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RESUMO 
 
Este artigo objetiva refletir a relação entre políticas públicas, 
participação social e projetos de urbanização integrada. Tem-
se como parâmetro para análise a redefinição dos modelos de 
planejamento das políticas, destacando-se a importância da 
gestão democrática. O olhar ampliado sobre as experiências de 
urbanização de assentamentos precários demonstra a 
necessidade de fortalecer práticas de participação comunitária 
e articulação setorial. Empiricamente realizou-se estudo de 
caso na comunidade da África em Natal-RN, entre 2013/2015, 
utilizando entrevistas e observação in loco. O projeto revela a 

existência de um processo de construção coletiva de proposta 
de intervenção que reflete as necessidades ambientais e 
urbanísticas locais. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Projetos de Urbanização 
Integrada. Gestão Democrática. Participação Social. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to reflect on the relationship regarding policy, 
social participation and integrated urbanization projects. This is 
done considering the reset of the policy planning models, 
focusing the importance of democratic management. The view 
on experiences of integrated urbanization have pointed out that 
is necessary to strengthen the practices of community 
participation and sectorial articulation. The research performed 
an empirical case study in the África Community located in the 
city of Natal in Brazil in the time span of 2013 to 2015, using as 
methodological procedure interviews and in loco observations. 
The projects point out the existence of a process of collective 
construction intervention proposal that reflects the 
environmental and housing local needs.  
 
Keywords: Public Policy. Integrated Urbanization Projects. 
democratic management. Social Participation.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

A imagem de cidade brasileira, hoje, apresenta uma representação de urbano 

cheio de contradições e seletividade. Com ressalvas às especificidades de cada município, 

observam-se problemas urbanos e conflitos sociais que tornaram o processo de 

urbanização brasileiro socialmente injusto e ambientalmente precário. Nesse sentido, 

visualiza-se que a cidade e o urbano muitas vezes se mostram fragmentados e com 

problemas concentrados em áreas precárias que caracterizam situações de vulnerabilidade 

e exclusão, as quais estão baseadas numa lógica perversa de concentração de pobreza e 

desigualdade. 

Cabe apontar que esse debate se insere em um contexto mais ampliado de 

esforços pela redemocratização do Brasil, e, em específico, pela introdução de novas 

formas de atuação por parte do Estado, em particular no que diz respeito aos modelos de 

planejamento e gestão das políticas públicas. Verifica-se, portanto, avanços na 

implementação de ações que anteriormente pautavam-se pelo modelo top-down, em que as 

ações estatais se dão de cima para baixo, para a adoção de iniciativas bottom-up. Nestas a 

política dá-se de baixo para cima, partindo-se dos atores sociais como agentes atuantes na 

gestão das políticas públicas, em um quadro que se busca cada vez mais o fortalecimento 

de um modelo de gestão democrática das cidades. Dessa forma, houve um duplo 

movimento, ocorrendo uma maior participação do ente municipal na concepção das políticas 

e um maior envolvimento da população em alguns casos. 

Deve-se afirmar, contudo, que o deslocamento de iniciativas de políticas para 

esferas subnacionais não é um processo isento de problemas (FARAH, 2000). Como bem 

afirmaram Filgueiras e Andrade (2010), a forte expansão da agenda municipal ocorrida nas 

últimas décadas esconde potencialidades e riscos, a começar pelo fato de que a 

descentralização no Brasil está longe de ter sido abrangente, concentrando-se no aumento 

de recursos financeiros para os municípios e no aumento das transferências federais para a 

consecução de algumas políticas sociais.  

Numa perspectiva mais específica, considera-se que os movimentos 

descentralizantes contribuíram para reforçar a importância tanto do planejamento quanto da 

gestão local, ganhando cada vez mais destaque a temática do desenvolvimento urbano e da 

gestão democrática da cidade. Interessa-nos reter, de maneira geral, que essas 

transformações estão inseridas em um momento claramente definido na história da política 

urbana no Brasil, o qual está diretamente associado à luta pela Reforma Urbana.   
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Especificamente, se quer situar a trajetória da política habitacional brasileira como elemento 

constitutivo da política de desenvolvimento urbano.    

Nesse contexto, ganham ênfase projetos de urbanização integrada que 

objetivam promover o enfrentamento da pobreza urbana e das suas diversas expressões.  

