
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id6ias deve unir-se para a execu9ao de suas proposi96es, muitas vezes cedendo em 

posi 96es, a fim de que haja viabilidade de algum projeto (neste caso, a refer6ncia 6a 

urbaniza9ao da Vila Jardim) -, por outro lado, pode-se levantar o questionamento 

quanto ao despreparo da Prefeitura Municipal, cuja inten9ao politica seria a de 

propiciar a participa9ao popular, por6m, ao respaldar o conhecimento t6cnico, 

desconsidera a intencionalidade da organiza9ao social da popula9ao envolvida. 

Institui-se, assim, uma rela頭o de poder verticalizada, pois os instrumentos para a 

defini9ao do ritmo das obras e as defini96es de carter mais estrutural, como a 

readequa9ao da estrutura funcional para a implementa頭o das prioridades definidas, 

ficam restritos a Prefeitura Municipal, bem como a pr6pria gestao dos recursos 

aplicados nesse projeto fica nela centralizada. 

Apesar disso, pela observa9ao, identificam-se algumas mudan9as de 

postura por parte dos moradores que merecem destaque, principalmente a 

constru9ao de sujeitos sociais atrav6s de sua participa頭o na organiza9ao do 

movimento pela Regulariza9ao Fundiaria. 

4.2.1 Moradores como sujeitos sociais 

Alguns moradores dos becos demonstraram inconformidade com a 

postura passiva de esperar que a Prefeitura Municipal encampe seus problemas, 

passando a incidir de forma propositiva no sentido de cobrar responsabilidades, 

publicizando os problemas de modo a serem incorporados de forma coletiva, 

podendo at6 serem encampados como prioridade junto ao Or9amento Participativo. 

A constru9ao de espa9os sociais onde quest6es at6 entao tratadas como 

problemas individuais passaram a ser assumidas pela coletividade, quando, depois 
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de apresentadas e discutidas, assumiram dimensao p白blica. Esses espa9os sociais 

legitimados permitem aos atores sociais maior entendimento dos pap白is que os 

diferentes atores (Prefeitura Municipal, ONGs e moradores) t6m no processamento 

das demandas. 

Al6m disso, a experi6ncia analisada possibilitou aos moradores envolvidos 

um processo de maior identifica9ao dos limites entre o coletivo e o indivduo, 

propiciando o respeito a diferen9a de opini6es e o respeito por decis6es tomadas 

pela maioria, mediante regras previamente acordadas, revelando um novo patamar 

para as rela96es sociais at6 entao estabelecidas 

Algumas lideran9as manifestaram frustra9ao pelo aumento da viol6ncia 

local,23 pelo narcotrfico e pelo desemprego, que revelam o cenario de excluso 

social tao presente na realidade em que se inserem. Esse sentimento fica expresso 

no seguinte depoimento: 

"Antes parecia que o pessoal era mais amigo, a pr6pria familia era mais 
coordenada, mais organizada. Hoje n白o sei, o poder da noite aterroriza o 
poder do dia, a gente que trabalha de dia, de noite nao dorme por causa 
desse poder da noite que inferniza a gente, essa zueira toda, isso 6 uma 
coisa que tirou muito essa rela9ao que antes existia entre as pessoas, nao 
se sabe quem 白  quem, a gente tem at白  medo de se relacionar, porque o 
jovem de hoje nao 6 igual ao jovem de ontem. Ontem a gente batia uma 
bola,6 ramos amigos, hoje se a gente inventa de sair para assistir ao futebol 
pode sangrar dois ou tr6s. Isso esta ruim na minha rua, esta ruim e a gente 
nao tem for9a para fazer nada" (Darci - lideran9a local). 

Ha a constru9ao de um conhecimento mais elaborado sobre as rela96es 

sociais, no qual o sujeito se insere, rompendo com pap6is culturalmente 

estabelecidos e estigmas sociais que buscam disciplinar a conduta dos sujeitos 

envolvidos, seja no plano individual一  trazendo mudan9as sob o ponto de vista da 

cultura politica, que se manifesta atrav6s de novas matrizes discursivas, que 

interpretam o conceito de cidadania legitimando sua a9ao a partir do conceito de 

23 Maria C. 0. Giacomazi, em sua tese de doutorado, analisa o quadro de viol6ncia presente nessa regio 
(Giacomazi, 1997). 
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direitos, igualdades, universalidade, valorizando a diferen9a e a identidade -, seja no 

conceito de poltica como tipo de rela9ao presente em qualquer espa9o no qual se 

desenvolvem rela96es de poder. O Projeto de Regulariza頭o Fundiria em questo 

valorizou a express白o p白blica da diversidade de atores e de interesses presentes e 

constituintes do social, como mostra o depoimento de uma lideran9a local. 

"A vila 白  diferente. Na Vila hoje temos ruas, temos saneamento basico, foram 
feitas coisas muito boas que tiveram nossa participa9ao, n6s, povao, fizemos 
isso. A Vila de hoje 6 nossa. Antes a Vila era do poltico, que vinha fazendo 
as coisas para o povo. Ele ficava servindo o povo, fazendo e desfazendo, 
quando botava uma tombadeira de saibro, ele dizia: 'Oh, foi eu que mandei'. 
(...) A gente nao entendia de nada, quer dizer, parece que saimos do 
analfabetismo e hoje entendemos um pouco mais das coisas. Parece que 
desceu uma venda de nossos olhos, porque antes nao enxergavamos, os 
outros 6 que nos levavam. Hoje nao, n6s mesmos brigamos, n6s dizemos o 
que queremos, nao temos medo de dizer para qualquer autoridade o que 
queremos. A coisa hoje 白  bem diferente, e gostamos disso" (Darci - 
lideran9a da Vila Jardim). 

Observam-se, ainda, mudan9as sob o ponto de vista institucional. A a9o 

dos atores situa-se no alargamento e no aprofundamento do processo de 

democratiza9ao. Isso se expressa, primeiramente, pela amplia9ao e pelo 

enriquecimento do campo poltico, atrav6s da incorpora9ao de novos atores, 

discursos, prticas e interesses a arena poltica institucional, at6 entao restrita a 

partidos politicos com escassa base e representatividade social,a tecnoburocracia 

estatal e a grupos corporativos com acesso direto e privilegiado aos centros de 

decisao politica. Essas mudan9as possibilitam ao campo poltico agregar e processar 

demandas e propostas emergentes na sociedade, rompendo com um sistema 

partidario descolado da sociedade e preso a interesses fisiol6gicos, em uma 

estrutura corporativa que privatiza o espa9o p白blico e gera corrup9ao, privil6gios e 

exclusao. 

Essa dimensao de democratiza9ao refere-se ao impulso para a constru9o 

da chamada "esfera p6blica", que, no nivel da sociedade civil, possibilita o 

relacionamento, a interlocu9ao e a negocia9ao entre os diferentes atores sociais e, 
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no nivel do Estado, institui canais para o encontro e o confronto de demandas e 

propostas dos atores sociais, dos atores polticos e do Estado, produzindo, assim, 

uma defini9ao poblica sobre os objetivos da a9ao estatal e as politicas a serem 

implementadas para realiz-los. Para Habermas, a publicidade emerge 

historicamente como o resultado de um processo no qual os indivduos demandam 

dos governantes transpar6ncia em suas decis6es e justifica9ao moral de seus atos. 

A legitima9ao desses espa9os p自blicos acontece quando eles apresentam 

como resultado concreto a operacionaliza9ao das defini96es tomadas coletivamente. 

Ao longo desta pesquisa, identificou-se que um dos entraves dessa rela9o 

estabelecida entre a Prefeitura Municipal e os moradores se situa na dificuldade da 

operacionaliza9ao. O problema, se nao equacionado satisfatoriamente, compromete 

o discurso participativo tao difundido pela atual administra9ao. 

Nesse sentido, Avritzer coloca que a esfera p白blica deve tornar-se mais do 

que um mero local de discussao informal. Ela se torna um local na periferia do 

sistema poltico e administrativo, no qual se conectam as redes informais de 

comunica頭o constituidas por membros dos movimentos sociais e das associa96es 

civis. Esses atores sociais discutem quest6es, tematizam problemas, discutem os 

atos da autoridade poltica e pensam as formas institucionais capazes de dar solu9o 

aos problemas culturais especficos, com os quais eles lidam. 

Entende-se, ainda, que a democracia nao se esgota na forma da tomada 

de decis6es, mas que perpassa todo o processo de constru9ao das decis6es onde 

incidem negocia96es, avalia96es das a96es implementadas na rela9ao estabelecida 

entre o Estado e a sociedade civil. Resgatam-se, em Touraine, elementos 

conceituais da distin9ao entre Estado e sociedade civil, O autor entende por Estado 

"(...) os poderes que elaboram e defendem a unidade da sociedade nacional, 
diante das amea9as e problemas externos e internos, em rela9ao ao seu 
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passado e futuro, portanto a sua continuidade hist6rica. Sendo mais do que 
um poder executivo, 6 igualmente administra9ao" (Touraine,1996, p. 64). 

