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No Brasil, a partir da década de 70, a expansão urbana e a falta de planejamento 

das cidades, que já não comportavam o grande contingente populacional, geraram o 
“caos urbano”, verificável nos aspectos físico, político e social, limitando as possibilidades 
de moradia para os segmentos de renda mais baixa e acirrando as desigualdades entre 
as diversas classes sociais. A lógica da especulação imobiliária transforma a utilidade do 
solo, que perde o seu caráter social ao ser transformado em mercadoria, atingindo preços 
exorbitantes para o poder de compra da maioria da população. O Recife, por sua vez, não 
foge a essa lógica, já que contradições urbanas permeiam toda a sua história. A 
população destituída de qualquer direito a usufruir o solo, equipamentos e bens coletivos 
existentes na cidade, foram obrigadas a inventar alternativas de sobrevivência e lutar pelo 
direito à moradia. Um dos frutos desta luta foi, sem dúvida, o PREZEIS (Plano de 
Regularização das Zonas Especiais de Interesse Social), criado por iniciativa dos 
movimentos populares, em 1987, para garantir a gestão democrática do planejamento e 
da execução de uma política urbana voltada para viabilizar a função social da cidade, 
baseada na co-gestão e na partilha de responsabilidades. A Lei do PREZEIS representou 
um marco histórico na luta urbana, pois pela primeira vez um projeto de lei elaborado pelo 
povo havia sido aprovado e, antes mesmo da Constituição Federal de 1988, reconhecia o 
direito social à moradia acima do direito à propriedade, ou seja, “defendia o princípio de 
que a terra existe para morar e não para ser fonte de lucro e especulação” (PREZEIS: 
Manual para Lideranças, 1997:6). Assim, o objetivo deste trabalho é descrever o 
desenvolvimento histórico do PREZEIS, avaliando este modelo de política pública, a partir 
da visão dos atores envolvidos (segmento popular, poder público e ONG’s). Os resultados 
foram obtidos a partir de uma metodologia qualitativa, baseada em uma pesquisa 
documental, bibliográfica e de campo, que se constituiu de uma análise de entrevistas 
com técnicos do poder público, lideranças do segmento popular e técnicos de 
Organizações Não-Governamentais, e observação participante nas reuniões do Fórum do 
PREZEIS, das Câmaras temáticas de Urbanização e Legalização, e das COMULs 
(Comissão de Urbanização e Legalização da Posse da Terra). Alguns resultados podem 
ser destacados, como por exemplo: a criação de novas áreas em ZEIS (Zonas Especiais 
de Interesse Social), garantindo a permanência da população no local de moradia, 
tornando-as menos vulneráveis às pressões imobiliárias e viáveis as intervenções de 
urbanização e legalização da posse de terra; a população passou a ser consultada nas 
diversas fases do planejamento e das ações nas ZEIS, a partir da criação das COMULs e 
do Fórum do Prezeis. Por sua vez, as dificuldades enfrentadas são: imobilismo 
burocrático causado pela ausência de vontade política; desmobilização da população, 
ausência de recursos financeiros, que garantam a capacidade de promoção da 
urbanização e legalização dos assentamentos, o que acaba limitando a transformação de 
novas áreas em ZEIS e a instalação de novas COMUL, entre outros. Conclui-se que os 
movimentos sociais urbanos no Recife conquistaram importantes vitórias, a partir da 
criação e efetivação do PREZEIS, que atualmente é um dos principais processos de 
participação popular, na tentativa de tentar reverter uma tradição histórica, marcada por 
um espaço público com práticas clientelistas e autoritárias, para um espaço de repre-
sentação dos diversos interesses da sociedade local. 
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Com o fim da ll Guerra Mundial, consolida-se um modelo de desenvolvimento 

nos países capitalistas que tem como ponto central o crescimento econômico e 

a acumulação do capital. Esse crescimento econômico, baseado 

fundamentalmente na expansão industrial e no consumo, tem fortes 

rebatimentos sobre a urbanização nestes países, resultando na decomposição 

das estruturas sociais agrárias e na imigração da população rural para os 

centros urbanos.  

O urbano redimensiona-se como centro das atividades humanas e como ponto 

focal dos processos políticos e econômicos. As cidades tornam-se centros de 

gestão e de acumulação do capital organizado em escala planetária, núcleos 

de comandos de uma vasta rede que integra o urbano e o rural.  

“A falta de planejamento das grandes cidades do mundo 

inteiro, especialmente nos chamados países do Terceiro 

Mundo, longe de constituir um elemento demonstrativo de 

incapacidade das elites dirigentes, é mais uma alternativa que 

tais segmentos sociais encontraram para ampliar seu domínio 

e sua exploração sobre as demais classes”. (HOHLFELDT 

apud CASTRO, 1985:5). 