Para tanto, os referidos projetos trazem na sua concepção original um caráter multissetorial 

e entendem a participação social como elemento central.  

As experiências de urbanização integrada de assentamentos precários, 

entretanto, têm revelado uma dissociação entre o planejamento e a gestão das mesmas. 

Empiricamente foi realizado estudo de caso da comunidade da África, situada no bairro da 

Redinha, no município do Natal-RN/Brasil, no período de 2013/2015. Adotou-se como 

procedimento metodológico a pesquisa qualitativa, realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas com representantes da comunidade e o com setor público, além da 

observação in loco.   

A experiência do Projeto Integrado de Urbanização da Comunidade da África 

revela que revela a existência de importante processo de construção coletiva envolvendo 

comunidade e poder público no desenho de uma proposta de intervenção que refletisse as 

necessidades ambientais, urbanísticas e de desenvolvimento comunitário. 

Este trabalho encontra-se dividido em quatro partes, além desta introdução. Na 

primeira, faz-se algumas reflexões acerca da relação entre cidade capitalista e o processo 

de urbanização, como pano de fundo teórico para a compreensão de problemáticas 

verificadas no espaço urbano. A segunda parte aborda a temática das políticas públicas, 

mais especificamente trata de aspectos relacionados com o planejamento e a gestão da 

política urbana ao longo dos anos em um contexto de redemocratização e de busca pela 

efetivação do direito à moradia e à cidade. Na penúltima parte apresentamos a experiência 

do Projeto Integrado implementado na Comunidade da África em Natal/RN, como forma de 

abordar empiricamente as relações e processos discutidos anteriormente. A última parte foi 

reservada para as considerações finais. 

2 QUESTÃO URBANA, GESTÃO DAS CIDADES E POLÍTICAS PÚBLICAS 

DESCENTRALIZADAS 

 

O fenômeno urbano é um processo social, desenvolvido num meio espacial 

estruturado e criado por um núcleo de indivíduos, resultando na cidade. Assim, a análise do 

espaço urbano deve ter como base a lógica da expansão urbana e do modo de produção, já 

que estes permeiam e compõe as dimensões e relações sociais que dão margem à 

produção e reprodução da cidade (HARVEY, 1980). 
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Neste sentido, destaca-se que o mercado conseguiu, não só moldar o processo 

de urbanização e as relações sociais, mas traçou também as relações mercado-Estado e 

Estado-sociedade. Essa lógica nos permite observar o processo de complexificação da 

cidade de modo a entender que o espaço físico é um reflexo do espaço social, e as 

expressões do território, hoje, representam a presença de um desenvolvimento econômico 

desigual e uma sociedade hierarquizada. Dessa forma a cidade capitalista acaba marcada 

por assimetrias e baseada numa lógica perversa de concentração de pobreza e 

desigualdade, que oprime e espolia os indivíduos que se condicionaram à situação de 

vulnerabilidade e exclusão em função da sobrevivência. 

Considerando o exposto, tem-se que o espaço físico é um reflexo do espaço 

social e por existir uma série de contradições entre Estado, mercado e sociedade, o 

urbanismo acaba por ser incrementado de forma a criar distorções reais no espaço e gerar 

uma distribuição desigual dos diversos grupos sociais no território. Em razão da distribuição 

diferenciada dos recursos e serviços disponíveis ao indivíduo nesse espaço contraditório, 

surgem situações em que determinados grupos submetem-se a um contexto de fragilidade 

que, por razões diversas, traz dificuldades no acesso às estruturas de oportunidades, o que, 

consequentemente, os afasta do adequado gozo de seus direitos (KATZMAN, 1999).  

Diante disso, faz-se necessário visualizar o espaço urbano de forma 

diferenciada, considerando-se o Estado como o grande responsável pela regulação social e 

promoção de políticas públicas, fomentando as estruturas de oportunidades e sendo fonte 

de acesso a ativos. Sendo assim, o urbanismo levado a cabo por uma estratégia de 

crescimento, na qual, cria desigualdades e oprime os indivíduos de menores condições 

socioeconômicas tem por consequências a criação de um espaço urbano desigual e 

fragmentado. Na tentativa de compreender a relação entre cidadania e a cidade, Luiz César 

Ribeiro nos mostra que: 

 
[...] a dinâmica urbana da cidade latino-americana tem como base a apropriação 
privada de várias formas da renda urbana, fazendo com que os segmentos já 
privilegiados desfrutem, simultaneamente, de maior nível de bem-estar social e 
riqueza acumulada, na forma de um patrimônio imobiliário de alto valor. Ao mesmo 
tempo, grande parte da população, formada pelos trabalhadores, é espoliada, por 
não terem reconhecidas socialmente suas necessidades de consumo habitacional 
(moradia e serviços coletivos), inerentes ao modo urbano de vida (RIBEIRO, 2004). 