O sistema poltico tem a fun9ao de elaborar a unidade a partir da 

diversidade; por conseguinte, subordinar a unidade a partir das rela96es de for9a que 

existem no plano da sociedade civil, reconhecendo o papel dos partidos politicos que 

se interp6em entre os grupos de interesse e o Estado. Isso 6 feito pela invoca9ao dos 

interesses do Estado e, em outras vezes, pela elabora9ao de compromissos ou pela 

organiza9ao de alian9as entre grupos de interesses diferentes. 

A sociedade civil, assim, nao se reduz a interesses econ6micos; 6 o 

dominio dos atores sociais que sao orientados por valores culturais e, ao mesmo 

tempo, por rela96es sociais muitas vezes conflitantes. 

Reconhecer a autonomia da sociedade civil 6 a primeira condi9ao da 

democracia. A democracia significa que a l6gica que desce do Estado, para o 

sistema politico e depois para a sociedade civil, deve ser substituIda por uma l6gica 

que va de baixo para cima, isto 6 , da sociedade civil para o sistema politico, e dai 

para o Estado; isso nao tira a autonomia do Estado ou do sistema poltico. 

A separa9ao entre sociedade civil, sociedade poltica e Estado 6 uma 

condi9ao central para a forma9ao da democracia. Esta s6 existe, segundo Touraine, 

se forem reconhecidas as l6gicas pr6prias da sociedade civil e do Estado, que so 

distintas e muitas vezes opostas, para administrar essas rela96es difceis. Assim, a 

democracia nao 白  um modo de exist6ncia da sociedade inteira, mas da sociedade 

poltica, e, ao mesmo tempo, o carter democrtico da sociedade politica depende 

das rela96es com a sociedade civil e com o Estado. 
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4.3 Os limites da democracia participativa na experi6ncia 

de Porto Alegre 

A tentativa de combina9o entre a chamada "democracia direta" e a 

representa9ao politica na experi6ncia apresentada pelo Or9amento Participativo, 

onde o exercicio do poder de decisao poltica6 ampliado para a popula9ao que 

participa das Assembl6ias, deliberando prioridades de investimento poblico, enfrenta 

de forma decisiva as normas restritivas de uma democracia formal. Aponta um 

desequilibrio nas rela96es de poder historicamente construidas, que se constituiram 

em barreiras burocrticas que limitam a rela9ao entre o cidadao e o Estado. 

A contrapartida para a consolida9含o da participa9ao direta situa-se neces- 

sriamente no atendimento das decis6es tomadas pela popula9ao, isto 6 , no 

atendimento concreto das demandas definidas como prioridades. Isso pode ser 

identificado no crescimento do nomero de participantes das Assemblias do 

Or9amento Participativo, a partir do terceiro ano da gestao de Olivio Dutra, quando 

as obras definidas pelo Conselho do Or9amento Participativo entraram em execu9ao, 

dando visibilidade a s decis6es tomadas. 

No processo de constru9ao das decis6es politicas,6 importante, ainda, 

resgatar o papel que cumprem os diversos conselhos existentes, tais como Conselho 

da Crian9a e do Adolescente, de Assist6ncia Social, Conselhos Tutelares, Conselho 

Municipal de Saode, Conselho Municipal de Habita9ao, as Plenarias Temticas do 

Or9amento Participativo, Cidade Constituinte, etc., que possibilitaram a amplia9ao da 

participa頭o e a defini9ao de polticas estrat6gicas a serem executadas pela 

Prefeitura Municipal. 
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Disso se apreende que, se existe um retorno nas condi96es concretas de 

vida, o cidadao sente-se estimulado a participar. Caso contrario - se nao houver 

retorno -, a rela9ao nao se diferencia da distancia estabelecida pela democracia 

representativa entre o cidadao e o Estado tal como se coloca hoje. Nesse s6ntido, 

parece que o atendimento das decis6es tomadas pelos atores que atuam na esfera 

p6blica 6 determinante para a credibilidade, bem como para o sistema administrativo 

que defende a participa9ao popular. 

Avritzer levanta que as institui96es que t6m o pr6prio espa9o publico como 

o local de sua delibera9ao e tomam suas decis6es baseadas em formas poblicas de 

discussao e de delibera9ao podem decidir atrav6s do voto. Por6m o mais importante 

6a publicidade de sua tomada de decisao, transparente e contando com o consenso 

de outros atores que participaram do processo deliberativo. As decis6es de uma 

esfera publica deliberativa, pensada nesses termos, sao implementadas por um 

sistema administrativo que esta fora de sua al9ada, mas que pode ter suas decis6es 

submetidas a processos publicos de monitoramento. 

No entanto, ao analisar a experi6ncia de Regulariza頭o Fundiria, 

verificam-se limita96es e contradi96es, descritas anteriormente, que, se nao 

enfrentadas de forma decisiva, comprometem a credibilidade das decis6es tomadas 

de forma coletiva e, consequentemente, a legitimidade dos espa9os de decisao. 

E importante, ainda, salientar o impulso que a Prefeitura Municipal tem 

dado na constru9ao de outros espa9os de discussao sobre a Cidade, de carter mais 

global, j referidos anteriormente. No entanto, o processo de discussao mais global 

pouco tem envolvido os segmentos mais empobrecidos da popula9ao. Um exemplo 

foi a discussao sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que 

envolveu basicamente t6cnicos, especialistas, universidades, associa96es corporativas 
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de arquitetos, advogados, empresarios da constru9ao civil, ONGs e outros. Esses 

travaram grande debate em torno de concep96es de planejamento urbano, de 

polticas publicas e interesses corporativos. O projeto ainda teve tramita9ao na 

Camara de Vereadores por mais de um ano, sofreu novas interven96es atrav6s de 

emendas que contemplavam interesses corporativos, nao satisfeitos pela proposta 

encaminhada pela Prefeitura Municipal. 

No caso, a participa頭o do conjunto dos segmentos sociais teve limita96es 

pautadas pelo debate t6cnico, que determinou e elabora9ao do PDDU. Nesse 

sentido, o questionamento sobre o processo que efetivamente propicia a 

democratiza9ao dos espa9os de poder, bem como o papel da Prefeitura Municipal 

em viabilizar as condi96es para a participa9ao de todos os atores, indica limites a 

serem superados. Isso ja havia sido levantado por Touraine (1996, p. 37), para quem 

"(...') a iaualdade ooltica. sem a cual a democracia n白o existe, nao6 
somente a atribui9ao dos mesmos direitos a todos os cidadaos. E tambem 
um meio de compensar as desigualdades sociais, em nome de direitos 
morais. De modo que o Estado democrtico deve reconhecer a seus 
cidadaos menos favorecidos o direito de agir, no quadro da lei, contra uma 
ordem desigual de que o pr6prio Estado faz parte". 

Para que a popula頭o menos favorecida possa efetivamente participar e 

deliberar sobre quest6es que extrapolam seu espa9o local, ou seja, os limites de sua 

rua, regiao ou bairro, sem, com isso, querer desconsiderar a importancia poltica e 

social dessas demandas localizadas, faz-se necess台ria uma s白rie de intermedia96es, 

seja de informa96es, seja de discuss6es especficas que contribuam para a 

constru9ao de um olhar mais amplo sobre o espa9o onde se est白  inserido. Esse 

desafio 6 permanente quando se fala em democracia participativa 

Outro elemento importante que deve ser ressaltado nesta anlise diz 

respeito a incorpora9ao dos desejos da minoria nas defini96es politicas. Toma-se 

Touraine novamente, quando coloca: 
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"A cidadania ou a democracia desaparece,m quando as minorias s'o 一  assim 
destruIdas, por vezes, a ferro e fogo. E a razao peia qual . a iaeia . ae 
cidadania 白  de tal modo indispensavel para o pensamento . aemocratico. 
Baseia-se na separa9ao entre a sociedade civil e a socieaaae poiwca, 
garante os direitos juridicos e politicos de toda sociedade poltica e garante 
os direitos juridicos e politicos de todos os cidadaos de um pais, seja qual for 
sua origem social, religiosa, 6 tnica ou outra" (Touraine, 1996, p. 100). 

Esse parece um dos maiores desafios: como nao negar o direito das 

minorias, incorporando-o, sem comprometer o direito das maiorias. Parece que o 

caminho para essa questao esta na capacidade dos movimentos sociais em dar 

publicidade e disputar seus argumentos no interior dos espa9os da vida publica 

Nesse sentido, o conceito de publicidade estabelece uma dinamica no interior da 

poltica, que nao 6 movida nem por interesses particularistas, nem pela tentativa de 

concentrar poder com o objetivo de dominar outros individuos. Pelo contr白rio, move- 

-se pela id6ia de que o uso poblico da razao estabelece uma rela9ao entre a 

participa9o e a argumenta9ao p白blica. 