No Brasil, o desenvolvimento do país está ligado a sua urbanização, na medida 

em que foram as cidades os centros propulsores do crescimento da economia 

nacional. A urbanização brasileira, segundo Schmidt e Farret (1986), apresenta 

duas peculiaridades. A primeira diz respeito a sua vinculação com o processo 

de industrialização, onde uma pequena parte da população tinha suas 

atividades vinculadas diretamente às atividades industriais. A segunda diz 

respeito ao importante papel desempenhado pelo Estado, cuja presença na 

estruturação do território brasileiro confunde-se com a história do país. 
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A produção da cidade, de seus equipamentos e serviços, se faz privatizando os 

espaços públicos, submetendo-os aos interesses do capital e à lógica do 

mercado, que não dispensa a necessária atenção aos interesses dos cidadãos 

e a melhoria de sua qualidade de vida. Dessa forma: 

 “O solo passa a ter um preço, porque é encarado como 

capital e, assim, é adquirido como investimento para gerar 

renda, assumindo status de meio de produção, apesar de, na 

realidade ser um fator de produção. O solo extrai, ainda, valor 

do trabalho alheio, fazendo com que toda a sociedade 

contribua para a sua valorização. Esta valorização do solo é 

fruto do trabalho social, porém, sua apropriação se dá de 

modo privado” (SILVA. M, 1989:28). 

 

Confirmada como o lugar e condição necessária à acumulação, a cidade vai 

refletindo o processo de desenvolvimento implantado. O resultado é a 

polarização da estrutura urbana: de um lado, a cidade “legal”, representada 

pela existência de serviços urbanos de qualidade e ocupada pelas classes 

dominantes; de outro a cidade “ilegal’, o” vale tudo jurídico e urbanístico muito 

propício à expansão de favelas e loteamentos periféricos “(SANTOS, 

1982:105)”. 

O Recife, por sua vez, não foge a essa lógica, já que contradições urbanas 

permeiam toda a sua história. Nascida de um pequeno povoado de 

pescadores, “Povoação dos Arrecifes”, a cidade foi palco de inúmeras disputas 

pela pouca terra firme disponível e da luta dos moradores para roubar espaço 

das águas. A velocidade da expansão urbana acentuou a disputa pelo território 

e a luta contra os grandes proprietários de terra, iniciada ainda no século XVIII, 

quando a classe operária, biscateiros e desempregados aterraram os mangues 

e construíram mocambos e palafitas.  

De acordo com Cezar e Costa (1992), em 1913 foi realizado um censo na 

cidade do Recife, onde se constatou que os mocambos representavam 43% 

das habitações da cidade, chegando a 67% na década de 40, situação 

agravada pelo crescimento populacional da ordem de 46% entre os anos 20 e 

40 sem a contrapartida na oferta de bens e serviços coletivos. 

É a partir deste período que o Estado e a sociedade começam a se preocupar 



com a problemática urbana, devido à proliferação de doenças e ao aspecto 

estético da cidade; criando um plano de ordenamento da cidade, baseado em 

princípios higienistas, já que as favelas eram consideradas um perigo sério 

para a população mais favorecida. 

O Estado procurava politizar o espaço urbano, mas as questões sociais ainda 

eram tratadas como caso de polícia. A proliferação dos mocambos não era 

analisada como conseqüência de um processo de crise socioeconômica da 

região, mas como responsável pela deterioração do padrão de vida da 

população, pela concentração urbana e pelo êxodo rural. “A própria expressão 

contra o mocambo refletiu a ira e o desprezo que a classe privilegiada tinha 

pelo fenômeno no seu aspecto físico”. (BEZERRA, 1965:33). 

A população expulsa das áreas nobres da cidade, passaram a ocupar morros e 

alagados sem as menores condições de salubridade ou segurança, sendo 

agravadas as condições de vida, principalmente as relacionadas ao transporte, 

segurança, educação e saúde. Chegando a uma situação caótica nos anos 60, 

onde menos da metade da população dispunha de água potável, apenas 25% 

contava com esgoto sanitário e a população favelada equivalia a 50% da 

população total, sem contar as famílias que residiam em habitações precárias, 

mas não tratadas como favelas. 

A ausência de condições dignas de vida e a negação dos direitos resultam em 

ações coletivas que reivindicam do Estado o cumprimento das demandas e 

originam um processo de luta permanente pela transformação das estruturas 

sociais por parte dos setores excluídos da sociedade, através das Associações 

de Bairro e Liga dos Moradores. 

A história do Movimento de Bairro do Recife tem início, em 1931, com o 

registro em Cartório da Liga dos Proprietários da Vila de São Miguel 

(Afogados), cujo objetivo era congregar debaixo de uma mesma bandeira, sem 

distinção de cor, nacionalidade, credo político ou religioso todos os 

proprietários pobres da Vila São Miguel. 

Revoltados com a maneira como é tratado pelo governo, o povo intensifica as 

lutas e ocupações por todas as décadas de 40 e 50, fundando diversas 

Associações de Bairro, apoiadas pelo Partido Comunista. São criados os 

Comitês Populares e Democráticos de Bairros; a Sociedade Mixta Largo do 

Viveiro de Afogados; a Sociedade Beneficente Mixta 30 de Setembro, em 



Mustardinha; a Sociedade dos Proprietários do Largo dos Pescadores da 

Estrada dos Remédios, entre outras que não possuíam registro em cartório, 

mas que existiam de fato. Todas elas visavam à posse de terra e reivindicavam 

por equipamentos coletivos e melhoria da qualidade de vida das comunidades 

carentes, pressionando o poder público através de abaixo-assinados, reuniões 

com secretários e prefeitos e atos públicos. 

