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GTP + - Grupo de Trabalhos em Prevenção Posithivo
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IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
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LGBTQI - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer e Intersexo
LOA - Lei Orçamentária Anual
MNU - Movimento Negro Unificado
MTST - Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
PEUC - Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios
PLHIS - Plano Local de Habitação de Interesse Social
PME - Plano Municipal de Educação
PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade
RPA - Região Político Administrativa
SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência
SEAS - Serviço Especializado em Abordagem Social
SIC - Sistema de Incentivo à Cultura
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UPA – Unidade de Pronto Atendimento
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apresentação
“É muito importante isto de alguém nos incluir
em seus planos de felicidade.”

Um plano é uma intenção, uma aposta. Um modelo sistemático que se elabora antes
de realizar uma ação. Um conjunto de disposições necessárias para levar um projeto a cabo.
Um plano tenta estabelecer o destino que será dado a alguém, ou a algum lugar.
Um plano é, fundamentalmente, uma tentativa de mudar alguma coisa.
Este documento, intitulado ‘RECIFE ARRETADO: Diretrizes para um plano de feliCidade’,
é um exercício de síntese de um processo de escutas articuladas e alinhavadas a partir
de intenções convergentes. A sistematização desta experiência sinaliza os resultados do
desafio coletivo que foi elaborar diretrizes para um plano de cidade, mas é, também, uma
memória do percurso trilhado, que teve como chão a partilha, a escuta atenta, a troca de
saberes e a disposição para sonhar junto.
A experiência que resultou na construção deste documento aconteceu entre maio
de 2019 e março de 2020. Importante, portanto, negritar que as análises e propostas que
se seguem não levaram em conta o cenário criado pela pandemia do coronavírus, embora
tenhamos aqui proposto uma reflexão a partir da nossa visão sobre desafios trazidos pela
crise sanitária.
A ideia contou com diversas subscrições de indivíduos, coletivos, organizações e
movimentos sociais, e mobilizou centenas de pessoas na execução das atividades que
subsidiaram a formulação desta proposta.
O texto que se segue dá ênfase às escolhas metodológicas do projeto; às diferentes
percepções sobre a cidade, sobretudo, a partir dos resultados de consultas públicas; às
mudanças do contexto atual, que põem em xeque modelos políticos e econômicos; e
finalmente, algumas contribuições estruturadas em formato de diretrizes para a cidade do
Recife.
Nosso desejo é que este material impulsione novos encontros, novas vivências, novos
sonhos e planos, e ajude a concretizar uma cidade massa, rocheda, gerando e virada no mói
de cuento para todas as pessoas. O que queremos é manter viva a utopia de transformar as
realidades, construindo, efetivamente, um Recife Arretado.
Boa leitura!
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1. uma proposta arretada
“Uma cidade triste é fácil de ser corrompida.
Uma cidade triste é fácil de ser manipulada.”
Flaira Ferro
O projeto do Recife Arretado é uma iniciativa do PSOL, da Fundação Lauro Campos
e Marielle Franco, em parceria com pessoas e organizações localizadas no campo da
esquerda, que aceitaram o desafio de reencantar a sociedade para um movimento
permanente de reafirmação do princípio do bem viver, afirmando que não há outra forma
de construir um Recife arretado para todas as pessoas que não seja através da organização
popular e da construção coletiva.
O Recife Arretado é uma ação mobilizadora de pessoas, coletivos, organizações e
movimentos, estruturada enquanto espaço de convergência de ideias e propostas de
algumas diretrizes para a consolidação de um projeto de cidade. A proposta partiu da
compreensão de que uma cidade arretada deve ter como horizonte o que há de mais
fundamental: um projeto de felicidade!
A ideia de construir um ‘plano de cidade’ surgiu a partir da (re)afirmação de que o
Recife continua sendo um local de resistências. Navegando entre a concretude da luta e a
utopia de uma cidade feliz, moradoras(es) da capital pernambucana – que se somam a
uma população flutuante que trabalha, circula e usufrui a cidade – seguem (re)construindo
um território que é geográfico e político, mas também cultural e afetivo.
Mesmo considerando o desgaste do sistema político brasileiro, e uma conjuntura
onde as sementes da antipolítica encontram terreno fértil, as pessoas continuam pensando
a cidade, produzindo coletivamente, fortalecendo conexões e reivindicando direitos. Dessa
forma, a construção coletiva de um plano de cidade se trata também de reconhecer a
importância de cada corpo que segue falando e agindo em nome da justiça social; de
exaltar a diversidade e singularidade das pessoas, das pautas e dos territórios; e de encorajar
a generosidade política que pode surgir nas relações entre pares, mas também naquelas
relações construídas a partir das diferenças.
O exercício de avançar na garantia de direitos na cidade do Recife passa pela
capacidade de seu povo de resistir, de se reinventar, de construir verdadeiras novas formas de
fazer política, e de se abrir para vivências singulares, esperançando que é possível construir
experiências acolhedoras, potentes e radicalmente transformadoras. Por isso, a valorização
das expressões artísticas e da cultura local; a linguagem informal e particular da cidade; e
a leveza, criatividade e horizontalidade nos formatos, foram elementos fundamentais para
construir um processo de escuta que se deu com as ambiciosas pretensões de gerar ideias,
estimular diálogos, fortalecer autonomias, ampliar resistências, definir estratégias e apontar
prioridades.
O conjunto das atividades realizadas envolveu, aproximadamente, 2.000 pessoas
moradoras de, pelo menos, 80 bairros dentre os 94 existentes no município. Também
participaram das ações moradoras e moradores de outros municípios que integram a
Região Metropolitana do Recife, a exemplo de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Jaboatão dos
Guararapes e Cabo de Santo Agostinho.
O projeto também serviu de inspiração para outras iniciativas, a exemplo do interesse
em replicar a experiência no município pernambucano de Camaragibe, e da adaptação
feita na cidade de São Luiz, que deflagrou um processo batizado de ‘VumBora pensar a
cidade’.
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1.1 OBJETIVOS E PREMISSAS
“E se aqui estamos cantando essa canção,
viemos defender a nossa tradição...”
Capiba
O Recife Arretado surgiu com a proposta central de construir diretrizes para um
projeto de cidade antirracista e antipatriarcal, com radicalidade democrática, justiça
socioambiental, promoção do bem viver e incentivo à produção anticapitalista, capaz de
estabelecer prioridades para a ação pública municipal, para as formas de gestão e para os
critérios de aplicação do orçamento público do Recife. Além disso, pretendeu:
• Reconhecer as experiências já existentes que valorizam a inovação e a criatividade;
• Criar momentos de diálogo e construção entre os mais diversos grupos, movimentos
sociais, coletivos, organizações, redes, e comunidades do Recife;
• Fortalecer processos de participação na vida pública da cidade do Recife de forma
propositiva e com incidência;
• Sistematizar as informações vindas do processo de escuta para consolidação de um
projeto de cidade.

Premissas
Definir princípios nos permitiu ressaltar que a iniciativa se baseia em uma construção
coletiva, popular e politicamente situada. Por isso, foram e são premissas do Recife Arretado:
• O campo PROGRESSISTA DEMOCRÁTICO
• A defesa do ESTADO LAICO e garantidor de DIREITOS HUMANOS
• A construção de uma ALTERNATIVA aos atuais governos Municipal, Estadual e Federal.
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1.2 GOVERNANÇA
“Vento parado não sustenta o pássaro,
Nem tira o galho pra dançar.
Não olha pra folha, nem leva notícia
Não circula na sala, nem carrega a fala pro ouvido”.
Juliano Holanda

A estrutura de governança do Recife Arretado teve como base:

• Encontrão
• Comissão Arretada
• Comissão de Comunicação
Encontrão
Os ‘encontrões’ foram espaços construídos com a intenção de reunir todas as pessoas
que estavam, em alguma medida, envolvidas com o processo do Recife Arretado, mas
também abertos para chegança de novas pessoas. Nesses momentos, houve sempre uma
apresentação geral da proposta, a fim de integrar aquelas recém-chegadas, uma síntese
do processo já percorrido, e deliberações gerais dos passos seguintes, a partir da reflexão
coletiva e contribuições de cada pessoa em sua área de atuação. Os dois encontrões
aconteceram em manhãs de sábado, em lugares centrais da cidade, reunindo, em média,
cinquenta pessoas por vez.
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Comissão Arretada
Coletivo responsável por construir os princípios metodológicos, elaborar os
instrumentos de pesquisa e definir as estratégias para coleta de informação; coordenar a
realização das escutas; articular e mobilizar os diversos segmentos da população do Recife;
viabilizar a infraestrutura necessária à realização de cada etapa; e orientar a sistematização
e produção do documento final.
A Comissão Arretada foi composta a partir da disposição de pessoas e/ou coletivos.
Com encontros presenciais semanais e intensa atividade virtual, este grupo se configurou
de forma bastante diversa e representativa, embora, tenha contado também com
contribuições mais pontuais, seja porque o engajamento se deu ao longo do processo, seja
pela indisponibilidade para um envolvimento mais sistemático.
De toda forma, as atribuições da comissão foram realizadas sempre de maneira
dialogada, com decisões coletivas em todas as etapas do processo. Integraram esse
grupo organizações da sociedade civil (movimentos sociais, partidário e organizações não
governamentais) com atuação na cidade do Recife: Grupo de Trabalhos em Prevenção
Posithivo - GTP+ ; representantes do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL); Mandato do
vereador Ivan Moraes; Mandata Juntas codeputadas; MTST; AMECICLO; Centro Agroecológico
de Desenvolvimento Sabiá; SINTRACI e Associação de Moradores e Moradoras de Três
Carneiros / Ibura.
Além das representações institucionais, também houve colaborações distintas de
pessoas físicas: Wladimir Reis (coordenador do Grupo de Trabalhos em Prevenção Posithivo
- GTP+); Vinícius Pereira (integrante da equipe técnica do Grupo de Trabalhos em Prevenção
Posithivo - GTP+); Erika Nascimento (educadora popular); Marta Almeida (Movimento Negro
Unificado); Levi Arruda (jornalista e comunicador); e Fernanda Costa (vice diretora do IBDU
e integrante da Articulação Recife de Luta).

Comissão de Comunicação
Constituída de forma espontânea por um pequeno grupo de comunicadoras e
comunicadores, ligados às instituições signatárias do Recife Arretado. A comissão de
comunicação foi o coletivo responsável pela construção do Plano de Comunicação
(identidade visual, construção e alimentação de site e das redes sociais Facebook e
Instagram); além da produção e edição de vídeos; da cobertura de eventos e atividades;
da distribuição das enquetes virtuais e impressas; do diálogo com as pessoas por email
e whatsapp; da assessoria de imprensa; e da diagramação de cards e outras peças de
divulgação e mobilização para as atividades.
A Comissão de Comunicação contou também com o apoio do Fab.Lab Recife, que
doou as urnas de papelão utilizadas nas atividades volantes e que foram adotadas por uma
série de organizações e estabelecimentos da cidade.
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1.3 METODOLOGIA
“Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu
Tudo bem envenenado, bom pra mim e bom pra tu
Pra a gente sair da lama e enfrentar os urubu”
Chico Science e Nação Zumbi

A proposta metodológica do Recife Arretado foi ancorada nos valores da ética,
da transparência e da coerência política; do respeito a coisa pública, às instituições e
coletividades; da valorização dos direitos humanos e das identidades sexuais, de gênero, de
raça e de classe; do diálogo e horizontalidade; e da construção coletiva.
As bandeiras que orientaram a condução metodológica durante o processo foram:
A utilização de linguagem acessível, a fim de estimular e possibilitar a participação de
todas as pessoas; a flexibilidade e criatividade quanto às formas e conteúdos utilizados
nos processos de escuta e nas demais atividades presenciais; a educação popular como
referencial pedagógico; e a valorização da solidariedade e generosidade política que se
expressa no estímulo aos processos de trocas de conhecimentos e saberes.

Eixos

Tendo em vista a importância de considerar as diversas formas de olhar para cidade,
foram construídos quatro eixos estruturadores, que serviram de guarda-chuvas para
agrupar temas afins, observando as diferentes dimensões na construção de um Recife
Arretado. A definição desses eixos orientou estratégias metodológicas específicas para
cada tema (cultura, habitação, democratização do orçamento, economia feminista etc.),
mas também ajudou a construir momentos adequados para consultas que lançassem
olhares mais abrangentes sobre a cidade, reiterando a interdependência entre os direitos,
e entendendo que a intersetorialidade e a transversalidade devem ocorrer no âmbito das
políticas públicas. Assim, foram definidos os seguintes eixos:

I. Recife Virado num mói de cuento: Neste eixo, a consulta procurou abordar as dimensões

da democratização do poder público; do acesso à informação; da participação e controle
social; da transparência; da democratização do orçamento municipal; do fortalecimento do
Estado Democrático e garantidor de direitos, e do antifisiologismo.

II. Recife Rochedo: As dimensões abordadas foram: habitação; uso de espaços públicos;
planejamento urbano; mobilidade; acessibilidade; manutenção urbana; combate à
especulação imobiliária e utilização do patrimônio edificado.

III. Recife Massa: Neste eixo, a consulta abordou as dimensões da prevenção à violência;
gênero, sexualidades e afetividades; anticapacitismo; antirracismo; antiproibicionismo;
assistência social; comunicação, educação, saúde e cultura.

IV. Recife Gerando: Foram dimensões trabalhadas neste eixo: direito ao trabalho; bem

viver; economia solidária; territórios tradicionais; meio ambiente, economia feminista, e
agroecologia.
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Fases
O projeto foi estruturado em quatro fases, que se desenvolveram a partir do andamento
da etapa anterior e das diretrizes gerais definidas nos encontrões. Elas foram construídas para
diferenciar metodologias e definir temporalidades, orientando o andamento das atividades,
e conduzindo a estratégia de comunicação com a cidade do Recife. As fases também se
guiaram pela dinâmica da construção coletiva, e, portanto, permitiram flexibilização de
planejamentos, sempre que necessário. Essa flexibilização significou estender prazos em
alguns momentos, mudar de estratégias em outras ocasiões, ou mesmo suprimir atividades
planejadas, sempre em função de uma análise realista e pragmática do contexto.

Instrumentos metodológicos
Enquete Guia1

A percepção geral que a população recifense
tem sobre a cidade foi produzida a partir da
realização de uma enquete guia, voltada para todas
as pessoas que, em alguma medida, vivem a cidade
do Recife, seja a partir da moradia, das experiências
de estudo, ou das dinâmicas de trabalho.
A chamada ‘enquete guia’ foi aplicada de
forma virtual em sites, redes sociais e WhatsApp,
mas também circulou através de 11 urnas fixas
distribuídas pela cidade e, ainda, através do contato
direto com participantes de 16 eventos públicos que
reuniram pessoas ligadas a diferentes temas. Houve
também experimentação de outros formatos de
diálogo, a exemplo da realização de vídeo chamadas
para aplicação das enquetes na língua brasileira de
sinais. Foram 1089 questionários aplicados, sendo 178
respondidos virtualmente e 911 de forma presencial.
1

O Relatório Analítico da Enquete Guia encontra-se anexado ao corpo deste documento.
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Atividades Públicas onde a enquete guia foi aplicada:

• Agosto das Juventudes
• Marcha das Vadias
• Ocupa Política
• Parada da Diversidade de Casa Amarela
• Seminário ‘Perspectivas de uma Construção Popular de Cidade’
• Feira Agroecológica de Santo Amaro
• Grito dos Excluídos
• Audiência Pública sobre Direito à Comunicação da ALEPE
• Parada da Diversidade de Pernambuco
• Ensaio no Jardim
• Torneio de Dominó para pessoas cegas e com baixa visão
• Debates criminalização por uso de substâncias psicoativas – THCINE (Praça do Arsenal e •
• Policlínica Lessa de Andrade)
• Parada da Diversidade de Dois Unidos
• Tenda da População em Situação de Rua
• Passeata do Dia da Pessoa Surda
• Reunião Pública sobre Comunicação para a Não Violência da Câmara Municipal do Recife

Locais que acolheram urnas fixas:

• Associação de Moradoras de Três Carneiros
• Agroecoloja de Santo Amaro
• AMECICLO
• Caranguejo Uçá – Ilha de Deus
• Che Bar e Comedoria
• Centro Popular Direitos Humanos – CPDH
• Gabinete vereador Ivan Moraes
• Gabinete Juntas codeputadas
• GTP+
• Partido Socialismo e Liberdade – PSOL
• SOS CORPO – Instituto Feminista para a Democracia

Públicos específicos escutados a partir da enquete guia:

• Pessoas vivendo e convivendo com o HIV
• Profissionais do Sexo
• População LGBT em situação de cárcere e egressos do sistema prisional
• Equipe Técnica do Centro Sabiá
• Grupo de Mulheres de Passarinho
• Transeuntes do Parque 13 de Maio
• Trabalhadoras e trabalhadores do Comércio Formal no centro do Recife
• Usuárias e usuários da Academia da Cidade
• Juventudes
• Comunidade LGBTQI+
• Antiproibicionistas
• Comunidade surda do Recife
• Comunidade de pessoas cegas ou com baixa visão do Recife
• População em situação de rua
• Produtoras(es) e consumidoras(es) de produtos agroecológicos
• Feministas
• Militantes do direito à cidade
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Enquetes Temáticas2

A enquete temática foi a metodologia pensada para aprofundar as informações
sobre a percepção de quem vive o Recife. A escolha dos temas foi baseada nos aspectos
das políticas públicas mais citados na enquete guia, seja por sua condição de precariedade
(o que mais arreta) ou por sua boa avaliação (o que é mais arretado). Os formulários para
responder as sete enquetes temáticas (Cidade Segura, Educação, Cultura, Saúde, Limpeza
Urbana, Mobilidade e Manutenção Urbana) foram disponibilizados nas redes sociais e no
site do Recife Arretado.

Entrevistas

A entrevista foi o recurso metodológico utilizado para contemplar a experiência de
militantes e profissionais que estudam temas estruturantes para a cidade. As entrevistas
buscaram informações com foco nos conhecimentos técnicos e profissionais de pessoas
que se dispuseram, voluntariamente, a contribuir com análises e apontamentos sobre suas
áreas de atuação. Foram temas de entrevistas (i) Combate à especulação imobiliária e
utilização do patrimônio edificado; (ii) Assistência Social; (iii) Comunicação; (iv) Educação;
(v) Habitação de interesse social; (vii) Orçamento Público; e (viii) Segurança Pública. Todos
os temas desenvolveram suas contribuições a partir das seguintes provocações: a) Qual o
cenário atual do (tema) no Recife?; b) Quais os principais problemas ou desafios do Recife
hoje nessa área?; c) O que pode ser feito para construirmos um (tema) arretado no Recife?

Atividades guarda-chuvas

Essas atividades tiveram como objetivo articular as diferentes dimensões de cada
eixo do Recife Arretado. Elas foram construídas coletivamente durante os encontrões,
considerando o calendário de luta da cidade. Foram pensados diferentes formatos de
atividades, que envolveram centenas de pessoas.

A. Tribunas Arretadas:

Microfone aberto onde as pessoas puderam contribuir com suas ideias e desejos
sobre o cenário atual e possibilidades na construção de um Recife Arretado na perspectiva
de temas específicos. As falas na tribuna foram registradas e constituíram pequenos vídeos
temáticos.

2

O Relatório Analítico das Enquetes Temáticas encontra-se anexado ao corpo deste documento.
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As tribunas arretadas aconteceram durante (i) audiência pública sobre a situação
da população em situação de rua, na Assembleia Legislativa de Pernambuco; (ii) atividade
pública – THCine, que trata do tema antiproibicionista e aconteceu na Praça do Arsenal; (iii)
6ª edição do Cores Femininas - encontro, que reuniu grafiteiras e artistas urbanas, além de
representantes dos elementos que formam o movimento Hip Hop para trocar experiências
e dar visibilidade à produção das minas, no bairro do Totó; (iv) Seminário Encontro Nacional
de Mulheres Travestis e Transexuais e Homens Trans vivendo com HIV/AIDS; (v) Ação de
prestação de contas do mandato do Vereador Ivan Moraes, chamada de ‘bailanço’; e (vi)
Atividade ‘Recife Gerando Bem-viver’ na sede do Instituto Feminista para Democracia SOS
CORPO.
As tribunas oportunizaram a reflexão sobre as questões da cidade, e provocaram a
elaboração de proposições na perspectiva da construção de um plano de cidade que seja
de fato arretada para todas as pessoas. Os formatos criativos e irreverentes para denunciar
as mazelas e apontar as potencialidades da cidade marcaram as atividades da tribuna
arretada.