~ 

CONCLUSAO 

Este estudo pautou-se pela hip6tese de que as mudan9as produzidas pela 

gestao democrtica protagonizadas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre pouco 

avan9aram no controle poblico da aplica頭o dos recursos e na gesto participativa 

das politicas poblicas. A afirma頭o pode ser comprovada, em parte, pela an自lise de 

que as a96es coletivas desenvolvidas pelos moradores da Vila Jardim pouco incidem 

nas defini96es da poltica habitacional implementada pela Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre, respondendo de forma pouco satisfat6ria a s necessidades colocadas 

pelos atores sociais envolvidos nos processos, neste caso especfico o da 

Regulariza9ao Fundiria da Vila Jardim 

Isso se deve, dentre outras raz6es,a limita頭o de informa9ao, isto 白  , de 

conhecimento, como j白  levantado no Capitulo 4, e de organiza9ao dos moradores 

para o processamento t6cnico-poltico de suas demandas, bem como aos limites 

existentes nos canais de participa9白o implementados pela Prefeitura Municipal, que 

nao pautam importantes defini96es no que tange a elabora9ao e a qualifica9ao do 

processamento e da implementa9ao das politicas p自blicas, no caso especfico de 

Habita9ao. 

Assim, a participa9ao restringe-se basicamente a defini9ao das priorida-

des para a elabora9ao do plano de investimentos do Or9amento Poblico e em 

espa9os de defini96es de diretrizes politicas gerais, como o caso do Plano Diretor da 
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Cidade, onde a participa9ao 6 restrita, predominando os argumentos t6cnicos, sem 

negar a importancia da abertura desses espa9os de participa9ao, impulsionados pela 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre, atrav6s do Or9amento Participativo, Plenarias 

Temticas, ou mesmo dos Conselhos existentes, que possibilitam a troca de 

informa96es, o debate, o levantamento de problemas e um nivel de delibera頭o 

preestabelecido pelos respectivos regimentos internos desses espa9os. 

Compete, ainda, analisar, na continuidade deste estudo, qual seria a 

limita9ao do poder do Estado, neste caso da Prefeitura Municipal, nos espa9os 

poblicos, onde se poderia afirmar que a democracia, ou mesmo a participa9ao, nao 

estivesse sendo comprometida. Touraine entende que 6 possivel chegar a limita頭o 

do poder do Estado mediante o reconhecimento da sociedade poltica e a 

autonomiza9ao desta em rela9ao ao Estado e, ao mesmo tempo, em rela9aoa 

sociedade civil. 

Nesse sentido, aborda-se a segunda hiptese levantada neste estudo, 

onde se afirma que os moradores da Vila Jardim pouco se constituiram como sujeitos 

na gestao da politica da Regulariza9ao Fundiria, em parte porque repassaram suas 

responsabilidades para a Prefeitura Municipal, desconstituindo suas instancias 

pr6prias de decisao, comprometendo sua autonomia, deslegitimando e limitando, 

assim, seu papel de representa9ao poltica nos espa9os de disputa na chamada 

esfera pロblica. 

Essa hip6tese pode ser comprovada no caso estudado, onde, segundo 

Touraine, "(...) para o exercicio da democracia 6 condi頭o a autonomia da sociedade 

civil e do sistema poltico". Em Porto Alegre, os espa9os aut6nomos existentes, onde 

os movimentos sociais se qualificariam para a disputa de suas demandas na esfera 

poblica, estao perdendo sua capacidade de organiza9o e mobiliza9ao ao longo 
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desses anos. Isso ocorre porque as principais lideran9as dos movimentos sociais 

existentes est台o absorvidas pela dinamica de participa弾o nos espa9os propostos pela 

Prefeitura Municipal. Esta, por sua vez, disp6e de informa頭es e conhecimento tecnico, 

bem como de recursos financeiros e estruturais, e utiliza-se deles para justificar seu 

papel de protagonista na defini頭o das regras do jogo, respaldando-se do 

consentimento dos que participam e submetendo, assim, os parceiros a seu ritmo e 

l6gica de trabalho. 

Assim, na medida em que os conceitos de cidadania e democracia vo 

sendo construidos na rela9白o entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e os 

moradores dos becos da Vila Jardim,6 a Prefeitura Municipal quem estabelece a 

dinamica das a96es, limitando, com isso, muitas vezes, a capacidade de a弾o politica 

dos moradores. 

Como pode ser comprovado na experi白ncia de participa頭o apresentada 

neste estudo, a elabora頭o da dinamica das a96es estabelecidas pelos moradores da 

Vila Jardim situa-se na informalidade das chamadas redes de rela96es que s白o tecidas 

ao longo do tempo. Existe nelas uma forte dinamica social, que, muitas vezes, porm, 

nao pode ser localizada, nem mesmo visualizada. Essa anlise pode ser identificada 

em Melluci, ou mesmo em Silva5. 

Nessa dinamica de rela戸es, com o tempo, observou-se que se 

desconstituiram os espa9os de organiza頭o dos movimentos sociais, junto a s 

Associa戸es de Moradores ou outros. Assim, acredita-se que nao 6 possivel afirmar a 

democracia quando os espa9os de organiza頭o autnoma da sociedade civil come9am 

a se esvaziar, por mais que se ampliem os espa9os de participa弾o popular propostos 

pelo Estado, no caso pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

5 Silva, Marcelo Kunrath, Sociologias, Porto Alegre,anol ,n.2,jul/dez 1 999,p. 190-224 
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Essa questao parece de extrema importancia para a continuidade deste 

estudo, tendo como pano de fundo os desafios que se colocam para o debate da 

democracia na rela9ao conflituosa entre o Estado e a sociedade civil. 
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ANEXOS 



Anexo A: Conselho do Or9amento Participativo - 

Regimento Interno 



OR9AMENTO PARTICIPATIVO 98 

Regimento Interno 
Criterios T6cnicos 

DEMHAB 

Crit6rios para sele9ao de vilas a integrar o Programa de Regulariza9白o Fundi白ria 

. 

S Nos prximos municipais onde pode ser utilizado o instrumento da Concess自o do 
Direito Real de Uso (conforme L.C. 242); 

● Vilas em 白  reas particulares, com posse igual ou superior a5 anos, prestando o 
apoio t6cnico e juridico, condicionado a um compromisso das comunidades na juntada 
de provas para ajuizamento das a96es de usucapi百o; 

● Demandas de topografia podem ser solicitadas no OP, entretanto a prioridade 白  
concluir o trabalho do DEMAHB nas vilas j自  cadastradas no Programa de 
Regulariza9白o Fundi白ria, ressaltando-se que existem limita96es de capacidade 
tcnica tanto do DEMAHB como das empresas existentes no mercado para efetuar 
novos levantamentos. 

● A 白  rea em que a vila se localiza n含o deve estar classificada como 自  rea de risco 
pelo diain6stico elaborado p elo Proarama de A reas de Risco: n白o oode Ter 
」一一，！一一＝I一」一  一一！一一  一I一  hハ0 一聖ゴ」一  一  一  二 	一 	」．  ゲ  aeciiviaaae acima ae 3 u; nao aeve apresentar condi9oes geologicas imprprias para 
a urbaniza9含o, por exemplo: 白  rea rochosa, margens de arroios e rios, etc; 

S As vilas localizadas sobre o tra9ado do sistema virio principal ser含o analisadas 
caso a caso, considerando o estabelecido pelo PDDUUA. 

Criterios para sele9ao de demandas de urbaniza9ao de vilas 

● Podero haver .demandas de urbaniza9白o em vilas sem levantamento topogrfico 
cadastra, mas a prioridade 白  para as 白  reas que j白  tenham concluido este processo, 
que estejam em fase de licita9ao em planos anteriores ao de 97. 

' Quando o processo de anlise e aprova9含o dos Estudos de Viabilidade 
Urbanistica estejam em andamento com os moradores. 

Crit6rios para reassentamento de familias 

S Familias residentes em vilas localizadas em 白  reas classificadas como de risco 
pelo Programa de Areas de Risco; 

' Famlias que residem sobre o leito de ruas, avenidas, margens de arroios ou 
locais impr6prios para moradia, como por exemplo: encostas de morros cue 
apresentam risco de desabamento, locais com declividade suoerior a 300. 白  reas iunto 
a ruas ce intenso traTego de veiculos, etc.; 

● Familias atingidas pela implanta9ao do programa de urbaniza9含o de vilas: 

Loteamentos irregulares e clandestinos 

. 

● A popula9白o para demandas investimentos no Or9amento ?articipativo em 
loteamentos irregulares ou clandestinos deve entrar no Processo de Regulariza9言o 
conforme o estabelecido pelo Decreto 11.637. 



116 

Cooperativas Habitacionais autogestionarias 

A Cooperativa deve possuir o Titulo de Propriedade da rea, ou seja. matrcula 
registrada em cart6rio; 

● Estudo de viabilidade urbanistica e projetos complementares aprovados nos 
6rgaos competentes a nivel do Municipio e Estado; 

● Composi9言o de renda familiar n言o superior a 12 salrios minimos. priorizando-se 
na pontua9ao cooperativas com menos renda; 

● As demandas dever白o ser indicadas pelos delegados da Plen白ria Temtica de 
Desenvolvimento Urbano e Organiza9含o da Cidade; 

' Os recursos investidos devem retornar para o Municipio, nao podendo haver 
investimento a fundo perdido. 