 
No Brasil, a forma de urbanismo está marcada por momentos em que as 

relações de mercado e a ideologia econômica se mostram imperantes à ação estatal e 

organização social. As grandes cidades do país ganharam expressividade quando os 

centros urbanos adquiriram alta densidade populacional, devido à industrialização e ao 
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êxodo rural. Entretanto, esse crescimento não foi acompanhado de planejamento e 

presença do Estado.  

De tal modo, o formato desigual desse processo de urbanização acabou por 

proporcionar, muitas vezes, a homogeneização de indivíduos de determinada classe social 

numa mesma área, o que impossibilita a concretização de uma rede social robusta e a 

produção de identidades sociais rígidas, dificultando o acesso ao que Polanyi (2000) 

denominou de ativos e estrutura de oportunidades. 

Nesse sentido, destaque-se o papel do Estado como um minimizador desse 

processo de desigualdades, sendo primordial o planejamento das cidades a partir de uma 

relação incontingente entre os atores políticos e sociais, na tentativa de procurar mais 

respostas e oportunidades, respeitando as especificidades de cada área, para o 

planejamento urbano e implementação de políticas públicas que tragam contribuição à 

vulnerabilidade e exclusão urbana.  

Conforme Deubel (2002), uma política pública consiste em uma diretriz 

elaborada pelo Estado para enfrentar um problema público. É preciso que se diga ainda 

que, no contexto de elaboração de uma política, sempre existirão atores diversos envolvidos 

seja direta ou indiretamente na discussão e proposição de alternativas. Os atores buscarão 

influenciar no processo de formulação a fim de confirmar seus interesses no tocante à 

política discutida. Assim, “La decisión es el fruto de un largo y complejo proceso” (DEUBEL, 

2002, p. 73) que deve ser analisado de acordo com cada problema a ser solucionado por 

meio de uma política.  

O planejamento das ações do Estado pode, portanto, apresentar características 

diversas. No Brasil, ocorreram mudanças significativas a partir da década de 1980, quando 

as políticas tinham como características essenciais à centralização decisória e financeira, 

restando às esferas estadual e municipal a execução do planejamento federal. Outras 

características marcantes da política pública eram a fragmentação institucional, em razão da 

ausência de coordenação entre os diversos órgãos; a setorialidade das políticas 

(principalmente na área social), inexistindo articulação entre as diversas áreas; e a exclusão 

da sociedade civil do processo de formulação das políticas públicas (FARAH, 2000).  

Conforme Farah (2000), a revisão deste modelo de formulação foi proposta no 

final dos anos 50 por agências multilaterais de financiamento, como forma de enfrentar a 

escassez de recursos nas nações do terceiro mundo e minimizar os riscos de uma explosão 

social nestes países. No Brasil, especificamente, tal discussão teve início entre as décadas 

de 70 e 80, quando ganhou peso o movimento pela redemocratização do país. Nesse 

contexto, almejava-se a construção de uma nova forma de agir para o Estado, incorporando-
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se a descentralização como forma de garantir a redistribuição de poder, favorecendo a 

democratização das relações entre Estado e sociedade.  

Há, portanto, uma redefinição da forma como se garantem os direitos ao 

cidadão, havendo um lugar central para o envolvimento de novos atores na própria 

prestação dos serviços (DRAIBE, 1993). Desse modo, a forma de concepção das políticas 

públicas avançou de uma perspectiva top-down, em que a implementação das ações 

estatais se davam de cima para baixo, para a adoção de iniciativas bottom-up. A primeira 

abordagem tem ênfase excessiva nos decisores, ou seja, na estrutura técnica da gestão. Já 

na segunda perspectiva, a política dá-se de baixo para cima, partindo-se dos atores sociais 

como agentes atuantes na gestão das políticas públicas.  