B. Debate Função Social da Propriedade:

A atividade foi promovida pela FASE e pela articulação Recife de Luta também
como estratégia para construção de diretrizes para o Recife Arretado sobre os temas que
se relacionam com o direito à cidade, e mais especificamente sobre a função social da
propriedade na cidade do Recife. O encontro aconteceu em formato de Seminário aberto
ao público realizado no auditório da Universidade Católica de Pernambuco.

C. Recife Arretado para pessoas cegas e com baixa visão:
Roda de diálogo com integrantes
da Associação beneficente dos cegos
do Recife – ASSOBECER, que teve
como mote ‘Um Recife Arretado para
pessoas cegas e com baixa visão’. O
encontro reuniu aproximadamente
30 pessoas e gerou um conjunto de
reflexões e proposições no que diz
respeito a construção de uma cidade
anticapacitista e acessível para todas
as pessoas.

D. Recife Arretado e Mobilidade:

Roda de diálogo com integrantes da Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande
- AMECICLO. O encontro reuniu aproximadamente 20 pessoas e gerou um conjunto de
reflexões e proposições no que diz respeito a construção de uma cidade que fomente o uso
de bicicletas e promova democratização das vias públicas.

E. Recife Gerando Bem-Viver:

Realizada em parceria com a agenda do Centro Cultural Feminista do SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia, a atividade contou com experiências relacionadas
às possibilidades de geração de renda na perspectiva do bem viver. Com duração de um
dia inteiro, foi composta por feira agroecológica, feira feminista, oficinas, roda de diálogo,
tribuna arretada, gastronomia, atrações culturais e muita troca de saberes entre o campo e
a cidade.
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2. os Recifes que a gente vive
“Saiba bem do caminho na largada
E não vá se perder com tanta estrada
Não se pode esquecer do objetivo
Não há laço maior que o afetivo
Nem aparo melhor que a madrugada”
Alessandra Leão e Juliano Holanda

O desafio de formular um plano arretado para o Recife não podia partir de outra
premissa senão a de que é preciso escutar quem vivencia a cidade. A construção desse projeto
implicou em reconhecer e reiterar que as cidades são frutos das construções humanas,
e que devem, portanto, estar em sintonia com as percepções, desejos e necessidades
das pessoas. Por isso, o fio condutor do Recife Arretado foi a construção permanente de
dinâmicas capazes de possibilitar escutas e convergências entre ideias, proposições e lutas,
mas também entre sonhos, olhares e energias. Todas as pessoas que contribuíram com o
processoexperimentam a cidade cotidianamente:

O que alimenta a utopia e mantém pulsante a cidade do Recife é o fôlego de milhares
de pessoas que não desistem de construir, cotidianamente, uma cidade feliz. Dentre estas,
muitas seguem sonhando e agindo no anonimato. Por isso foi importante nos desafiarmos a
envolver pessoas que comumente são preteridas nos processos de escutas para construção
de planos ou políticas públicas. Trata-se dos grupos excluídos dos processos formais de
participação social; que não acessam as consultas públicas; que não estão, necessariamente,
articulados em coletivos ou movimentos; ou que não dispõem de assentos privilegiados nas
mesas de negociação da gestão municipal. O Recife Arretado acolheu contribuições de
pessoas que vivem em 79 dos 94 bairros da cidade e também de pessoas que vivem em
situação de rua.
Nesse caminho constatamos a existência de muitos Recifes, que funcionam a partir
de fluxos de conexões e distanciamentos atravessados por profundas desigualdades, e que
por isso, impõem condições desiguais de vivenciar a cidade, balizadas por marcadores
sociais de raça, gênero, sexualidade e classe socioeconômica. É possível afirmar ainda que
esses marcadores são evidenciados tanto nas relações sociais, quanto nos formatos das
políticas e prioridades de execução definidas pela gestão pública.
Longe da pretensão de esgotar análises ou apontar todos os dados e questões, as
percepções sobre a cidade, apresentadas a seguir, são fragmentos dessas escutas. Uma
contribuição à cidade, no limite do que foi possível mobilizar durante o período de atividades
do Recife Arretado. São percepções e vivências sobre o Recife, capturadas nas respostas
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da enquete guia; nas enquetes que aprofundaram a leitura sobre temas específicos (ambas
abertas e divulgadas para toda a população da cidade); nas entrevistas com especialistas;
nos documentos públicos produzidos e divulgados por órgãos oficiais, organizações e
movimentos sociais; e nas dezenas de atividades que permitiram uma escuta atenta e
acolhedora de quem vive o Recife nas suas mais diferentes faces.
É fundamental destacar que essa experiência é fruto da contribuição generosa
de pessoas em situação de rua; com deficiência; LGBTQIs; vivendo e convivendo com o
HIV/AIDS; juventudes; mulheres periféricas; antiproibicionistas; trabalhadoras (es) do
sexo; trabalhadoras (es) do comércio informal; trabalhadoras (es) do comércio formal;
comunidades pesqueiras, estudantes, militantes partidários, negras, feministas, militantes
da cultura, egressos do sistema prisional, profissionais da educação, entre outros. De forma
geral, as respostas evidenciam a relação de amor e orgulho com o Recife, mas também
revelam o conjunto de insatisfações e aperreios que a vivência nesse território continua
produzindo na vida das pessoas.

2.1. RETRATO SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO DO RECIFE
A cidade do Recife tem 218,843 km² de extensão e uma composição territorial formada
por morros (67,43%), planícies (23,26%) e águas (9,31%), sendo 5,58% desse território
considerado como Zonas Especiais de Preservação Ambiental. Em 2019 a população da
cidade foi estimada em 1.645.727 pessoas (IBGE, 2019). Ao longo dos anos, o território do
Recife passou por diversas divisões físico territoriais e político-administrativas: em 1991,
foram oficializados os 94 bairros, e, em 1997, instituídas as 06 Regiões Político Administrativas
vigentes até hoje e consideradas nos sistemas de informação e planejamento da cidade.
O censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP aponta que, em 2018, o número de estudantes matriculadas (os) no
ensino fundamental da rede pública municipal da cidade do Recife foi de 48.242 nos anos
iniciais e 12.352 nos anos finais. Foram 17.999 matrículas na educação infantil, sendo 5.975
em creches (0 a 3 anos) e 12.024 na pré-escola (4 e 5 anos).
De acordo com a divisão adotada pela municipalidade, a cidade está segmentada
em 08 Distritos Sanitários (DS) que orientam a política pública de saúde. Segundo o IBGE
(2017), a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10.83 para 1.000 nascidos vivos.
Ainda conforme o Censo IBGE 2010, os serviços de abastecimento d’água praticamente
mantêm a condição de abastecimento da década anterior: 86,7% encontram-se ligados à
rede de água; 10,8% são abastecidos por poço ou nascente (97,5% ao todo) e 2,5% por
outras formas. Dos 3,38 milhões de metros cúbicos de esgoto produzidos mensalmente
pelos quase 1,5 milhão de habitantes, apenas 33% são coletados. Desses, só 70% passam
por estações de tratamento; o restante é jogado nos rios ou em fossas in natura (Plano
Municipal de Saneamento Básico Recife, 2017).
De acordo com os dados do último censo (IBGE 2010), o Recife apresentava 69.2% de
domicílios com esgotamento sanitário adequado (aí computados as ligações nas redes de
drenagem e soluções individuais – fossas), 60.5% de domicílios urbanos em vias públicas com
arborização, e 49.6% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada
(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).
O município é considerado pelo Governo do Estado como o primeiro porto gastronômico
do Nordeste, com destaque de polo médico e também caracterizado como polo tecnológico.
Ainda assim, a última PNAD-Contínua, divulgada em março de 2019, apontou a cidade como
uma das doze capitais com maiores taxas de desocupação em todo país, alcançando o
percentual de 16,3%. O rendimento per capita no Recife era de 1.238,80 reais, e o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,772 (IBGE, 2010).
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2.2 PERCEPÇÕES SOBRE A CIDADE
2.2.1 RECIFE VIRADO NUM MOI DE CUENTO
Democratização do Orçamento Municipal

As questões que se relacionam com a democratização do orçamento público sempre
foram de difícil acesso e compreensão para grande parte da população brasileira, porém,
a apropriação desse tema, bem como a tradução de suas linguagens e mecanismos
próprios, são aspectos imprescindíveis para uma intervenção efetiva dentro dos processos
de participação e controle social e na defesa da democratização e do fortalecimento do
Estado.
Na cidade do Recife o desafio é o mesmo. A falta de acesso às informações e a
linguagem utilizada nas dinâmicas de planejamento e execução orçamentária, continuam
sendo impeditivos para a maior parte da população – inclusive para militantes, ativistas e
integrantes da gestão pública - no que se refere ao direito à participação e à intervenção
qualificada nos ciclos das políticas públicas.

Pensar em um orçamento municipal arretado pressupõe superar as práticas
clientelistas e patrimonialistas tão presentes nas relações políticas entre os poderes
executivo, legislativo e a sociedade civil, e determinantes na gestão orçamentária; reverter
a forma de cobrança de tributos, alterando também seus impactos socioeconômicos e
ambientais; superar o distanciamento entre as leis orçamentárias e os planos municipais
de políticas públicas (muitas vezes esquecidos nas gavetas governamentais); inverter a
atual lógica concentradora de definição de prioridades de gastos, nas dimensões territorial,
programática e socioeconômica, considerando as desigualdades sociais entre as diferentes
regiões da cidade e a discrepância no acesso aos serviços públicos e de qualidade; e, por
fim, reverter a lógica privatista de provisão da ação pública municipal, de terceirizações e
concessões, com destaque aquelas feitas às OS’s – Organizações Sociais, que contribuem
sobremaneira com o desmonte do serviço público municipal.
Como exemplo de uma gestão pública que segue na contramão da construção de um
orçamento democrático arretado, destacamos os resultados do estudo intitulado “A gestão
de créditos orçamentários na Prefeitura do Recife entre 2016 e 20193”, que aponta alguns
dos projetos/atividades que apresentaram significativas discrepâncias no comportamento
de gestão de créditos em relação às previsões iniciais definidas nas leis orçamentárias, seja
pelo acentuado volume de suplementações ou de anulações de crédito, e à revelia do limite
de suplementações de 15% da despesa fixada na LOA, estabelecido nas leis orçamentárias
do Recife dos últimos anos.
3
O estudo intitulado “A gestão de créditos orçamentários na Prefeitura do Recife entre 2016 e 2019” foi
produzido e divulgado pelo mandato do vereador do Recife Ivan Moraes em 2020.
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As manobras de suplementação e/ou anulações de crédito, executadas
sistematicamente pela Prefeitura do Recife ao longo dos últimos três anos; são exemplos de
como dificultar a apuração, o tratamento e a divulgação de informações sobre o orçamento
municipal junto à população em geral.
A governança da cidade e o trato com o orçamento público também foram alvos
das percepções coletadas nas enquetes realizadas pelo Recife Arretado. As respostas à
pergunta ‘O que mais arreta no Recife’, apontam que o que mais arreta é aquilo que falta e
que está diretamente vinculado à ineficiência dos serviços públicos.
Aproximadamente 10% das respostas da enquete guia indicaram que a atual gestão
é o aspecto mais negativo do Recife em função de seu descaso com a cidade, de sua má
administração, do mal uso do orçamento público, e da forma antidemocrática com a qual
a cidade tem sido governada.
A insatisfação com a gestão municipal se expressou também nas respostas da
enquete guia à pergunta ‘qual o serviço público mais arretado na cidade?’. O principal
destaque a ser feito é que o maior número de repostas foi para a percepção de que não há
serviço público arretado no Recife. Este percentual somado aos que indicaram ‘não saber
responder’ totalizou mais de 30% das respostas.
A enquete revelou a compreensão de que a atual gestão da cidade do Recife vem
adotando, convenientemente, um discurso falacioso sobre limites e possibilidades de
implementação de políticas públicas, inclusive, àquelas compreendidas como serviços
essenciais, como é o caso da educação e da saúde, e que os argumentos mais comumente
utilizados para isso se reportam a crise econômica, a necessidade de cumprir com os
requisitos legais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e a diminuição dos investimentos
provenientes do Governo Federal.

2.2.2 RECIFE MASSA
Comunicação

O Recife tem importantes iniciativas de comunicação popular, independente e
comunitária a exemplo de agências de notícias, rádios comunitárias, rádios poste, cineclubes,
teatro de rua entre outras experiências que trilharam e seguem trilhando caminhos que
fortalecem a importante relação entre comunicação e cidadania, e construindo narrativas
não hegemônicas que ampliam a potência das vozes comunitárias e periféricas. Porém,
praticamente todo o orçamento municipal destinado à comunicação continua seguindo
para os cofres da mídia comercial, enquanto praticamente não há políticas públicas para o
fomento e o desenvolvimento da comunicação comunitária e popular na cidade. Pode-se
dizer hoje tem uma política de comunicação da gestão pública, e não uma política pública
de comunicação.
Depois de sessenta anos de luta da sociedade civil, em 2016 a primeira rádio pública
municipal do Recife iniciou sua transmissão, ainda em caráter experimental, e somente em
2018 começou a formatar seus programas. Embora bastante elogiada pelo seu ineditismo,
a Rádio Frei Caneca permanece subfinanciada e subequipada. Construída com o objetivo
de “se estabelecer enquanto emissora pública que atenda às necessidades da população
em termos de informação e de compartilhamento cultural”, a rádio segue sem orçamento
garantido e sem programação independente de governos e mercados.
Historicamente a política pública de comunicação no Recife se confunde com a
política de comunicação da gestão municipal. A maior parte do orçamento da comunicação
é utilizado para a propaganda institucional, e uma menor parte, ainda que significativa, para
a propaganda educativa.
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Um estudo4 realizado sobre a gestão da Prefeitura do Recife com o orçamento da
comunicação, aponta para um cenário de gastos excessivos com publicidade e recursos
destinados à mídia comercial. No período de 12 meses (outubro de 2018 a setembro de
2019), a prefeitura do Recife gastou R$ 40,8 milhões - de recursos próprios não vinculados com essa finalidade, sendo 16 milhões (41%) destinados às campanhas educativas, e 24,18
milhões (59%) com propaganda da gestão.
Para demonstrar a importância desse montante no orçamento municipal, o total de
investimentos com recursos próprios não vinculados, no mesmo período, em novas obras e
instalações de serviços públicos (novas creches, unidades de saúde, pavimentação, muros
de arrimo etc.) foi de pouco mais de R$ 94 milhões.
O estudo revela também a discrepância na utilização do recurso público com veículos
de mídia comercial de grande porte e pertencentes a um pequeno grupo de empresários
(TV Globo, TV Tribuna, TV Clube e TV Jornal do Comércio) e a ausência de registros no Portal
da Transparência sobre qualquer pagamento a veículos de comunicação independentes,
comunitários ou populares.
Outro aspecto a ser destacado é a supervalorização dos meios digitais de difusão
da informação (portal da transparência, página da web, aplicativos etc.) e sua insuficiência
quanto ao alcance de parte da população que ainda prescinde de equipamentos e de
internet capazes de possibilitar o acesso a essas informações. É preciso lembrar que a
oferta gratuita de banda larga no Recife, em geral, é baixa, e não há nenhuma iniciativa de
educação para a mídia nas escolas municipais.

Educação
A atual política educacional implementada no Recife nos últimos anos tem caminhado
na contramão de princípios importantes como a universalização do acesso e da qualidade
nos serviços. A implementação de projetos e programas de excelência tem sido uma marca
no atual modelo educacional, entretanto, essa excelência não é desfrutada pelo conjunto
de escolas municipais espalhadas em toda cidade, pelo contrário: são políticas destinadas a
um número mínimo de escolas, como é o caso das escolas municipais de tempo integral (a
despeito de todas as críticas sobre o modelo implementado), e o tão propagado programa
de robótica - apresentado pela gestão municipal como exemplo da implementação dos
pilares da tecnologia de ponta e estímulo ao conhecimento científico – mas que atinge
apenas uma parcela das escolas que integram a rede municipal.
Essa forma seletiva de implementar a política pública aprofunda ainda mais as
desigualdades e restringe o direito à educação de qualidade para a maior parte das
crianças, adolescentes e jovens beneficiários da política educacional do município.
As condições de funcionamento das escolas no Recife também reforçam a necessidade
de construir uma política pública educacional que tenha como sustentação a relação
da escola com seu entorno, reafirmando a importância de projetos político pedagógicos
estarem, de fato, conectados com a função social destes equipamentos públicos, garantindo
a integração entre a gestão, profissionais da educação, estudantes e familiares.
Outro aspecto que ganha relevância é a insatisfação da população quanto à
suficiência de vagas em creches e CMEIS, demonstrando que essa antiga demanda dos
movimentos de defesa da educação infantil e do movimento de mulheres, ainda está longe
de ser superada, embora, a meta 1 do Plano Municipal de Educação (com vigência no
período entre 2015 e 2025), seja a de
4
O estudo intitulado “Gastos da Prefeitura do Recife com publicidade entre outubro de 2018 e setembro de
2019” foi produzido e divulgado pelo mandato do vereador do Recife Ivan Moraes em 2020.
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Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil
em creches de forma a atender 70% (setenta por cento) da demanda das
crianças de até (três) anos até o final da vigência deste PME (Recife, 2015).
Quanto à realidade do transporte escolar, da alimentação escolar e das vagas para
educação de jovens e adultos na cidade do Recife parece haver relativo desconhecimento
da população. Outros aspectos da política educacional são percebidos como ruins,
dentre eles destaca-se a inexistência de espaços e mobiliários capazes de favorecer as
experiências de aprendizagem de adolescentes, jovens e pessoas adultas; e a disponibilidade
de equipamentos variados e acessíveis aos adolescentes, jovens e adultos (biblioteca,
laboratórios de informática e aquisição de material de apoio didático).

Todavia, são as questões que dizem respeito às condições de trabalho das(os)
profissionais de educação aquelas que têm sido percebidas com maior gravidade. Trata-se
tanto da insuficiência do número de professoras (es) e funcionárias (os) correspondente
a quantidade de que as escolas realmente necessitam, quanto da remuneração destes
profissionais de forma compatível ao tempo dedicado ao trabalho pedagógico realizado
dentro e fora da sala de aula.
Alguns aspectos da política de educação são avaliados positivamente pela população
recifense. Entre os serviços públicos apontados como ‘mais arretados’ estão questões que
se referem a política de educação, a exemplo da execução de cursos profissionalizantes e a
dedicação das (os) profissionais da área, em especial, professoras e professores. Entretanto,
alguns dos serviços apontados como mais arretado não são de competência do município,
portanto, não são ofertados da gestão pública local. É o caso da qualidade do ensino superior
(universidades); e da existência e funcionamento da biblioteca do estado.

Assistência Social
A ‘capital do Nordeste’ da propaganda da Prefeitura também pode ser chamada
de capital brasileira da desigualdade. Segundo estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA, 2017), o Recife apresentou o pior resultado no que se refere à
condição de vulnerabilidade social no período entre 2011 e 2015, com crescimento de 16%,
ficando muito à frente de outras capitais brasileiras como Fortaleza e São Paulo.
Mesmo com uma demanda crescente, a política de Assistência Social do Recife
mantém um quadro de insuficiência no quantitativo de serviços destinados ao atendimento
da população. Esse quadro se agrava ainda mais com os vazios assistenciais provocados
pela atual conjuntura de pauperização da classe trabalhadora, do aumento do desemprego
e da fome, e do desmonte dos direitos trabalhistas.
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O Recife tem apenas 12 Centros de Referência da Assistência Social. Comparado
a outras metrópoles do Nordeste, é possível perceber a fragilidade da oferta da capital
Pernambucana. Para se ter ideia, Fortaleza tem 27 CRAS e Salvador 28 CRAS. Essa realidade
se repete com os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, e com as
outras instituições de acolhimento que atuam em situações que demandam intervenção
imediata como risco social e violação de direitos.
Atualmente há uma fila de espera aguardando intervenção nos CREAS sobre casos
de violação de direitos causada por insuficiência de equipamentos e equipes capazes de
responder a demanda. É este o cenário na cidade do Recife quando se trata de acolhimento
institucional para todos os segmentos populacionais, e, de forma ainda mais dramática,
para o acolhimento de pessoas idosas.