Obs・ : os crit6rios acima esto condicionados ao parecer da PGM e enquanto n白o for 
resolvida a parte legal n白o haver自  destina9白o de recursos 



Anexo B: Lei Complementar No 251, de 1991 



轟 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
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EXPOSICAo DE MOTIVOS 

O presente projeto de lei visa promover a 
desafeta9谷o de さ  reas municipais, bem como autorizar 	sua 
concess谷o de direito real de uso, nos termos nele especifi 
cados. 

Dentre os magnos problemas em que est言  en 
volvida a cidade de Porto I:\legre  assume particular gravida 
de o da popula9谷o favelada, relegada a condi96es de 	vida 
verdadei ramente subumanas, sem que tenha o Poder PGblico 
Municipal meios suficientes para uma cabal solu9吾o. 

A 士  mpossibilitar a definiHva 	supera9言〇  
dessa quest谷o, colocam-se fatores que escapam ao controle 
do Municipio: de um lado, sua not6ria insufici倉ncia de re- 
cursos; de outro, a gravidade da situa9るo s6cio-econ6mica 
do pais, gerando um aumento significativo do n6mero de me-
nos favorecidos, vindo somar-se ao n6mero de moradores de 
habita96es ditas subnormais, em enorme contingente. 

Enquanto nるo se consegue, em 含  mbito 	que 
extrapola a competencia do Municipio, dar solu9谷o abrangen 
te a esse grave problema, a Prefeitura, apesar de suas li- 
mita96es, vem procurando enfrent言-1〇．  

Nesse sentido,a atual administra9§o in一  
seriu, entre suas metas prioriぬrias,a c〇ncreHza9るo 	de 
planos de Regulariza95o Fundi ria, atendendo, dentro 	das 
possibilidades orgament百rias d○  M un I o I p i o, 乞  demanda 	por 
Regulariza9蒼o e Urbaniza戸〇  de uma fai×a da popula9さo hoje 
despojada do direito de m〇rar o〇nd ign amen te. 

E nesse conte×t〇  que se insere o p resente 
pr〇 jeto de lel, atrav6s do qual Se oreten.de p r○mover o pa ・ . 
latino des favelamento, por6m mantendo 〇s m〇radores no pr. ー  
prio lugar que j自  ocupam e o「lde 戸  est5o arnblen tad〇 S 

P〇r outro lado, em face do a]．し〇  custo cc 
terra, a u員liza9うo de さ  reas pらhlicas de uso o○mum se apre 

じ己  
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senta, muitas vezes, como 6 nica alternativa capaz de ense-

jar a concretiza9谷O desses planos habitacionais, com isso 

evitando tamb6m a sempre traum呑 tica remo9谷O dos ocupantes 

Agora, e dentro desse enfoque, busca-se, 

atrav6s dp projeto de lei em pauta, a autoriza95O do legis 

lativo para,desincorpOradaS as 言  reas apontadas no artiQこ  

1Q, outorgar aos respectivos moradores conceSS谷O de direi-

to real de usa, a titulo oneroso (7,5% da renda familiar 、  

	

pelo prazo de trinta (30) anos, conforme determina9言o 	c 三  

Lei Complementar 242 de 1991, independente de licita9きo 

Estabelece-se tamb6m que os favorecidos nるo poder o 

renda superior a cinco (05) saldrios minimos, ser proprie 

t rios de outro im6vel na regi o de Porto Alegre, nem te 

rem sido benefic.iadoS por outro plano habitacional ou ou 

tra concess谷O. 

Merece destaque, ainda, a previs蒼o de in 

tensa participa95O da comunidade favelada ou de suas enti 

dades representativas em todo o processo de concretiza9言  

do plano, de modo a possibilitar sejam ouvidos permanente 

mente os maiores interessados, bem como tenham a oportuni 

dade de integrarem-se na execu9さo do projeto. 

	

TRata-se, em resumo, de experi倉ncia 	C 

largo alcance social e de relevante interesse pUblICO? 

face do que, certamente, merecer言  o apoio e o aval dessa 

Egr6gia C含mara ・  

c 

EAA/ALR 
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PROJETO DE LEI N9 51 

Disp6e ・  sobre desafeta9百o de 

百reas municipais ocupadas 

por favelas, autoriza oon- 

cessさo de direito real 	de 

uso aos atuais ocupantes, e 

d4 outras provid6ncias. 

A Cam含ra Municipal de Porto Alegre 

Decreta: 

Art. 19 - Ficam desincorporadas da dlas 

se dos bens de uso comum do povo e transferidas para 

dos bens dominiais do M'n転ゴPio,as 言 reas configuradas 

nas plantas do arquivo da ・  Coordena95o Central do Patrim6- 

nlo, anexas. 

Par言grafo じ  nicc ~ A 二 escri9蒼c das 'reBS 

de que trata este artigo ser言  feita p0: decreto. 
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Art. 29 - As 百  reas referidas no artigo 

anterior ser5o objeto de Regulariza9さo Fundi言ria e planos 

habitacionais de interesse social, a serem elaborados peー  

lo Executivo e implantados segundo as diretrizes por ele 

estabelecidas, com a participa9百o dos moradores ou de suas 

entidades representativas. 

Art. 32 - Ap6s a urbaniza9谷o prevista 

no artigo 22, fica o Executivo autorizado a outorgar, in- 

dependentemente de concorrencia, concess百o de direito re- 

ai de uso das 百  reas graficadas no Anexo t3nico, a 	titulo 

oneroso e pelo prazo de trinta (30) anos, aos seus atuais 

ocupantes, desde que: 

I - Tenham renda familiar n5o superior 

a cinco (05) sal6rios minimos mensais; ou tendo a unidade 

habitacional mais de tr6s moradores, a renda "per capita't 

mensal n百o supere 1,5 sal言rio minimo; 

II - N苔o sejam propriet百rios de im6vel 

na Regi o Metropolitana de Porto Alegre; 

III - N蒼o sejam concession百rios de ou-

tra unidade habitacional, ou n各o tenham sido atendidos 

por outro programa habitacional. 

42 - Exceto em situa96es especiais devi 

damente caracterizadas, com a anu色ncia expressa do Execu- 

tivo e ouvida previamente a associa9百o de moradores, 	se 

houver, o concessiondrio n谷o poder' transferir a conces- 

sきo a terceiros, vedadas a loca9谷o, a cess百o a 	qualquer 

t tulo e a subdivis百o da unidade habitacional, que 	ter言  

sempre car呑 ter unifamiliar. 

§ 1Q - Nるo descaracterizar言  o uso unifa 

miliar, para os efeitos desta lei, a utiliza9首o mista do 

im6vel, para resid6ncia do concession言r1 e.p1ara exer- ー  

cio de pequena atividade econ6mica, de 含  mbito local, res- 

peitadas as diretrizes do respectivo plano de 	じ rbaniza- 

9豆o, de conformidade com o Art. 92 da Lei 242/91 

§ 2Q - Na hip6tese de falecimento 	do 

concession言rio, poder百o seus sucessores prosseguir na con 
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cess巨o, com os mesmos direitos e obriga96es, respeitado o 

disposto no artigo 72 e seus inCiSOS da Lei Complementar 

242/92. 
Art. 5Q - Al6m de outras condi96es que 

forem estabelecidas pela Prefeitura, em consonancia 	com 

as diretrizes de urbaniza9きo, fica o concession豆rio res- 

oons言vel. Qerante o Poder P6blico, pelos tributos 	devi- 

dos, cabendo-lhe zelar pela limpeza e conserva9aO co imo- 

vel, providenciando, な  s suas expensas, as obras de manu- 

ten9各o que se fizerem necess百rias. 

Art. 69 - O Contrato de Concess谷o de Di 

reito Real de Uso, a ser firmado, com os ocupantes fixar自  

as hip6tese de ren6ncia, rescis首o ou revOga9aO. 

Art. 7Q - As despesas com a execu9百o I 

desta lei correr呑o por conta das dota96es 	or9ament言rlas 

pr6prias. 
Art. 89 - Esta lei entrar豆  em vigor na 

data de sua publicaG5o, revogadas as disposi96es em con- 

tr呑rio. 