Assustados com a organização dos movimentos urbanos, o Estado decide 

tomar alguma providência para conter a insatisfação popular, pois o povo na 

rua é uma grande ameaça a manutenção da ordem vigente. 

É assim que Pelópidas Silveira (vice-governador 1958 e prefeito 1962) e Miguel 

Arraes (prefeito 1959 e governador 1962) estimulam as Associações de 

Bairros, as audiências populares nos bairros e o Movimento de Cultura Popular 

(MCP) facilitando as reivindicações e as negociações dos conflitos de 

propriedade.  Arraes defendia que as organizações populares deveriam realizar 

o encadeamento de contradições em profundidade, situando os problemas em 

um contexto mais geral. Não se pretendia dar 

“Ao povo a impressão de que seus problemas estão sendo 

resolvidos com uma escola ou chafariz, que isso não vale 

absolutamente nada que o que vale é lutar para resolver os 

problemas nacionais, sem os quais teremos uma periferia 

cada vez maior, meninos sem escolas, povo sem saúde. O 

problema não é do Recife, é o problema do Brasil”. (Arraes 

discursando para camponeses, 1963, apud ETAPAS, 

1989:24). 

 

O bom relacionamento entre a Prefeitura do Recife e o Movimento de Bairro 

possibilitou um avanço na participação popular. Esta postura de Pelópidas 

Silveira e Miguel Arraes, de priorizar a questão social, especialmente as 

populações mais pobres se deu “por força de seus projetos políticos e por suas 

bases de sustentação” (Cezar apud Silva et all, 1988:15). 

Os movimentos de bairro fortalecidos pela conjuntura nacional, criam em 1963, 

a Federação dos Bairros do Estado de Pernambuco (FABEP), a qual se 

constituiu na articulação das associações de bairro, sociedade e 



administrações dos governos da Frente Popular. 1 

Só que este relacionamento entre a prefeitura e o povo encontrou inimigos na 

Câmara de Vereadores e nos órgão públicos, que acusavam o movimento de 

bairro de subversão e comunismo. Um deles foi o governador Cid Sampaio- já 

rompido com o prefeito Miguel Arraes, que disputava a eleição para o governo 

do Estado- e pretendia neutralizar a influência do Partido Comunista através da 

criação de outras organizações como a União dos Bairros do Recife (UBR) e 

das Uniões de Moradores. 

O processo de criação da UBR foi totalmente inverso ao da FABEP. Enquanto 

a FABEP congregava as entidades já existentes, a UBR promovia a criação 

das entidades nos bairros, e a ela podiam se associar qualquer pessoa de 

forma individualizada. Na verdade, o que estava por trás da UBR era a 

intenção de controlar as organizações instaladas nos bairros e impedir a 

entrada de comunistas intenção esta explícita em seus estatutos. 

Mas a vitória de Miguel Arraes no governo, permite que a FABEP realize o 1º 

Encontro de Associações de Bairro, que resultou na Carta de Reivindicações 

dirigida ao prefeito e ao governador, dentre as quais são abordadas 

reivindicações referentes a saúde, alimentação, água, transporte, saneamento 

e habitação; e a ampliação da participação popular nas decisões políticas do 

Estado e do Município. Este Encontro resultou na criação do Conselho das 

Associações de Bairro e o Conselho de Planejamento do Município passou a 

ter representação na FABEP. Mas a continuidade das ações da FABEP é 

interrompida pelo golpe militar. 

Tem início, então, a época da repressão. Considerando as organizações 

populares como caso de polícia, o Estado fecha os canais de comunicação e 

veta a participação da população nas decisões políticas, desarticulando estes 

movimentos. 

O regime militar instala um modelo de desenvolvimento que privilegia o capital 

internacional, o que resulta no endividamento do país. O êxodo rural acelera-

se, os equipamentos sociais não contemplam suficientemente a população 

                                                 

1
 A Frente Popular ou Frente do Recife constituía-se em uma aliança político-partidária entre comunistas, 

socialistas e correntes de esquerda independentes (PSB, PTB e PCB), na qual faziam parte Arraes, 

Pelópidas e Cid Sampaio.  



pobre, triplica o número de favelas, cresce a especulação imobiliária e o 

Nordeste passa a ser palco dos investimentos do governo que visam incorporá-

lo ao processo de desenvolvimento do país. 

Mas, a partir de 74, o Estado não consegue mais controlar a insatisfação de 

amplos setores da sociedade. É nesse período que os Movimentos de Bairro 

voltam a se mobilizar, reivindicando o fim do regime militar. 