Prevenção à Violência
Os movimentos sociais e as organizações que atuam com a pauta da segurança,
constantemente denunciam a ausência de uma política pública integrada e preventiva
para essa área. Na Região Metropolitana do Recife é possível constatar o aumento do
aprisionamento e do encarceramento preventivo; dos índices de violência envolvendo
a posse e o porte de arma de fogo, inclusive com o registro de troca de tiros dentro do
sistema penitenciário; da presença de torturas e mortes no sistema prisional; e dos casos de
assassinatos contra homens jovens negros.
Em geral, a postura do poder público caminha sempre na negação do diálogo ou
no processo de repressão e/ou criminalização, agravados pela ação de força policial
militarizada. Por essas razões, um dos principais desafios no cenário atual da segurança
pública no Recife é envolver a sociedade civil no debate em torno do tema, desconstruindo
a ideia de que segurança pública se resume às polícias. O que se constata é a ausência
de espaços públicos coletivos capazes de construir corresponsabilidades da população na
formulação e implementação desta política.
Com efeito, é a dinâmica pulsante da cidade aquilo que causa maior sensação de
segurança nas vias, calçadas e espaços públicos do Recife. Aspectos como a movimentação
de pessoas; os estabelecimentos comerciais e de serviço funcionando, e boa iluminação
são aqueles que mais contribuem para isso.
Já a violência policial é fonte de relevante preocupação, e apontada como um dos
fatores que mais causam insegurança na cidade. Além disso, é bastante significativa a
presença das violências causadas por intolerâncias (feminicídio, LGBTQIfobia e racismo).
Essas violências são comumente associadas a outros impactos na vida das pessoas, como
as implicações na saúde mental e a dificuldade de acesso ao mundo do trabalho.
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No Recife a sensação de segurança se altera a depender das diferenças geográficas
e econômicas da cidade. Ela é predominantemente percebida como ruim no centro da
cidade, e passa a ser muito ruim nas comunidades pobres dos morros e da planície. Já nos
bairros das classes mais ricas e nos bairros da classe mediana a sensação que prevalece é
de que a segurança em vias, ruas e calçadas é regular.
No que se refere especificamente às políticas públicas de promoção da segurança
urbana realizadas pela Prefeitura do Recife, o primeiro destaque é o fato de que o conjunto de
políticas de segurança é avaliado como ruim ou muito ruim em quase todas as localidades
da cidade, exceto nos bairros das classes mais ricas, onde tem avaliação regular.
A ação de acessibilidade e mobilidade nas calçadas e ruas como forma de promoção
de segurança pública é a que apresenta a pior avaliação. Em todas as localidades da cidade
(inclusive aquelas onde residem as classes mais ricas) esse serviço tem sido avaliado como
muito ruim ou ruim. A avaliação mais positiva é feita sobre a promoção de eventos em
praças, parques e demais espaços públicos, reiterando que a sensação de segurança para
a população recifense se articula diretamente com a possibilidade de vivenciar plenamente
o direito à cidade.
Quanto à leitura sobre a realização de atividades de promoção de cultura da paz;
promoção de núcleos de mediação de conflitos e implantação de COMPAZ, as percepções
parecem ser semelhantes nas diferentes áreas da cidade. No primeiro caso, em todas as
regiões prevalece a ideia de que não existem ações de promoção da cultura de paz. Já
no que se refere aos núcleos de mediação de conflitos e implantação de COMPAZ parece
haver bastante desconhecimento sobre sua existência e/ou funcionamento.

Os serviços de promoção de segurança que se relacionam com os agentes do Estado
na esfera municipal e que têm função destinada especificamente à guarda patrimonial
(guarda municipal) têm avaliações que se alteram entre ruim ou muito ruim. De forma geral,
a guarda municipal a pé tem avaliação predominante negativa (muito ruim) quando se
trata da ação nas comunidades pobres; e ruim nas demais regiões da cidade. Já sobre
as rondas motorizadas preponderam as avaliações ruins no centro, nos bairros de classe
média e na cidade como um todo.
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O abuso e a truculência da polícia é uma das questões que mais ‘arretam’ as pessoas,
e a existência e a atuação específica da guarda municipal é considerado um dos serviços
públicos mais ‘fuleiros’ do Recife. Isso se reflete também nas soluções apontadas para
investimento em segurança urbana. Guarda Municipal não desponta como prioridade
imediata, mas sim serviços que permitam melhor ocupação dos espaços.

Políticas sobre Drogas
O Recife tem em sua estrutura de gestão uma Secretaria Executiva de Políticas
sobre Drogas (SEPOD) que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude,
Políticas sobre Drogas e Diretos Humanos da Prefeitura, e que anuncia sua estruturação em
três pilares: prevenção, cuidado e reinserção social.
Na prática, a atuação desta Secretaria está longe de implementar uma nova política
de drogas que combata, efetivamente, os efeitos nocivos do modelo tradicional adotado
até então no país e na cidade, e que segue intervindo com base na repressão e no racismo
institucional. Especialistas e militantes em políticas de segurança têm apontado que o atual
modelo de guerra às drogas é bastante seletivo na produção e aplicação da legislação,
reproduzindo violência, injustiças e desigualdades no que se refere ao direito ao uso de
drogas.
Assim, o principal desafio na construção de um Recife antiproibicionista parece ser
o de deflagar um processo de debates e reflexões, que envolva o conjunto da população
recifense no aprofundamento do tema, a fim de construir outra política de drogas. Esse
debate deve ser realizado em estreita articulação com as pautas do racismo institucional,
do encarceramento em massa, dos direitos das pessoas usuárias de drogas, do direito à
saúde, da política de redução de danos, entre outras.

Gênero, sexualidades e afetividades
Segundo o IBGE, no ano de 2010
mais da metade da população do Recife
era formada por mulheres. Mesmo sendo
uma parte absolutamente significativa
da cidade, os direitos nunca foram
plenamente garantidos às mulheres
recifenses. Os projetos de ‘desenvolvimento’
implementados nas cidades brasileiras
continuam sendo baseados na manutenção
de relações patriarcais e racistas, que
segregam as mulheres - especialmente
as pobres e negras - das oportunidades
socioeconômicas e da vivência espacial das cidades.
As experiências das mulheres no Recife reafirmam uma vivência fortemente marcada
pela insegurança, por diferentes expressões de violências, e pela ausência de infraestrutura
adequada capaz de possibilitar os fluxos entre territórios de forma digna, especialmente no
que se refere à falta de mobilidade urbana.
Segundo o estudo “O acesso das mulheres do Recife e Crianças à Cidade” (ITDP,
2018) os planejamentos das cidades continuam sendo feitos, em geral, sem considerar as
questões de gênero, como se este já fosse um aspecto equânime, entretanto, as diferentes
formas de violência; a qualidade do transporte público (insuficiência, lotação, desordem
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nas estações, custo elevado das passagens); as questões comportamentais da população
(misoginia, falta de educação, machismo); e o descaso do poder público com a cidade e,
em particular, com os grupos de maior vulnerabilidade social e econômica, predominam
nas experiências cotidianas das mulheres na cidade do Recife.
No que se refere às identidades sexuais e afetividades é importante negritar que a
ausência de dados e informações sistematizadas sobre a população LGBTQI no Recife é
um dos indicadores que apontam o quanto é preciso avançar na efetivação dos direitos
para este segmento. A cidade acompanha o descompasso existente em todo país entre
a urgência da pauta e a efetivação de políticas públicas construídas e implementadas na
perspectiva da garantia de direitos de lésbicas, gays, travestis, transexuais e transgêneros.
As primeiras iniciativas de levantamento de dados sobre violência contra LGBTQIs
no país indicam um cenário de muita gravidade. Apenas em 2018 foi realizado o primeiro
levantamento nacional de dados oficiais de segurança pública sobre violência LGBTfóbica.
O documento apontou que, naquele ano, Pernambuco foi o estado que registrou o maior
número de crimes contra a população LGBT, com 326 ocorrências (Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, 2019).
Os inúmeros casos de violência e a incidência do movimento LGBTQI no estado
impulsionaram a implementação do Centro Estadual de Combate à Homofobia entre 2011
e 2012. Pernambuco tem o maior número de estupros de LGBTs (tipificado como crime pela
Lei 13.718 de 2018), sobretudo, contra mulheres lésbicas, e não possui nenhuma delegacia
especializada para o atendimento desta população.
Em dezembro de 2017 a Câmara municipal realizou o lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa da Cidadania LGBT do Recife. A iniciativa pretendeu ampliar, no
âmbito do legislativo, medidas de proteção e promoção de direitos, a exemplo da aprovação
do Projeto de Lei que dispõe sobre o registro e a divulgação semestral dos índices de violência
contra a população LGBT no Recife. A comunidade LGBTQI do Recife tem evidenciado a
urgência em se implementar mecanismos eficazes de promoção de seus direitos, articulados
a diferentes políticas públicas, e, de forma especial, às políticas sociais, a exemplo da saúde
e da geração de emprego e renda.

Igualdade Racial
Os números produzidos pelo censo de 2010 IBGE apontam que, em Pernambuco,
aproximadamente 66% da população são de pessoas negras. De acordo com os dados
divulgados pelo Atlas da Violência (IPEA, 2019), 70% dos jovens homens assassinados em
casos de homicídios no estado são negros. De acordo com as informações do Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias (2017), 83% das pessoas em situação de
encarceramento em Pernambuco, no ano de 2016, eram negras. Também segundo dados
oficiais, 72% dos casos de morte materna no estado foram de mulheres negras (BRASIL,
2017). Os altos índices de desemprego destinam, cada vez mais, negras e negros para o
trabalho informal, realidade que se acirra nos contextos de crise, impactando também no
recrudescimento da pobreza de milhares de famílias negras.
A realidade da cidade do Recife não é diferente! A população autodeclarada negra5
no município (890.464 pessoas) representa cerca de 58% da população (IBGE, 2010),
entretanto, apesar de ser uma cidade de pretas e pretos, as diversificadas e hediondas
formas de expressão da violência racista estão presentes em todas as dimensões de sua
vida cotidiana: nas instituições de ensino, nos espaços de lazer, no ambiente profissional e
de trabalho, nos locais de moradia e nas instituições públicas.
5
Consideramos população autodeclarada negra a soma das categorias ‘pardo’ e ‘preto’ adotadas no
censo demográfico realizado pelo IBGE.
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A capital pernambucana reflete os dados socioeconômicos do estado. Em 2019,
em Recife, as mulheres negras foram 95% dos casos de morte materna. Há, na Câmara
de Vereadores no Recife, significativa presença de parlamentares neopentecostais
fundamentalistas que configuram forte ameaça ao direito de livre expressão de culto para as
religiões de matriz africana, e a cidade ainda convive com explícitas expressões de racismo
institucional, a exemplo de atitudes abusivas e indiscriminadas de agentes da guarda civil
municipal contra a população negra.

Saúde
Os resultados da enquete do Recife Arretado sobre o serviço municipal de saúde
apontam para uma avaliação positiva que se relaciona, principalmente, com aspectos que
extrapolam a competência do município, como a própria existência do Sistema Único de
Saúde (SUS) e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). Mas a população
também reconhece bons serviços prestados, localizados em algumas UPAS e Postos de
saúde.
Do mesmo modo, a saúde também foi apontada entre os serviços públicos mais
mal avaliados nas enquetes. Essa percepção negativa está relacionada, especificamente,
à falta de profissionais e equipamentos básicos, ausência da cobertura da saúde básica
em quase metade da cidade e a superlotação das unidades de saúde. É possível aferir
que mesmo com os avanços reconhecidos pela população, como a implantação do SUS,
ainda não superamos as acentuadas desigualdades em relação à distribuição de recursos
em conformidade com as demandas, e, consequentemente, às oportunidades de acesso e
utilização dos serviços de saúde de qualidade para toda população do município.

De novo estão em xeque os critérios utilizados pela gestão da Prefeitura do Recife
quanto a destinação do orçamento para a política de saúde. Ainda que haja limitações de
recursos financeiros para esta pasta, a definição de prioridades na execução da política não
tem sido feita em sintonia e conexão com as necessidades fundamentais da população que
mais depende do sistema público.
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O serviço de saúde ofertado pela Prefeitura do Recife é avaliado, de forma geral, como
‘ruim’ quando se trata de sua execução no centro da cidade, nos bairros das classes mais
ricas, e nos bairros das classes medianas; e como ‘muito ruim’ quando o olhar é destinado
ao que é ofertado para as comunidades pobres das planícies e dos morros.

Nas avaliações específicas quanto aos diferentes serviços de saúde realizados pela
Prefeitura do Recife, temos diferentes olhares. As ações de marcação de consultas e exames;
veiculação de campanhas de prevenção na internet, jornais, revistas e TV; inclusão de
pessoas indígenas, ciganas, quilombolas, rurais, com deficiência, idosos, crianças, LGBTQIs,
vivendo e convivendo com HIV; e a disponibilidade de equipamentos modernos e com bom
funcionamento nos atendimentos em laboratórios, unidades de saúde, e hospitais foram
avaliados, majoritariamente, como muito ruins.
A qualificação de profissionais para atendimento à população com deficiência
(intérpretes de libras, material em braile e outros) é um aspecto que merece destaque
dentro da política de saúde. Avaliado como muito ruim, a precariedade deste serviço é
percebida como impeditivo direto não só à qualidade, mas também ao acesso de milhares
de pessoas ao sistema público de saúde.
A quantidade de profissionais; o atendimento em UPAS, postos de saúde e laboratórios;
o atendimento hospitalar; os espaços físicos e mobiliários das unidades de saúde; e a
quantidade, qualidade e regularidade da oferta de insumos básicos (luvas, seringas, algodão
etc.) têm avaliações negativas no conjunto da população.
Parece haver desconhecimento da população sobre importantes aspectos da política,
a exemplo da oferta de práticas integrativas e multidisciplinares nas unidades de saúde
(plantas medicinais, musicoterapia, meditação, biodança, reike, yoga e outros) e sobre o
funcionamento de espaços de controle social como o Conselho Municipal de Saúde e as
Conferências Municipais de Saúde.

Cultura
A cultura é de longe o aspecto do Recife apontado como o que há de mais arretado
na cidade. Eternamente chamada de ‘Veneza brasileira’, a capital pernambucana continua
sendo admirada por suas paisagens cortadas por rios, canais e pontes, e tem em sua
população um público que segue celebrando a diversidade de suas expressões culturais, e
conclamando que ‘seu carnaval’ é a maior e melhor manifestação de rua em linhas retas e
curvas do mundo! Essa orgulhosa celebração da identidade cultural também se evidenciou
na enquete do Recife Arretado.
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A diversidade cultural, as (os) mestres da cultura popular, as paisagens, a composição
arquitetônica e as expressões culturais produzidas localmente (brega, passinho etc.) foram
apontados como os aspectos mais positivos da cidade. Mas, é preciso distinguir entre o que
de fato foi indicado como arretado pelo conjunto dessas repostas e as avaliações sobre a
política cultural que tem sido implementada na cidade.
A percepção sobre a política de cultura realizada pela Prefeitura do Recife se altera
bastante quando é observada de forma geral e quando especificada para determinadas
áreas. Quanto ao conjunto da cidade, a maior parte das pessoas avalia a política como
regular. Em observância apenas aos bairros das classes mais ricas, cresce o número de
respostas que consideram a política muito boa; nos bairros de classe mediana as respostas
se dividem entre regular, ruim e muito ruim. Já nas comunidades pobres da planície e dos
morros as respostas indicam uma avaliação muito ruim da política. Dessa forma, é possível
perceber que a principal fonte de orgulho e celebração do povo recifense tem sido bem
gestada apenas nas áreas nobres da cidade, construídas quase como vitrines da cultura
local.
A realização dos ciclos festivos (Carnaval, São João, Semana Santa e Natal) é a ação
pública de cultura mais bem avaliada. Entretanto, merece destaque o fato de que, mesmo
essa ação, que se relaciona com o carnaval descentralizado implementado no Recife há
muitos anos, é avaliada como ruim quando se trata de observar sua implementação nas
comunidades pobres dos morros e da planície. Vale dizer: aproximadamente 80% de todos
os recursos executados sobre culturas são utilizados para realização de eventos.
Outros aspectos da política cultural promovida pela Prefeitura do Recife, como as
iniciativas de formação cultural; o fortalecimento da economia da cultura (estímulo às
atividades que geram renda a partir da produção cultural), a estrutura física e a programação
de equipamentos culturais; as ações de preservação do seu patrimônio material e imaterial;
e a oferta de editais municipais de incentivo à cultura, são avaliados como muito ruins quando
se trata dos territórios menos privilegiados da cidade. Fácil de entender quando se percebe
que a Prefeitura praticamente não investe no fomento à produção cultural. Vale dizer que o
primeiro edital do Sistema de Incentivo à Cultura nessa gestão só veio no final do sétimo ano
de mandato, e acabou sendo suspenso quando teve início a pandemia do coronavírus.
No movimento inverso ao fortalecimento da potência cultural, a pasta da cultura está
longe de ser tratada como prioridade pela gestão pública da cidade do Recife. Principal
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canal de fomento da arte e cultura, a Fundação de Cultura do Recife mantém uma
dinâmica histórica de atrasos nos pagamentos de serviços culturais e artísticos a pessoas
físicas e jurídicas. Além disso, o Sistema de Incentivo à Cultura, SIC/Mecenato, conta com
recorrentes atrasos nas etapas de seu calendário, e importantes equipamentos culturais da
cidade seguem sem condição de funcionamento, como é o emblemático caso do Teatro
do Parque.
Aspecto que foi negritado na enquete refinada dedicada à avaliação setor cultural:

Por fim, é preciso inverter a prioridade, no sentido de ter maior equilíbrio na destinação
dos gastos públicos com cultura no Recife, não somente descentralizando as grades de
programação para bairros periféricos, mas oportunizando cada vez mais a participação
de artistas locais em festivais e eventos promovidos pelo poder público. Ademais, é urgente
revisar os critérios que determinam os valores dos cachês, que, comumente, destinam
grande parte do orçamento para pagamento de apresentações nacionais e internacionais
em detrimento de artistas da cultural local. Também é tarefa (não cumprida) do poder
público zelar pelo patrimônio material e imaterial da cidade, apoiar e fortalecer grupos
culturais perenes, além da produção e disseminação de produtos culturais.

2.2.3 RECIFE ROCHEDO
Habitação
O contraste na ocupação territorial do Recife – onde coabitam miséria e luxo - não é
um cenário recente, ele também é fruto da explosão no número de mocambos, nas primeiras
cinco décadas do século 20, construídos para (des)abrigar as pessoas mais pobres que, em
sua maioria, fugiam da situação de extrema pobreza no interior do estado. A repressão
aplicada aos mocambos serviu apenas para maquiar a cidade, mas não para melhorar
a qualidade de vida das(os) que viviam nela, e assim, a luta por habitação no Recife se
confunde com sua própria história.
De todo modo, é possível afirmar que a cidade não possui uma política de habitação de
interesse social, uma vez que não existe estratégia capaz de promover moradia adequada
e responder ao déficit habitacional na cidade, estimado no Plano Local de Habitação de
Interesse Social (PLHIS) em 70 mil famílias (aproximadamente 280 mil pessoas), e que é
fortemente potencializado pelo ônus excessivo com aluguel.
As ações da gestão municipal que se relacionam com a política de habitação
estão pulverizadas em diversas secretarias, sem definições claras sobre coordenação de
ações e programas, e com recursos próprios praticamente inexistentes. Além disso, não há
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integração entre essas ações e os aparatos institucionais (leis, planos, órgãos, instâncias de
gestão democrática, fundos etc.). As ações são fragmentadas, nem todas geridas por uma
secretaria municipal (de habitação) com pouco orçamento, e em sua maioria, de pouca
abrangência e baixa qualidade.
O município conta com instrumentos de Política Urbana que podem contribuir para
a função social da cidade e da propriedade, previstos no Plano Diretor do Recife desde
2008, mas ainda não regulamentados, são eles: estabelecimento do IPTU progressivo no
tempo; parcelamento, edificação e utilização compulsórios (PEUC); outorga onerosa; e
desapropriação com pagamento de títulos públicos. É fato que a diminuição de recursos
federais contribui para agravar o cenário da habitação, porém, é importante lembrar que,
mesmo quando estes recursos eram abundantes, o Recife não soube otimizar sua captação
e/ou execução.
É também parte importante do contexto habitacional no Recife o avanço do mercado
imobiliário nas comunidades pobres localizadas nos bairros mais valorizados. A reserva e
destinação dessas áreas são pleiteadas historicamente para a promoção de moradia social,
incluindo os imóveis sem uso na área central do Recife.