, 
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Anexo C: Composi9白o Atual do Or9amento Participativo, 

Regi白o Leste, Porto Alegre 



Regies LEST熱  

COMPOSにAO 

E$aIrros: Tres Figueiras; Chacara das Pedras; Vila Jardim; 
Jardim Sabar; Morro Santana; Jardim Carvalho; Bom Jesus; 
Jardim do Salso 

VUas: Vila Divineia; Vila Nossa Senhora de Fatima; Vila 
Pinto; Vila Bom Jesus; Vila Jardim; 22 Jardim Internos que 
sao chamados Becos; Comnma; Vila Margarita; Parque do Sol; 
Parque Residencial Morumbi;. Conjunto Residencial Protasio 
Alves e SESC; Vila Petrpolis; Jardim Ipu; Conjunto 
Residencial Alto Teres6polis; Estrutural; Vila Protsio Alves; 
Vila Tijuca; Vila Laranjeiras; Vila Pedreira; Vila Braslia; Cefer 
1; Cefer 2; lp白  1; lpe 2; Jardim das Bandeiras; Vila Colina do 
Prado; Vila Boa Vista; Vila Joana D'arc; Vila da Fonte ou 
Diluvio; Vila Nova Gr6cia 

CONSELHEIROS REPRESENTANTES 

覧t誠areS: 
Jos6 Carlos Garcia 
Rua 14, n. 207 Vila Nossa Senhora de F白tima 
Bom Jesus - 91250-200 
Fone: 338-5421 (rec) 
Jairo Bock Ribeiro 
Rua Ant6nio Candido Ferreira, 53 
Vila Brasilia! Jardim Carvalho 
91430-030 - Fone: 338-6520 

S';:麟enteS: 
Neusa Jerusalm dos Santos 
Via 3, n.0 12-A 
Jardim Carvalho Nila lp色  1 
91440-360 - Fone: 969-3833 
Enilda Pinheiro 
Rua Jose Marcelino Martins, 371 
Jardim ltd Sabar白  - 91270-000 
Fone: 350-1829 (rec) 

じ〇○rde讐adorReg幻n譲 daP難PA 
Maria Fernanda Landim - CAR: Leste/Nordeste 338-7366 

難鷲難r難警難讐難難I 
路11鍬ミ  聾  



Anexo D: Relat6rio de Planejamento da Regulariza9o 

Fundi白ria dos Becos da Vila Jardim, 1994 
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INFRA-II-ST=7=RA 
VASICA 

PESQUISA COM 
• DZPOLKZ.NTOS 
REALIZADA PARA 
CAMP Z DICMHAB 

• 

OBJETIVO DO 111SVULARIZACÃO 

PROJETO 
FUNDIA-RIA NAS JARDINS 
ATRAVSS DA CD= 

• 
SOU DA CDSZU 
VIABILIZADAS ATE 
FIX DE 94 	 IASSINADOS 

ZSTATISTICA DZ 
CONTRATO 

aserrzcos 
FEW DZMICAB 

111014 APIDANC0170 PO 
/110=2110 DE 
DEgArETACA° 

• 

RESULTADOS 

RI. AVANC.AR  NAS OBRAS E 
PORJETOS DE ABERTURA 
DOS SEGOS 

RI GRANDE MAIORIA DOS 
MORADORES ASSUMINDO 0 
PROJETO 

R3. RETOMADA DOS 
TERRENOS PARTICULARES 

- 

• 
R4. SAIONTTORLt DO 
PROJETO REALIZADO 

SECOS 	INICIADOS 
PRONTOS 

04 - 4 	2 
VS - 7 	4 
*6 - 6 	- 

BECOS PRONTOS 
4 I'M 1,4 

.11 EM 1PS 
17 EM 906 

GRANDE 
PARTICIPAcAO Dos 
MORADORES NOS 
MUTIROES 

MORADORES 
MOBILIZADOS 
ISTISCAM MAIS zpirx...-arriv-rmitA. 
(AQUA. ESGOTO. 
PAVIMISNTACAO 11: 
LUZ) 

SOA NZOOCIACAO 
COM F AXT !CV LAXES 

ATE JV N95 N,95 

LIMITES 
FISICAMENTE 
DEMARCADOS ATE 
DZZ/v5 

ACOZS JUDICIAIS 
ZNCAMINNADA.S 
PZDZMMAZ 

LEVANTAMENTO 
TOPOGRA.TICO POS 
PESQUISAS KM 

CARTORIO CONCZEll. 
DO ANTES DO INECIO 
DA 041LICA 

22 DX AGOSTO 
PRIMEIRO 	• 
MOXITORAMENTO 

CRONOORAMA DE 
bAitAs 

• 

FUVRO ?ONTO E 
DZA.R.ZO DE OBRAS DO 

1RAO 

GU STRO DOS 
MOEILJZACOES DOS 
54OZADOZES 

- 

RZLATOFJO DA 	' 
COM I SS AO DE' 

OMADAS 	• 

LANT AS DE LIMES 
FROWTOS 

• 

0011111EGVIR A.P0113 DE 
OUTRA ZDZIEETATIAS 

PO00011 AC CEI JIIDICIAIS 
PARARCTOMADAS 

NiciaAmouss 
DC12:232121ADOS L"..-1 
REGULAR:CZAR 0 CCU ISECO 

NA VONTADE DOS 
1.43SADORMS 
PARTICULAR= EM 
NI:0=AM 
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Anexo E: Relat6rio de Planejamento da Regulariza9ao Fundi自ria 

dos Becos da Vila Jardim, 1995 



貧 、 Movimento pela Regulariza"o Fundiria da Vila Jardim 

SEMINARIO DE PLANEJAMENTO 

Data: 09104195 das9:00 a s 17:00 hs. 

Local: Rua D. Luiz Guanella, 348 

Vila Jardim・  POA 



BeCO da Paz 

Beco da Caflan白la 

Beco da Baro 

Beco SouZa Lobo 695 

Beco Aquiles B 

Beco Vila da Paz 

Beco Vila. da Paz 

Beco Aquiles A 

Beco da Paz B 

Beco S百o Leopoldo 

Beco da Galhleta 

Rua Canafl6ia 

Rua 1p61 671 

Rua Ip, 67t 

Demhab 

Demhab 

Demhab 

Demhab 

Camp 

Camp 

presefltes: 
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1) AntoniO Nelson Soares 

2) Lady de CristO 

3) Jorge Martins 

4) Nilton Campa 

5 MarciO Jos白  Santos 

6) EI61 R.LOPes 

7) AngelinO de Oliveira Lopes 

8) Alicia S. da Silva 

9) Pedra A. da Costa 

10) Alcides S.dOS Santos 

11) Julio Silveira NuneS 

12) Ernafli Ribeiro 

13) C6lia Regina Reiczak 

14) Paulo ReicZak 

15) Luis Stephaflou 

16) Etisabete Pi爪o 

17) Magda Knak 

16) MaraGaZ0巨  

19) Bemadete Konzefl 

20) Laerte Meliga 

e 

-biotcStorial認黒震ecials e HumanidadCs 
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PAUTA: 	1) AvalIa9呑o da Regulariza"o Fundl白rta na Vila Jardim 

2) Propostas e Compromissos de Trabalho dos envoMdos no projeto 

3) Ogantza"o do Trabalho. 

DESENVOLVIMENTO: 

MANHA- 1. Parte 

'Apresenta9昌o das pessoas 

'Apresenta o dos Trabalhos 

* Sistematiza 百o problemas e avan9os dos trabalho de 1994 (dIscusso 

reunI百o 03.04.95). 

* Debate em trs pequenos grupos apresentando propostas de solu戸es aos 

problemas existentes. 

'Apresenta 喜o das propostas trazidas pelos grupos. 

* Debate das propostas apresentadas pelo grande grupo. 

? parte: 

・ Discuss喜o em grupos, para trabalhar a misso dos envolvidos (DEMHAB, 

CAMP, Uderanas Comunitrias, Lideres dos Becos) no prs可eto de Regulariza戸o Fundirla na 

Vila Jardim. 

Questes: a) Por que estou participando deste projeto (misso)? 

b) Qual meu compromisso nesse projeto? 

C) Qual meu grau de satisfa9呑o? 

TARDE: 3 parte 

* Apresenta 9喜o das conclus6es dos grupos 

* Debate a respeito dos compromissos propostos e assumidos. 

O grande grupo aprova os compromissos assumidos Por cada setor 

envoMdo. 

4tparte 

Crit6rios para iniciar a urbaniza"o nos prximos becos. 

Encaminhamentos: Prxima reunio da executiva 

Pauta para a reunほo 

Tarefas 



RELAT6RIO DAS ATiVIDADES: 

Ap6s a apresenta"o dos presentes, e da proposta de trabalho, o Luis 

apresenta a sIntese do balan9o/94, discutida na reuni百o do dia 03.04.95, que 6 a seguinte: 

Balano Regulariza"o FundlAria/95: 

Umtta96es 
	

Avan9os 

ー  Desmotiva"o no final do ano. 	 -Organiza"o dos mutires. 

ー  Nem todos os moradores pat1ctpam do mutiro 	- Inicio das obras em 4 becos. 

- Cronograma de obras n長o foi cumprido. 	 ・  Houve motiva頭o e Unio nos becos. 

・ Delegamos demais ao Demhab, pouco assumimos. 

ー  Faltou agiliza9喜o nas retomadas. 

一No旬I liberada a auto.・α)nstru9長o. 

- Promessas n喜o cumpridas. 

Em discusso nos grupos, foram apresentadas as seguintes propostas de 

solu6es: 

Em rela 議o ao Projeto: 

'Dar mais liberdade nas a9es (pequenas cercaの  
* AgiIizar projetos complementares( plantas, esgotos, luz, etc...) 

* Uberar os limites dos lotes( urgente). 

* Ter topografia de todos os becos para garantir a totalidade da 自  rea. 