Mesmo com perseguições, surgem as primeiras articulações dentro do 

Movimento de Bairro: Movimento Terras de Ninguém de Casa Amarela (1975), 

União dos Pobres Sem Casa de Jaboatão (1977) e a Pró-Federação de Casa 

Amarela (1979), tendo os movimentos características centrais como “a relativa 

autonomia em relação aos partidos políticos e às formas tradicionais de 

atendimento às demandas sociais” (Silva et all, 1988:16). 

Os Movimentos Sociais urbanos ainda são fortalecidos, neste período, pela 

Igreja Católica do Recife, através de Dom Hélder, que trabalhou a questão da 

organização popular e da participação como instrumento da ação política e 

pedagógica. 

“A participação não é vista somente como uma forma de 

integração de uma população que está fora do 

desenvolvimento para que venha a participar dele, mas 

principalmente, como um processo de tomada de consciência 

enquanto cidadão, pobre, carente e excluído que, a partir de 

então, começa a compreender que deve ele próprio tomar a 

decisão de intervir e participar da questão pública” (Soler, 

1996:26). 

 

Diante das reivindicações dos movimentos para o Estado assumir as carências 

dos serviços de bens de consumo coletivo, este utiliza estratégias para adiar o 

enfrentamento dos problemas emergentes. Uma delas foi apropriar-se do 

discurso dos movimentos, falando em “abertura”, “participação” e “transição 

democrática”. Assim, Gustavo Krause ao assumir a prefeitura do Recife, em 

1978, enfatiza a participação e o compromisso com os pobres no seu discurso 

de posse. 

“É meu compromisso buscar a melhoria da qualidade de vida, 

principalmente das populações de baixa renda, porque o 

bem-comum é o fim maior do exercício do poder (...). É meu 



compromisso que o povo não me fará pedidos porque me 

anteciparei na satisfação de sua vontade. (...) o governo se 

fará da cidade para a prefeitura e não da prefeitura para a 

cidade. O povo é fonte de poder e o Governo instrumento de 

sua vontade”.2 

 

O prefeito, mesmo “nomeado”, assume estratégias distintas dos que 

anteriormente haviam ocupado o poder durante o regime militar. Estes tipos de 

estratégia são utilizados devidos os protestos da Sociedade Civil, que faz com 

que o governo institua um projeto nacional de “Desenvolvimento com 

Participação”, para amenizar a pressão popular crescente. 

Gustavo Krause, baseado no Projeto Político Nacional, faz da antecipação às 

reivindicações populares, o ponto central do seu governo. Logo ao tomar 

posse, realizou o 1º Encontro de Entidades de Moradores: “Levante a mão e 

defenda seu bairro” para que fossem apresentados os principais problemas e 

reivindicações da comunidade. Mas a Prefeitura não esperava que as 

entidades chegassem articuladas e com um único documento de reivindicação, 

por isso não realizou eventos semelhantes e pouco atendeu às reivindicações. 

Mesmo com uma proposta de “democracia” de cima para baixo, os tempos 

mudavam. O Governo descobriu que a solução para acabar com as favelas 

seria urbanizá-las, por isso, o Governo Federal criou o PROMORAR (Programa 

de Erradicação de Sub-Habitação) e o leva para Brasília Teimosa, Coelhos e 

Coque. 

No entanto, o governo desejava, através deste projeto, acelerar a valorização 

imobiliária das áreas. Mas Brasília Teimosa se organiza e, com a ajuda de 

movimentos aglutinados em torno da Igreja, apresenta ao poder público uma 

proposta alternativa de urbanização: o Projeto Teimosinho, propondo a 

regularização fundiária em favor dos ocupantes e a urbanização da área, com 

programas de saneamento e habitação.  

Ainda em 1979, é elaborado pelo governo o Plano Diretor da Cidade para 

servir de base à ação em assentamentos de baixa renda. E em 1981, o 
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governo coloca em prática o Plano de Desenvolvimento através da criação de 

Núcleos de Planejamento Comunitário (NPC), os “barracões”, onde se dava o 

contato direto da Prefeitura com os bairros. Deveriam desenvolver atividades 

de apoio social e funcionar como balcão de emprego. Eram responsáveis por 

captar e receber as pressões da população, controlando os possíveis 

protestos, manifestações e passeatas. 

“Era a Prefeitura no bairro, evitando que a pressão urbana 

ganhasse o palco da cidade. O povo na rua é sempre uma 

ameaça, pois evidencia, torna público, de muitos, problemas 

e carências que o poder público prefere manterem 

guardados, particularizados, individualizados. Isso sem 

considerar os desdobramentos político-partidários que as 

manifestações populares propiciam”. (Silva et all, 1988:18). 

 

A Prefeitura, percebendo o movimento de (re) organização dos bairros, 

antecipa-se e cria os barracões, utilizando o discurso de incorporar a 

população de baixa renda ao planejamento e ações da Prefeitura do Recife. 