Tais modificações também refletiram na política urbana e habitacional no Brasil. 

Diante de problemas históricos que marcam os centros urbanos brasileiros, a partir da 

década de 60, iniciou-se um movimento pela reforma urbana no Brasil, sendo as mudanças 

ocorridas na política urbana o resultado de um processo de reivindicações de grupos 

profissionais, associações de moradores e ambientalistas em prol da democratização do 

acesso ao solo urbano.  

A partir de 1980, desenha-se um contexto que facilita o crescimento da luta do 

Movimento Nacional pela Reforma Urbana, já que se inicia um período de abertura política, 

de um lado, e o aprofundamento dos problemas urbanos brasileiros, de outro. Tal conjuntura 

funcionou como catalisador para as ideias já disseminadas entre parte da sociedade civil e 

grupos profissionais que compuseram o Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU). 

Dessa forma, a concepção progressista disseminada pelo grupo buscava minorar a injustiça 

social e promover a democratização. Sob tais premissas, foi elaborada a proposta de 

Emenda Popular à Reforma Urbana que, mesmo não sendo aceita na íntegra durante a 

constituinte de 1988, modificou a forma como a questão urbana passou a ser encarada e 

inserida nas políticas e ações governamentais. 

A Constituição Federal passou a estabelecer que a política de desenvolvimento 

urbano deverá ser planejada e executada pelo ente municipal, tendo-se como escopo a 

ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem 

estar dos indivíduos, sendo os artigos 182 e 183 regulamentados mais tarde pela lei 

10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, que institui, dentre outros aspectos a gestão 

democrática das cidades.  

Pelo exposto, os movimentos descentralizantes reforçaram a importância do 

planejamento e gestão local, e, para tanto, foi atribuído aos municípios um conjunto de 

competências, ganhando destaque também a temática do desenvolvimento urbano e da 
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gestão democrática da cidade. Neste contexto de mudanças, o poder público passou a 

direcionar um olhar mais atento para o enfrentamento de problemáticas existentes em 

assentamentos precários, a fim de garantir a integração da cidade informal à cidade formal. 

Para tanto, foram desenhados e implementos diversos projetos de urbanização integrada, 

na medida em que estes combinam ações de infraestrutura, desenvolvimento comunitário, 

regularização fundiária e construção de equipamentos comunitários. A combinação dessas 

ações tende a potencializar os efeitos positivos de projetos de caráter multisetorial, como é o 

caso dos de urbanização integrada.  Em síntese, os referidos projetos contemplam ações 

destinadas a promover a melhoria das condições de habitabilidade de populações que 

vivem em assentamentos precários, objetivando, com isso, reduzir os riscos 

socioambientais, reduzir graus de vulnerabilidade social e de segregação socioespacial. 

Entretanto, o planejamento de ações desse tipo nem sempre garantem sua 

prática, o que pode ocorrer por motivos diversos, seja a falta de participação da população, 

seja a falta de contato efetivo do ente público com os munícipes. Assim, por mais que se 

tente efetivar uma perspectiva participativa para determinada política, nem sempre essa se 

torna possível, o que gera consequências como o descrédito por parte da população.  

Nem sempre, em todos os municípios, é possível contar com recursos humanos, 

infraestrutura e recursos financeiros adequados à formulação e implementação de políticas 

efetivas, de maneira que todos os fatores apontados como positivos em prol da 

descentralização quedam em elementos figurativos diante de cenários municipais 

estagnados que, muitas vezes, até formulam políticas efetivas, porém encontram entraves 

operacionais quando colocadas em prática. O caso tratado a seguir demonstra alguns 

possíveis catalisadores encontrados no planejamento de uma política de urbanização 

integrada, principalmente, no que tange à relação da municipalidade com a população, 

levando-se em conta a participação dos moradores no desenho das soluções e proposta de 

intervenção.  