Em rela きo as Obras: 

Organizar um abaixo-assinado para as pessoas experientes para ajudar nos becos 

Um mestre para cada beco, respeitado no local. 

Melhor escolha dos coordenadores de obras nos becos 

141 
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mora*jores, e ねzer cnm rie e cfcccく）nhemnl ん，『Tl n nmlロ＋ハ  

．  “ ーー’ 一’" .jue us cuowenaaores de obra tenha um bom relacionamento com os demais 
Fs7er tflm ,.. .. n - - - - r」  - n - -,ハr。。  -一一Lー一 ‘一一L一 	．  

ーー…、ーJv。い～ l.4JI"I フ .dIfl UIfl o pwjeto. 

* O mestre de Obras deve dar acompanhamento em todos os becos com obras 

' Nos becos que no tem mestre, ter um contramestre, orientado por um mestre 

DMdir as tarefas para aglllzar os trabalhos 

Acelerar os becos em obras liherrwln mろn d。ハhrhhー、一．‘一一‘一一一 I一一」一  
* Abrir mais obras. 

Abrir frentes de trabalho, de acordo com o tamanho do beco 

Quanto as Retomadas: 

* Aglllzar as retomadas 

* 	Voltar a equipe das retomadas. 

* Negociar com proprietrlos, sem pressionar. Tentando sempre o acordo 

Quanto ao Fundo: 

Cam6s com nomes, para responsabilizar. 

* Retomar o fundo para agtllzar as obras. 

e Definir um respons貞vei pela-cobrana do fundo nos becos, neutro (Demhab. Assoclaco.. 

'Comprometimento direto do Demhab, ou da Associa弾o com os devedores do fundo. 
* Priorizar o Inicio de obras aos contribuintes e participantes do fundo e mutiro 

Quanto a organiza9吾o: 

'Organizar reunl6es nos becos para preparar o mutiro. 
* Muita reuni喜o, desmotjva. 

'Organizar ativkiades para Integrar o beco(churrasquinho) 

e Montar um quadro que situe o n6mero de horas trabalhadas por familia no mutiro 

O debate foi bastante rico de id6ias e suge駁6es, o Demhab apresentou a sagu厭e 
proposta de organiza声o 

Em reIa.o a M&o da Obra 〇 trabalho de urbaniza弾o nos becos, ser realizado em mutlro e 

鴛讐ias formas necessrias 白  condus喜o do projeto, como mo de obra contratada, servios do 
LJWL、ヒ, ou outras... 

* 
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Equipe Executiva: Gerncia recursos, coordena, organiza, decide questes tcnicas 

supervisiona e avalia o trabalho nos becos. E formada por um representante da associa"o, peio 

lideres dos becos, por lkieran9as da comunidade, pelos tcnicos do Demhab, e conta com1 

asミン、 ‘ ・  orla do CAMP. 

E「 	、 do Beco・ formada por lderes e coordenadores do beco e equipe de obras 

A equipe de obras6 formada por. serventes (mutirarnes), pedrefros (mutirantes 
C( 	.xpeii6nc1a em obras),rnesti-e de obi-as( mutirante, ou contratado com experincia e 
町eran9a) e algu6m que fa9a o controle de mateilals (mutlrante corn lideran9a, iniciativa e alguma 

Reunies: As reuni6es doa becos tero um carter organizativo, de decis喜o e avalia 喜o do 
Ud叫mno flO DO加．  

Areside 貧セ」徴9毒。  becos em obras e definiメo das novas obras 

Tendo por base・ estas propostas, dMdirno-nos em troa grupos, que deveriam aprofundar os 
seguintes pontos: 	1) Por qu6 estou participando deste projeto (miss喜o)? 

2) Qual o meu compromisso? 

の Qual o meu grau de satisfa9百o? 

Sendo que um grupo aprofundaria os compromissos do Demhab e do Camp, outro os 
comprom始sos das ilderan9as de comunidade, e outro dos Uderes dos becos. 

Apresentadas as併奪ostas, firmou-se entre os presentes os seguintes compromissos 

DEMHAB: 

*At6ofinalde maio・ Iniciar obras em mais 4 becos (caso os becos est可am organizados) 

'Responsabijzar-se pelas retornadas (equipe com advogado e assistente sod叩  

'Assessomla t6cnica para todos os mutires 



* Cobrar da CEEE, projetos eltricos para os becos 
' 

'Ubera弾o da autoconstnjメo para os becos onde o p回etoj自  est司a definklo 

* Chamar reuni6es para discusso de projetos 

* Organizaメo dos mutirantes. 
■ ~ 一一~ ~一  一  

' Topografia para garantir p可etos de retomadas 

* Garantir o controle e entrega dos materials. 

CONDI9ES DE SATiSFA9AO: 

Ver todos os becos envolvidos no trabalho. 

Concluir o mutiro nos 4 becos. 

~ 

60% do projeto em andamento, com mudan9as visveis nos becos. 

CAMP: 

investir na capacfta 百o e forma9喜o de Ilderan9as. 

Contribuir no processo organlzattvo dos mutires. 

Incentivar o trabatho de comunicaメo no projeto de regulariza弾o fund泊ria 

UDERAN9AS DA ViLA(P妻uIo, Clla, Ernani e Augusto) 

DN幻ir 泊forma9るes e幻6las 

Nudar o beco a tomar-se independente, listar e coTRu}star seus o可etivos 

144 
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* Acompanhar e apoiar a luta pela regulariza弾o fundi自rfa na vila Jardim, Junto ao Oramei 
ranIcpativo・  ao DEMNAB, ao FOrum Municipal da Reforma Urbana e do Conselho de Ace 
白 Terra. 

incentivar a participa弾o da comunidade no processo de regulariza声o fundirla como Uw 
todo. 

* Ajudar o grupo a pensar alternativas frente ao organizaメo da luta e do trabalho nos becos 

CONDI9OES DE 8AT1BFA9AO: 

'Surgimento de novas lideran9as. 

Esteremos sempre Insatisfeitos (sempre querendo melhorar) 

UDERAN9A8 DOS BECOS: 

~ 

* Motivar o pessoal, dar idias e elaborar soluメes. 

* Realizar o trabaihonos becos. 

' Garantir a particlpa 加dos mutirantes a伯o final da.obras 

* Reconhecer as limita96es do DEMHAB. 

* 日aborar cri伯rios para a escolha da executiva e comiss喜o dos becos 

* Motivar o pessoal do beco a contribuir com o fundo 

' Organizaメo e motivaメo dos mutirantes. 

* Reconhecer as limita96es das moradores. 

e 
Tentar formar equipe com experi6ncia para auxiliar outros becos 

Garantir a realiza声o das reuni6es nos becos 



incentivar os moradores a contribuir com horas de trabalho 

' 

Press各o dos moradores junto a CEEE para aprova9o dos projetos de eltrica 

CONDI6ES DE SATISFA9AO: 

Participaメo nas reuni6es gerais da comunklade 

Melhor qualidade de vida, integraメo dos moradores 

Rapidez na concluso da obra. 

* 	Ter uma equipe ma嶋  organizada e respons貞vel. 

Ter mais recursos para o andamento das obras. 

* 	Ver a concluso da obra. 

~ 

* 	Unio de todos os moradores. 

* N百o cometer os mesmos erros. 

Feito o compromisso, abriu-se para uma discusso sobre os crit白rios que 
deveriam ser utilizados para a defini弾o dos becos que Iniciaro as obras, so eles: 

a) Participa弾o nas reuni6es. 

のOrganiza9喜o do beco. 

のM百o de Obra qualificada 

のGrau de dificuldades(tamanho, quantidade de retomadas, desorganiza弾o) 
C) Becos que n§o possuem infra-estrutura 
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' 

AVALIA9AO: 

Finalizando os trabalhos, encaminhou-se uma rodada de avalia声o entre os 
presentes, que entenderam que o Semin自rio cumpriu o objetivo de definir com maior clareza os 

compromissos de todos os membros envolvidos no processo de regulariza"o fundi自rla da Vila 

Jardim. Colocou-se a necessidade de defini"o dos responsveis pela 百  rea juiidlca e saci風  
aglilzando o processo de retomadas dos lotes, pois, o trabalho de negocia戸o da forma como vem 
sendo efetuado 6 lento demais para as necessidades atuais do projeto. 

O Semin自rio motivou os envolvidos para o trabalho a ser feito. Ficou o compromisso 

assumido por todos' que se desdobrar em muito trabalho e organiza弾o. Se o compromisso for 
rompido, corre-se o risco de novo desnlmo.Fica o desafio para 1995 

Porto Alegre, 17 de abril de 1995. 

Demhab: 

Arq. Mara Gazoia 

Est. Edific. Magda Knak 

Sociotogo Luis Stephanou 

Camp: 

Bemadete Konzen-Projeto Moradia e Part.Pop. 

Laerte Me町a- PlaneJ. Pro緋o e Gest百o. 