Mas “incorporar a população de baixa renda” tem um duplo sentido, como diz 

Silva et all (1988), lança o imaginário reconhecimento do poder público pelas 

causas urbanas, resultando na diminuição da pressão popular; e passa a 

imagem de “transparente” e que atende às reivindicações da população 

quando for “possível”. Este discurso resulta na transformação de lideranças 

como porta-voz de um Estado que reconhece as pressões e que quando não 

as atende é porque não foi “possível”. 

Mesmo com a tentativa de cooptação dos movimentos por parte da Prefeitura, 

há na década de 80, uma explosão dos movimentos sociais no Brasil e, 

conseqüentemente, no Recife. Surge o Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana (MNRU) representando a emergência de novas formas de luta política, 

através de novas relações entre movimentos sociais e o plano jurídico-

institucional. 

Os movimentos populares urbanos voltam a se articular e criam federações de 

bairros, como a FEACA em Casa Amarela, e federações de todas as 

assembléias de bairros, como a FEMEB, sendo assessorados pelas 

Organizações Não-Governamentais (ONGS) de Recife que começam a 



trabalhar a questão urbana. São criados também a Assembléia dos Bairros; a 

Reunião dos Conselhos e Associações de Moradores do Setor Sul, na 

Imbiribeira; e a Comissão de Luta do Ibura, que mobilizam milhares de pessoas 

em passeata até o Palácio do Governo reivindicando melhorias e respeito para 

com as comunidades pobres. E é realizado um Congresso em Recife 

promovido pelo Movimento de Defesa dos Favelados (MDF), de São Paulo, 

que consegue reunir mais de 150 favelas de Pernambuco. 

Respondendo às pressões destes movimentos é sancionada, em 1983, a Lei 

de Uso e Ocupação do Solo Urbano (LUOS Nº 14.511) que dividiu a cidade em 

várias zonas: comercial, industrial, residencial, preservação ambiental e 

especial de interesse social. Foi a primeira vez que o governo reconheceu 

formalmente a existência das favelas. Até então, elas não eram consideradas 

no planejamento urbano e consideradas como cidade informal. 

Na época foram classificadas 27 áreas como ZEIS, sobre as quais deveria 

promover a regularização fundiária, ações de urbanização e sua integração à 

estrutura urbana. No entanto, a LUOS não dispunha de instrumentos que 

inibissem a especulação imobiliária, embora reconhecesse as características 

particulares daqueles assentamentos e propunha a regularização jurídica e a 

integração à cidade formal, 

Além disso, a LUOS reconhecia apenas 27 áreas como ZEIS, dentro de um 

universo estipulado de 200 favelas, deixando o restante destituído de 

instrumentos legais de acesso ao solo e benefícios urbanos, e demonstrando a 

estratégia implícita do mercado imobiliário. E não garantia a participação e o 

controle da população sobre os desdobramentos dos processos de urbanização. 

Em 1983, assume a prefeitura do Recife Joaquim Francisco, que não segue a 

linha de trabalho junto aos bairros populares como Gustavo Krause. Pelo 

contrário, a cidade passa a ser governada e as problemáticas urbanas 

decididas de forma globalizante. “Não se detecta nenhuma estratégia política 

específica de conquistar ou arregimentar, para o jogo político, o Movimento de 

Bairro” (Silva et all, 1988:20). 

Só depois de muita luta é que a Prefeitura começou a urbanizar e legalizar as 

ZEIS Coque, Brasília Teimosa e Coelhos. Mas nas outras nada acontecia e as 

favelas continuavam aumentando. 



Cansadas de esperar pelo Poder Público, o Movimento Popular, assessorado 

pela Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, elabora um projeto de lei que 

definia normas e métodos para urbanizar e legalizar todas as ZEIS e para 

possibilitar a transformação de outras áreas em ZEIS3, visando a 

regulamentação do art. 14 da LUOS4. 

No dia 11 de março de 1987, a Câmara dos Vereadores aprovou o projeto de 

Lei do PREZEIS (Nº 14.947). Mas na negociação com o poder público o texto 

original perdeu três dispositivos importantíssimos: a obrigação explícita do 

Município para cumprir as determinações das COMULs; aprovação por decurso 

de prazo dos pedidos de remembramento ou desmembramento de lotes nas 

ZEIS; e a responsabilidade da prefeitura em arcar com o ônus decorrentes 

desta lei. 

A aprovação da Lei do PREZEIS tornou-se um marco no Brasil, pois pela 

primeira vez um projeto de lei elaborado pelo povo havia sido aprovado e 

porque, antes mesmo da Constituição Federal de 1988, o PREZEIS reconhecia 

o direito social à moradia acima do direito à propriedade, ou seja, “defendia o 

princípio de que a terra existe para morar e não para ser fonte de lucro e 

especulação” (FASE, 1997:6). 

As ZEIS passaram a ser regidas pelo Plano de Regularização das Zonas 

Especiais de Interesse Social que fixou normas, procedimentos e a estrutura de 

gestão, visando promover a urbanização e a regularização fundiária das áreas, 

definidas como “assentamentos habitacionais populares, surgidos 

espontaneamente a partir de ocupações em áreas públicas e privadas, não 

dispondo de infra-estrutura básica de urbanização e sem ter a sua situação 

fundiária regularizada5” (FASE, 1997:6). 