Combate à especulação imobiliária e utilização do patrimônio edificado
Tratar da especulação imobiliária no Recife implica reafirmar que, por um lado, temos
uma realidade que impõe a convivência de pessoas com questões sub humanas, como a
permanência em palafitas, a convivência em áreas de risco, a falta de infraestrutura etc.,
e por outro lado, um grande patrimônio abandonado, já edificado, que poderia servir para
moradia popular.
O Recife tem o quinto metro quadrado mais caro entre as capitais brasileiras, fruto da
especulação imobiliária e do não cumprimento da função social dos imóveis que integram
a propriedade edificada da cidade. Em 2019, entidades da Articulação Recife de Luta
lançaram o estudo “Levantamento de imóveis vazios e ociosos no bairro de Santo Antônio”.
O trabalho apontou que 41,5% dos imóveis do bairro central do Recife estão ociosos. 64%
destas edificações, além de abandonadas, têm dívidas de IPTU que, em alguns casos, são
mais altas do que o valor de sua venda.
Caminhando no sentido inverso ao que aponta as formulações e contribuições da
sociedade civil organizada, a Prefeitura da cidade do Recife ameaça ainda mais as ZEIS
em seu novo desenho de Plano Diretor. Além disso, há uma tendência de esvaziamento
dos espaços de participação social, e descumprimento das deliberações dos conselhos
e conferências, que dificultam, ainda mais, o combate à especulação e a utilização do
patrimônio edificado na cidade.

Mobilidade
Uma pesquisa realizada em 2018 pela TomTom Traffic, envolvendo 403 cidades do
mundo, apontou que o Recife tem o 10º pior trânsito do planeta, o 3º pior da América do
Sul, e o pior trânsito do Brasil. Não é à toa que entre as dificuldades cotidianas mais citadas
por quem circula na capital, esteja a relação com o trânsito. Assim foi também na enquete
base do Recife Arretado, que consagrou a mobilidade urbana (trânsito) como o aspecto da
cidade que mais arreta as pessoas, seja pela péssima qualidade dos transporte coletivos
(insuficiência, lotação, desordem nas estações, valores das tarifas - especialmente das frotas
de ônibus e metrô); seja pela dificuldade de locomoção nas vias públicas (engarrafamentos,
qualidade das calçadas e vias, ausências de ciclofaixas etc.).
Além das questões que envolvem a lentidão do trânsito propriamente dita, é preciso
reconhecer que o número elevado de veículos automotivos nas ruas gera uma divisão
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desigual de espaço para os demais meios de transporte. No Recife, dentre os quase 2.600
km do sistema viário da cidade, apenas 1% apresenta algum tipo de prioridade para a
circulação de ônibus, sejam eles do sistema convencional ou BRT6 (Instituto de Políticas de
Transporte e Desenvolvimento, 2017).
De acordo com informações do aplicativo Moovit,7 no ano de 2016 a Região
Metropolitana do Recife apresentou o maior tempo total diário de viagem (96 minutos) e o
maior percentual de usuários que gastam mais de duas horas em deslocamentos diários
(34%) nos deslocamentos feitos no transporte público, em comparação com outras dez
grandes regiões metropolitanas do país. A gravidade desses dados é ainda mais evidente
por considerarmos que Recife é a quinta menor capital do Brasil em extensão territorial.
O relatório Analítico da Mobilidade por Bicicleta, produzido pela AMECICLO,
também em 2016, demonstrou que a priorização dos modos ativos de transportes não
motorizados, por parte da gestão pública, é falaciosa, como é possível verificar através dos
dispêndios orçamentários no período de 2012 a 2015, que destinaram volumes ínfimos para
infraestrutura cicloviária (R$ 656.448,21) em comparação ao que foi alocado para nova
pavimentação (R$ 20.776.114,25); recapeamento (R$ 211.495.090,97); e orientadores de
trânsito (R$ 25.187.767,81).
O referido relatório concluiu que apesar do marco regulatório com legislações federal,
estadual e municipal obrigarem a estruturação de um sistema cicloviário, e embora este
sistema exista dentro do Plano Diretor cicloviário, o estado e o município do Recife omitemse em implementá-lo. É preciso ressaltar ainda que a efetivação de uma política de estímulo
à ciclomobilidade significa não somente considerar a malha cicloviária, ampliando o total
de quilômetros de sua estrutura, mas também garantir o aspecto da qualidade, realizando
periódica manutenção e eventuais melhorias.
O equívoco na priorização da política pública de mobilidade também se dá com falta
de investimentos no sistema de transporte público e coletivo de passageiros. É muito forte
a percepção de quem transita no Recife do quanto a ineficiência e a falta de qualidade
destes meios de transporte terminam por reforçar o uso de automóveis individuais que
transportam um percentual reduzido de passageiras (os) e ocupam a maior parte das vias.
Essa percepção é confirmada na questão que tratou sobre a avaliação geral da mobilidade
da cidade do Recife e sua Região Metropolitana. Quase 92,7% das respostas indicam que
ela muito ruim ou ruim.

6
Cálculo realizado pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento — ITDP Brasil
com base em dados disponibilizados pelo Instituto da Cidade Pelópidas Silveira.
7
Os dados Moovit consideram apenas deslocamentos por transporte público.
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Acessibilidade
Embora se considere os avanços das últimas décadas com relação à acessibilidade
(sobretudo no que se refere a um marco jurídico nacional, estadual e municipal), na prática,
ela ainda é bastante precária. No Recife não é diferente. Apesar de implementar medidas
de acessibilidade nas vias públicas, a questão ainda não integra os planos de infraestrutura
da cidade de modo consistente.
De acordo com dados do Censo do IBGE (2010), a população do Recife era composta
por 151.900 pessoas com deficiências severas (grandes dificuldades ou que não conseguem
de modo algum), sendo 17.646 com deficiência auditiva, 23.963 com deficiência mental/
intelectual, 48.442 pessoas com deficiência motora, e 61.849 pessoas com deficiência visual.
Apesar de ser uma parcela significativa da população da cidade, a escassez da discussão
sobre o tema nas mais diversas instâncias de formulação, execução e avaliação das políticas
públicas permanece.
A (falta de) acessibilidade também foi retratada nas respostas da enquete guia do
Recife Arretado. A população demonstra profunda indignação pela forma com a qual o tema
tem sido tratado pelo poder público, citando, especificamente, a significativa quantidade de
buracos nas ruas, a presença de orelhões sem sinalização para pessoas com deficiência
visual; falta de intérprete de libras; falta de piso tátil; falta de equipamentos nos espaços
públicos de lazer etc.
A situação das calçadas na cidade do Recife é um aspecto que merece especial
atenção. Em geral, elas são o principal obstáculo para acessibilidade nas vias públicas
da cidade. São estreitas, desniveladas e normalmente estão em péssimas condições de
manutenção; são esburacadas e utilizadas como depósitos de lixo; são desordenadamente
ocupadas por ambulantes e ainda são usadas corriqueiramente para circulação de
bicicletas, motocicletas e estacionamento de automóveis.

Limpeza Urbana
O Recife é visto como uma cidade suja! A limpeza urbana é apontada como uma
das coisas que mais arretam a população. A sujeira, a fedentina, o acúmulo de lixo têm
presença marcante em toda a cidade, porém, o exercício de dividir o território revela olhares
distintos da população sobre a ação pública de limpeza urbana: No centro da cidade ela é
avaliada principalmente como ruim. O centro é o local onde prevalece a percepção do caos
e da fedentina generalizada. Nos bairros das classes mais ricas a limpeza urbana é avaliada
como ‘boa’; nos bairros de classe mediana prevalece a percepção de um serviço ‘regular’; e
nas comunidades pobres o serviço de limpeza urbana é avaliado como ‘muito ruim’.
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Em relação a aspectos específicos da limpeza urbana as percepções também se
alteram a depender do serviço e da localidade onde é executado. A coleta de lixo é avaliada
majoritariamente como regular no conjunto da cidade, no centro e nos bairros de classe
mediana. A percepção da maioria é que se trata de um serviço bom quando observado
apenas nos bairros das classes mais ricas.

A coleta seletiva tem a pior avaliação dentre os serviços de limpeza urbana. Tanto na
cidade como um todo, quanto observando estratificações territoriais, as percepções são de
que ela é um serviço ‘muito ruim’, ou, sobre o qual não se tem conhecimento. Parece haver
bastante desconhecimento por parte da população também no que se refere à destinação
e tratamento do lixo e entulhos coletados pela Prefeitura do Recife.
A varrição de vias públicas na cidade do Recife é avaliada principalmente como
regular quando se trata da cidade em geral e quando se refere especificamente ao centro
ou os bairros de classe mediana. Nos bairros das classes mais ricas a percepção sobre esse
serviço é boa; e nos bairros pobres as avaliações se dividem entre ruim e muito ruim.
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A lavagem das vias públicas da cidade é outro aspecto da política de limpeza urbana
bastante mal avaliado.

2.2.4 RECIFE GERANDO
Territórios pesqueiros
A história do Recife é atravessada pela relação com seus rios, mangues e estuários,
de onde se originou a forte tradição da pesca artesanal, exercida há décadas na cidade.
São características das comunidades pesqueiras no Recife, assim como a de todas as
comunidades tradicionais
possuir formas próprias de organização social, ocupar e usar seus territórios
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e
práticas geradas e transmitidas pela tradição. (Brasil, 2007).
Em setembro de 2017 as comunidades pesqueiras da cidade produziram dados que
foram divulgados por ocasião do 1º Encontro de Pescadores e Pescadoras do Recife: cerca
de 1.400 famílias vivem da produção artesanal de pescados na capital pernambucana. Essas
comunidades produzem mais de 30 toneladas de polpa de sururu, além de peixes e outras
espécies de moluscos e crustáceos. A cidade tem ainda a maior frota de embarcações lagosteiras
do estado, que envolve mais de 200 pescadoras (es) trabalhando em 40 embarcações.
Apesar de sua identidade enquanto povo tradicional e sua importância econômica
para a cidade e região, as comunidades pesqueiras do Recife seguem vivenciando inúmeras
violações de direitos em função da implementação de um projeto de cidade que, além
de não promover justiça socioambiental, provoca degradação da natureza, impactando
diretamente na reprodução e na diversidade de espécies pesqueiras. Trata-se dos descartes
domésticos, hospitalares e industriais nas águas da cidade; do desmatamento dos mangues;
da especulação imobiliária que sufoca comunidades ribeirinhas; do assoreamento dos rios
etc. Soma-se a isto a não demarcação e não proteção dos territórios pesqueiros que estão
sujeitos ao avanço do mercado imobiliário. Essa foi uma questão que gerou grandes embates
no processo de revisão do Plano Diretor. Apesar da demanda insistente destas comunidades
para demarcação e proteção destes territórios que registram a própria origem da cidade, o
pleito foi ignorado pela gestão municipal.
Além disso, faltam dados sistematizados sobre a condição socioeconômica das
comunidades pesqueiras, dificultando ainda mais a formulação de políticas públicas de
proteção dessa população às inúmeras tentativas de expulsão de seus territórios, e também
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de fomento à sua produção, garantindo direitos trabalhistas e previdenciários para quem
vive da pesca artesanal, e respeitando os princípios e as dinâmicas próprias que estruturam
a organização social dessas comunidades.
A condição das mulheres pescadoras é outro aspecto que carece de atenção. Sem
assistência à saúde que compreenda e acolha suas especificidades, as mulheres seguem
expostas e suscetíveis às doenças e insalubridades causadas pelo exercício da atividade
pesqueira. As comunidades têm denunciado que há uma grande subnotificação de acidentes
de trabalho, registrados no sistema de saúde como acidentes domésticos, invisibilizando,
assim, trabalhadoras(es) e a própria atividade econômica da pesca artesanal.
A análise da pesquisa sobre a pesca artesanal na Ilha de Deus8 apontou que há, em
curso, um desmonte das poucas políticas públicas nacionais destinadas ao setor pesqueiro
artesanal, construídas entre os anos de 2003 a 2016. Esse desmonte se expressa na redução
drástica do percentual orçamentário destinado a crédito, projeto produtivo ou assistência
técnica para pescadoras e pescadores artesanais; e na suspensão do registro geral da
pesca, impossibilitando o acesso de muitas pessoas às poucas políticas ainda existentes
para o setor.

Meio ambiente e Agroecologia
O Meio Ambiente continua sendo pauta fundamental de organizações, comunidades
e governos. Aspectos que se relacionam com a geração e destinação dos resíduos sólidos, a
gestão de recursos naturais, em especial dos recursos hídricos e das unidades protegidas, e a
educação ambiental da população permanecem como questões a serem debatidas porque
estão intrinsecamente ligados à qualidade de vida das pessoas e com a sustentabilidade
do planeta. Esses aspectos ganham um contorno ainda mais urgente quando nos damos
conta de que a relação humana desastrosa com o Meio Ambiente já tem consequências
que podem ser percebidas nas metrópoles brasileiras e que estas ameaçam severamente
às frágeis infraestruturas das cidades.
Os efeitos das mudanças climáticas apresentam alguns riscos específicos, dentre os
quais o desequilíbrio no setor energético em função da dependência das usinas hidroelétricas
que impactam na intensidade e distribuição de chuvas durante o ano e na elevação do
nível do mar, afetando diretamente populações próximas ao litoral do Oceano Atlântico,
principalmente das cidades do Rio de Janeiro e Recife.
A lógica equivocada que tem predominado nas gestões das capitais brasileiras está
presente também na forma como tem se dado a regulação do solo nas cidades. Apesar
do Recife possuir vários territórios com características rurais, seu zoneamento afirma que a
cidade é 100% urbana. Significa que a valorização imobiliária em detrimento da qualidade
de vida das pessoas tem predominado na definição das estratégias e caminhos a serem
tomados.
Portanto, a capital pernambucana se insere nesse contexto desafiador de superação
das desigualdades e construção de relações harmônicas entre os arranjos populacionais e os
recursos naturais. Na cidade do Recife a escassez de água e o consequente contingenciamento
no abastecimento da população ocorrem há décadas, contraditoriamente, são constantes
os casos de enchentes provocadas pelo aumento do volume de água nos períodos de maior
incidência de chuva, e em função da precária infraestrutura e da precária manutenção
urbana da cidade.
Os atuais e futuros cenários resultantes dos efeitos das mudanças climáticas trazem
à tona a importância de se discutir alternativas para o enfrentamento deste problema na
cidade. É nesse contexto que se apresenta a necessidade de investir de forma robusta
em estratégias de educação ambiental que considerem a complexidade da questão e
8
A pesquisa sobre a pesca artesanal na Ilha de Deus (2019) é uma produção do Caranguejo Uçá,
Mandato do Vereador Ivan Moraes e o Programa de Pós Graduação em Sociologia da UFPE.
36

reconheçam os diversos sujeitos corresponsáveis pela eficácia da relação sustentável com
o meio ambiente.
Nesse caminho, a agroecologia se apresenta como um projeto de transformação das
formas de produção, processamento, distribuição e consumo, presentes no atual sistema
agroalimentar, que tem princípios alicerçados na justiça social, na sustentabilidade ambiental
e na soberania alimentar; e que respeita e se compromete com a democratização do direto
à terra, à água, e aos recursos naturais.
		
Há algum tempo, os movimentos
agroecológicos têm incorporado as
cidades como territórios de promoção
da vida, avançando na desconstrução
da dicotomia entre campo-cidade e
identificando aspectos comuns, como
a luta pela terra e o valor dos espaços
urbanos enquanto local de produção e
reprodução da vida. Assim, a agroecologia
também se coloca como conexão entre
o campo e a cidade, e a agricultura
funciona como ponto de encontro entre
as(os) produtoras(es) rurais e as(os)
consumidoras(es) que têm nas feiras
agroecológicas as mais expressivas
possibilidades de estabelecer essas conexões. O Centro Agroecológico Sabiá aponta a
existência de seis feiras agroecológicas na capital pernambucana.

Comércio informal
A atividade do comércio informal no Recife concentra-se, principalmente, nos bairros
centrais da Boa Vista e São José. Ocorre também de forma ambulante nos ônibus e metrôs
que circulam na Região Metropolitana. Dados da última PNAD-Contínua divulgados pelo
IBGE em março de 2019 apontam que os índices de desemprego têm crescido muito entre
a juventude recifense, impactando no aumento desse segmento no mercado informal.
Atualmente existe um vácuo legislativo quanto à regulamentação do comércio popular
na cidade. O marco regulatório existente não explicita as regras para esta atividade, e essa
inconsistência tem aberto brechas para que as ações de controle urbano, da Prefeitura da
cidade do Recife, sejam realizadas de
forma arbitrária e compulsória, com
apreensão de mercadorias e remoção
de locais de trabalho sem aviso prévio
ou respaldo jurídico. É importante
compreender que essas ações são
realizadas em sintonia à uma política
de gentrificação ou higienização social
da cidade, comumente nomeadas
pelo poder público enquanto obras de
requalificação e/ou controle e urbano.
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3. PANDEMIA E FALÊNCIA DE MODELOS
“A promessa que eu fiz foi diferente
Pois na volta parece que é mais perto
Não há jeito melhor que o jeito certo
Quem quer sombra é melhor jogar a semente
Quando for dar um passo olhe pra frente”
Alessandra Leão e Juliano Holanda
No período em que se iniciava a produção deste documento síntese da experiência
do Recife Arretado, fomos fortemente atingidas pela pandemia do COVID-19. O vírus
causou impactos em diversos países do mundo, e chegou com força no Brasil, ameaçando
e ceifando milhares de vidas, alterando dinâmicas e provocando incontáveis reflexões sobre
os atuais e futuros arranjos de sociedade.
É impossível apontar as questões mais afetadas com a aparição do novo coronavírus,
mas, mesmo diante de sua complexidade e de seus diferentes impactos socioeconômicos,
é legítimo afirmar que a parcela da população mais fortemente atingida é a que vive nas
comunidades periféricas, nos morros, alagados e conglomerados desse país. É a população
preta, pobre, de trabalhadoras e trabalhadores, em situação de rua, em situação de cárcere,
ou seja, aquelas historicamente alijadas da proteção social do Estado brasileiro.
O cenário tem gerado perplexidade e incertezas, mas também ressaltado (ou
desnudado para alguns), as terríveis expressões das desigualdades existentes no país e na
cidade do Recife - já apontadas neste documento - bem como, a necessidade de um Estado
forte para efetivação dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais.
Sob o pano de fundo da pandemia, muitas análises contextuais negritaram o que já
nos saltavam aos olhos diariamente: A falência dos modelos de sociedade que priorizam o
capital em detrimento das vidas. Atestamos que uma sociedade fundada no capitalismo não
é capaz de construir respostas às demandas de bem viver de seu povo, e que a existência
da uma renda básica capaz de garantir condições dignas de vida para todas as famílias
brasileiras é absolutamente fundamental.
A gravidade do cenário foi escancarada à medida em que a crise sanitária, aliada
à necropolítica implementada pelo Governo Federal, passou a vitimar não só as periferias,
aldeias, palafitas e quilombos brasileiros (embora estes continuem sendo os principais alvos),
mas também famílias da classe média, representantes dos setores políticos e empresariais,
artistas, jornalistas, profissionais da saúde, entre outros.
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3.1 VIDAS ACIMA DO LUCRO: UMA CHANCE DE RECONSTRUÇÃO
Como sociedade, constatamos a premência dos princípios da solidariedade, da coletividade,
da equidade, da relação harmoniosa com a natureza, da justiça de gênero, e da justiça social
e econômica enquanto questões vitais para uma reorganização social. Nesse movimento
de transformação, o sonho de um Recife Arretado para todas as pessoas ganhou mais cor,
mais contornos, mais vibração, mais vida! Reafirmamos que só um projeto de feliCIDADE nos
interessa, e reiteramos que o Recife que queremos construir é:

Se governa através de espaços democráticos de planejamento e gestão da cidade.
Trata de forma justa a cobrança de impostos e taxas e a distribuição de gastos com
infraestrutura e serviços públicos para quem vive e produz no Recife, com transparência,
respeito ao previsto nas leis orçamentárias e aos planos municipais, e com participação
social na definição e execução das prioridades de gasto. Promove justiça tributária, equidade
socioterritorial, sustentabilidade ambiental e valorização do serviço público municipal.