Além disso, há o desafio de introduzir novas visões e práticas no que se refere 

ao planejamento, sobretudo quando se considerar que ainda há o predomínio na maioria 

dos municípios brasileiros de um padrão de planejamento 

setorializado/compartimentalizado. De certa maneira, a introdução de novas visões e 

práticas passa, necessariamente, pela redefinição das relações entre Estado-Sociedade e 

também dentro do próprio Estado (nos seus diferentes níveis), assim como dentro das 

gestões na formar dos relacionamentos entre os órgãos que compõem a máquina 

administrativa. Neste sentido, o estabelecimento de ações pautadas na interdisciplinaridade, 

na intersetorialidade e no trabalho em rede passa a ganhar relevo. Tais ações visam: i) a 
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passagem de um trabalho individual para um coletivo caracterizado por um multiplicidade de 

olhares e por reciprocidade nas relações; ii) um modelo de planejamento pautado em uma 

lógica intersetorial e permeável à participação do cidadão; iii) construção de um trabalho 

coletivo, no qual o Estado atua como mediador e não centralizador do processo de 

desenvolvimento. 

 

3  A COMUNIDADE DA ÁFRICA E O PROJETO ÁFRICA VIVA: UM PASSEIO PELA 

HISTÓRIA E PELO TERRITÓRIO 

 

A comunidade África localizada no Bairro da Redinha, município do Natal, Rio 

Grande do Norte, encontra-se assentada em uma Zona de Proteção Ambiental (ZPA 09 - 

Complexo de Lagoas e Dunas ao longo do rio Doce), estando sujeita a deslizamento e 

erosão em razão da sua localização em área de dunas móveis. Cabe destacar, ainda, que o 

entorno da Comunidade África constitui-se por tabuleiro costeiro, associado à vegetação 

típica dos sistemas dunares, apresentando espécies rasteiras e arbustivas. Além disso, a 

referida comunidade está definida, conforme Lei. 5.681/2005, como uma Área Especial de 

Interesse Social (AEIS). O processo de ocupação do bairro da Redinha se deu ainda na 

segunda década do século passado, sobretudo por pescadores e veranistas, os quais 

constituíram várias comunidades, dentre as quais a África, cujo nome foi originário de duas 

famílias negras (Silva e Nascimento) que se instalaram na fase inicial da ocupação das 

dunas. 

Essa ocupação irregular associada ao perfil socioeconômico das famílias 

residentes na Comunidade África favoreceu a emergência de problemas de inadequação 

ambiental, irregularidade urbanística e fundiária, e a configuração de um quadro de 

vulnerabilidade social que ao longo das décadas foi se agravando. Tal quadro caracteriza-

se, sobretudo, pela insuficiente oferta de infraestrutura urbana (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação), de equipamentos comunitários (escolas, 

creches, unidades de saúde, centro sócioassistenciais e de lazer) e precariedade 

habitacional. 

Ainda na década de 90, a Prefeitura do Natal elaborou um Plano de Ação (1993-

1996) visando a estruturação de programas de habitacional com foco prioritário para a 

população de baixa renda que residia em moradias precárias e para a definição de 

instrumentos de estímulo à produção privada de habitações de interesse social. De maneira 

particular, o referido Plano identificou e caracterizou as favelas existentes no município do 

Natal, totalizando 70. Desse universo a África foi apontada como prioridade 01 pelas 
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seguintes razões: ocupação de área de risco e com alto índice de insalubridade, tempo do 

assentamento superior a 05 anos e sem acesso a nenhum serviço de infraestrutura, ou que 

no máximo exista acesso à água e energia. Considerando o exposto, a África foi 

considerada prioritária para a implementação de ações de urbanização e regularização 

fundiária. (ARIMATEIA, 2006).  

Com isso, o município obteve recursos no âmbito do Programa Habitar Brasil 

BID (HBB) para realizar um conjunto dessas ações de maneira a enfrentar a problemática 

de inadequação ambiental, precariedade habitacional e urbanística e de oferta de 

equipamentos e serviços sociais. Combinado com recursos do referido programa, a 

Comunidade África também foi contemplada com recursos do PAT-PROSANEAR5 

(Programa de Assistência Técnica ao PROSANEAR), sendo que no âmbito deste programa 

as obras de intervenção foram iniciadas em 2005/2006. O quadro abaixo contém um 

detalhamento das ações do Projeto Integrado África Viva.  