Anexo F: Documento aos Vereadores, entregue pelos Moradores 

dos Becos da Vila Jardim 



プO cwi,u.W, D J?AtA&gAL G(M 

秤cickiL%P侮w刃弘励ル 芦I又九ク卿”‘ね瓶  
A REGULARIZA9AO FUNDIARIA NA \IILA JARDIM 

As primeiras discuss6es na Vila Jardim sobre regulariza嫡o furidiria 
aconteceu atravs do impulso da Associa9合o de Moradores DMna 
Providencia, principalmente sobre a situa9合o das 台  reas verdes e pode ser 
localizada esta luta apartir do ano de 1986. Onde n6s moradores 
participavamos do planejamento de outros ubecos", em assemblias, 
semin白rios, debates, cursos e oficinas, com temas especificos sobre 
regulariza頭o fundi台ria e neste perIodo foi feito um levantamento socio- 
econ6mico. 

Em 1989 a Associac含o junto com os moradores das 合  reas verdes, na gesto 
OlMo Outra, tem um estimulo muito forte dentro do processo do or9amento 
participativo, onde foi se colocando como prioridade entre as demandas da 
Vila Jardim a regulariza9台o fundi台ria. 

Conquistamos no or9amento participativo durante os anos de 1990 a 1992 a 
realiza9白o da topografia dos ubecos" e no or9amento participativo de 1993 
recurso para o inrcio das obras de urbaniza9台o. Neste perIodo de conquistas 
foram discutidos os projetos dos" becos" pela arquiteta do Demhab em 
parceria com os moradores. No ano de 1994 ap6s os projetos j白  estarem 
prontos e aprovados pela comunidade, come9aram as obras, onde n6s os 
moradores iniciamos o trabalho em mutiro, onde fizemos: limpeza dos 
becos; demoli9吾o de casas que estavam no acesso; arredamos cercas; 
fizemos mt'ros; derrubamos 合  rvores; desmanchamos cercas; refzemos 
fachadas e etc. 

O trabalho de mutiro foi decis百o de todos os moradores e uma experi邑ncia 
bastante valiosa. 

Houve tamb6m vrios problemas no trabalho de mutir白o, alguns internos e 
outros administrativos por parte do Org百o respons自vel como: 

・ Falta de articula9百o dos departamentos e secretarias respons自veis; 
e Falta de uma equipe de assessoramento; 
・ Distribuic百o mat feita de material e material desperdi9ado; 
e As retomadas n白o avan9aram e nem a demarca弾o dos lotes; 
・ A promessa da entrada de empreiteira nos- becos"; 
e Uma a頭o popular contra as obras nos ubecosn; 

Considerando todos os problemas acima levantados, a seguir fazemos 
algumas observa96es que achamos importantes: 

1- Podemos destacar a dificuldade ou desinteresse de uma a9白ロ articulada 
entre os diversos 6 rg百os poblicos presentes na regulariza9百o fundi合ria, 
pois os departamentos e secretarias tem uma din含mica prpria de 
atua戸o, e isto, tem que mudar para o processo ser mais r白pido e 白  gil. 

2- A incapacidade de estrutura atual do Demhab em propiciar o 
acompanhamento t6cnico necessario, trouxe a dependencia como urn 
entrave ao andamento das obras, pois n昏o conseguiu a efetiva9百o de uma 
equipe de trabalho e sim um tcnico que atende o projeto e n白o a a9含o de 
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uma equipe respons合vel por uma poltica poblica conquistada pela 
comunidade. 

~ 

か t imponanie saneniar aiguns prooiemas na reauzaao aas ooras, 
causados pela perda cio poder decis6rio dos moradores, pois os trabalhos 
passaram a depender da defini9百o do tcnico respons白vel pela obra, onde 
houve uma desarticula叫o dos moradores e tamb6m des合nimo, e isto, 
resuilou em alguns momentos na paralisa頭o da obra, o que causou 
desperdrcio de material. 

4- Foi observado a diminuic呑o no ritmo das atMdades ligadas 白  situac加  
jurIdica das 白  reas que comp6em os ubecos". A morosidade do Demhab em 
mandar os projetos para a 5PM, trouxe problemas para a continuidade das 
obras, que atualmente esto paralisadas devido a a頭o popular de alguns 
moradores de reas particulares. 

5- A contrata9白o da empreiteira para a finaliza9合o das obras, coin verba 
conquistada no or9amento participativo, n合o satisfez as expectativas dos 
moradores, porque houve muita demora para o inrcio das obras e o 
trabalho realizado foi muito lento. Pois o trabalho resumiu-se em um beco 
que ficou inacabado e outro que mal come9ou. 
N6s tideran9as e moradores destas reas assumimos espiritual e 
isicamente este projeto, porque queremos mais qualidade de vida mas 

tamb白m porque sonhamos com uma cidade melhor para todos. 
Participamos ativameTite desde 1989 dos debates e cursos de forma9o 
sobre regulariza頭o fundi自ria, da discuss白o dos projetos, do trabalho em 
mutiro, das inameras assembleias e reuni6es com o Demhab. 

Diante desta situa9台o entretanto, de inGmeras paralisa96es e retomadas, 
encontramos urn sentimento de descren9a e des台nimo em nossos vizinhos 
e, em certa medida, em n6s mesmos. Pois, no h nada mais desgastante 
do que sermos cobrados, como representantes dos moradores, e n白o 
termos respostas claras e definitivas. E, o mais importante, as obras 
conclulcias e a regulariza頭o garantida. 

齢伽isa?磨dβbrOs曹msj 漏叫関鰯扇子話“践開密‘認0轡忌eg町  
agravou ainda mais este quadro. Principalmente porque, depois de um 
白  rduo trabalho realizado beco a beco nos meses anteriores 台  elei9昏o, 
atrav白s do qual conseguimos recuperar a motiva戸o e rearticular os 
moradores inclusive resgatando a proposta dos mutir6es, mais uma vez o 
trabalho fica paralisado. 

Sabemos que as leis, ainda em vigor, que regem nossa cidade, no s白o 
favorveis a n6s, Pois elas n百o enxergam a cidade real da qual fazemos 
parte. Por6m 6 nossa compreens昏o que estas obras devem continuar pois 
foram deliberadas pelo or9amento participativo, Org呑o m白ximo de decis白o 
popular. E tamb白m entendemos que a Administra夢o Popular e a C含mara 
de Vereadores tem que fazer todo o esfor9o possvel para garantir nosso 
direito dei-即sse 

O povo de Porto Alegre mais uma vez votou para a continuda'e da 
Administra9百o Popular e em um quadro expressivo de vereadores. 
Seguimos, portanto, depositando confian9a em voc邑s. Agora e hora de 
vermos as coisas acontecerem. N含o deixem que se confirme, na 
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popula叫o destas reas ( becos em processo de regutarにa頭o), o 
sentimento que est em nosso povo de que, a retomada das obras, 
assistidas nos meses anteriores a elei9吾o, foi apol託icagem" como 
costumamos ouvir. 

Pois isto esperamos, na execu 合o de seu trabalho como nossos 
representantes na Camara de Vereadores, que voc邑s atuem junto a n6s 
para garantir junto aos demais vereadores a vota頭o das a reas em 
questo e para intervir junto as secretarias ( DEMNAB, DMAE, SPM, 
SMOV...) para garantir a agiliza9百o do projeto e conclus含o das obras 



Anexo G: Carta Aberta aos Senhores JuIzes, dos Moradores 

dos Becos da Vila Jardim 



CARTA ABERTA AOS SENHORES JUIZES 

POR QUE A VILA JARDIM TEM A REAS IRREGULARES? 

A nossa vila tem parte de suas 言  reas irregulares. Essa irregularidade 
come9ou com a venda irregular de muitas 白  reas feita pelos Ioteadores iniciais. Eles 
come9aram a vender as terras sem urbaniza●o nos 1920 e 1930. Tamb6m 
contribuiram, para aumentar a irregularidade, o descaso dos governos que durante 
muitos anos n言o fizeram nada para mudar isto. Portanto, quem fez a vUa ficar 
irregular n豆o拓Io povo que a ocupou. 

Atem disso, outras 台  reas livres destinadas 白  jardins internos, daquelas 白  reas, 
j白  irregulares, foram tamb6m ocupadas por centenas de familias sem moradia. Hoje 
s豆o mais de vinte 白  reas onde moram mais ou menos 700 famlias (em torno de 
4.000 pessoas). Muitas pessoas moram l白  h白  mais de 50 anos 

COMO ISSO ATINGE A VIDA DAS PESSOAS? 

O medo da expuls白o da terra/lote, nきo deixa as pessoas projetarem suas 
vidas. As pessoas acabam vivendo anos sem construirem uma casa melhor por 
medo de perderem tudo. 

A falta de infra-estrutura, falta de 台  gua, luz adequada, esgoto, caminh白o de 
lixo, atinge a saade de adultos e crian9as. Quつr'do as pessoas esto doentes, 
principalmente em casos de urg色ncia,6 dificil at.: ミ  &-las pois nao entra um carro 
nos becos. 

Al白m disso, Por nao termos endere9o, somos discriminados, muitas vezes 
n負o conseguimos emprego e outras vezes somos humilhados. 