Oferta uma rede inclusiva e eficaz para efetivação das políticas sociais – com sistemas
públicos de saúde, educação e assistência social fortalecidos, capazes de garantir acesso e
qualidade para todas as pessoas de forma indistinta.
Fortalece identidades socioculturais e permite que as pessoas se comuniquem
livremente e se sintam seguras em espaços privados e públicos acessíveis e ordenados.
Onde as mulheres usufruem do direito pleno à vida e à cidade. Onde as pessoas com
deficiências e os corpos transexuais, travestis e transgêneros são respeitados e podem viver
com dignidade.
Oportuniza condições de geração de renda e de acesso à bens e serviços para
pessoas negras. Onde o cuidado com as crianças e adolescentes são, de fato, prioridade
absoluta da família, da sociedade e do Estado; e onde as pessoas idosas são reconhecidas
como símbolos da relação com a ancestralidade e memória, assumindo seus lugares nos
processos de transmissão de saberes e experiências.
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Proporciona condições dignas de moradia e infraestrutura adequada. Oferta
transporte coletivo efetivamente público e de qualidade, com condições de mobilidade
para o pleno exercício de transitar pela cidade.
É um território agradável de se viver, que mantém em dia os serviços de manutenção
urbana, que conta com redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e
garante a instalação, funcionamento e destinação de resíduos das atividades urbanas em
toda cidade.

Cria oportunidades para o empreendedorismo em suas diversas vocações locais, com
sustentabilidade ambiental e equidade de tratamento destinado aos arranjos corporativos e
àqueles de base comunitária.
Garante direitos trabalhistas e oportuniza a ocupação segura de espaços públicos
com corpos e modos de produções insurgentes. Possibilita vivências e transações baseadas
em relações mais gentis a partir do fortalecimento de mercados comunitários onde se
constroem outras relações além da compra e venda.
Reconhece a existência de diferentes economias e estimula sua produção de forma
desmonetarizada. Fomenta, valoriza e visibiliza as produções econômicas que geram
bem-viver, a exemplo da agroecologia, da economia da cultura, do trabalho doméstico, da
economia solidária e feminista, das produções baseadas em saberes e práticas de povos
tradicionais e dos demais arranjos que têm a vida como centralidade.
Esse é o Recife que a gente quer. Esse é o Recife que estamos construindo. Que nada
mais seja como antes!
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3.2. 50 DIRETRIZES PARA UM RECIFE ARRETADO
RECIFE VIRADO NUM MÓI DE CUENTO

Gestão
1. Gestão democrática na definição das prioridades e destino do orçamento
das políticas municipais, com valorização da participação popular, dos espaços e
mecanismos de controle social;

2. Fortalecimento do serviço público municipal, com reestatização dos serviços
terceirizados, concedidos à iniciativa privada e os executados por OS’s – Organizações
Sociais e promoção do controle interno;

3. Valorização de servidoras e servidores municipais, com ampliação de quadros
via concurso público, implantação dos planos de cargos e carreiras na administração
direta, autarquias e fundações, e fortalecimento do regime próprio de previdência;

4. Gestão orientada por sistema de indicadores com recortes raciais, de gênero,
sexualidade, geração e acessibilidade, na formulação e execução das políticas
públicas municipais, avançando no exercício do direito às identidades e diversidades;

Orçamento Público
5. Rigor na arrecadação e cobrança de dívidas de tributos e multas municipais, com
enfoque na Execução Fiscal dos débitos de eventos, empreendimentos e atividades
com maior impacto social, ambiental e na demanda por serviços municipais;

6. Regionalização do Orçamento Municipal, com equidade socioterritorial na

distribuição dos recursos de manutenção e novos investimentos, por bairros e
comunidades do Recife, a partir de critérios de carência;

7. Publicação do orçamento fácil do Recife, disponível de forma impressa e em

plataformas virtuais acessíveis, com dados e informações sobre o orçamento municipal
compreensíveis para a maioria da população.

RECIFE MASSA

Comunicação
8. Autonomia gerencial e financeira da Rádio Frei Caneca, com gestão democrática
e garantia de manutenção permanente e custeio;

9. Fortalecimento da comunicação pública não-estatal, com incentivo às iniciativas

de comunicação independente, contemplando diferentes temas e formatos de
campanhas;

10. Universalização da banda larga em toda cidade.
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Educação
11. Implementação dos Planos de Cargos e Carreiras da Educação, investindo na

capacitação e valorização de profissionais, inclusive aquelas(es) que não pertencem
aos quadros do magistério;

12. Creche para toda a demanda de crianças de zero a três anos, priorizando a

construção de novas unidades nas regiões periféricas da cidade a inclusão de crianças
com deficiência;

13. Nenhuma criança ou adolescente fora do Ensino Fundamental, com qualidade,

estímulo à permanência e garantia da inclusão de crianças e adolescentes com
deficiência;

Assistência Social
14. Expansão da cobertura territorial dos serviços de Proteção Social Básica, com

novos CRAS em áreas descobertas, com garantia de estrutura e equipes concursadas
e pactuações entre gestão, usuárias(es) e trabalhadoras(es);

15. Reinserção familiar e comunitária da população em situação de rua como

prioridade de uma política municipal intersetorial para quem está em situação de rua,
com geração de emprego e renda e programas habitacionais.

16. Máxima atenção socioassistencial a adolescentes e jovens em cumprimento
de medidas socioeducativas em meio aberto, com fortalecimento dos programas
Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade;

Prevenção à Violência
17. Fortalecimento dos sistemas comunitários de Segurança Pública, com conselhos
comunitários e núcleos de mediação de conflitos nos territórios apontando os problemas
e propondo soluções;

18. Combate sistemático à violência institucional, com indicadores municipais da
violência institucional e controle externo da Guarda Municipal e da Diretoria de Controle
Urbano;

19. Estímulo à empregabilidade de sobreviventes do sistema prisional, com política
de incentivos para empresas privadas e cotas no serviço público municipal;

Cultura
20. Garantia de política cultural durante o ano todo, com calendário permanente e
recursos não somente para os eventos e ciclos culturais, mas para o acervo, a estrutura
e a difusão artística nos equipamentos culturais; para o aprender, fazer e empreender
de grupos e artistas; para o patrimônio material e imaterial;
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21. Consolidação do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), com parcela mínima das
receitas correntes do município para o Fundo de Incentivo à Cultura e o Mecenato de
Incentivo à Cultura, editais setoriais e específicos nos territórios e Fundo Específico do
Patrimônio Cultural;

22. Descentralização cultural e valorização das manifestações dos territórios,

com reconhecimento e valorização dos calendários, dinâmicas, patrimônios culturais,
potenciais turísticos e econômicos locais e suas capacidades de estabelecer dinâmicas
de desenvolvimento social;

Igualdade Racial
23. Combate efetivo ao racismo institucional, com um Observatório Municipal do
Racismo Institucional, Ouvidoria Externa e agenda de ações afirmativas capaz de
enfrentar as desigualdades de acesso aos serviços municipais pela população negra;

24. Atenção especial à vida das juventudes negras, com ações intersetoriais e
medidas articuladas com a população jovem e suas representações, na promoção da
vida e no combate ao genocídio em curso;

Gênero, sexualidades e afetividades
25. Consolidação de agenda municipal de enfrentamento à LGBTQIfobia, com
monitoramento geolocalizado dos crimes e implementação de políticas de prevenção
e promoção de acesso a direitos para a população LGBTQI+;

26. Expansão, regionalização e territorialização do combate ao feminicídio e da
promoção dos direitos das mulheres, com equipamentos e serviços especializados
nas RPAs da cidade;

Saúde
27. Toda Comunidade de Interesse Social com serviço de atenção básica, com

atendimento por equipes de saúde da família, em unidades de saúde com capacidade
de atendimento e infraestrutura qualificada;

28. Estruturação de rede descentralizada de programas com práticas integrativas
e multidisciplinares de saúde, nos distritos sanitários da cidade;

Política sobre Drogas
29. Combate sistemático à violência institucional em ações da Guarda Civil nas
abordagens associadas à posse ou consumo de drogas, com implementação de
protocolos e controle externo;

30. Garantia de política permanente de Redução de Danos em toda a cidade, com
ações e recursos não apenas nos eventos e ciclos culturais;
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Acessibilidade e Anticapacitismo
31. Eliminação de toda barreira arquitetônica de acessibilidade, com promoção de
livre circulação das pessoas com qualquer tipo de deficiência nos espaços e edifícios
públicos e forte fiscalização nos ambientes privados;

32. Acessibilidade comunicacional em todos os produtos e em todas as plataformas
de comunicação utilizadas pela gestão municipal, com campanha formativa e
disponibilização de audiodescrição, descrição em libras e impressão em braile;

33. Criação de oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência, com vagas

nas diversas carreiras e funções na gestão municipal e estímulos fiscais às empresas
para mais contratações;

RECIFE ROCHEDO

Mobilidade
34. Priorização dos modos de transporte não-motorizados, com a criação de uma

rede de rotas cicláveis, restrição do uso indiscriminado de automóveis privados e
promoção de campanhas permanentes de educação, com enfoque na segurança no
trânsito e no respeito à ciclistas e pedestres;

35. Equidade no acesso e qualidade nos serviços de transporte coletivo, com

aumento de frota e de vias exclusivas, subsídio para tarifa zero, regulamentação e
controle externo dos serviços;

Habitação
36. Fortalecimento das políticas de urbanização, regularização fundiária e de
gerenciamento de risco das ZEIS9 e CIS10, com políticas de provisão habitacional,
melhorias habitacionais e assistência técnica gratuita;

37. Aplicação dos instrumentos urbanísticos de promoção da função social da
cidade e da propriedade, como o IPTU progressivo, a arrecadação por abandono,
instituição de ZEIS II e IEIS11 e reconhecimento das CIS passivas de consolidação como
ZEIS I;

38. Impulsionamento da revitalização da área central do Recife, com plano,

mobilização, incentivos econômicos e governança, para reabilitação de edifícios para
moradia e outros fins, valorização dos espaços e equipamentos públicos;

9
10
11

Zonas Especiais de Interesse Social.
Comunidades de Interesse Social.
Imóveis Especiais de Interesse Social.
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Drenagem urbana
39. Distribuição equitativa das obras, da manutenção e dos recursos para drenagem
urbana entre as RPAS12, com cronograma prioritário para investimentos com recursos
próprios em rios, córregos, canais, galerias e canaletas nas ZEIS e CIS;

40. Expansão dos sistemas de drenagem e estruturas de contenção de encostas nas
áreas de morros, com a elaboração e implementação de arranjo de financiamento,
modelo de implantação, gestão dos serviços e de controle social;

Limpeza Urbana
41. Desconcentração e regionalização dos contratos de coleta do lixo e de limpeza
urbana, com licitações por setores da cidade, contratação de empresas diferentes por
setor e condicionalidades ambientais específicas;

42. Expansão da cobertura da coleta seletiva para todas as RPA’s, com política de

educação ambiental, incentivo à coleta e destinação sustentável dos resíduos, pontos
de descarte distribuídos por toda cidade, especialmente nas ZEIS e CIS;
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Economia Popular e Feminista
43. Viabilização de política de incentivos fiscais de estímulo aos empreendimentos
econômicos populares, com critérios impeditivos ao incentivo às atividades e
empreendimentos produtivos de impacto social e ambiental;

44. Fortalecimento das cadeias produtivas econômicas capazes de enfrentar os
estigmas e incluir as diversidades, com reconhecimento das desigualdades baseadas
nas categorias de gênero, raça, orientação sexual e condição clínica;

45. Fomento permanente à produção das mulheres na economia popular e na
segurança alimentar, com estudos e pesquisas, qualificação, acesso a crédito e apoio
à comercialização;

46. Valorização cultural e econômica do comércio popular de rua, com política
de proteção e fortalecimento da atividade, ordenamento e revitalização de espaços
historicamente ocupados por comerciantes populares;

Atividades Econômicas Tradicionais
47. Valorização e fomento às iniciativas populares que atuam com tecnologias sociais
e/ou baseadas em conhecimentos tradicionais, como as atividades pesqueiras, o
comércio informal, a produção agroecológica, de fitoterápicos etc.;

12

Regiões Político Administrativas.
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Agroecologia
48. Fortalecimento dos mercados comunitários e das feiras agroecológicas
enquanto equipamentos públicos de abastecimento, com política de assistência
técnica, crédito, fomento para agricultores(as) e infraestrutura nas feiras;

Meio Ambiente
49. Expansão do saneamento básico nas ZEIS e CIS, com a elaboração e

implementação de arranjo de financiamento, modelo de implantação, gestão dos
serviços e de controle social;

50. Promoção da sustentabilidade das unidades de conservação ambiental, com

planos, ações de proteção e preservação das áreas de interesse e conservação
paisagística ou ambiental, incluindo matas, mangues e cursos d’água.
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5. anexos
ANEXO 1 - LISTA DE PESSOAS, COLETIVOS, ORGANIZAÇÕES E MOVIMENTOS
SIGNATÁRIAS DO RECIFE ARRETADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aldo Lima da Silva - Oposição rodoviária O GUARÁ
Alexandre da Maia - Professor da Faculdade de Direito do Recife/UFPE
Alexandre Henrique Bezerra Pires - Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá
Amanda Palha - Educadora popular e militante LGBTI
Ana Veloso - Jornalista e professora da UFPE
Andrea Trigueiro - Jornalista e professora
Aniérica Almeida dos Santos - Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá
Áurea Souza Cisneiros - Militante, feminista, atuação e produção teatral/cultural,
estudante de direito e pesquisadora científica
9. Áureo Cisneiros - Presidente do Sinpol; da Intersindical e da FEIPOL-NE
10. Avanildo Duque - Especialista em Educação, Agroecologia e Gestão Ambiental.
11. Bia Paes- Comunicadora social e integrante da PartidA e do Meu Voto Será Feminista
12. Bruno Vieira - Jornalista, comunicador e educador, mestre em Psicologia Social,
pesquisador em juventude
13. Caio Scheidegger
14. Carlos Eduardo Gomes de Melo - Médico de família e comunidade da Guabiraba
15. Carmen Silva - Militante feminista
16. Ciani Sueli das Neves - Professora universitária, defensora de Direitos Humanos
17. Dani Portela- Militante feminista, historiadora e Advogada popular
18. Darliton Silva- Centro Sabiá
19. Ediclea Santos - Coordenadora do Grupo Espaço Mulher de Passarinho
20. Edvaldo - Presidente do Sintraci, ambulante da Conde da Boa Vista
21. Emídio Fernando - Conselheiro municipal de defesa de direitos da pessoa com deficiência
do Recife
22. Erika Nascimento - Assistente Social e Defensora de Direitos Humanos
23. Fernanda Carolina Vieira da Costa - Articulação Recife de Luta
24. Fran Silva - Militante Antiproibicionista, comunicadora popular e educadora social
25. Germana Accioly - Jornalista, articuladora política
26. Giordano Castro - Ator e dramaturgo
27. Ivana de Souza - Coletivo Agora É Com A Gente
28. Jessica Vanessa - Ativista pelos Direitos Humanos
29. Jesualdo Campos - Advogado, Executiva Estadual PSOL
30. José Diniz Júnior - Presidente da Associação Pernambucana de Cegos e militante da
pauta da pessoa com deficiência
31. José Fernando da Silva - Militante de Direitos Humanos
32. José Roberto da Silva- Associação Pernambucana de Engenheiros Florestais-APEEF
33. Juliana Romão - Jornalista e integrante da PartidA e do Meu Voto Será Feminista
34. Juliana Trevas - Integrante do coletivo Liberta Elas e da Marcha da Maconha Recife,
doutoranda em sociologia na UFPE
35. Juliana Vitorino - Militante feminista, executiva nacional do Psol e graduanda em
Pedagogia
36. Justino Passos - Coordenador da Ecos - Equipe de Comunicação Sindical
37. Karina Batista Guimarães - LGBT Surdo
38. Léo Cisneiros - Ativista urbano e ambiental, fotógrafo, professor de Filosofia da UFRPE
39. Leo Machado - Educador Social, Estudante de Ciências Sociais
40. Levi Arruda - Jornalista
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41. Levi Costa (Chitos) - Educador Social/Produtor Cultural/Arte Educador
42. Lucas van der Ploeg - PSOL
43. Mandato Ivan Moraes - vereador Recife (PSOL - Recife)
44. Maria Eugenia Wanderley Lima (PSOL - Olinda)
45. Mandata Juntas- co-deputadas estaduais (PSOL- PE)
46. Marta Almeida - Movimento Negro Unificado
47. Mayra Clara Vitorino - Cantora, produtora cultural, feminista, integrante da PartidA Recife
e da Setorial de Música do Conselho de Políticas Culturais de Pernambuco.
48. Mônica Oliveira - Comunicadora, Educadora, Ativista do Movimento Feminista e de
Mulheres Negras
49. Myrella Santana - Militante social e ambiental, estudante de ciência política
50. Nise Santos - Enfermeira de formação, Militante Feminista Negra do Coletivo Resistência
Feminista PSOL e da Executiva Municipal do PSOL Recife
51. Paulo Rubem Santiago - professor de UFPE, mestre em Educação
52. Rafa Lopes de Andrade - Coletivo Dhoze
53. Renato “Pataquá” Feitosa - Cientista social e ativista
54. Rita Guaraná - Conselheira do conselho municipal de defesa de direitos da pessoa com
deficiência e militante do movimento nacional de mulheres cegas e com baixa visão
55. Rodrigo Cariri - Médico da família e sanitarista, professor da UFPE
56. Rodrigo Melo - Ameciclo
57. Roberto Dias - Presidente da Associação Beneficente dos Cegos do Recife e militante do
movimento da pessoa com deficiência
58. Rosa Sampaio - Jornalista e integrante do Fórum Pernambucano de Comunicação
59. Rud Rafael - Coordenador do MTST Brasil
60. Stélio Cavalcanti - Advogado popular do CPDH
61. Stilo Santos - Aceleradora Social Palaffit
62. Thais Santos - Coletivo LGBT surdo de Pernambuco
63. Thiago Carvalho - Professor, presidente do PSOL Recife
64. Vinicius Pereira - Movimento Humanista
65. Vitor Araripe Freire Pacheco - Arquiteto e Urbanista da Cooperativa Arquitetura, Urbanismo
e Sociedade - CAUS, e membro do Conselho da Cidade
66. Wagner Souto - Radialista e coordenador nacional de comunicação da Associação
Brasileira de Rádios Comunitárias (Abraço Brasil)
67. Wladimir Reis - Ativista da luta contra AIDS
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ANEXO 2 - RELATÓRIO ANALÍTICO DA ENQUETE GUIA - RECIFE ARRETADO
1. DADOS GERAIS E ABRANGÊNCIA
A enquete guia foi o primeiro instrumento do Recife Arretado utilizado para ouvir e
provocar reflexões sobre o que ARRETA as pessoas e sobre o que elas consideram ARRETADO
no Recife. A enquete obteve o número de 1089 respostas válidas (pessoas que moram,
estudam ou trabalham na cidade). Dentre o público total respondente 856 (78,61%) moram
na cidade; 476 (43,7%) estudam; e 669 (61,44%) trabalham na capital pernambucana.