Entre as ações previstas estavam a construção e/ou reforma de equipamentos 

sociais urbanos (escola, creche, unidade de saúde e centro multifuncional), a implantação 

de infraestrutura (drenagem, pavimentação, abastecimento de água e esgotamento 

sanitário), despoluição do Rio Doce, assim como a construção de moradias, a instalação de 

módulos sanitários e a realização de melhorias habitacionais6. Um componente essencial no 

âmbito do Projeto África Viva são as ações de desenvolvimento e organização comunitária 

previstas no âmbito do referido projeto, as quais são fundamentais em todas as etapas do 

mesmo. No que se refere à participação a mesma foi pensada e estimulada desde o 

momento inicial, no qual a proposta de intervenção era concebida. Essa concepção se deu 

de forma pactuada entre o poder público e a comunidade, revelando a importância do 

fortalecimento e da consolidação de processos de gestão democrática e participativo, 

sobretudo em projetos de natureza integrada em que o componente multi e intersetorial 

ocupa posição de destaque.  

 

                                                           
5 O Projeto de Assistência Técnica ao PROSANEAR (PAT-PROSANEAR) tem como objetivo geral a recuperação 
ambiental de áreas degradadas ocupadas por população de baixa renda, mediante a elaboração de projetos 
integrados de saneamento que contemplam: abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, 
sistema de drenagem, sistema viário, contenção de encostas, reassentamento de população e projetos 
complementares de equipamentos comunitários, paisagismo e iluminação pública. O PAT-PROSANEAR é 
resultado de uma parceria entre o Governo brasileiro e o BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento, e visa apoiar os Estados, Municípios e o Distrito Federal, na elaboração de Planos de 
Desenvolvimento Local Integrado – PDLI e Projetos de Saneamento Integrado – PSI englobando: Abastecimento 
de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem, Coleta de Lixo, além de Adequação do Sistema Viário, Contenção 
de Encostas e Reassentamento de população, áreas de lazer e mobiliário urbano de pequeno porte, se 
necessários, bem como, do Programa de Trabalho Social (PTS) integrado ao PDLI e PSI. 
6 Fonte: Projeto de Trabalho de Participação Comunitária – África Viva. Prefeitura do Natal/Unidade Executora 

Municipal/Programa Habitar Brasil BID – HBB, 2005.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A etapa de concepção do projeto integrado de urbanização da comunidade da 

África em Natal relaciona-se diretamente ao novo contexto de descentralização das políticas 

públicas iniciado no Brasil no período que sucedeu a nova ordem constitucional e 

democrática em 1988. A formulação dessa política é ainda um exemplo da inserção da 

comunidade como agente ativo e participativo, conferindo-a o papel de ator central na 

redefinição dos modelos de planejamento e gestão das políticas públicas. 

O presente artigo foca justamente a participação social privilegiada no projeto 

integrado de urbanização da comunidade da África. Para tanto, foi realizada visita de campo 

à comunidade a fim de conhecer a realidade local. Para fins de obtenção das informações 

essenciais à compreensão do contexto, realizaram-se duas entrevistas com atores da 

comunidade: a diretora da escola de Ensino Fundamental e uma liderança comunitária local 

que atuou como agente mobilizadora no projeto, moradora da África. Os questionamentos 

disseram respeito principalmente ao conhecimento dos atores acerca do projeto e à 

compreensão em torno das melhorias trazidas pelas ações do município. Além disso, foram 

levantados aspectos relativos à participação da comunidade no planejamento, mais 

especificamente na etapa de concepção e desenho da proposta de intervenção.  

De acordo com as informações coletadas, durante o planejamento das ações, 

houve um esforço de aproximação do município de Natal e da consultoria contratada com a 

comunidade. Assim, em razão da necessidade de contato próximo com os moradores da 

área, foram eleitos representantes locais, denominados mobilizadores para aproximar o ente 

municipal e a comunidade. Além disso, foram criados grupos temáticos para pensar o 

projeto, os grupos locais de participação comunitária discutiam as temáticas específicas, 

como saneamento, saúde e educação, para repassar as demandas locais à Prefeitura.   

Segundo a entrevistada que participou da mobilização com a comunidade, o 

projeto integrado de urbanização da comunidade da África consistiu em um amplo 

planejamento que visava a humanização da comunidade. Conforme relatou, anteriormente 

ao projeto, os moradores eram desassistidos, de forma que a concepção das ações já 

representaram um avanço na inserção dessa comunidade e na percepção dos moradores 

como agentes atuantes na melhoria local: 

 

Foi pensado tudo que a comunidade não tinha. Desde o orelhão, até uma escola. Eu 
sempre digo que eles se achavam excluídos. O projeto foi a parte de humanização 
daquela comunidade que não existia, eles eram totalmente desassistidos de tudo. 
Eles não tinham acessibilidades. Eles não tinham direito a chamar uma ambulância, 
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porque não conseguiam que a ambulância chegasse lá. Ainda falta muita coisa. Mas 
muita coisa já foi feito.  