Por todas estas raz6es 白  que nos organizamos e come9amos a lutar para 
regularizar nossas台  reas. 

PORQUE ESTAMOS LUTANDO PELA REGULARIZA9AO FUNDIARIA DA 
VILA JARDIM? 

Nossa luta pela regulariza弾o j台白  bastante antiga. J白  nas decadas de 70 e 
80 as pessoas procuravam indMdualmente resolver a sua situa弾o; I am na 
pre旭itura, faziam pequenas obras 

Tamb壱m nessa 白  poca, em v白rias dessas 白  reas as pessoas faziam mutir白o 
para methorar os becos. A associa頭o de moradores come9ou a chamar os 
moradores, fazer reuni6es e colocar a situa,o das 白  reas verdes. 

Em 1989 come9amos a participar das discuss6es que a prefeitura come9ou a 
fazer sobre a regulariza頭o. Fomos para o Or9amento Participativo e conquistamos 
verba para a topografia, para pesquisa de 台  rea e depois para a reahza「〇 de obras 
nos becos. 
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A regulariza,o passou a ser a prioridade n亡mero 01 no Or9amento 
Participativo de nossr regio. A popula戸o dessas a reas come9ou a se organizar na 
vila e fizemos, junto; 	t白cnicos do DEMHAB, os projetos dos becos 

Fizemos cursos de capacita9白o para os moradores poderem participar do 

mutir白o (pedreiro; hidr白ulico...). Come9amos o trabalho em mutiro e realizamos 
algumas obras em alguns becos. Esse trabalho em mutiro foi decis含o cos 

moradores e uma experincia bastante valiosa 

Encontramos muitas dificuldades o que abalou um pouco a nossa 
organiza頭o. Mas n百o perdemos a esperan9a, pois j台  estvamos h言  muitos anos 
nessa batalha, e seguimos pressionando a prefeitura e o DE" 'AB 

A comiss白o da vila, junto aos moradores, tamb白m S: : Iobilizou para, alem 
das obras, garantir a regulariza弾o da 白  rea. Fomos at白  a Camara de Vereadores e 

conseguimos a aprova頭o da desafeta9白o das 白  reas verdes 

N6s liderancas dessas 白  reas, h白  mais de 20 anos, assumimos espiritua! e 

fisicamen' 。  'ste trabalho de organiza頭o da comunidade e mutiroes espontaneos 
para fazer pequenas melhorias nos becos. Nos ロ  ltimos anos, assumimos a luta pela 
regularizac貞o fundiria. Fazemos isso porque queremos mais qualidade de vida 
para noss i amiJias『  mao fo mb6m porque sonhamos com uma cidade melhor pa'a 
todos. 

Entretanto, no ano de 1996, um proprietrio e empresrio da regio, 
descontente ccm uma ac白o movida oela orefe汁! 'r2 contra ele, moveu uma a夢o 

popこlar con而a regularizaao da vila. Por caus; 	3 sa a戸o. as obras dos becos 
foram paralisadas e perdemos um financiamento ua C.E.F. para a urbaniza9台o de 

03 becos que j白  estavam desafetados e com seus projetos prontos. Essa a夢o 

segue na justi9a 

Senhores juizes, o que queremos com este pequeno resumo dos fatos e , em 
DrimeJro 」uoar. falar do problema Que atinae as nossasねmulas. Mas acima de tudo, 
eねzer um aoelo oara oue esta ac豆o seja de fato analisada e julgada a luz cia 」ust・ 9a 
que coloca os direitos humanos, principalmente o direitoa vida digna, em pnmero 
lugar. Pois n白o nos parece justo que tudo se perca depois de tanto abandono c or 
parte do estado, e de tanto esfor9o e luta por parte dessas famiNas 

伸  

Pela Comissao Executiva da Regulariza●o Fundiana 
" 

Porto Aiecrel三そこ三ー  



Anexo H: Texto em Defesa do Or9amento Participativo, 

elaborado pelo Vereador Jos6 Valdir 



EM DEFESA DA AUTONOML& DO OR9AME NTO 
PAR1,CIPA11VO 

ye加嶋布，み唾 y戚水，  

Apa「 c興〕96o衝ek〕 cia popula o nas decises 6 m、 terr ］く ue sempre preocupou 
os democracias. Lく●fes, em Santa Cくltarifo, no final （』Gdcada de 70, destacou-se 
nacionotmenfe pelo estmulo6 participa96o popular. No Rio Grande do Sul, em Pelotcis, no 
come9oくま治αnos 80.0 govemdaquele munk家)IO ' crioU um sistema de consitto popula9do. 
Mas nerthuma expe'伯rK加くonhe da くit心 11989 .equivce ao nossく）く陶 arnen細  pく●rticipalivo 
(OP), que tem.F odeies para （ね（加『 e 6 independenlea〕 Executivo e do Legislativo. 

O que diferencia oOP de Porto Alegre dos demais experincias 6 a sua autonomia. Tem 
seus regulamenまく〕＄く耳)rc:溌産 cios pa seus integrantes.. Essas regras nOく〕 desres下 eitarn nenhurral ei 
oficiar, e no precisam ser offcioiizadasu para existir Falo contrrio.: essas regras ap4icorn o 
primd詠）Cく nsfltudonol que peirnite a parflc奪×】9加democr徴loa dreto くias cidados. 

O OP introduziu uma profunda transforma9ao nas rela es entre estado e sociedade, 
especialmente junto aos rncMmentos populares. Semelhante ao dissdio sindical, conferiu 
sazanalidaくおao processo relvindk】くitrto atravs de um calerxかo geral de mobilizく〕96o.a伯  
ento inexistente. :bso fac頭紀x」 tambm a くirflc（ぬ9aoわく〕rizontal（幻s comunidadesく曲ひV.白Sく太お  
suas entidades representativas. Possibilitou, ainda, urna melhor compreenso da estruturo e do 
和nelonarnento わ  poder pblico pelos setores popukires. 

〇Op 6 um espa9o aberto, abrangendolく)dosOsmくitizessoくxi1s,旧卿osく〕＆ culturais, 
ideolgicos. Praticamente todos《吟partidos tem llderoncis de ba船participando do proces叙）  
e旧く×nhecem a representatMdode do OR tanto que fくコ em questes anncid-lo nos 】g（刃ramos 
de campanhas de散以ユisふ加＄entoン pくx que aa「碗a く」eCIOI(ルgue「丁く〕 coOP?Rxque（メguns 
parlamentares que fazem oposi oくIs Administra6es Populares querem regutarnen紀i-b na 
capitol ou impedir o seu funcionamento 「×：〕 estado atravsくねmeclidodas judiciais?! 

Multas desses parlamentores temem o surgirnentoく e novas 甘deran くユS C OpくirtirdoOP 
;oulr〔鴻‘cujo eleitorado 6m*ritoriomente elitista e consen,ador ' fazem do discurso enraivecido 
contra o OP urna forma de coesionar as suas bases e garantir a reelei o. 

Mas a prinく非xii razo 6 qJe ロ  Dir前（Hogedo くlemocracia direto e participo加ロ corm 
odiaboく女ュ cruz. Como「心opaくね朗ingl粛  o OP parser urna realidade socialmente consolidada, 
procura controla-lo no capital e impedir que se "espraie" pelo interior .Oficiauizく茸  0 OP signilkコα, 
na verdade. estallzo-lo e cor宙ol6-lo. Ele perderう acapacidade de se auto-regulamentar. Seus 
「egulam今ilos se心くH漏e「「n郵lqく」os酬oEskx加jpor normas estaね胤肥「de心sua autonorna.. 
Se心buocralizacio. Atualmente, os conflitos sao resoMdos e as decis6es so tomadas ctrov郵
くね normas e de proceく謝γ窟1まospo輸loas autnomos, eskぬeleck」く〕S por consenso く)UF lO 
VOt(）・ Com a”く>ficializく〕9do", く)SCく〕nfiitos e os decises, para serem resolvidos e encaminhaくias, 
くね叫 ie心o sempre do感r碗o estaねI. 

O OP permite o confrontく只ね id6ias e a forma9do de uma vontaく」e popular organizada. 
E um espao p〔」blico nao-estatal. diぬido por regras que nao foram impostas pelo Estado, nem 
pela fora do Governo Municipal, nem por interesses estranhos aos く」esejos populares. O OP白  
uma afirma o de autonomia do sociedade perante o Estado e urna formo de controle de 
Estado. Ele faz uma co-gesto com os representantes eleitos pelo sufr 押universal 

A regulamenta9do oficial do OP nao servirう  como g aran1ia de sua continuidade. Ele s6 
ex}sflrci se o governo do Munlo柳o valoriz"-lo como forma de tomar as suas decises e de 
decidirasく〕細os. No Bros露， umくi Let Federal diz que o salrio minimo deve atender necessidades 
de uma familia. E o salrio mimo 6 o que conhecemos. S6 o く巣」e corante a existncia do OP 
easua culononia' e a sua copacidaく」e de fazer, inclusive, く）S reoulamenlく）s ciue orientam〇  
seu tuncloriamento. 
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