O conjunto de pessoas que moram na cidade está distribuído em todas as Regiões
Político Administrativas da cidade (RPAs), e em 79 dos 94 bairros do Recife. Os bairros
com maior número de respondentes da enquete são: Ibura, Boa Vista e Várzea. Também
compõem os números finais da enquete 08 questionários respondidos por pessoas em
situação de rua.
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Distribuição por Bairro de Moradia

Figura 1.2.1 Mapa RPA Região Político Administrativa do Recife / Fonte: PCR/SEPLAM/DIRBAM/DEIP

1- Recife, 2- Santo Amaro, 3- Boa Vista, 4- Soledade, 5- Santo Antônio, 6- Paissandu, 7- Ilha
do Leite, 8- Coelhos, 9- Ilha Joana Bezerra, 10- São José, 11- Cabanga, 12- Torreão, 13Encruzilhada, 14- Rosarinho, 15- Ponto de Parada, 16- Hipodrómo, 17- Campo Grande, 18Peixinhos, 19- Campina do Barreto, 20- Arruda, 21- Bomba do Hemetério, 22- Alto Santa
Terezinha, 23- Água Fria, 24- Fundão, 25- Cajueiro, 26- Porto da Madeira, 27- Beberibe, 28Linha do Tiro, 29- Dois Unidos, 30- Derby, 31- Graças, 32- Espinheiro, 33- Aflitos, 34- Jaqueira,
35- Tamarineira, 36- Parnamirim, 37- Santana, 38- Casa Forte, 39- Poço, 40- Monteiro,
41- Alto do Mandú, 42- Casa Amarela, 43- Mangabeira, 44- Alto José do Pinho, 45- Morro
da Conceição, 46- Alto José Bonifácio, 47- Vasco da Gama, 48- Macaxeira, 49- Apipucos,
50- Sítio dos Pintos, 51- Dois Irmãos , 52- Córrego do Jenipapo, 53- Nova Descoberta, 54Brejo do Beberibe, 55- Brejo da Guabiraba, 56- Passarinho, 57- Guabiraba, 58- Pau Ferro,
59- Ilha do Retiro, 60- Madalena, 61- Prado, 62- Zumbi, 63- Torre, 64- Cordeiro, 65- Torrões,
66- Engenho do Meio, 67- Cidade Universitária, 68- Iputinga, 69- Caxangá, 70- Várzea, 71Curado, 72- San Martin, 73- Bongi, 74- Mustardinha, 75- Mangueira, 76- Afogados, 77- Jiquiá,
78- Estância, 79- Jardim São Paulo, 80- Sancho, 81- Totó, 82- Coqueiral, 83- Tejipió- 84Barro, 85- Areias, 86- Caçote, 87- Cohab, 88 - Jordão, 89- Ibura, 90- Ipsep, 91- Boa Viagem,
92- Imbiribeira, 93- Pina, 94- Brasília Teimosa.
Legenda: Em vermelho os bairros de moradia que NÃO tiveram pessoas respondentes.
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2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
A primeira seção da enquete foi dedicada às informações sociodemográficas das
pessoas respondentes. A proposta foi construída para que, a partir destas informações,
fosse possível obter um conjunto de características capaz de descrever o perfil do grupo
participante.
A questão inicial foi referente à idade. Responderam à enquete um público que transita
entre a faixa de 12 a 88 anos. A distribuição etária do conjunto de pessoas entrevistadas
tem mais força no público jovem (18 a 29 anos), com o percentual de 34,28%. O menor
percentual (4,77%) é o da faixa de adolescentes. Além destes grupos, 23,32% têm idade
entre 30 e 39 anos; 16,71% se concentram na faixa que vai de 39 a 49 anos; e 11,84% têm
idade entre 50 e 59 anos.

Quanto às identidades de gênero, 53,85% do grupo entrevistado se identificam como
mulher e 41,13% como homem. 1,46% não quis responder; 0,28% disse não saber; 0,18%
se afirmam com identidade não binária, e um conjunto de 3,1% respondeu esta questão
se referindo à orientação sexual ou as mudanças de sexo biológico sem explicitação das
identidades de gênero (pessoas trans).
Em relação ao critério de raça ou etnia, 34,28% se declararam brancas; 32,78%
se autorreconhecem negras; 3,12% se declararam indígenas; e 2,38% amarelas. A soma
daquelas que não quiseram responder ou que afirmaram não saber responder corresponde
ao percentual de 7,61%. Destaca-se o número significativo de pessoas que optaram pela
opção ‘outra’ (19,83%) e que especificaram sua autodefinição racial ou étnica enquanto
‘afroindígena’, ‘birracial’, ‘morena(o)’, ‘cafuso’, ‘latina’, ‘mameluco’, ‘marrom’, ‘mestiça (o)’,
‘misturada (o)’, ‘não branca’, ‘negra de pele clara’, ‘qualquer cor’, e ‘parda (o)’(categoria
com maior número de respostas).
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No que se refere à escolaridade, pouco mais de 40% dos(as) respondentes afirmaram
ter cursado ou cursar o ensino superior; 28,52% concluiu ou cursa o ensino médio ou série
correspondente (científico, 2º grau, clássico etc); 13,21% cursou o ensino básico ou alguma
série de alfabetização; 8,6% têm algum tipo de pós-graduação (especialização, mestrado
ou doutorado); e apenas 1,92% nunca frequentaram escola.

Quanto à situação de emprego, a maior parte (61,2%) dos(as) respondentes estava
trabalhando durante o período da aplicação da enquete; 23,3% declararam não trabalhar
(por opção ou inadequação à idade legal); e 11,8% estavam desempregadas(os).

Para finalizar a caracterização das pessoas respondentes, foram abordadas questões
sobre deficiência. Neste aspecto, a predominância é de pessoas que declararam não ter
nenhum tipo de deficiência (87,5%), enquanto quase 10% afirmaram ter deficiência.

3. PERCEPÇÕES SOBRE A CIDADE
A última parte da enquete guia tratou de aspectos que compõem as diferentes
formas de viver a cidade, dispondo da percepção das(os) entrevistados(as) acerca dos
aspectos positivos e negativos que se revelam na sua relação cotidiana com o Recife. A
enquete provocou reflexões sobre a cidade a partir de quatro questões que abordaram
aspectos gerais e com foco na execução das políticas públicas. A tabulação destas quatro
questões tentou preservar o máximo as especificidades das respostas, a fim de contribuir
para uma leitura mais fidedigna possível. Assim, agrupamentos foram feitos apenas nas
respostas iguais ou muito semelhantes.
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A pergunta ‘O que você acha mais arretado no Recife’ permitiu que as pessoas
respondessem livremente sobre características da cidade que consideram positivas. Em
alguns casos isto gerou mais de uma resposta por questionário. O primeiro destaque é
para a diversidade de temas citados. Aspectos geográficos, políticos, econômicos, sociais
e culturais foram apontados, de forma que é possível aferir que ainda há na população
recifense uma percepção que valoriza a cidade. Entretanto, é possível perceber que não
há uma distribuição equilibrada entre o conjunto de respostas. O maior número do que foi
considerado arretado se concentrou nos temas:
I. praia - algumas respostas especificaram a praia de Boa Viagem;
II. lugar específico – agrupa um conjunto de respostas relacionadas a equipamentos públicos,
ruas ou espaços físicos delimitados e conhecidos como cartões-postais da cidade, como o
Marco Zero, Bairro de São José, Casa da Cultura, Calçadão de Boa Viagem, Conde da Boa
Vista etc.;
III. paisagens - majoritariamente relacionada aos cenários onde se é possível ver pontes, rios
e mangue da cidade;
IV. pessoas - agrupa um conjunto de respostas que se refere a resiliência, força, generosidade,
solidariedade, espontaneidade do povo recifense;
V. cultura - apontada como o que existe de mais arretado no Recife. Nesse bloco foram
agregadas todas as respostas que mencionaram a diversidade cultural, a potência da
cultura, as expressões culturais da cidade, os equipamentos e as manifestações culturais
que constroem o calendário cultural do Recife.
O conjunto dessas repostas indica que a percepção positiva das pessoas está mais
relacionada com as potencialidades da cidade, do que com a forma como ela tem sido
tratada. Merece destaque ainda o fato de que 40 pessoas (3%) responderam que não há
nada que seja arretado no Recife.
A pergunta seguinte quis saber ‘O que mais arreta no Recife’, com possibilidade de
mais de uma resposta por questionário. Destacamos que, de forma geral, o que mais arreta
é aquilo que falta! Também ganha destaque a ineficiência dos serviços públicos e aspectos
comportamentais da população, como falta de educação, preconceito, machismo e
homofobia.
Observando isoladamente, as respostas que apontaram diretamente a gestão
pública como aquilo que mais arreta na cidade totalizaram 7,2% das respostas; o conjunto
de questões que tratou da sujeira da cidade (quantidade de lixo, fedentina, falta de limpeza
etc) equivaleu a 10,9% das respostas; os meios de transporte público (agrupadas apenas
as respostas que se referiram exclusivamente a qualidade de ônibus e metrô) levaram
quase 11% das respostas; as diferentes formas de violência ou a percepção de insegurança
somaram 11,45%; e o aspecto apontado como o que mais arreta no Recife foi o trânsito,
com 18,79% do total de respostas.
Depois das questões mais gerais sobre a cidade, a enquete guia quis saber a percepção
das pessoas especificamente sobre a execução dos serviços públicos, de forma que a
pergunta foi ‘Qual o serviço público mais arretado no Recife?’. Os serviços de educação
e saúde foram aqueles indicados como os mais arretados (10,26% apontou educação e
12,83% a saúde). Dentre as respostas relacionadas ao serviço público de educação boa parte
da avaliação positiva foi vinculada à execução de cursos profissionalizantes; à dedicação
das (os) profissionais da área, em especial, professoras e professores; à qualidade do ensino
superior (universidades); e à existência e funcionamento da biblioteca do Estado. Destacase que estes dois últimos serviços não são de competência do município, portanto, não
são ofertados pela gestão local. No que se refere ao serviço de saúde a avaliação positiva
esteve relacionada principalmente à existência do SUS e do SAMU; aos Hospitais; às UPAS; e
aos Postos de saúde.
O principal destaque a ser feito é que o maior número de repostas foi para a
percepção de que não há serviço público arretado no Recife. A soma destas respostas ao
percentual que indicou ‘não saber responder’ representa mais de 30% do total de respostas
57

para essa questão. Outro destaque é que o número de pessoas que não responderam essa
pergunta foi maior do que nas duas questões anteriores. Foram 1089 pessoas participantes
da enquete e 974 apontamentos sobre serviço público arretado no Recife.
A última questão da enquete guia tentou averiguar a percepção das pessoas
participantes sobre a fuleiragem no serviço público. De forma oposta à questão anterior, essa
pergunta gerou mais respostas (1338) que o número de respondentes (1089), indicando
que as pessoas observam mais aspectos negativos que positivos na efetivação dos serviços
públicos. Os serviços de saúde e transporte concorrem como aqueles mais precários no
Recife. Neste quesito a avaliação negativa foi relacionado especificamente com a falta de
profissionais e equipamentos básicos e a superlotação das unidades de saúde. Já no que
se refere ao serviço de transporte a reprovação está vinculado aos valores abusivos das
passagens; insuficiência e falta de manutenção das frotas de ônibus e do metrô.

ANEXO 3 - RELATÓRIO ANALÍTICO DAS ENQUETES TEMÁTICAS - RECIFE ARRETADO
A enquete temática foi a ferramenta metodológica utilizada para aprofundar as
informações sobre a percepção de quem vive o Recife. A escolha dos temas foi baseada
nos aspectos das políticas públicas mais citados na enquete guia, seja por sua condição
de precariedade (o que mais arreta) ou por sua boa avaliação (o que é mais arretado).
Os temas trabalhados a partir das enquetes específicas foram: Cidade Segura, Educação,
Cultura, Saúde, Limpeza Urbana, Mobilidade e Manutenção Urbana.

1. Cidade Segura Arretada
Perfil das respondentes - Participaram desta enquete temática 54 pessoas, dentre as quais
39 (72%) mulheres e 13 homens (24%). Quase 60% das respondentes estão na faixa etária
entre 30 e 49 anos; 78% se considera heterossexual; 85% concluiu o ensino superior ou
alguma etapa da pós graduação; quase 60% tem renda superior a 05 salários-mínimos; e
moram em 16 bairros do Recife distribuídos nas cinco RPAs da cidade.

A primeira questão da enquete sobre Cidade Segura procurou saber quais os contextos
que causam maior sensação de segurança e insegurança nas vias, calçadas e espaços
públicos do Recife. Essa pergunta permitia a escolha de até três opções. De forma geral é
a dinâmica pulsante da cidade o que causa maior sensação de segurança. As três opções
mais citadas foram: i) Movimentação de pessoas (79,6%); ii) Estabelecimentos comerciais e
de serviço funcionando (70,4%); e iii) Boa iluminação (68,5%). A existência de câmeras foi a
opção menos indicada dentre as respostas (13%).
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Dentre as situações que mais representam ameaças estão a violência física (apontada
por 46% das pessoas); o assédio sexual (indicado por quase 60% das respondentes),
e o assalto (escolhido por 87% do grupo). A pergunta apresentou ainda uma relevante
preocupação com a violência policial no Recife. Embora não tenha se situado entre as três
mais citadas, mais de 40% das pessoas respondentes têm a polícia como um dos três fatores
que mais causam insegurança na cidade.
Quando somadas as respostas sobre as ameaças ocasionadas por questões
identitárias (feminicídio, LGBTfobia e racismo), obtemos um percentual de mais de 60%
das respostas. A opção ‘nada me causa sensação de insegurança’ não foi escolhida por
nenhuma das pessoas respondentes.

A consulta buscou saber a sensação de segurança das pessoas considerando
possíveis diferenças em função das características geográficas e econômicas da cidade; a
percepção de segurança do Recife de forma integrada; e a percepção de segurança nos
territórios de moradia de quem participou da pesquisa.
A sensação de segurança é predominantemente ruim no centro da cidade, nas
comunidades pobres dos morros e na cidade como todo; nas comunidades pobres da
planície a sensação de segurança é ruim ou muito ruim; nos bairros da classe mais ricas, nos
bairros da classe mediana e nos locais de moradia das pessoas respondentes prevaleceu a
sensação de que a segurança em vias, ruas e calçadas é regular.
As áreas com maior número de respostas para percepção de segurança ‘boa’ foram
nos bairros da classe mais ricas e nos locais de moradia de quem respondeu a enquete,
neste último caso uma boa percepção de segurança aparece quase equiparada com
quem sente que a segurança é ruim e quem avalia que é regular. A percepção de uma
segurança ‘muito boa’ aparece apenas quando se refere aos bairros da classe mais rica,
ainda assim, representa apenas 1% das respostas, aproximadamente.
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Quanto às variações na segurança no centro do Recife em função dos horários do
dia e dos dias da semana é possível perceber diferenças significativas. Durante os dias da
semana (segunda-feira a sexta-feira) as respostas para o horário diurno se dividiram de
forma equilibrada entre ‘ruim’, ‘regular’ e ‘boa’; a percepção de segurança no centro da
cidade a noite é majoritariamente avaliada como ‘muito ruim’ seguido por ‘ruim’. Já nos fins
de semana, percebe-se uma queda na avaliação ‘boa’ mesmo quando se trata do horário
diurno, demarcando uma avaliação que oscila entre regular e ruim e aumento da sensação
‘muito ruim’. A segurança nas noites dos fins de semana do centro do Recife não foi avaliada
como ‘boa’ por nenhuma das pessoas respondentes, nessa configuração, a sensação é
majoritariamente muito ruim ou ruim.

O período do dia provoca mudanças na sensação de segurança das pessoas em
vias, calçadas e espaços públicos do Recife, mesmo quando se trata dos territórios onde
elas moram. Durante a semana e durante os turnos da manhã e tarde a maior parte das
respostas indicaram ter uma sensação de segurança boa.
Quando se trata do período da noite, e em relação aos mesmos ambientes (locais
de moradia) e dias da semana (segunda a sexta), a maioria diz ter sensação de segurança
muito ruim, seguido por ruim ou regular. Nesse contexto, a avaliação ‘boa’ diminui
significativamente. A avaliação referente ao fim de semana nos territórios de moradia segue
a mesma tendência, com predominância da sensação ‘boa’ durante o dia, e da ‘muito ruim’
durante a noite.
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A enquete sobre Cidade Segurança reservou uma seção sobre políticas públicas de
promoção da segurança urbana realizadas pela Prefeitura do Recife. Nesta seção, a enquete
listou um conjunto de medidas que se configuram enquanto iniciativas de promoção da
segurança, a saber: iluminação; atividades em espaços públicos; vigilância, mobilidade e
acessibilidade. A primeira pergunta desta seção quis saber como as pessoas avaliam o
conjunto dessas políticas observando as diferentes localidades do Recife.
O primeiro destaque é o fato de que o conjunto de políticas de segurança é avaliado
como ruim ou muito ruim em todas as localidades da cidade, exceto nos bairros das classes
mais ricas, onde tem avaliação regular. Nas comunidades pobres da planície ou dos morros
não houve avaliação ‘boa’ ou ‘muito boa’. Ainda que em pequeno percentual, em todas
as regiões da cidade houve indicações de que ‘não há’ política pública de promoção de
segurança pública.
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Quando desagregamos as ações que podem compor uma política de segurança,
temos diferentes percepções sobre a qualidade do serviço ofertado na cidade. No que se
refere às ações de ‘iluminação de vias, calçadas e espaços públicos’ e ‘ativação de quadras,
campos e outros espaços de esporte’ no Recife a avaliação acompanha a percepção sobre
a política em geral, e é apontada como ruim ou muito ruim em todas as áreas da cidade,
exceto nos bairros das classes mais ricas.
Sobre a ‘poda de árvores que encobrem a iluminação pública’ a avaliação é regular
seguida de ruim quando se trata de observar a cidade como todo, o centro, os bairros de
classe mediana e os bairros das classes mais ricas. Já nas comunidades pobres da planície
e dos morros a atividade de poda de árvores é avaliada como muito ruim seguido de ruim.
Estas duas últimas áreas também foram as únicas localidades onde houve avaliação de
que o serviço não existe.
A ação de acessibilidade e mobilidade nas calçadas e ruas como forma de promoção
de segurança pública foi a que obteve pior avaliação por parte das pessoas respondentes
da enquete. Em todas as localidades da cidade (inclusive aquelas onde residem as classes
mais ricas) o serviço é avaliado principalmente como muito ruim ou ruim (nos bairros de
classe mediana).
A capinação e recolhimentos de entulhos em terrenos baldios parece funcionar de
forma regular nos bairros das classes mais ricas e medianas, e em menor escala, no centro
da cidade. Já nas comunidades pobres a ação teve as piores avaliações com respostas
majoritárias indicando que o serviço nessas áreas da cidade é muito ruim.
A avalição mais positiva foi feita sobre a promoção de eventos em praças, parques
e demais espaços públicos da cidade. Tanto no conjunto da cidade como no centro e nos
bairros das classes mais ricas e medianas esse serviço público é considerado regular pela
maioria das respostas. Nos bairros de comunidades pobres ela também é avaliada como
ruim ou muito ruim, seguida de perto pelas avaliações que a consideram regular.
Quanto à ativação de cinemas, museus, bibliotecas e espaços culturais a avaliação
se altera bastante a depender da localidade da cidade. No centro, nos bairros das classes
ricas e medianas prevalece a percepção de que o serviço é regular, mas nessas três áreas a
avaliação regular é seguida de uma análise de que a ativação de equipamentos de cultura
é ruim ou muito ruim. Já nas localidades que concentram as pessoas mais pobres este
serviço é percebido principalmente como muito ruim, seguindo de inexistente e de ruim.
Nessas localidades não houve qualquer avaliação que indique uma percepção muito boa
ou sequer boa do serviço público.
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A enquete também quis saber a avaliação sobre a realização de atividades de
promoção de cultura da paz; promoção de núcleos de mediação de conflitos e implantação
de COMPAZ. Sobre estes aspectos parece existir as percepções mais semelhantes nas
diferentes áreas da cidade. No primeiro caso, em todas as regiões prevaleceu a ideia de
que não existem ações de promoção da cultura de paz, já no que se refere aos núcleos de
mediação de conflitos e implantação de COMPAZ parece haver bastante desconhecimento,
uma vez que a resposta mais citada foi ‘não sei responder’.
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O público participante desta enquete também se mostrou dividido entre não saber
responder sobre o serviço de instalação de câmaras de videomonitoramento e avaliálo como um serviço regular. Essa ação tem um percentual significativo de avaliação boa
quando se refere ao centro da cidade e aos bairros das classes mais ricas.