O PREZEIS instituiu o princípio de que deveriam ser respeitadas as 

características locais das comunidades, garantindo a permanência das 

                                                 

3 A construção deste projeto de lei teve como base o Projeto Teimosinho, aplicado em Brasília 

Teimosa. 
4 O artigo 14 da LUOS tratava da necessidade de serem estabelecidas normas urbanísticas e 

de regularização jurídica visando a integração das ZEIS na estrutura urbana. 

 



ocupações, desde que as áreas oferecessem condições de serem urbanizadas 

e legalizadas; possibilitou a transformação de novas áreas em ZEIS6 

garantindo a sua participação na estrutura de gestão do PREZEIS, tornando 

menos vulneráveis as pressões imobiliárias e viáveis as intervenções de 

urbanização e legalização da posse de terra; a população passou a ser 

consultada nas diversas fases do planejamento e ações de urbanização e 

regularização fundiária nas ZEIS, através das Comissões de Urbanização e 

Posse de Terra (COMULs) e do Fórum do PREZEIS. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Lei do PREZEIS 

ganhou um importante instrumento na luta pela democratização da cidade. A 

inclusão dos artigos 182 e 183, compondo a Política Urbana foi um dos pontos 

que mais fortaleceu juridicamente o PREZEIS, visto que o artigo 182 

estabeleceu que a política de desenvolvimento urbano, executada pelos 

municípios, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, tendo como 

instrumento básico desta política o Plano Diretor. O artigo 183, por sua vez, 

abriu a possibilidade de regularização das favelas, vilas, alagados ou invasões. 

Ressalta-se que a criação da lei do PREZEIS em si, não foi determinante para 

efetuar mudanças, de imediato, nas relações da instituição com a sociedade 

civil. Marinho et all (1995) refuta que as mudanças institucionais promovidas 

nos modelos políticos e administrativos de formulação de políticas públicas 

baseadas no discurso de descentralização e participação, ainda não são 

capazes de responder às expectativas de efetividade, pelo fato do processo de 

democratização, entre os anos 80 e 90, ter sido acompanhado por uma 

acirrada crise que inviabilizou os investimentos capazes de satisfazer as 

demandas. E o PREZEIS, enquanto experiência institucional de participação 

seguiu as tendências emergentes da democratização. 

“A institucionalização de canais de participação é um 

                                                 

6 Para a transformação de novas áreas em ZEIS são requisitos indispensáveis o uso predominantemente 

residencial; a tipologia habitacional ter característica predominantemente de baixa renda; haver 

precariedade ou ausência de serviços de infra-estrutura básica; a renda familiar média deve ser igual ou 

inferior a três salários mínimos; e possuir densidade habitacional inferior a trinta residências por hectare.  

 



processo que se constrói coletivamente, através do qual vai 

se criando uma nova cultura política e democrática (...). Mais 

do que uma formalidade, os canais de participação, deve 

contar com forte determinação e vontade política do governo, 

para que a construção conjunta dessa nova cultura política 

seja possível” (Freire et all, 1998: 61). 

Pela necessidade de construção de um formato institucional mais eficiente e 

almejando resultados visíveis no planejamento e implementação de ações, foi 

realizado o Seminário “O PREZEIS na atual conjuntura”, promovido em 1993, 

que avaliou o programa e resultou na reformulação da Lei do PREZEIS, 

aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo Executivo sob o Nº 

16.113/95. 

A aprovação do Estatuto da Cidade7, em 1991, após 11 anos de negociações e 

adiamentos, é outra lei que contribui para o fortalecimento do PREZEIS, pois 

reúne importantes instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos que podem 

garantir efetividade ao Plano Diretor8. 

“Encarregada pela constituição de definir o que significa 

cumprir a função social da cidade e da propriedade urbana, 

a nova lei delega esta tarefa para os municípios, oferecendo 

para as cidades um conjunto inovador de instrumentos de 

intervenção sobre seus territórios, além de uma nova 

concepção de planejamento e gestão urbanos” (Rolnik, 

2001:5). 

O Estatuto da Cidade, além de obrigar os municípios a elaborarem seus Planos 

Diretores, ainda impõe leis municipais para aplicação de penalidades à terra 

urbana ociosa, para circunscrever as áreas onde incide o direito de 

                                                 

7 Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. 
8 O Plano Diretor estabelece as diretrizes gerais em matéria de política urbana de um município 

e é obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes; para aquelas com menos 

moradores, mas localizadas nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, áreas de 

interesse turístico e de impacto ambiental; e para os casos em que a Prefeitura deseja 

combater a especulação imobiliária. Ele prevê o combate à especulação imobiliária, a 

democratização do acesso à terra e o dispõe de diversos instrumentos para tornar a cidade 

mais justa. 



preempção9, para cada uma das operações urbanas consorciadas, para a 

autorização da transferência do direito de construir e para a definição dos 

empreendimentos e atividades que demandam estudo de impacto de 

vizinhança. Também é imposto ao município um novo e complexo sistema de 

atuação na questão urbana, marcado pelo princípio da gestão democrática10. 