A inserção da população local no planejamento das ações foi essencial para que 

a comunidade compreendesse as ações que futuramente seriam implementadas na área. 

Além disso, tal compreensão em torno das melhorias que as ações trariam possibilitou que 

algumas medidas fossem concretizadas, isso porque o contato dos mobilizadores com a 

comunidade facilitou as desapropriações necessárias às obras de fins coletivos. Ademais, 

em virtude de características locais, muitas vezes, o contato com os moradores facilitou a 

realização das obras de engenharia. Isso também evidencia a promoção e melhoria das 

condições de habitabilidade daquela comunidade, o que contribuiu para a redução de riscos 

socioambientais e o grau de vulnerabilidade social, fatores determinantes para o sucesso 

dos projetos integrados de urbanização. 

De acordo as informações obtidas, a comunidade era bastante atuante. A 

população recebeu responsabilidades: em cada rua foi eleito um representante e um 

substituto que deveria levar a demanda da rua para os mobilizadores. O município buscava 

sempre o contato aproximado marcando reuniões com os mobilizadores, além de manter 

uma espécie de escritório com estagiários e representantes na comunidade da África, 

tornando forte o elo entre o executivo municipal e a população. Conforme relatado, a 

comunidade era amplamente ouvida, sendo recebidas todas as demandas locais.  

A comunidade informal é expressa, ainda, pela violência e o tráfico de drogas 

bastante presentes. Apesar disso, no momento da formulação houve uma união muito 

intensa por parte dos moradores, o que possibilitou a inserção do poder público na 

comunidade. Acerca desse tema, a entrevistada mobilizadora informou: 

 

Em todo canto há. Mas eu acho que lá foi mais [...] houve mais uma conscientização 
da comunidade. Quando a gente ia fazer as reuniões, a gente convidava até o 
bandido. Ele era convidado também e ele participava. Camuflado, mas participava. E 
com relação a isso aí, eu achei bonito a união. Quando a gente foi fazer as 
tubulações, algumas ruas não ficavam com acesso e agente tinha que passar na 
casa de alguém. Não sei se vocês foram lá e viram, mas algumas ruas são bastante 
estreitas, da largura de uma manilha daquela. E assim, houve uma união que eu 
achei muito bonita a atitude deles.  

Conforme os relatos, poucas foram as ocorrências de imposições contrárias e 

depredações das obras implementadas, o que se pode atribuir à apropriação do projeto pela 

própria comunidade. Os moradores eram frequentemente ouvidos e procurados, justamente 

por ter maior conhecimento sobre os aspectos locais. Assim, contata-se o que a literatura 

definiria como uma efetiva minimização de desigualdades no que tange a busca por mais 

respostas e oportunidades para o planejamento. Isso é reflexo da postura adotada, a qual 
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põem-se a ênfase no modelo bottom-up em que os atores sociais são agentes atuantes na 

gestão das políticas públicas. 

O projeto foi interrompido por motivos diversos, sendo um deles, inclusive, a 

mudança de gestão frente ao município. Atualmente, a retomada das ações já foi iniciada e, 

nesse contexto, as ações de mobilização e participação social foram os primeiros aspectos 

a ser incentivados pela atual gestão, o que demonstra ser esse um elemento de grande 

relevância para os gestores envolvidos desde o início com o projeto integrado de 

urbanização da comunidade da África.  

Até hoje, os agentes que participaram do projeto enquanto mobilizadores são 

procurados pela comunidade para buscar informações sobre a retomada do projeto, 

demonstrando que a atmosfera participativa que se inseriu na comunidade da África foi 

plenamente efetiva.  

O Projeto África Viva revela, ainda, a importância da participação da comunidade 

no desenho de soluções para problemas de natureza multissetorial que precarizam e 

comprometem a qualidade de vida nos assentamentos precários. Nesse sentido, o 

planejamento das políticas públicas deve buscar consolidar práticas e ações multi e 

intersdisciplinares de maneira a abarcar a complexidade da questão social no espaço 

urbano.  
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