Os serviços de promoção de segurança que se relacionam com os agentes do Estado
na esfera municipal que têm função destinada especificamente à segurança da cidade
(guarda civil) têm avaliações que alteram a depender da localidade do Recife. De forma
geral, a guarda municipal a pé tem avaliação predominante negativa (muito ruim) quando
se trata da ação nas comunidades pobres; e ruim nas demais regiões da cidade. Já sobre
as rondas motorizadas preponderam as avaliações ruins no centro, nos bairros de classe
mediana e na cidade como um todo; tanto nas comunidades pobres quanto nos bairros das
classes mais ricas a resposta que prevaleceu foi a afirmação ‘não sei responder’. Quando o
recorte eram as comunidades pobres o serviço não teve nenhuma avaliação boa ou muito
boa em nenhuma das modalidades de atuação da guarda municipal do Recife.
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A última sessão desta enquete tratou sobre o orçamento das políticas de promoção
da Segurança urbana realizada pela Prefeitura do Recife. Simulando um remanejamento
no orçamento executado pela Prefeitura, foi questionado para quais ações as pessoas
aumentariam recursos, e de que iniciativas elas retirariam esse dinheiro. As duas questões
permitiam até três respostas.
A ação que obteve maior número de votos para receber mais recursos foi a iluminação
pública (escolhida por 81,5% das pessoas respondentes); na sequência houve empate entre
a melhoria de calçadas e pavimentos; e a promoção de eventos em espaços públicos,
ambos votados por 48% das pessoas; e em terceiro lugar, apoiado por 46% das pessoas
respondentes, a promoção de núcleos de mediação de conflitos, outras atividades de
prevenção à violência e cultura da paz. As ações governamentais de capinação, remoção de
entulhos e construção de muros nos terrenos baldios e de armamento da guarda municipal
foram aquelas menos indicadas para ter orçamentos ampliados.
De forma coerente com a resposta da questão anterior, a ação de armamento da
guarda municipal foi a apontada pelo maior número de pessoas (72,2%) como aquela sobre
a qual deve ser retirado dinheiro em um hipotético remanejamento orçamentário. 35% das
pessoas indicaram a instalação de câmaras de videomonitoramento como possível ação
para receber corte orçamentário; e 33,3% votaram em cortes na contratação de mais
guardas municipais para patrulha dos espaços públicos.
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A última pergunta da enquete foi referente ao conhecimento das pessoas sobre os
gastos anuais da Prefeitura do Recife com Segurança urbana. Mais de 80% das pessoas
indicaram não ter ideia do orçamento executado para política de segurança na cidade.
3,7% optaram pelo orçamento que varia entre 5 e 10 milhões de reais; o mesmo percentual
(3,7%) votou no intervalo de 10 a 50 milhões. Apenas 1.8% do grupo respondente indicou o
valor que varia entre 50 milhões e 70 milhões de reais, a mesma proporção de resposta se
atribui a quem acredita que o valor anual para segurança no Recife está situado no intervalo
de 70 a 100 milhões de reais; 5,5% responderam que o montante gasto anualmente é maior
que 100 milhões de reais.
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2. Cultura Arretada
Perfil das respondentes - Participaram desta enquete temática 84 pessoas, dentre as quais
44 (52%) mulheres, 34 homens (49%), 01 pessoa não binária e 05 que não quiseram ou
não souberam responder. 67% das pessoas respondentes estão na faixa etária entre 30 e
49 anos; pouco mais de 60% se considera heterossexual; 78% concluiu o ensino superior ou
alguma etapa da pós graduação; aproximadamente 55% têm renda familiar inferior a 05
salários-mínimos; e moram em 32 bairros do Recife distribuídos nas cinco RPAs da cidade.

A percepção geral sobre a política de cultura realizada pela Prefeitura do Recife se
altera bastante quando é observada de forma geral e quando se considera os olhares
específicos para determinadas áreas da cidade. Quando a pergunta se trata da cidade do
Recife, a maior parte das pessoas avaliam a política como regular. Essa avaliação se segue
das opiniões que classificam a política como ruim ou muito ruim.
Com a lupa apontada para a região central da cidade, a sequência de respostas por
ordem decrescente permanece a mesma (regular, ruim e muito ruim), entretanto, aumentam
as respostas que avaliam a política como boa, e aparece um pequeno percentual que avalia
como muito boa. Em observância apenas aos bairros das classes mais ricas, a ordem de
respostas se altera. Em primeiro e segundo lugar continuam as avaliações regular e ruim,
porém, a avaliação boa aparece como terceira opção mais votada, e cresce o número de
respostas que consideram a política muito boa.
Nos bairros de classe mediana as respostas se dividem entre regular, ruim e muito
ruim. Já nas comunidades pobres da planície e dos morros a principal avaliação indica uma
política muito ruim seguida por uma percepção de que ela é ruim.
Nas avaliações que tratam das ações isoladamente, as percepções são diferentes.
No que se refere as iniciativas de formação cultural promovidas pela Prefeitura do Recife, a
principal avaliação é que se trata de uma ação regular quando o foco é o centro da cidade
ou os bairros das classes mais ricas. Já nos bairros de classe mediana e nas comunidades
pobres dos morros e da planície a política de formação cultural é avaliada principalmente
como ruim seguida de muito ruim.
Quanto ao Fortalecimento da Economia da cultura (estímulo às atividades que geram
renda a partir da produção cultural), a avaliação prioritária foi ruim ou muito ruim em todas
as regiões da cidade. Apenas na percepção restrita ao centro da cidade, a avaliação de que
as iniciativas de fortalecimento da economia da cultura é regular fica em segundo lugar.
A realização dos ciclos festivos (Carnaval, São João, Semana Santa e Natal) é a ação
pública de cultura mais bem avaliada e conta com o maior percentual da avaliação ‘boa’
(ela chega a ser maioria quando se trata da política exclusivamente desenvolvida no centro
do Recife). Entretanto, merece destaque o fato de que, mesmo essa ação é avaliada como
ruim quando se trata de observar a realização dos ciclos festivos nas comunidades pobres
tanto dos morros quanto da planície.
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A estrutura física e a programação de equipamentos culturais também foram alvos
de avaliação na enquete sobre a Política de Cultura no Recife. Nesse aspecto, prevalece a
resposta ‘regular’ quando se trata do centro do Recife, e dos bairros onde se concentram as
classes mais ricas e a classe mediana. No que se refere as comunidades pobres, o percentual
de respostas que indicou como ruim ou muito ruim cresce bastante, se equiparando ou
chegando a superar a avaliação regular.

A ação de preservação do patrimônio material e imaterial no Recife é percebida de
forma semelhante em todas as localidades da cidade. Com predominância de respostas
que a avaliam como ruim em todos os lugares. Nos bairros das classes mais ricas e nos
bairros da classe mediana o segundo lugar é ocupado pelo conjunto de avaliações que
acham ação regular. Já nos bairros pobres quem ocupa esse lugar é a avaliação ‘muito
ruim’.
A enquete quis saber ainda sobre a avaliação da oferta de editais municipais de
incentivo à cultura promovidos pela prefeitura do Recife. Também nesse aspecto da política
a avaliação geral é bastante negativa. Se somarmos as respostas ‘ruim’, ‘muito ruim’ e ‘não
existe’, obteremos 64% das respostas. Apenas 4,8% avaliam como ‘boa’ ou ‘muito boa’. Pouco
mais de 20% avaliam como regular, e mais de 10% não soube opinar.

Quanto a etapa de controle social da política, com o funcionamento do Conselho
Municipal de cultura e a realização de conferências municipais temáticas, a avaliação
também não é positiva. Mais da metade das pessoas respondentes (53,5%) avaliam como
ruim, muito ruim ou inexistente; 10,71% avaliaram como regular; e mais de 35% não souberam
ou não quiseram responder. Não houve avaliação ‘boa’ ou ‘muito boa’.
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A enquete procurou saber a opinião das pessoas quanto a propostas existentes para
a pasta apresentadas enquanto possibilidade de melhoria para a Política de Cultura. Nessa
questão, alguns destaques: i) Quase que a maioria absoluta das pessoas respondentes
estão de acordo com a ampliação do número e melhoria da qualidade de equipamentos
de cultura e não estão de acordo com o fechamento de alguns equipamentos de cultura
mesmo que seja para melhoria de outros; ii) três cenários apresentaram relativo equilíbrio
nas respostas, ainda assim, a maioria é a favor do remanejamento do dinheiro empregado
no carnaval do Recife para outras políticas sociais e do remanejamento do orçamento de
cultura invertendo prioridades; e iii) a maioria é contrária a oferta de atividades de cultura
mediante pagamento da população.

A última sessão da enquete tratou do Orçamento da Política de Cultura realizada
pela Prefeitura do Recife e projetou alguns cenários de remanejamento orçamentário, a fim
de verificar quais as prioridades orçamentárias. As duas perguntas que se seguem (onde
você aumentaria recursos e de onde você tiraria recursos) solicitavam marcação de 03
alternativas para cada uma delas.
As atividades que mais foram indicadas como aquelas que deveriam receber maior
orçamento foram: Apoiar o fortalecimento de grupos e artistas da cultura popular (73,85);
Reformar e qualificar os equipamentos públicos de cultura (69%); e Implementar um plano
de preservação e valorização do patrimônio material da cidade do Recife (48,8%).
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Já sobre o conjunto de ações de onde o orçamento poderia ser retirado, apontouse: da contratação de grandes nomes nacionais e internacionais (89,3%); e dos festivais,
mostras, feiras, encontros e outras expressões culturais realizados de forma gratuita (25%).
Em terceiro lugar, também com 25% das indicações está a resposta ‘não sei’.
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3. Educação Arretada
Perfil das respondentes - Participaram desta enquete temática 43 pessoas, dentre as quais

27 (63%) mulheres, 13 homens (30%), 5% não quiseram ou não souberam responder, e 1%
não binária. 75% das respondentes estão na faixa etária entre 30 e 49 anos; 74% se considera
heterossexual; 93% concluiu o ensino superior ou alguma etapa da pós-graduação; quase
60% têm renda familiar mensal inferior a 05 salários-mínimos; e são moradoras e moradores
de 23 bairros do Recife distribuídos nas cinco RPAs da cidade.
A avaliação geral da educação ofertada pela Prefeitura do Recife, é mediana. Dentre o
universo de respostas da enquete específica de educação 51,2% a avaliaram como regular;
30% avaliaram como ruim ou muito ruim; 11,6% acham que é boa; e quase 7% não soube
dizer.

Quando especificamos e separamos aspectos da educação pública municipal, as
avaliações se alteram bastante. As vagas para creches e CMEIS têm a pior avaliação (muito
ruim, seguido de ruim e de regular); já a disponibilidade de vagas para ensino fundamental
têm a melhor avaliação dentre todos os aspectos da política educacional.
Destaca-se também que há, em geral, relativo desconhecimento da população
sobre a realidade do transporte escolar, da merenda e das vagas para educação de jovens
e adultos. Nestes três aspectos houve um percentual significativo de pessoas que não
souberam responder.
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A enquete possibilitou avaliações específicas sobre diferentes aspectos que compõem
a política educacional nas creches e escolas da Prefeitura do Recife. Dentre as que tiveram
a maior parte da avaliação como regular estão: Proposta pedagógica definida e conhecida
por toda comunidade escolar (estudantes, professoras (es), famílias, outros profissionais da
escola); Planejamento das aulas realizado regularmente e que considera as opiniões dos(as)
estudantes; Educação contextualizada que promove estudos e atividades envolvendo a
comunidade do entorno escolar; Espaços e mobiliários que favorecem as experiências
das crianças; Utilização e valorização de diferentes recursos pedagógicos (internet, jornais,
revistas, livros diversos, obras de arte, filmes) em sala de aula; Acesso à energia elétrica,
abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos; e
Disponibilidade de equipamentos variados e acessíveis às crianças (biblioteca, laboratórios
de informática e aquisição de material de apoio didático). Entretanto, o percentual de
avaliação que considera regular os aspectos que se referem a educação contextualizada
que promove estudos e atividades envolvendo a comunidade do entorno escolar; e os
espaços e mobiliários que favorecem as experiências das crianças, é muito próximo do
percentual de respostas ‘ruim’.
Os aspectos que tratam do cuidado para que todos os estudantes (negros, brancos,
indígenas, com deficiência, pobres, homens, mulheres, LGBTIs) recebam a mesma atenção
na sala de aula; da oportunidade para todas as pessoas que trabalham nas escolas de
se atualizar e participar de cursos e ações de formação; das condições de trabalho
adequadas para todas as pessoas que trabalham na escola; do atendimento específico
para estudantes com maior número de faltas, buscando resolver esse problema; e da
adoção de medidas para trazer de volta estudantes que se evadiram ou abandonaram a
escola são desconhecidos para a maioria das pessoas respondentes.
Os espaços e mobiliários que favorecem as experiências de adolescentes, jovens e
pessoas adultas; a disponibilidade de equipamentos variados e acessíveis aos adolescentes,
jovens e adultos (biblioteca, laboratórios de informática e aquisição de material de apoio
didático); e a quantidade, qualidade e regularidade da merenda escolar foram avaliados
como ‘ruim’ pela maioria das pessoas. Já os aspectos referentes ao número de professoras
(es) e funcionárias (os) correspondente a quantidade de que realmente necessitam; e a
remuneração das (os) profissionais da educação de forma compatível ao tempo dedicado
ao trabalho pedagógico realizado dentro e fora da sala de aula foram avaliados tiveram a
avaliação preponderante ‘muito ruim’.
O aspecto com maior avaliação ‘boa’ foi aquele que diz respeito ao acesso à energia
elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos
sólidos. Ainda assim, ele empata com o número de respostas que avaliam como ‘ruim’ e das
que disseram ‘não sei’, e perde para as avaliações que consideram ‘regular’.
A enquete buscou saber a opinião das pessoas sobre algumas possíveis iniciativas na
política pública com vistas a melhorar a educação ofertada pela Prefeitura do Recife. Quase
a totalidade das pessoas respondentes indicou ser a favor: do aumento do salário das(os)
profissionais da educação; da ampliação do número e melhoria da qualidade das escolas;
da implementação de políticas educacionais totalmente públicas, gratuitas e de qualidade;
e do aumento do orçamento público para a educação. A grande maioria também declarou
ser contrária a redução do número de escolas, ainda que para a melhoria da qualidade
de outras; e dos serviços de educação ofertados exclusivamente pela iniciativa privada
mediante pagamento da população.
Dois cenários apresentaram percentuais de resposta mais equilibrados: a realização
de parcerias entre escolas públicas e empresas; e o remanejamento do orçamento da
educação invertendo prioridades. Mesmo havendo equilíbrio nas respostas, a maioria disse
não estar de acordo com estas medidas.
A última seção da enquete foi destinada a observar a percepção das pessoas sobre
o orçamento da educação pública ofertada pela Prefeitura do Recife. Nas duas últimas
questões, a pesquisa procurou saber em que áreas as pessoas aumentariam o dinheiro
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e de onde elas retirariam caso pudessem mexer no orçamento da educação pública no
Recife. Nas duas questões a enquete solicitava três opções de respostas.
As ações que mais receberiam acréscimo orçamentário foram: i) aumento de
salários das(os) profissionais da educação, indicado por 79,1% das pessoas; ii) realização de
reformas e qualificação da infraestrutura das escolas existentes, com 67,4% das indicações;
e (iii) formação continuada para as(os) profissionais da educação. A implementação de
programas de robótica teve o menor percentual de escolha, com 9,3% das respostas.
Quanto às áreas de onde mais se retiraria recursos, apontou-se: (i) a implementação
de programas de robótica, com voto de 62,8%; (ii) a construção de novas escolas, com 41,9%;
e a terceira maior indicação foi do grupos de pessoas que disseram não saber (27,9%).
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4. Limpeza Urbana Arretada
Perfil das respondentes - Participaram desta enquete temática 71 pessoas, dentre as

quais 65% mulheres, 28% homens e 7% não quiseram ou não souberam responder. 50%
das respondentes estão na faixa etária entre 30 e 49 anos e 27% têm entre 18 e 29 anos;
70% se considera heterossexual; 83% concluiu o ensino superior ou alguma etapa da pósgraduação; aproximadamente 50% das pessoas que responderam têm renda familiar
mensal inferior a 05 salários-mínimos; e são moradoras e moradores de 29 bairros do Recife
distribuídos nas cinco RPAs da cidade.
A avaliação geral que as pessoas têm sobre a limpeza urbana realizada pela Prefeitura
do Recife regular considerando o conjunto da cidade. A estratificação da cidade por
grandes localidades revela olhares bastante distintos da população sobre a ação pública da
limpeza: No centro da cidade ela é avaliada principalmente como ruim, mas essa avaliação
é acompanhada de perto por quem considera o serviço ‘muito ruim’ e ‘regular’. Nos bairros
das classes mais ricas a limpeza urbana é avaliada como ‘boa’ pela grande maioria, seguida
de quem a considera ‘regular’ e depois ‘muito boa’; Quanto aos bairros de classe mediana
prevalece a percepção de um serviço ‘regular’; e nas comunidades pobres (da planície e
dos morros) o serviço de limpeza urbana é avaliado como ‘muito ruim’ ou ‘ruim’.
Em relação a aspectos específicos da limpeza urbana as percepções também se
alteram a depender do serviço e da localidade onde é executado. A coleta de lixo é avaliada
majoritariamente como regular no conjunto da cidade, no centro e nos bairros de classe
mediana. A percepção da maioria é que se trata de um serviço bom quando observado
apenas os bairros das classes mais ricas, nesse caso, a avaliação ‘muito boa’ também
tem um percentual alto de respostas; nas comunidades pobres dos morros e planície a
avaliação predominante é que é ‘ruim’ ou ‘muito ruim’, entretanto, nestes territórios aumenta
o percentual de pessoas que indicaram não saber responder.

A coleta seletiva teve a pior avaliação dentre os serviços de limpeza urbana. Tanto na
cidade como um todo, quanto observando estratificações territoriais, a avaliação majoritária
é de o serviço é ‘muito ruim’. É importante considerar também que parece haver relativo
desconhecimento quanto a existência ou ao funcionamento do serviço, uma vez que as
respostas ‘não sei’, por vezes, é o segundo maior percentual de resposta.
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A varrição de vias públicas na cidade do Recife é avaliada principalmente como
regular quando se trata da cidade, em geral, e quando se refere especificamente ao centro
da cidade ou aos bairros de classe mediana. Nos bairros das classes mais rica a percepção
sobre esse serviço é boa; e nos bairros pobres as avaliações se dividem entre ruim e muito
ruim.

A lavagem das vias públicas da cidade foi outro aspecto da política de limpeza urbana
bastante mal avaliado na enquete. Apenas os bairros das classes mais ricas não tiveram a
maior parte das avaliações ‘muito ruim’. Esse serviço também revelou significativo percentual
de respostas ‘não sei’, tanto na avaliação da cidade toda, quanto nas estratificações
territoriais propostas pela pesquisa.
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A remoção de entulhos acumulados em espaços públicos do Recife foi outra ação
com avaliações bem distintas, a depender da localidade da cidade. As comunidades pobres
dos morros e planície foram as únicas que tiveram serviço avaliado como muito ruim seguido
ruim.

No que se refere à destinação e tratamento do lixo e entulhos coletados pela Prefeitura
do Recife, parece haver bastante desconhecimento por parte da população recifense. Esta
foi a resposta com maior percentual, seguida da percepção de que este é um serviço ‘ruim’
ou ‘muito ruim’ (com mesmos percentuais).