Todavia, a aprovação desta lei, é apenas um primeiro passo para que os 

brasileiros tenham assegurado o seu direito a cidades sustentáveis, entendido 

pelo próprio texto da lei como envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, 

ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 

É apenas um primeiro passo porque todos os instrumentos trazidos pela nova 

lei demandarão a edição de leis municipais que os implementem. 

“O município é, por excelência, o lócus de solução dos 

problemas urbanos. Os legisladores federais devem apenas 

criar o suporte jurídico para a atuação das municipalidades 

na questão urbana, jamais impor modelos fechados que 

dificultem ou impeçam que a execução da política de 

desenvolvimento urbano seja concretizada de diferentes 

formas, segundo as peculiaridades de cada local. A opção 

que permeia todo o texto do Estatuto da Cidade de traçar 

diretrizes, regras básicas, e delegar uma série de atribuições 

aos municípios é, inegavelmente, uma opção justa e 

tecnicamente correta” (Câmara dos Deputados, 2001:116). 

 

O PREZEIS, enquanto produto social, é resultado de conflitos, interesses 

antagônicos entre as diferentes classes sociais e contradições que permeiam a 

sociedade capitalista. Diante disto, a construção de processos participativos e 

democráticos, não é uma tarefa fácil, pressupondo aprendizagem constante 

                                                 

9 Ó Direito de Preempção ou de Preferência dá ao município a prioridade para a compra de um 

imóvel antes que seja colocado à venda. 
10 A Gestão Democrática da Cidade é entendida como forma de planejar, produzir, operar e 

governar as cidades e povoados, garantindo o acesso à informação, à participação, ao controle 

social sobre os processos decisórios em vários campos e ao fortalecimento do poder local. 



dos diversos atores sociais. Implica desenvolver uma batalha diária contra o 

autoritarismo, clientelismo, fisiologismo e ainda pouca transparência das 

administrações públicas. 

Diante disto, vários são os obstáculos a serem enfrentados. O maior dos 

obstáculos é a falta de recursos financeiros para atender às demandas. 

Embora haja um acordo com a Prefeitura do Recife para um repasse de 1,2% 

da arrecadação tributária do município, o Fundo se mantém inconstante, 

seguindo circunstâncias não controladas pelo seu gestor oficial, o Fórum do 

PREZEIS, que não tem se apropriado adequadamente dos instrumentos de 

controle que a legislação oferece. 

Por deter-se, durante anos, ao Fundo do PREZEIS, ignorando a existência de 

inúmeros recursos além do nível municipal e, embora tendo uma perspectiva 

estruturadora de urbanizar a área, o PREZEIS agiu de forma pontual e 

paliativa, resultando em um leque de áreas que já deveriam estar totalmente 

urbanizadas e legalizadas11. 

A insuficiência de recursos ainda é um fator que limita a transformação de 

novas áreas em ZEIS e de que sejam instaladas novas COMULs. O Recife 

possui cerca de 500 favelas, mas apenas 66 são consideradas ZEIS e 36 

destas têm COMULs instaladas.  

“Tomando em conta a expansão proporcional do número de 

COMULs, o PREZEIS levanta sinais de esgotamento 

gerencial, não apresentando condições de incrementar o 

percentual de ZEIS efetivas e, por extensão, de oferecer 

respostas significativas ao universo geral dos 

assentamentos populares  passíveis de transformação em 

ZEIS” (Marinho et all, 1995:103) 

No entanto, o problema não é ampliar a capacidade gerencial para 

simplesmente criar novas ZEIS e instalar novas COMULs, mas em acelerar a 

capacidade de promoção da urbanização e legalização dos assentamentos, o 

que depende de um incremento financeiro e de uma agilização institucional, 

reduzindo o ciclo de vida das COMUL, criando novas em substituição às mais 

                                                 

11
 Nestes 15 anos de PREZEIS, apenas uma área foi urbanizada e legalizada: Coronel Fabriciano. 



antigas. 

No sentido de suprir essa deficiência orçamentária, o Fórum do PREZEIS 

conseguiu captar recursos para obras de urbanização pelo BNDES, HABITAR-

BID e Secretaria de Saneamento12. E, para auxiliar na busca de novos 

recursos, a URB-Recife elaborou um banco de dados de projetos de ações a 

serem desenvolvidas nas ZEIS. 

Um outro desafio enfrentado pelo PREZEIS, diz respeito à capacitação técnica 

e política dos atores sociais integrantes, especialmente das lideranças 

comunitárias. 

Em 1993, Luis de la Mora, já ressaltava que uma das maiores fragilidades dos 

representantes populares no PREZEIS era o desequilíbrio que se iniciava no 

domínio da linguagem e do conhecimento técnico. Constatou também que no 

universo de 34 representantes comunitários apenas 9 (26,5%) estavam bem 

preparados para uma compreensão dos problemas e participação significativa 

na formulação de propostas. 