A enquete também quis saber a avaliação sobre as ações da Prefeitura referente à
educação ambiental para destinação sustentável do lixo. Também neste quesito, predomina
a percepção de um serviço ‘muito ruim’. O menor percentual da enquete nesta questão foi
aquele relativo à avaliação ‘boa’. Ninguém indicou a opção ‘muito boa’.
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A enquete apresentou um conjunto de medidas, a fim de saber com as quais as
pessoas estariam de acordo para ampliar e melhorar a coleta e destinação do lixo no Recife.
Dentre as alternativas apontadas, a maior parte das pessoas concorda com: A realização
de campanhas educativas nas escolas públicas, nas redes sociais e na TV; o aumento do
salário de garis e demais profissionais da limpeza urbana; a colocação de mais lixeiras e
pontos de coleta em locais públicos da cidade; a ampliação do número de garis com melhor
fiscalização dos serviços; o remanejamento de parte do orçamento da coleta do lixo para
campanhas educativas; a estatização dos serviços de coleta e destinação do lixo custeados
com os recursos públicos e gerados pela venda dos resíduos; o aumento do orçamento
público para a coleta e destinação do lixo; a contratação de empresas por região da cidade
e não uma única empresa para toda a cidade.
O percentual das respostas indicou que a maioria não concorda com a redução do
número de garis com melhor fiscalização dos serviços, e nem com a concessão da Coleta
Seletiva para a iniciativa privada explorar os resíduos recicláveis coletados. Estas duas
medidas obtiveram maior percentual de respostas ‘não estou de acordo’, embora as opiniões
sobre concessão da Coleta Seletiva para a iniciativa privada tenham sido mais equilibradas.

A última sessão da enquete foi sobre o orçamento destinado à Limpeza Urbana
realizada pela Prefeitura do Recife. A pesquisa quis saber a noção das pessoas quanto
ao gasto anual da gestão municipal com limpeza urbana. Mais de 80% responderam não
ter ideia/ não saber; 8,5% acham que o gasto anual está entre 100 e 200 milhões; 4,2%
acham que o valor está situado no intervalo entre 50 e 100 milhões; 2.8% indicaram a opção
correspondente a mais que 200 e até 300 milhões; e 1,4% é o percentual de quem respondeu
que o gasto é de, no máximo, 12 milhões; de 12 milhões até 50 milhões; e também daquelas
que indicaram o montante de mais que R$300 milhões.
As últimas questões simularam possíveis remanejamentos no orçamento interno
das políticas de limpeza urbana indicando os três serviços que deveriam ter orçamento
ampliado, e três de onde o dinheiro deveria ser retirado. As ações mais indicadas para
receber maior aporte orçamentário foram: a limpeza de rios, canais e córregos (78,9%); a
educação ambiental para o destino sustentável do lixo (63,4%); e a implantação de pontos
de descarte de recicláveis e outros resíduos (45,1%).
A resposta com maior percentual sobre as iniciativas que deveriam ter recursos
diminuídos foi ‘não sei responder’ (78,9%), indicando que não há prática relativa à política de
limpeza urbana que seja vista como desnecessária. Além dessa, as duas outras ações mais
indicadas foram: a coleta domiciliar de lixo (23,9%); e, empatadas com 22,5% a colocação e
manutenção de lixeiras e a varrição de vias públicas.
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5. Saúde Arretada
Perfil das respondentes - Participaram desta enquete temática 32 pessoas, dentre as quais

13 (40%) mulheres, 17 homens (53%), e 02 que não quiseram ou não souberam responder
(6,3%). 59,4% das pessoas respondentes estão na faixa etária entre 30 e 49 anos; quase
70% se considera heterossexual; 75% concluiu o ensino superior ou alguma etapa da pós
graduação; aproximadamente 40% têm renda familiar superior a 05 salários-mínimos;
52,6% possuem plano de saúde privado; e moram em 19 bairros do Recife distribuídos nas
cinco RPAs da cidade.
As primeiras questões da enquete trataram sobre o serviço de saúde ofertado pela
Prefeitura do Recife. Avaliando o serviço de forma geral, a maior parte das pessoas o
apontaram como ‘ruim’ quando se trata do centro do Recife, dos bairros das classes mais
ricas, e dos bairros das classes medianas. Quando o olhar foi específico para as comunidades
pobres das planícies as avaliações ‘ruim’ e ‘muito ruim’ empatam em primeiro lugar; nas
comunidades pobres dos morros, predomina a percepção de um serviço ‘muito ruim’.

Nas avaliações específicas quanto aos diferentes serviços de saúde realizados pela
Prefeitura do Recife, assim como as demais políticas, também temos diferentes olhares. As
ações de marcação de consultas e exames; veiculação de campanhas de prevenção na
internet, jornais, revistas, TV; inclusão de pessoas indígenas, ciganas, quilombolas, rurais, com
deficiência, idosos, crianças, LGBTIs, com HIV/AIDS; e a disponibilidade de equipamentos
modernos e com bom funcionamento nos atendimentos em laboratórios, unidades de
saúde, e hospitais foram avaliados majoritariamente como ‘muito ruim’.
A maior parte dos respondentes classificou como ‘ruim’ a quantidade de profissionais
da saúde, o atendimento em UPAS, postos de saúde, laboratórios, o atendimento em
internamento hospitalar, os espaços físicos e mobiliários das unidades de saúde, e a
quantidade, qualidade e regularidade da oferta de insumos básicos (luvas, seringas, algodão
etc.).
Alguns aspectos da política municipal de saúde foram avaliados pela maioria como
regular: disponibilidade e regularidade de medicamentos; realização de programas de
prevenção de doenças com atividades que envolvem a comunidade; acesso à energia
elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos
sólidos nas unidades de saúde; condições de higiene e limpeza das unidades de saúde
no Recife; e a remuneração de profissionais em relação ao tempo dedicado ao trabalho
realizado nas unidades de atendimento.
A maior parte do grupo respondente disse não saber avaliar os aspectos referentes
à oferta de práticas integrativas e multidisciplinares (plantas medicinais, musicoterapia,
meditação, biodança, reike, yoga e outros); nem sobre o funcionamento do Conselho
Municipal de Saúde e a realização de Conferências Municipais de Saúde.
Já sobre o aspecto da informatização de prontuários e de outros documentos
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administrativos os maiores números de respostas se dividiram entre a avaliação ‘regular’
e ‘muito ruim’. Esse equilíbrio também se expressou nas avaliações da formação das(os)
profissionais da saúde e na acessibilidade e qualificação de profissionais para atendimento
à população com deficiência (intérpretes de libras, material em braille e outros). No primeiro
caso, o equilíbrio se deu entre as avalições ‘boa’ e ‘regular’, esse foi o aspecto com melhor
avaliação dentre todos os outros. Já no que se refere à acessibilidade e qualificação
profissional para atendimento à população com deficiência a maioria das respostas se
dividiram entre ‘ruim’ e ‘muito ruim’.
A enquete quis saber se as pessoas estariam de acordo com as algumas possíveis
medidas na política, com o intuito de melhor o serviço de saúde realizado pela Prefeitura do
Recife. Nesta questão as pessoas afirmaram estar de acordo com (i) o aumento do salário
das(os) profissionais da saúde; (ii) a ampliação do número e melhoria da qualidade das
unidades de saúde, hospitais e laboratórios; (iii) a implementação de políticas de saúde
inteiramente gratuitas e de qualidade; (iv) o aumento do orçamento público para a saúde;
(v) o remanejamento do orçamento da saúde invertendo prioridades; e (vi) a contratação
de mais funcionários da saúde. Estas hipotéticas iniciativas foram aprovadas pela quase
totalidade das respostas, exceto o remanejamento do orçamento da saúde invertendo
prioridades que embora apoiado pela maioria, teve um percentual menor de aprovação.
Também de forma majoritária as respostas indicam que as pessoas são contrárias:
(i) a redução do número e melhoria da qualidade das unidades de saúde, hospitais e
laboratórios; (ii) aos serviços de saúde ofertados exclusivamente pela iniciativa privada
(planos de saúde e atendimentos particulares); e (iii) a realização de parcerias entre o poder
público e empresas. Neste último caso, o percentual entre contrários e a favor é bastante
equilibrado.

As duas últimas questões buscaram perceber que tipo de remanejamento
orçamentário deveria ser feito no serviço de saúde realidade pela prefeitura do Recife. As
perguntas solicitavam a indicação de três opções em cada uma delas.
As áreas ou ações para onde se alocaria mais recursos foram: aumento da capacidade
de atendimentos das unidades de saúde (65,6% das indicações); realização de reformas
e qualificação da infraestrutura das unidades de saúde existentes e implementação de
programas com práticas integrativas e multidisciplinares de saúde, ambos com 59,4% das
respostas. Quanto às ações de onde se retiraria dinheiro, as pessoas responderam: da
construção de hospitais (62,5%), da construção de laboratórios (43,8%), e 28% das respostas
que afirmaram não saber responder.
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6. Manutenção Urbana Arretada
Perfil das respondentes - Participaram desta enquete temática 19 pessoas, dentre as quais

11 (58%) mulheres e 08 homens (42%). 68,4% das respondentes estão na faixa etária entre
30 e 49 anos e o mesmo percentual se considera heterossexual; quase 90% concluiu o
ensino superior ou alguma etapa da pós graduação; 47% tem renda superior a 05 saláriosmínimos; e moram em 13 bairros do Recife distribuídos nas RPA’s da cidade com exceção
da RPA 5.
A manutenção da estrutura da cidade, realizada pela Prefeitura do Recife, foi avaliada
de maneira geral como um serviço ruim. Observando a percepção dessa política por áreas
da cidade, evidencia-se uma diferença na qualidade do serviço ofertado, a depender da
localidade atendida. No que se refere ao centro da cidade, a avaliação acompanha a
percepção geral de que a manutenção urbana é prevalentemente ruim; já nos bairros das
classes mais ricas a percepção do serviço é predominantemente boa; nos bairros de classe
mediana prevalece uma avaliação regular; e nas comunidades pobres dos morros e da
planície esse serviço é avaliado exclusivamente como muito ruim ou ruim.

Quando observamos a avaliação de aspectos específicos de manutenção da estrutura
da cidade também percebemos diferentes olhares e percepções. Quanto ao recapeamento
do asfalto na cidade predomina uma avaliação regular, tanto na cidade como todo, quanto
em áreas distintas como o centro do Recife e os bairros de classe mediana. Nos bairros das
classes mais ricas a percepção prevalente é de que o recapeamento é bom. Entretanto,
esse percentual é bem semelhante ao que avalia o serviço como ruim e ao percentual que
o apontou como regular. Já nas comunidades pobres o recapeamento é avaliado como
muito ruim pela grande maioria das respostas.
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A ação de tapa buraco tem avaliação predominante ruim ou regular em todas as
localidades da cidade, exceto nas comunidades pobres onde a grande parte das avaliações
apontam maior gravidade, indicando o serviço como muito ruim.

O nivelamento de rua de terra é um serviço sobre o qual existe um considerável
desconhecimento. Ainda assim, ele é apontado pela maioria como ruim nos bairros de
classe mediana e na cidade como um todo, e com muito ruim nas comunidades pobres.

Já a avaliação da ação de capinação se altera entre boa e regular na cidade como
um todo, no centro e nos bairros das classes mais ricas. Nos bairros das classes medianas
ele é percebido como ruim, mas é nas comunidades pobres que o serviço de capinação é
visto como muito ruim pela maior parte das pessoas.
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A manutenção e limpezas das galerias e canaletas recebeu uma das piores avaliações
da enquete sobre manutenção urbana. Exceto nos bairros das classes mais ricas (onde
receber uma avaliação regular), esse aspecto da gestão pública com o trato da cidade é
avaliado como muito ruim em todas as demais áreas da cidade

A ação de manutenção de escadarias e muros de arrimo é um serviço destinado
apenas às áreas de morro, localizadas nas comunidades pobres da cidade. A avaliação
desse aspecto se divide exclusivamente entre percepções de que ela é muito ruim ou ruim.
Também indica significativo desconhecimento sobre sua realização (especialmente no que
se refere às escadarias).
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A situação das calçadas do Recife é, de fato, o aspecto da manutenção urbana
mais mal avaliado. Ela é a única ação específica que recebe avaliação muito ruim tanto no
conjunto da cidade, quanto em todas as demais regiões do Recife quando observamos os
territórios desagregados.

O cuidado com os parques e praças são outros componentes da cidade com
avaliações bastante distintas a depender da região da cidade. Ele recebe avaliação regular
quando se trata da cidade como todo; demonstra bastante equilíbrio entre avaliações boas,
ruins e regulares na área central da cidade; são vistos como bons pela maioria nos bairros
das classes mais ricas e da classe mediana e, de novo, como muito ruins nas comunidades
pobres do Recife. Este aspecto retrata bem como a qualidade do serviço público acompanha
a estratificação da cidade.
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A manutenção de jardins e canteiros; as podas das árvores; e o plantio e manutenção
de mudas também são aspectos mal avaliados pelo conjunto da população. Apenas nos
bairros das classes mais ricas essas ações são percebidas como regular. Nas demais
localidades e no conjunto da cidade prevalece a avaliação de um serviço público ruim ou
muito ruim quando se trata especificamente das comunidades pobres e bairros de classe
mediana.
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A reposição e luminárias e lâmpadas de vias públicas se relaciona diretamente com
aspectos eu envolvem a violência pública e/ou a sensação de segurança das pessoas ao
transitar pela cidade. Sua avaliação é equilibrada na percepção sobre a área central da
cidade, mas vista como ruim ou muito ruim nas áreas pobres. No conjunto da cidade ela
também é vista como ruim.

A percepção sobre os serviços de manutenção dos equipamentos das orlas
marítimas da cidade também se altera a depender da localidade em questão. Boa Viagem
é a principal vitrine da gestão pública nos cuidados com a praia. A ação nessa localidade
é vista como boa pela maior parte das pessoas respondentes. Já no Pina, Brasília Teimosa
e Buraco da Véia (orlas geograficamente muito próximas de Boa Viagem) prevalece uma
avaliação ruim quanto ao serviço de manutenção. Neste aspecto da manutenção urbana,
merece destaque o alto índice de pessoas que não souberam avaliar o serviço. Tanto em
Brasília Teimosa quando no Buraco da Véia, esse percentual é igual ou maior do que aquele
que considera o serviço ruim.

Os monumentos existentes na cidade também foi alvo de investigação. Quanto a
esse aspecto da ação pública prevalece um equilíbrio entre quem o avalia como muito ruim
e quem o percebe como regular.
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O serviço de manutenção de cemitérios também revela bastante desconhecimento
da população, sobretudo, no que diz respeito aqueles menores ou menos utilizados (Várzea,
Tejipió, e Casa Amarela e Parque das Flores). Em todos eles, o maior percentual de respostas
foi o que indicou não saber responder.

No que diz respeito às possibilidades de remanejamento do orçamento destinado
à manutenção urbana realizada pela Prefeitura do Recife, a enquete quis saber quais os
aspectos que deveriam receber acréscimos de recurso, e de onde esse recurso deveria
ser subtraído. Para o conjunto de respondentes deveriam ser destinados maior orçamento
para (i) limpeza e manutenção de galerias e canaletas, com 73,7% de indicações; (ii)
manutenção de escadarias e muros de arrimo - apontados por 63,2%; e (iii) manutenção
de calçadas também priorizados por 63,2% do número total de respostas. Já sobre aspectos
de onde seria possível retirar recursos, a maior parte das respondentes apontou não saber
(52,6%); seguido pela ação de recapeamento asfáltico e tapa buraco (36,8%), e pela poda
de árvores (31,6%).
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Quanto à informação sobre os gastos anuais da Prefeitura com a manutenção do
sistema viário a grande maioria (78,9%) disse não saber.
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7. Mobilidade Arretada
Perfil das respondentes - Participaram desta enquete temática 232 pessoas, dentre as

quais 134 (57,8%) mulheres e 88 homens (37,9%). Mais de 65% das respondentes estão na
faixa etária entre 30 e 49 anos; pouco mais de 75% se considera heterossexual; 85% concluiu
o ensino superior ou alguma etapa da pós graduação; quase 47% tem renda superior a 05
salários-mínimos; 54,4% não têm filhos; e moram em 43 bairros do Recife distribuídos nas
cinco RPAs da cidade.
A primeira sessão da enquete tratou da experiencia das pessoas na mobilidade
no Recife. As respostas retratam experiências com diferentes modais de locomoção,
relativamente equilibrados entre o conjunto de respondentes. Ainda assim, há uma pequena
prevalência no modal carro como modo de transporte mais usado para locomoção ao
longo da cidade.

No que se refere ao principal motivo para uso do transporte, a maior parte (47%)
indicou o fato de ser mais rápido e prático. Outras razões também foram apontadas, como
não ter outra opção e ser mais barato. Nesta relação com a possibilidade de mudança de
modo de transporte 87,1¨% afirmaram ter interesse de usar outro tipo de transporte; e mais
da metade (50,9%) disse não usar por falta de infraestrutura adequada.
Mais de 80% das pessoas respondentes se deslocam em Recife ou na Região
Metropolitana duas vezes (40,1%) ou várias vezes ao dia (41,8%); e 84,9% já deixaram de ir
para algum lugar na cidade do Recife em função da mobilidade da cidade. Dentre estes
casos, as principais razões pela inviabilidade de deslocamento foram a falta de infraestrutura
adequada (37%) e a falta de segurança pública (36%).
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Quanto aos dados que se referem a acidentes de trânsito os números são bastante
significativos em relação à confirmação da mobilidade como um dos principais problemas
da cidade do Recife. Mais de 80% da amostra já sofreu ou esteve envolvido em alguma
colisão ou atropelamento.

Essa percepção é confirmada na questão que tratou sobre a avaliação geral da
mobilidade da cidade do Recife e sua Região Metropolitana. Quase 92,7% das respostas
indicam que ela muito ruim ou ruim.
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Nas avaliações sobre aspectos específicos da mobilidade no Recife é possível aferir
que a qualidade das calçadas; o respeito às regras de trânsito por parte dos motoristas; a
acessibilidade das ruas e calçadas; a qualidade da infraestrutura do ônibus; o tempo de
percurso do ônibus; a qualidade da infraestrutura do metrô; e o preço da tarifa do ônibus e
metrô são as questões mais substancialmente mal avaliadas. Elas foram classificadas como
‘muito ruim’ pela grande maioria das respostas.
A mesma classificação foi feita para os aspectos da qualidade da iluminação das
calçadas; da quantidade de faixa azul e exclusiva; da oferta de estacionamento público; e
da qualidade do asfalto, embora estas questões tenham apresentado maior equilíbrio em
relação a outras avaliações.
A facilidade de atravessar a rua; a arborização das ruas; e a qualidade das ciclovias
e ciclofaixas obtiveram avaliação ruim de forma predominante. O tempo de percurso do
metrô foi considerado regular, embora um grande percentual também tenha indicado não
saber responder; e a oferta de táxi foi o aspecto da mobilidade mais bem avaliado, com
predomínio de respostas que o indicaram como regular ou bom.
No que se refere às possíveis ações (Políticas Públicas) implementadas para reduzir
os problemas relacionados à mobilidade no Recife, mais de 50% das pessoas afirmaram
estar de acordo com: reformas e alargamento das calçadas; ciclovias e ciclofaixas em todas
avenidas; faixa azul em todas as avenidas; redução da velocidade das vias; menos vagas de
estacionamento público no centro; diminuição da tarifa de transporte público; proibição da
circulação de carros no centro da cidade; estímulo à criação de moradia popular no centro
da cidade; estímulo à criação de vagas de emprego nas periferias; e mais tempo para o
pedestre no semáforo.
Os aspectos que se referem a reformas e alargamento das calçadas; ciclovias e
ciclofaixas em todas avenidas; faixa azul em todas as avenidas; diminuição da tarifa de
transporte público; estímulo à criação de vagas de emprego nas periferias são aprovados por
um percentual muito próximo de 100%. Já as possíveis ações de redução da velocidade das
vias; menos vagas de estacionamento público no centro; e proibição da circulação de carros
no centro da cidade foram a que apresentaram maiores percentuais de posicionamento
contrário.

Ainda sobre as questões que podem sugerir apontamentos para as políticas públicas,
a enquete quis saber quais as três ações da gestão pública devem ter prioridade de
investimento. A maior parte disse não saber indicar prioridade (59,9%), 58,6% apontaram
para o aumento da quantidade de faixas azuis; e 57,3% indicaram a reforma das calçadas
como aquilo que deve ser prioridade da ação municipal.
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