Hoje, este quadro não é muito diferente. As instâncias do PREZEIS, ao invés 

de se constituírem em espaços de discussão e encaminhamentos visando a 

melhoria das áreas e do funcionamento do próprio sistema, têm sido marcadas 

por críticas, denúncias e brigas entre as próprias lideranças. 

Azevedo (2002) considera que os setores populares têm dificuldade de 

massificar as lutas pelas políticas sociais e constituir alianças duradouras e 

hegemônicas capazes de viabilizar suas implementações devido ao Estado 

implementar políticas públicas regulatórias13. Essas políticas, ao cortarem 

transversalmente a sociedade, afetando de maneira diferenciada pessoas 

pertencentes a um mesmo segmento social, dificultam a formação de alianças 

duradouras e bem definidas; e, embora distribua para a maioria da população 

alvo benefícios difusos, as políticas regulatórias explicitam perdas e limitações 

para indivíduos ou pequenos grupos. 

                                                 

12
 Secretaria de Saneamento: Mangueira, Mustardinha e Aritana. 

13 As políticas sociais brasileiras são caracterizadas por sua setorialidade, isto é, tem como alvo 

certas categorias específicas da população; não são de acesso universal e possuem caráter 

compensatório, ou seja, não atingem os problemas na “raiz”. 



É observada também, nos últimos anos, a crescente identificação político-

partidária das lideranças comunitárias com uma ampla gama de parlamentares 

e partidos políticos. Isto resulta em uma briga e uma desagregação entre as 

lideranças, onde se é a favor ou contra uma proposta dependendo do partido 

ou político que se apóia e na sustentabilidade dos movimentos sociais ser 

oriunda dos políticos, não da população. 

“O potencial político dos movimentos populares(...), no meu 

entendimento, passa pela retomada da independência 

política. Não quer dizer que não seja legítimo negociar com 

os políticos, mas, para isto é fundamental que se tenha 

personalidade própria. Esta personalidade somente se 

obtém pela legitimidade da representação das lideranças, 

pela contínua ligação destes com os representados e pela 

capacidade de obter sucesso no poder local e enfrentar 

problemas mais abrangentes e gerais” (SOLER, 1996: 3) 

A priorização dos interesses pessoais à dos coletivos é um fato que é ainda 

mais agravado quando se entra na questão do Jeton14. Chegou-se até a dizer 

que o PREZEIS ainda existe para o poder público por ser lei, e para o 

segmento popular, por causa do Jeton. 

Uma outra dificuldade é a falta de conhecimento do PREZEIS e baixa 

participação da população nas discussões e decisões que se referem à área, 

através da COMUL. A pesquisa, realizada pelo Fórum do PREZEIS e algumas 

ONGs, “PREZEIS: O olhar dos moradores”, em 2000, constatou que dos 486 

moradores entrevistados em 32 áreas ZEIS com COMUL instalada, (36%) não 

conheciam a COMUL, dentre os 64% que conheciam, 41,5% desconheciam 

suas atribuições e 66% dos entrevistados não recebiam informações regulares 

sobre o PREZEIS. 

“A lei do PREZEIS, enquanto lei é abstrata, feita de palavras 

que contêm regras, idéias que podem vir a se transformar 

em fatos reais, a depender do respaldo que encontre na 

sociedade e do engajamento e disposição de seus 

                                                 

14 Ajuda de custo recebido pelas titulares da COMUL no valor de 2 UFRs, sendo garantido 

apenas com a comprovação da participação destes nas duas reuniões ordinárias de COMUL. 



defensores; mas também pode tornar-se um texto vazio, 

sem aplicação prática, como tantas existentes” (CENDHEC, 

1999: 30). 

 

Os espaços institucionais até agora oferecem aos setores populares muito 

mais poder formal do que real. A institucionalização da participação popular é 

aceita e apreciada pelos grupos hegemônicos, pelo fato de servirem como 

estratégia para a paralização das massas e de limitar seu confronto com um 

pequeno número de representantes, mais facilmente controlados.  

Faz-se necessário reverter este quadro através do intenso contato do PREZEIS 

com a base, e que a pressão popular se torne efetiva através de manifestações 

públicas. “Só a pressão do grosso da população será capaz de superar a 

inércia do Poder Público, e de transformar o poder formal que o PREZEIS lhe 

dá num poder real e respeitado” (Soler, 1996:35). Além disso, será necessário 

também que os representantes não se deixem encurralar na sala do PREZEIS, 

mas procure estender suas ações a outros setores organizados, simpáticos aos 

interesses populares, e que igualmente fazem parte do Estado. 

Ao final, apesar de todos os entraves, o PREZEIS tem avançado com os 

méritos e limites de uma ação de cunho experimental, que tem oferecido 

referências e tem provocado atores sociais diversos para a consecução de 

padrões de gestão urbana democráticos. Entendê-lo, enquanto um processo, é 

considerar que mais importante do que resultados imediatos é a continuidade e 

fortalecimento do mesmo. 
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